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Pa mor effeithiol mae'r llu o ran cadw pobl yn 
ddiogel a lleihau troseddu 

Trosolwg 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dda am gadw pobl yn ddiogel a lleihau trosedd. Mae’r 

heddlu wedi gwneud gwelliannau ers 2016, ac mae HMICFRS yn hyderus y bydd 

Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i wneud gwelliannau cyson i’r gwasanaethau y 

mae’n eu darparu i’r cyhoedd.  

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dda am ymchwilio i droseddau, ond mae dal lle i wella. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r heddlu’n ymateb i achosion yn gyflym, a phan fo 

swyddogion yn cyrraedd y lleoliad, maent yn cymryd camau priodol i nodi a chasglu 

tystiolaeth.  

Er bod yr heddlu’n cynnal ymchwiliadau trylwyr dros y ffôn ac yn ymchwilio achosion 

o dwyll i safon dda, gallai ansawdd y trosglwyddo rhwng timoedd wella ac nid yw 

goruchwyliaeth bob amser yn effeithiol.  

Erbyn hyn mae’r heddlu’n gweithredu dull sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr tuag at 

ddyrannu achosion troseddol o bob math; mae ymchwilwyr arbenigol yn ymdrin â’r 

mwyafrif o achosion risg uchel a chymhleth. Mae gan yr heddlu ddigon o allu ac 

adnoddau ymchwiliol i ymdopi â’r galw am ei wasanaethau, ac mae’n dda am roi’r 

wybodaeth ddiweddaraf i ddioddefwyr drwy gydol ymchwiliad.  

Mae’r heddlu’n gweithio’n dda fel arfer gyda sefydliadau partner, megis awdurdodau 

lleol a gwasanaethau prawf, gan wneud defnydd da o amrywiaeth o ddulliau i reoli 

troseddwyr. Fodd bynnag, nid oes ganddo brosesau effeithiol i fonitro troseddwyr 

nad ydynt dan gadwad eto.  

Mae angen i Heddlu Dyfed-Powys wella’r ffordd y mae’n amddiffyn pobl sy’n agored i 

niwed. Ar nodyn cadarnhaol, mae gan yr heddlu ddiffiniad clir o beth y mae’n ei 

olygu i fod yn agored i niwed, ac mae ganddo gynllun ar gyfer amddiffyn pobl sy’n 

agored i niwed. Mae hefyd yn dda am nodi dioddefwyr sydd â phroblemau iechyd 

meddwl. Serch hynny, er bod yr heddlu’n ymchwilio i droseddau sy’n cynnwys 

dioddefwyr agored i niwed i safon ddigonol, gallai wella rhai agweddau ar y gwaith 

hwn. Mae ansawdd yr wybodaeth a ddarperir mewn ffurflenni asesiad risg yn 

amrywio a gallai goruchwyliaeth fod yn well. Mae angen i’r heddlu ddeall pam mae ei 

gyfradd arestio ar gyfer cam-drin domestig wedi gostwng, a sut orau i ddefnyddio ei 

bwerau cyfreithiol i amddiffyn dioddefwyr. Er bod yr heddlu’n gweithio’n dda gyda 
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sefydliadau eraill i gefnogi pobl sy’n agored i niwed, mae angen gwelliannau wrth 

reoli (mewn partneriaeth) y risg a achosir gan droseddwyr peryglus a rhywiol.  

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys y trefniadau angenrheidiol ar waith i gyflawni ei 

gyfrifoldebau plismona cenedlaethol, ac i ymateb i ymosodiad sy’n gofyn am ymateb 

arfog. 


