
 

1 

 

Crynodeb o ganfyddiadau 

 

Angen gwelliant 

 

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys foeseg gref i ddiogelu pobl fregus, sydd wedi ei 

arwain gan ymagwedd weithredol o frig yr heddlu a gyda chefnogaeth dda gan 

bartneriaid.  

Fodd bynnag, fe nodom feysydd i'w gwella mewn gweithdrefnau trin galwadau 999 

neu 101 a diffyg arbenigedd proffesiynol o ran ymchwilio i rai achosion o gam-drin 

domestig. Am y rhesymau hyn, barnir bod angen gwella perfformiad yr heddlu.  

Mae'r heddlu angen adolygu ei hyfforddiant diweddar ar gyfer rhai sy'n ateb 

galwadau i ddeall pam nad yw staff yn defnyddio gweithdrefnau newydd i nodi risg ar 

y pwynt cyswllt cyntaf gyda'r heddlu.  

Mae’r heddlu yn buddsoddi mwy mewn ymchwilwyr arbenigol. Mae'n rhagweld y 

bydd ei dditectifs achrededig yn gallu darparu gwasanaeth i ddioddefwyr mwy 

bregus nag sy'n wir ar hyn o bryd. 

Mewn cyd-destun ehangach, mae'r heddlu wedi gwneud gwelliannau cynaliadwy. Yn 

nodedig, mae asesiadau risg a gyflawnwyd gan swyddogion ymateb argyfwng nawr 

yn fwy cyson ac mae mwy o ffocws ar droseddwyr yn yr heddlu wedi arwain at erlyn 

mwy o rai sy'n cyflawni trosedd.  

Mae'r heddlu'n tanysgrifio i brotocolau ‘Cymru Gyfan’ ar gyfer safonau ymchwiliadau 

parthed plant ar goll a'r rhai sydd â rhagdueddiad i gam-drin plant yn rhywiol. Mae 

Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio mewn cynghrair gref gyda Barnardos a sefydliadau 

partner eraill i sicrhau y sefydlir mesurau diogelu effeithiol ar gyfer y mwyaf bregus. 
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Meysydd i’w gwella 

 Dylai'r heddlu wella ei asesiad ac ymateb cychwynnol i ddigwyddiadau yn 

ymwneud â phobl fregus trwy sicrhau bod staff sy'n delio â galwadau yn 

deall a gweithredu THRIVE, ac wedi eu goruchwylio'n effeithiol. Dylai'r 

heddlu hefyd adolygu ei ymagwedd i beidio creu cofnod cyson o gyswllt pan 

fydd achosion wedi eu datrys ar y cyswllt cyntaf, yn benodol effaith bosibl 

hyn ar ddealltwriaeth yr heddlu o ac ymateb i ddioddefwyr mynych. 

 Dylai'r heddlu wella ei ymchwiliad o achosion yn ymwneud â dioddefwyr 

bregus yn benodol parthed ymchwiliadau a gyflawnir gan staff nad ydynt yn 

arbenigol a chofnodi goruchwyliaeth. 

 Dylai'r heddlu wella ei gydymffurfiad â dyletswyddau dan y cod ymarfer ar 

gyfer dioddefwyr troseddau yn benodol parthed datganiadau personol 

dioddefwyr a defnyddio mesurau arbennig. 

 Dylai'r heddlu wella ei ymchwiliad o achosion cam-drin domestig trwy 

sicrhau bod swyddogion a staff gyda'r sgiliau a phrofiad proffesiynol priodol 

yn ymchwilio i achosion, yn benodol achosion cymhleth, ac y goruchwylir yr 

ymchwiliadau hyn  yn effeithiol. 


