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Trosolwg – Pa mor effeithiol yw'r heddlu o ran cadw 
pobl yn ddiogel a lleihau troseddu? 

Dyfarniad cyffredinol1 

 
Da  

 
Ar y cyfan mae Heddlu De Cymru wedi ei farnu i fod yn dda o ran cadw pobl yn 
ddiogel a lleihau troseddu. O ran atal troseddu, mae'r heddlu yn effeithiol ac mae 
safonau ymchwilio yn gyffredinol uchel. Ymhellach, mae'r gwasanaeth a ddarperir i 
ddioddefwyr yn ddibynadwy. Fodd bynnag, o ran diogelu'r bregus,2 nid yw atebwyr 
galwadau yn cofnodi risgiau galwyr 999 ac 101 yn llawn bob tro. Mae hyn yn faes 
sydd angen gwelliant. Mae yna drefniadau da ar waith i daclo troseddau difrifol a 
chyfundrefnol. Dyma'r flwyddyn gyntaf i HMIC raddio heddluoedd ar eu 
heffeithiolrwydd cyffredinol, felly nid yw cymhariaeth blwyddyn ar flwyddyn yn bosibl. 

Crynodeb 
Ar y cyfan mae Heddlu De Cymru wedi ei farnu i fod yn dda o ran cadw pobl yn 
ddiogel a lleihau troseddu. Mae mesurau plismona gweithredol yn effeithiol o ran atal 
gwaethygiad troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae blaenoriaethau'r 
heddlu'n adlewyrchu ymroddiad i drosedd, i gefnogi dioddefwyr ac i weithio mewn 
partneriaeth. Mae'r ymroddiad hwn wedi ei ddeall yn dda yn gyffredinol ar draws yr 
heddlu; fe benodir swyddogion yr heddlu a swyddogion cefnogaeth cymunedol 
gwybodus i gymdogaethau lleol. Yma maent yn gweithio gyda darparwyr 
gwasanaeth eraill i ddarparu ymyraethau cynnar ac i atal problemau rhag 
gwaethygu. Mae gan yr heddlu drefniadau cydweithio sefydledig a chynhwysfawr; 
maent yn seiliedig ar lwyfan gadarn o rannu gwybodaeth ac ymgysylltu gyda 
chymunedau i daclo materion sy'n achosi pryder yn lleol. 

Mae'n galonogol fod Heddlu De Cymru yn gweithio'n agos gyda Phrifysgol Caerdydd 
i ddeall mwy am effaith sut mae'n defnyddio ei adnoddau. Bydd yr ymagwedd 
strwythuredig hon i ddysgu sefydliadol yn golygu y gall yr heddlu wneud defnydd da 
o'i adnoddau i ymateb i unrhyw sefyllfa benodol.  

Mae ymagwedd Heddlu De Cymru i ymchwilio i droseddau a rheoli troseddwyr yn 
gyffredinol dda. Mae hyn yn adeiladu ar ymchwiliad HMIC o drosedd yn 2014 pan 

                                            
1 Rhagorol, Da, Angen gwelliant neu Annigonol – gweler Atodiad A ar gyfer diffiniadau. 

2 Mae person bregus yn rhywun sydd angen gofal, cefnogaeth neu amddiffyniad arbennig oherwydd 
oed, anabledd neu risg o gam-drin neu esgeulustra. 
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farnwyd bryd hynny hefyd fod yr heddlu'n dda yn y maes hwn. Mae'r heddlu yn 
parhau i ymchwilio'n dda i drosedd; mae goruchwylwyr yn gwybod beth a ddisgwylir 
ganddynt i gynnal neu wella safonau ac fe ddarperir gwasanaeth dibynadwy i 
ddioddefwyr. Fodd bynnag, yn adolygiad HMIC o fregusrwydd yn 2015,3 roedd yna 
achlysuron pan nododd HMIC rai troseddau penodol mwy difrifol yn cael eu 
hymchwilio gan swyddogion heb y profiad gofynnol. Mae hyn yn cyferbynnu gyda 
throsedd llai cymhleth sy'n digwydd yn gyson, sy'n cael ei ymchwilio i safon uchel.  

Yn ogystal, yn archwiliad HMIC o fregusrwydd, gwelwyd rhai anghysonderau o ran 
sut mae atebwyr galwadau yn asesu bregusrwydd pan fydd galwyr yn cysylltu gyda'r 
heddlu gyntaf. Gan fod hyn mor allweddol er mwyn i gamau cyntaf ymchwiliad fod yn 
llwyddiannus, fe'i nodwyd fel maes i'w wella.  

Mae Heddlu De Cymru'n ymateb yn effeithiol i droseddau difrifol a chyfundrefnol a 
cheir strwythurau llywodraethu effeithiol i gefnogi hyn. Mae'r heddlu ymwybodol y 
gellid gwneud mwy gyda sefydliadau partner i hybu ei effaith weithredol a cheir 
cynlluniau i ddelio â hyn.  

Pa mor effeithiol yw’r heddlu 
o ran atal troseddau, ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chadw 
pobl yn ddiogel? 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu 
o ran ymchwilio i droseddau 
a rheoli troseddwyr? 

 
Da 

 
Da 

Mae Heddlu De Cymru yn dda ar atal 
troseddau, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn 
ddiogel. Mae hyn yn gyson gydag 
archwiliad troseddau 2014 HMIC ble 
barnwyd fod yr heddlu'n dda ar leihau 
troseddau ac atal aildroseddu.  

Mae'r foeseg hon wedi ei chyfeirio'n 
bendant tuag at y blaenoriaethau hynny 
ac maent yn themâu clir yng nghynllun 
lleihau troseddau'r heddlu a 

Mae ymagwedd Heddlu De Cymru i 
ymchwilio i droseddau a rheoli 
troseddwyr yn dda. Mae ein casgliadau 
eleni yn gyson gydag archwiliad HMIC o 
droseddu yn 2015 ble barnom fod yr 
heddlu'n dda ar ymchwilio i droseddu. 
Mae hyn yn parhau i fod yn wir, er i 
arolwg HMIC o fregusrwydd yn 2015 
amlygu'r angen i wella asesu'r lefel o 
niwed y mae dioddefwyr yn debygol o 
gael eu hamlygu iddo y tro cyntaf y 
byddant yn cysylltu â'r heddlu. Gallai hyn 

                                            
3 PEEL: Effeithiolrwydd yr heddlu 2015 (Bregusrwydd) – Heddlu De Cymru, HMIC, Rhagfyr 2015. Ar 
gael o: www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-
south-wales/). 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-south-wales/
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-south-wales/
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chomisiynydd yr heddlu a throseddu a 
chynllun cyflawni'r prif gwnstabl. Mae'r 
blaenoriaethau yn glir ar hysbysfyrddau, 
yn hygyrch ar fewnrwyd yr heddlu ac 
mae swyddogion a staff y buom yn 
sgwrsio gyda nhw yn ymwybodol o'u 
cyfraniad disgwyliedig parthed y rhain,  

Gall yr heddlu arddangos ymroddiad cryf 
i weithio mewn partneriaeth i ehangu a 
dwysau effaith ei wasanaethau 
gweithredol. Mae partneriaethau effeithiol 
yn gweithredu ar nifer o lefelau 
gwahanol; gallant naill ai fod wedi eu 
hysgogi'n strategol gan uwch 
swyddogion neu ddatblygu'n naturiol ar 
lefel sylfaenol. Enghraifft dda yw 
datblygiad y rhaglen adnabod a chyfeirio 
i wella diogelwch (IRIS). Mae hyn yn dod 
ag ymarferwyr cam-drin domestig yn 
agosach at ei gilydd i ddarparu gwell 
cefnogaeth i ddioddefwyr. Mewn mannau 
poeth trosedd ac anrhefn lleol, golyga 
cysylltiadau agos gyda'r sector 
manwerthu ac adloniant fod yr heddlu'n 
ennill tir o ran problemau sy'n gysylltiedig 
â lleoliadau adloniant hwyr yn y nos a 
lladrata o siopau.  

Mae'r heddlu'n defnyddio modelau datrys 
problemau cydnabyddedig yn y 
partneriaethau diogelwch cymunedol i 
daclo problemau lleol. Yn ogystal, mae'r 
heddlu'n datblygu partneriaeth 
uchelgeisiol gyda Phrifysgol Caerdydd i 
ddefnyddio dadansoddiad rhagfynegol i 
ragweld patrymau troseddu ac 
erledigaeth. Rhagwelir y bydd hyn yn dod 
â mwy o fanylder i allu'r heddlu i alinio 
adnoddau gyda bygythiadau sy'n codi ac 
i ddarparu gwell gwasanaeth i 
ddioddefwyr.  

gael effaith andwyol ar gamau cynnar 
ymchwiliadau, yn arbennig o ran sut 
maent wedi eu blaenoriaethu.  

Unwaith y bydd trosedd wedi ei neilltuo i 
ymchwilwyr, caiff ymchwiliadau eu 
cwblhau i safon uchel. Mae cynlluniau 
ymchwiliad yn pennu sut i gyflawni 
ymholiadau, mae goruchwylwyr yn 
gwybod beth a ddisgwylir ganddynt i 
gynnal a gwella safonau ac mae'r 
gwasanaeth i ddioddefwyr yn gyson. 

Fe weithiodd yr heddlu'n galed i ddeall yn 
union beth mae dioddefwyr yn ei 
ddisgwyl fel gwasanaeth gan yr heddlu. 
Mae hyn wedi helpu hysbysu 
disgwyliadau gwasanaeth sydd wedi eu 
deall yn dda gan y gweithlu; mae 
dioddefwyr yn gyson yn adrodd lefelau 
uwch o foddhad gyda'r gwasanaeth a 
derbyniant nag mewn rhannau eraill o 
Gymru a Lloegr.  

Mae gan yr heddlu drefniadau cadarn ar 
waith gyda sefydliadau partner i reoli 
troseddwyr mynych, troseddwyr rhyw 
cofrestredig ac unigolion eraill sy'n 
achosi niwed i gymunedau. Mae timau 
arbenigol ar y cyd yn rheoli'r risg yma; 
maent wedi eu cefnogi'n dda gan 
swyddogion lleol sy'n gyfarwydd gyda 
throseddwyr risg uchel. Mae'r timau a 
swyddogion lleol yn wybodus parthed eu 
cyfraniad i gynhwysiad y bygythiad a 
gyflwynir gan y troseddwyr hyn. 
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Pa mor effeithiol yw’r heddlu 
o ran diogelu rhag niwed y 
rhai sy'n fregus, a chefnogi 
dioddefwyr? 

Pa mor effeithiol yw'r heddlu 
o ran taclo troseddau difrifol 
a chyfundrefnol, gan 
gynnwys ei drefniadau ar 
gyfer cyflawni ei 
gyfrifoldebau plismona 
cenedlaethol? 

 
Angen gwelliant 

 
Da 

Mae Heddlu De Cymru yn nodi a 
chefnogi dioddefwyr bregus yn effeithiol. 
Mae cam-drin domestig a 
chamfanteisio'n rhywiol ar blant yn 
flaenoriaethau i'r heddlu. Mae staff yn glir 
mai anghenion y dioddefwr yw'r 
flaenoriaeth ac fe arddangosir hyn yn eu 
gweithgaredd dyddiol. Mae'r heddlu'n 
gyffredinol yn darparu gwasanaeth da i 
ddioddefwyr bregus wrth ymchwilio i 
droseddau. Mae gan yr heddlu 
bartneriaethau sydd wedi eu datblygu'n 
dda, yn canolbwyntio ar ddarparu 
gwasanaethau i ddioddefwyr bregus i 
fodloni anghenion dioddefwyr. 

Mae gan Heddlu De Cymru 
ddealltwriaeth dda o dueddiadau 
troseddau lleol a phatrymau troseddu. 
Mae strategaeth rheoli'r heddlu, sy'n rhoi 
trosolwg o faterion cyfredol a thymor hir 
sy'n effeithio ar neu'n debygol o effeithio 
ar gymunedau, yn amlygu bregusrwydd 
fel blaenoriaeth. Mae'r heddlu yn 
datblygu offeryn bregusrwydd i fapio 
lleoliadau dioddefwyr a chyflawnwyr 
trosedd i nodi plant bregus allai fod yn 
ddioddefwyr camfanteisio'n rhywiol ar 
blant. 

Mae Heddlu De Cymru yn dda ar nodi a 
thaclo grwpiau troseddau difrifol a 
chyfundrefnol. Dyma'r flwyddyn gyntaf i 
HMIC raddio heddluoedd ar eu 
heffeithiolrwydd o ran taclo troseddau 
difrifol a chyfundrefnol, gan gynnwys 
trefniadau heddlu ar gyfer sicrhau y gall 
gyflawni ei gyfrifoldebau plismona 
cenedlaethol, felly o ganlyniad nid yw 
cymhariaeth blwyddyn ar flwyddyn yn 
bosibl.  

Mae gan Heddlu De Cymru 
ddealltwriaeth dda o droseddau difrifol a 
chyfundrefnol. Mae hyn wedi ei hysbysu 
gan asesiad rhanbarthol a gwblhawyd 
gan yr uned troseddau cyfundrefnol 
rhanbarthol, a phroffiliau lleol, a 
ddatblygwyd ym mhob un o ardaloedd 
plismona'r heddlu. Ble ceir methiannau 
yn nealltwriaeth yr heddlu o grwpiau 
troseddau cyfundrefnol penodol, mae 
cyfarfodydd cudd-wybodaeth rhanbarthol 
yn fecanwaith pwysig i gasglu cudd-
wybodaeth bellach.  

Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn 
cael eu llywodraethu'n llym yn Ne Cymru. 
Pris swyddog cynorthwyol yw'r swyddog 
cyfrifol enwebedig ar gyfer yr heddlu. Hi 
hefyd yw'r arweinydd strategol ar gyfer yr 
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Mae'r heddlu'n darparu lefel dda o 
wasanaeth i ddioddefwyr risg uchel cam-
drin domestig, ond ddim i'r fath raddau ar 
gyfer dioddefwyr safonol a risg canolig. 
Mae cam-drin domestig yn amlwg yn 
flaenoriaeth i'r heddlu ac fe'i hystyrir i fod 
yn bwysig i staff rheng flaen. Nid yw'r 
heddlu yn deall natur a difrifoldeb pobl ar 
goll yn llawn. Mae'r heddlu yn gweithio ar 
ei barodrwydd i daclo camfanteisio'n 
rhywiol ar blant.  

 

 

uned troseddau cyfundrefnol rhanbarthol. 
Mae rheolaeth yr heddlu o grwpiau 
troseddau cyfundrefnol wedi ei fodelu ar 
ganllaw arferol gorau yng Nghymru a 
Lloegr.  

Mae'n galonogol bod datblygiad proffiliau 
troseddau difrifol a chyfundrefnol lleol 
wedi cynnwys data a gwybodaeth gan 
sefydliadau partner. Fodd bynnag, gellid 
gwneud mwy i alinio cyfraniad darparwyr 
gwasanaethau eraill yn glir i droseddau 
difrifol a chyfundrefnol. Mae enghreifftiau 
unigol o gydweithio da yn amlwg, ond ma 
angen trosi’r gefnogaeth werthfawr y 
mae De Cymru yn mwynhau gan 
sefydliadau partner mewn meysydd eraill 
i feysydd ble mae grwpiau troseddau 
cyfundrefnol yn gweithredu.   

Mae De Cymru yn darparu cefnogaeth i 
heddluoedd Cymreig eraill, gan roi 
mynediad iddynt i ystod eang o 
adnoddau a thactegau arbenigol. Mae'r 
trefniadau hyn yn darparu gwytnwch pe 
byddai argyfwng ar raddfa fawr yn codi 
yn y rhanbarth. Mae Heddlu De Cymru 
yn ddylanwadol ymysg sefydliadau 
partner ac yn gweithio gydag 
asiantaethau gorfodi'r gyfraith eraill yn y 
rhanbarth i brofi galluoedd a 
pharodrwydd ar gyfer bygythiadau lefel 
uchel a fynegir yn y Gofyniad Plismona 
Strategol. 
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Rhifau’r heddlu 
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Cyflwyniad 

Mae'r cyhoedd yn disgwyl i'w heddlu lleol: 

• Atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a, phan fydd trosedd yn 
digwydd, i ymchwilio iddo'n briodol ac i ddarparu cefnogaeth i ddioddefwyr. 

• Ddefnyddio swyddogion a staff sydd wedi eu hyfforddi'n briodol ac arfer 
cymeradwy wrth ymchwilio i droseddau, gasglu tystiolaeth ac adeiladu 
achosion i sicrhau y bydd troseddwyr yn cael eu dwyn i gyfiawnder. 

• Gefnogi dioddefwyr troseddau trwy ymateb i alwadau am wasanaeth, nodi a 
sefydlu'r cymorth cywir ar y pwynt cyswllt cyntaf, eu hysbysu ac ymgynghori â 
nhw ynghylch canlyniadau posibl eu hachos. 

• Sicrhau y nodir pobl fregus nad ydynt o reidrwydd wedi bod yn ddioddefwyr 
troseddau ac y rhoddir cefnogaeth briodol iddynt, er enghraifft pobl dan risg o 
gam-drin domestig, plant dan risg o gamfanteisio rhywiol a phlant ar goll neu 
blant sy'n absennol. 

• Ddeall a bod yn barod i ymateb i fygythiadau tu hwnt i ffiniau eu heddlu eu 
hunain, yn cynnwys bygythiadau cenedlaethol megis terfysgaeth, troseddau 
difrifol a chyfundrefnol a throseddau seiber. 

• Weithio'n effeithiol gyda sefydliadau partner lleol a chyrff eraill i atal pob math 
o droseddu ac ail-droseddu ac i ddiogelu'r cyhoedd.  

Mae archwiliadau blynyddol HMIC i effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb 
(PEEL) yn ystyried a yw heddluoedd yn cadw pobl yn ddiogel ac yn lleihau troseddu 
(pa mor effeithiol yw heddlu), a yw'r gweithgareddau hyn yn cael eu cyflawni ar y 
gost fwyaf priodol (pa mor effeithlon yw'r heddlu), a sut mae heddluoedd yn sicrhau 
bod ganddynt hyder eu cymunedau (cyfreithlondeb cyhoeddus heddlu).  

Mae pob heddlu yn destun lleihad arwyddocaol mewn costau; adlewyrchir hyn yn ein 
hadroddiadau effeithlonrwydd a gyhoeddwyd yn Hydref 2015. Mae'r dyfarniadau a 
wnawn yn yr adroddiad effeithiolrwydd hwn wedi eu gwneud gan ddeall yr heriau 
ariannol mae heddluoedd yn eu hwynebu. Mae adroddiadau ar archwiliadau 
effeithlonrwydd a chyfreithlondeb Heddlu De Cymru ar gael o wefan HMIC 
(www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/). 

Mae archwiliadau effeithlonrwydd HMIC yn asesu pa mor dda mae heddluoedd yn 
atal ac ymchwilio i droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; yn taclo troseddu 
difrifol a chyfundrefnol; ac yn diogelu'r dioddefwyr mwyaf bregus. Dyma'r 
cyfrifoldebau pwysicaf i heddlu, a'r prif fesurau y bydd y cyhoedd yn eu defnyddio i 
farnu perfformiad eu heddlu a phlismona yn gyffredinol. 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/
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Canolbwyntiodd ein hymchwiliad effeithiolrwydd ar y cwestiwn cyffredinol: “Pa mor 
effeithiol yw'r heddlu o ran cadw pobl yn ddiogel a lleihau troseddu?”  

I ateb y cwestiwn hwn, fe edrychom ar bedwar cwestiwn mewn manylder, gyda thri 
ohonynt wedi eu trafod ymhellach yn yr adroddiad hwn:4 

1. Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran atal troseddau, ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn ddiogel?  

2. Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran ymchwilio i droseddau a rheoli troseddwyr?  

3. Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran diogelu'r rhai sy'n agored i niwed, a 
chefnogi dioddefwyr?  

4. Pa mor effeithiol yw'r heddlu o ran taclo troseddau difrifol a chyfundrefnol, gan 
gynnwys ei drefniadau ar gyfer cyflawni ei gyfrifoldebau plismona 
cenedlaethol?  

Yn ystod ein harchwiliad, fe gasglom ddata gan heddluoedd, adolygu ffeiliau achos a 
holi'r cyhoedd i gael eu barn ar effeithlonrwydd yr heddlu. Fe arolygom a chyfweld 
cynrychiolwyr o sefydliadau partner hefyd i gasglu tystiolaeth ynghylch 
effeithlonrwydd eu perthynas weithredol gyda'r heddlu. Fe gyfwelom brif gwnstabliaid 
a phrif swyddogion a chynnal grwpiau ffocws o swyddogion a staff o bob gradd a 
rheng. Fe ymwelom yn ddirybudd gyda gorsafoedd heddlu i siarad gyda swyddogion 
rheng flaen ynghylch eu gwaith. Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno'r casgliadau o'r 
archwiliad eang hwn o Heddlu De Cymru.  

  

  

                                            
4 Archwiliodd HMIC heddluoedd ar gwestiynau 1, 2 a 4 rhwng Medi a Thachwedd 2015. Archwiliwyd 
Cwestiwn 3 rhwng Mehefin ac Awst 2015, a chyhoeddi adroddiad ar wahân yn Rhagfyr 2015 (ar gael 
o: www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-south-
wales/). Yn 2014, i baratoi ar gyfer y rhaglen PEEL, cafodd heddluoedd eu harchwilio i asesu pa mor 
effeithiol ydynt o ran lleihau troseddu (ar gael o: 
www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/crime-inspection-force-reports/). 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-south-wales/
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-south-wales/
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/crime-inspection-force-reports/
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Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran atal troseddau, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn 
ddiogel? 

Mae gallu'r heddlu i atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i gadw pobl 
yn ddiogel yn brif fesur o'i effeithiolrwydd. Gall atal troseddau fod yn rhatach a mwy 
effeithiol nag ymchwilio i droseddau, ac mae'n gwneud cymdeithas yn lle mwy 
diogel. Ni all yr heddlu atal troseddau eu hunain; mae gan gyrff statudol ac 
anstatudol eraill ran allweddol i chwarae. Felly mae effeithiolrwydd yr heddlu yn hyn 
o beth yn ddibynnol ar eu gallu i weithio'n agos gyda sefydliadau partner i ddeall 
problemau lleol ac i gael mynediad at ystod eang o ymyraethau seiliedig ar 
dystiolaeth i'w datrys. 

Faint o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd 
yna yn Ne Cymru?  
Er nad yw troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu yn fesur cyflawn o bell ffordd o'r 
galw mae heddlu yn wynebu ar ei wasanaeth, mae'n darparu dangosydd cymharol o 
berfformiad ar draws yr holl heddluoedd. Adroddir cyfraddau troseddau fel nifer o 
droseddau fesul 1,000 o'r boblogaeth ym mhob ardal heddlu i ganiatáu ar gyfer 
cymharu rhwng ardaloedd. Mae cyfanswm troseddau a gofnodwyd yn cynnwys 
troseddau seiliedig ar ddioddefwyr (e.e. lladrad) a throseddau heb fod yn seiliedig ar 
ddioddefwr (e.e. meddiant o gyffuriau). Dangosodd mwy na dau draean o 
heddluoedd gynnydd blynyddol yng nghyfanswm troseddau a gofnodwyd gan yr 
heddlu (ac eithrio twyll) yn y 12 mis i 30 Mehefin 2015. Efallai bod y cynnydd hwn 
mewn troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu wedi ei effeithio gan y ffocws o'r 
newydd ar ansawdd a chydymffurfiad cofnodion troseddau ers archwiliad 
cenedlaethol HMIC o ddata troseddau yn 2014. 

Yn 2010 gosododd yr Ysgrifennydd Gwladol flaenoriaeth glir i wasanaeth yr heddlu i 
dorri troseddu. O gymharu â'r 12 mis i 30 Mehefin 2010, gostyngodd troseddau a 
gofnodwyd gan yr heddlu (ac eithrio twyll) ar gyfer y 12 mis i 30 Mehefin 2015 o 9 y 
cant yn Ne Cymru o gymharu â lleihad o 13 y cant ar draws heddluoedd yng 
Nghymru a Lloegr. 

Yn ystod yr un cyfnod, mae troseddau seiliedig ar ddioddefwyr (h.y. troseddau ble 
mae yna ddioddefwr uniongyrchol megis unigolyn, grŵp neu sefydliad) wedi lleihau o 
9 y cant yn Ne Cymru, o gymharu â lleihad o 12 y cant ar draws Cymru a Lloegr. 

O gymharu â'r flwyddyn flaenorol, gostyngodd troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu 
(ac eithrio twyll) yn Ne Cymru o 6 y cant ar gyfer y 12 mis i 30 Mehefin 2015. Mae 
hyn o gymharu â chynnydd o 4 y cant ar draws Cymru a Lloegr yn yr un cyfnod. 
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Ffigwr 1: Cyfraddau troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu (fesul 1,000 o'r boblogaeth) am y 
cyfnod pum mlynedd i 30 Mehefin 2015 

Ffynhonnell: Data'r Swyddfa Gartref 

Mae nifer y troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu ac achosion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol y pen o'r boblogaeth yn dynodi pa mor ddiogel ydi hi i'r cyhoedd 
yn yr ardal heddlu honno. Mae Ffigwr 2 yn dangos cyfraddau troseddau ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Ne Cymru (fesul 1,000 o’r boblogaeth) o gymharu 
â Chymru a Lloegr. 

Ffigwr 2: Cyfraddau troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu (fesul 1,000 o'r boblogaeth) yn y 12 
mis i 30 Mehefin 2015 

 
Ffynhonnell: Data'r Swyddfa Gartref, dychweliad data HMIC 
*Daw data ymddygiad gwrthgymdeithasol o ddychweliad data'r heddlu ac mae'r gyfradd ar 
gyfer byrgleriaeth mewn annedd y gyfradd fesul 1,000 cartref, nid poblogaeth. 
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Rates per 1,000 population South Wales Police England and Wales

Recorded crime (excluding fraud) 69.1 63.0

Victim-based crime 59.8 56.0

Sexual offences 1.3 1.6

Assault with injury 7.4 6.3

Burglary in a dwelling* 6.5 8.4

Anti-social behaviour incidents* 30.8 32.9
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Mae HMIC wedi dewis y mathau yma o droseddau i ddynodi lefelau troseddu yn 
ardal yr heddlu. Nid ydym yn barnu effeithlonrwydd yr heddlu ar gyfraddau cofnodi 
troseddau'r heddlu yn unig. 

Yn y 12 mis i 30 Mehefin 2015, cofnododd Heddlu De Cymru 40,089 achos o 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hyn 9 y cant yn llai o ddigwyddiadau nag y 
cofnododd yr heddlu yn ystod y 12 mis blaenorol. Wrth ystyried pob heddlu ledled 
Cymru a Lloegr, roedd yna 9 y cant yn llai o ddigwyddiadau yn y 12 mis i 30 Mehefin 
2015 nag y cofnodwyd yn ystod y 12 mis blaenorol. 

Ffigwr 3: Newid canrannol yn y nifer o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn ôl 
heddlu, o gymharu'r 12 mis i 30 Mehefin 2015 gyda'r 12 mis i 30 Mehefin 2014 

Ffynhonnell: Casgliad data HMIC 

Pa mor dda mae'r heddlu yn gweithio i atal troseddau ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, a chadw pobl yn ddiogel?  
Pa mor dda mae'r heddlu o ran blaenoriaethu atal troseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol?  

Gweledigaeth yr heddlu yw 'Cadw De Cymru yn Ddiogel' ac mae tîm y prif swyddog 
wedi datblygu gweledigaeth 'i fod y gorau o ran deall ac ymateb i anghenion 
cymunedau ac mae'r heddlu wedi ei strwythuro i sicrhau bod yna ymateb lleol cryf i 
blismona'. 

 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

C
um

br
ia

M
et

ro
po

lit
an

 P
ol

ic
e

W
es

t Y
or

ks
hi

re
Le

ic
es

te
rs

hi
re

D
yf

ed
-P

ow
ys

W
ar

w
ic

ks
hi

re
A

vo
n 

an
d 

S
om

er
se

t
N

or
fo

lk
D

or
se

t
S

ou
th

 Y
or

ks
hi

re
C

am
br

id
ge

sh
ire

S
us

se
x

S
ou

th
 W

al
es

H
um

be
rs

id
e

W
es

t M
id

la
nd

s
H

am
ps

hi
re

C
he

sh
ire

N
or

th
 W

al
es

N
or

th
um

br
ia

La
nc

as
hi

re
D

ur
ha

m
W

es
t M

er
ci

a
N

or
th

am
pt

on
sh

ire
D

er
by

sh
ire

G
re

at
er

 M
an

ch
es

te
r

C
ity

 o
f L

on
do

n
W

ilt
sh

ire
Li

nc
ol

ns
hi

re
G

lo
uc

es
te

rs
hi

re
S

ur
re

y
K

en
t

S
uf

fo
lk

D
ev

on
 a

nd
 C

or
nw

al
l

M
er

se
ys

id
e

C
le

ve
la

nd
Th

am
es

 V
al

le
y

N
or

th
 Y

or
ks

hi
re

G
w

en
t

S
ta

ffo
rd

sh
ire

N
ot

tin
gh

am
sh

ire
H

er
tfo

rd
sh

ire
E

ss
ex

B
ed

fo
rd

sh
ire

South Wales Police England and Wales



 

16 

Cyfathrebir negeseuon clir a chyson ynghylch y gwerthoedd hyn gan dîm y prif 
swyddog i'r gweithlu yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau. Mae gwerthoedd yr heddlu, 
‘balch, proffesiynol a phositif’, wedi eu deall gan staff ac fe ddwedir wrthym fod y 
rhain yn dylanwadu ar bopeth a wnânt.  

Mae'r foeseg hon wedi ei chyfeirio'n bendant tuag at atal troseddau, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn ddiogel. Mae'r rhain hefyd yn themâu clir yng 
nghynllun lleihau troseddau'r heddlu a chomisiynydd yr heddlu a throseddu a 
chynllun cyflawni'r prif gwnstabl. Mae'r cynllun ar gael trwy wahanol gyfryngau ac 
mae'r gweithlu'n deall y cynnwys; mae'n amlwg ar hysbysfyrddau, yn hygyrch ar 
fewnrwyd yr heddlu ac mae swyddogion a staff y siaradom â nhw yn gyfarwydd â 
blaenoriaethau'r heddlu.  

Pa mor dda mae adnoddau wedi eu dyrannu i atal troseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol?  

I gefnogi'r blaenoriaethau hyn, mae ailstrwythuro mewnol o Heddlu De Cymru wedi 
sicrhau bod adnoddau yn y lle iawn ar yr adeg iawn a bod comanderiaid lleol yn cael 
eu dal yn atebol am eu cyfraniad i berfformiad cyffredinol yr heddlu. Mae'r heddlu'n 
defnyddio meddalwedd modelu galw i asesu lleoliad cyfredol ac a ragwelir o 
adnoddau; mae hyn yn galluogi dosbarthiad mor gyfiawn â phosibl o sgiliau a 
phrofiadau'r gweithlu yn unol â'r proffil troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

I sicrhau y cynhelir dosbarthiad y gweithlu yn unol â gwybodaeth gyfredol, mae 
comanderiaid lleol yn cynnal cyfarfodydd pob pythefnos i ail-leoli staff os yw 
amgylchiadau yn galw am hyn. Adwaenir y rhain fel cyfarfodydd grŵp tasgio a 
chydlynu tactegol (TTCG); ymwelodd arolygwyr HMIC â nifer o'r cyfarfodydd hyn a 
gweld eu bod yn cael eu defnyddio i effaith dda. Yn arbennig roedd lleoli swyddogion 
yr heddlu a chymorth cymunedol (PCSOs) yn ystyrlon ac roeddynt yn taclo 
digwyddiadau mynych o ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn lleoliadau penodol. 
Mae PCSOs yn arwain y blaen o ran gweithio gyda darparwyr gwasanaeth allanol i 
ddatblygu cynlluniau datrys problemau i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol; maent 
yn teimlo bod comanderiaid lleol yn gwrando arnynt a bod adnoddau atodol ar gael 
iddynt pan fydd angen.  

Yn rhan o fframwaith perfformiad yr heddlu, gosodir disgwyliadau clir i gomanderiaid 
lleol i leihau trosedd, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i gefnogi dioddefwyr bregus. 
Gwelodd HMIC fod yr ysgogwyr perfformiad hyn yn siapio gweithgaredd gweithredol 
ar sail tymor hir a dyddiol. Mewn cyfarfodydd rheoli dyddiol (DMMs), fe ystyrir 
pwysau perfformiad cyfredol ac sy'n codi ac mae gweithgaredd gweithredol yn cael 
ei addasu yn unol â hynny. Gwelwyd enghraifft dda gan HMIC yn Abertawe ble ceir 
gweithdrefnau clir i olrhain troseddwyr sydd ar ffo am droseddau. Mae arestio 
troseddwyr yn fuan yn bwysig er mwyn diogelu dioddefwyr rhag amlygiad pellach i 
niwed ac i atal aildroseddu.  
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Ar lefel strategol, mae ailstrwythuro'r heddlu wedi ei lunio trwy roi sylw manwl i 
batrymau troseddu ac erledigaeth a neilltuo adnoddau dynol i daclo hyn. Mae 
comanderiaid lleol yn ymwybodol o'u disgwyliadau perfformiad a thrwy'r cyfarfod 
tasgio a rheoli dyddiol, fe sefydlir mesurau rheoli effeithiol i daclo troseddu a 
chefnogi dioddefwyr.  

Pa mor dda mae'r heddlu'n defnyddio ystod eang o dactegau effeithiol i atal 
troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

Mae gan yr heddlu ddealltwriaeth dda o gymdogaethau lleol, ac fe ddatblygir 
tactegau i atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda chymunedau i 
sicrhau eu bod yn ymatebol i anghenion lleol. Mae swyddogion bît yn datblygu 
proffiliau cymdogaeth i ddarparu dealltwriaeth o gymunedau lleol. Defnyddir y 
proffiliau hyn yn adeiladol i ymateb i unrhyw broblemau lleol cyson; mae'r heddlu yn 
defnyddio modelau datrys problemau cydnabyddedig i daclo'r rhain. Mae'r triongl 
dadansoddi problem (PAT) yn ceisio nodi achlysuron pan fydd troseddwyr rheibus a 
dioddefwyr posibl yn debygol o ddod ynghyd ac mae SARA5 yn fethodoleg sy'n 
galluogi gwerthusiad strwythuredig o fesurau i daclo unrhyw broblem bosibl. 

Gwelodd HMIC gefnogaeth effeithiol yn cael ei darparu gan drydydd partïon ar 
drywydd amcanion cyffredin i wella ansawdd bywyd yng nghymunedau De Cymru. 
Enghraifft dda yw gwaith ar y cyd yng Nghwm Aman, Aberdâr ble mae ymddygiad 
gwrthgymdeithasol wedi bod yn bla ar bentref glofaol. Gyda chefnogaeth gan 
gynghorwyr lleol, mae swyddogion lleol wedi cynnal gweithgareddau drws i ddrws 
helaeth. Mae hyn wedi arwain at well dealltwriaeth o safbwynt trigolion ynghylch yr 
ofn o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; mae hefyd wedi arwain at 
gytundeb ar ddatrysiadau arfaethedig. Mae cynlluniau ar waith gyda'r cyngor i 
sicrhau ac ail neilltuo unedau masnachol na ddefnyddir a chlirio graffiti i greu 
amgylchedd glanach, mwy diogel.  

Mae Heddlu De Cymru yn cynnal dadansoddiad misol o'r deg uchaf o droseddwyr a 
dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hyn yn arwain at ystod o 
ymyraethau ar y cyd i liniaru ymddygiad y rhai sy'n achosi aflonyddwch a niwsans yn 
rheolaidd. Mae nifer o gynlluniau yn cael eu rhedeg gan wasanaethau troseddau 
ieuenctid y cyngor i ddarparu ymyrraeth gynnar i bobl ifanc dan risg o droseddu. Mae 
Cymerwch Ofal yng Nghaerdydd yn enghraifft dda o weithwyr allgymorth yn 
ymgysylltu gyda phlant cythryblus sy'n ymgynnull yng nghanol y ddinas ac yn 
dychryn pobl sy'n mynd heibio.  

Mae'r heddlu'n datblygu partneriaeth uchelgeisiol gyda Sefydliad Gwyddoniaeth yr 
Heddlu Prifysgolion, Prifysgol Caerdydd i ddilysu methodoleg blismona ragfynegol. 
Mae'r fethodoleg hon yn gwneud defnydd o amrywiaeth o ddata i ragfynegi 
tueddiadau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn nodi'r dacteg blismona 
                                            
5 Mae'r broses datrys problemau yn cynnwys model gwneud penderfyniadau pedwar cam wedi ei 
alinio i'r acronym SARA (sganio, dadansoddi, ymateb, asesiad).  
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briodol i daclo hyn. Rhagwelir y bydd y technegau hyn yn cael eu defnyddio i 
ddatblygu ymateb doethach i droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ac o 
amgylch lleoliadau adloniant yn hwyr gyda'r nos. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio yn 
rhan o ymgyrch ymddygiad gwrthgymdeithasol Cwmaman.  

Mae'r heddlu wedi gweithio'n dda i ddatblygu dealltwriaeth o'i gymdogaethau. Mae'n 
defnyddio amrywiaeth o dactegau sydd wedi eu datblygu ynghyd â darparwyr 
gwasanaeth eraill i daclo problemau mewn cymunedau y mae trigolion wedi eu nodi i 
fod yn bwysig. Mae'r rhain yn ymwneud yn uniongyrchol â nodau datganedig yr 
heddlu i leihau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i ddiogelu'r bregus; gall 
cymunedau yn Ne Cymru fod yn hyderus bod yr heddlu'n defnyddio tactegau sy'n 
ystyrlon a thrylwyr ac mae'r heddlu'n ymroddedig i wella bywydau pobl.  

Pa mor dda mae'r heddlu yn gweithio gyda phartneriaid i 
atal troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a chadw 
pobl yn ddiogel?  
Pa mor ymroddedig yw'r heddlu i weithio gyda sefydliadau partner? 

Ceir partneriaethau sefydledig a chynhyrchiol yn gweithredu ar bob lefel yn Ne 
Cymru. Mae'r heddlu'n cwmpasu saith ardal awdurdod lleol ac yn gweithio'n ofalus 
gyda'r awdurdodau hyn i ddarparu gwasanaeth cyson sy'n cael ei addasu i 
anghenion lleol. Enghraifft dda yw sut mae gweithdrefnau diogelu plant yn Ne Cymru 
wedi eu dwyn ynghyd i fyrddau diogelu rhanbarthol. Cynrychiolir yr heddlu ar 
weithgor pob bwrdd. Mae hyn yn sicrhau y darperir ei gyfraniad i ddiogelu plant yn 
gyson.  

Mae tîm prif swyddog yr heddlu a'r comisiynydd heddlu a throseddu (PCC) hefyd yn 
rhagweithiol o ran hyrwyddo buddion cydweithio. Mae'r PCC yn ymgysylltu'n bositif 
gyda chyd wleidyddion a swyddogion y cyngor i gydweithio i gefnogi lleihad mewn 
troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hyn wedi arwain at gyfleusterau 
triniaeth i fân anafiadau yng nghanol dinasoedd ble gall gloddestwyr y nos sydd dan 
effaith diod gael sylw gan barafeddygon sy'n gweithio gyda swyddogion lleol. Yn 
ogystal â helpu tawelu amgylcheddau ymfflamychol posibl, mae'n lleihau'r risg y 
bydd y bregus yn cael eu herlid ac mae'n fan aros pwysig i sicrhau eu bod yn 
dychwelyd adref yn ddiogel.  

I gefnogi'r dioddefwyr mwyaf bregus, mae'r heddlu wedi secondio ditectif arolygydd i 
uned o gyfreithwyr achos arbenigol. Mae erlyniadau llwyddiannus o dreiswyr a 
throseddwyr a gyhuddwyd o ymosodiadau rhyw yn arbennig o ansicr; yn aml bydd 
dioddefwyr yn teimlo bod yn rhaid iddynt ail-fyw'r trawma a brofont yn ystod y broses 
farnwrol. Gall hyn arwain at derfynu eu cefnogaeth ar gyfer erlyniad yr ymosodwr. 
Mae penodi uwch dditectif i'r uned trais a throseddau rhyw difrifol (RASSO) yn 
sicrhau llinell gyfathrebu uniongyrchol rhwng ditectifs rheng flaen a chyfreithwyr 
Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae hyn yn cryfhau effeithlonrwydd paratoi achosion ac 
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ansawdd gofal dioddefwyr; mae hyn yn gwneud erlyniadau llwyddiannus yn fwy 
tebygol.  

Cyflawnir cydweithio lleol yn Ne Cymru trwy'r partneriaethau diogelwch cymunedol 
(CSPs). Mae CSPs yn uno'r heddlu a darparwyr lleol i daclo problemau; yn benodol 
mae ymateb yr heddlu i ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei sianelu trwy'r 
partneriaethau hyn. Enghraifft dda yw gweithgaredd ar y cyd i atal defnydd o feiciau 
modur a beiciau cwad oddi ar y ffordd ar lwybrau ym Merthyr Tudful. Mae hyn yn 
nodweddiadol o sut mae grwpiau datrys problemau yn gweithredu mewn CSPs; 
gyda'r pwyslais ar ymagwedd o'r gwaelod i fyny gan ddarparwyr gwasanaeth yn y 
gymuned i ddatrys problemau lleol.  

Pa mor dda mae'r heddlu yn rhannu a defnyddio gwybodaeth gyda 
phartneriaid i atal troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

Mae'r heddlu yn rhannu gwybodaeth gyda phartneriaid yn effeithiol ar bob lefel i atal 
troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'r sail gyfreithiol dros y trefniadau 
hyn wedi ei sefydlu trwy gyfraith trosedd ac anrhefn yn ogystal â Chytundeb Cymru 
ar Rannu Gwybodaeth Bersonol.  

Gwelodd HMIC dystiolaeth o brotocolau rhannu gwybodaeth effeithiol ar waith i 
gefnogi gweithio mewn partneriaeth ar lefelau rhanbarthol a lleol. Ceir enghraifft dda 
yn y gwelliannau mewn rhannu gwybodaeth rhwng yr heddlu a'r GIG i gefnogi 
dioddefwyr cam-drin domestig. Mae cydnabod nad oedd gwybodaeth sydd gan 
feddygon teulu yn cael ei rhannu gyda'r heddlu ac ymarferwyr cam-drin domestig 
eraill wedi arwain yr heddlu a thîm y comisiynydd heddlu a throseddu i ddatblygu'r 
rhaglen nodi a chyfeirio i wella diogelwch (IRIS). Mae hyn yn hwyluso rhannu 
gwybodaeth rhwng yr heddlu a 25 o feddygfeydd yng Nghaerdydd a Glyn Ebwy, ac 
mae cynlluniau ar waith i ehangu'r rhaglen. Dengys ymarfer sefydledig bod gan nifer 
o ddioddefwyr cam-drin domestig anghenion lluosog sy'n mynd tu hwnt i'w hiechyd 
personol. Mae'r rhaglen IRIS yn gam pwysig o ran darparu cefnogaeth fwy 
cynhwysfawr i ddioddefwyr cam-drin domestig.  

Gall yr heddlu hefyd arddangos fod rhannu gwybodaeth yn cefnogi grwpiau bregus 
eraill. Yng nghanolfan ddiogelu amlasiantaethol (MASH)6 yr heddlu, mae sefydliadau 
partner o'r sector statudol ac elusennol yn cydweithio i ddeall beth yw'r ffordd orau i 
weithredu cynlluniau gofal a chefnogaeth ar gyfer dioddefwyr bregus. Mae cydleoli 
pob sefydliad mewn amgylchedd diogel ble gellir rhannu gwybodaeth ar unwaith yn 
gweithio'n dda i'r heddlu a'i bartneriaid.  

                                            
6 Mae MASH yn uno asiantaethau diogelu allweddol mewn un lleoliad i nodi'r risgiau i unigolion yn 
well, a gwella penderfyniadau, ymyraethau a chanlyniadau. Mae'r MASH yn galluogi'r tîm 
amlasiantaethol i rannu'r holl wybodaeth briodol mewn amgylchedd diogel, a sicrhau y darperir yr 
ymateb mwyaf priodol i ddiogelu ac amddiffyn yr unigolyn yn effeithiol. 
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Pa mor dda mae'r heddlu'n gweithio gyda sefydliadau partner i gadw pobl yn 
ddiogel ac i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymdogaethau lleol?  

Mae Heddlu De Cymru yn gweithio'n effeithiol gyda phartneriaid ar bob lefel i gadw 
pobl yn ddiogel ac i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymdogaethau. Mae 
rhai partneriaethau wedi eu hysgogi'n strategol gan uwch swyddogion ac mae eraill 
yn datblygu perthnasau gwaith cryf ar lefel leol.  

Mae enghreifftiau lleol yn cynnwys menter ar y cyd gyda'r sector busnes i daclo 
lladrata masnachol a throseddau yn gysylltiedig â lleoliadau adloniant canol dinas. 
Mae consortiwm a elwir yn dîm Dosbarth Gwella Busnes (BID) wedi dod ynghyd i 
ystyried sut gellir ariannu mentrau lleol i gefnogi lleihad mewn troseddau ac anrhefn 
yng Nghaerdydd ac Abertawe. 

Mae hyn wedi arwain at ddatblygiad rhaglenni i gadw pobl ifanc yn ddiogel a'u 
cynnwys mewn digwyddiadau hamdden adeiladol; mae'r rhain yn cynnwys bowlio 
deg ac ariannu bugeiliaid stryd i sicrhau bod pobl yn cyrraedd adref yn ddiogel wedi 
noson allan. 

Mae'r rhaglen ysgolion wedi ei strwythuro'n dda; gall yr heddlu arddangos sut mae 
wedi ymgysylltu gydag ysgolion, colegau a phlant ifanc i godi ymwybyddiaeth o 
faterion presennol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a ffonau symudol i 
gamfanteisio'n rhywiol ar blant.  

Crynodeb o ganfyddiadau 

 
Da  

 
Mae Heddlu De Cymru yn dda ar atal troseddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
chadw pobl yn ddiogel. Mae hyn yn gyson gydag archwiliad troseddau 2014 HMIC 
ble barnwyd fod yr heddlu'n dda ar leihau troseddau ac atal aildroseddu.  

Mae'r foeseg waith hon wedi ei chyfeirio'n bendant tuag at y blaenoriaethau hynny 
ac maent yn themâu clir yng nghynllun lleihau troseddau'r heddlu a chomisiynydd yr 
heddlu a throseddu a chynllun cyflawni'r prif gwnstabl. Mae cynllun cyflawni'r prif 
gwnstabl yn glir ar hysbysfyrddau, yn hygyrch ar fewnrwyd yr heddlu ac mae 
swyddogion a staff y buom yn sgwrsio gyda nhw yn ymwybodol o'u cyfraniad 
disgwyliedig parthed y rhain.  

Gall yr heddlu arddangos ymroddiad cryf i weithio mewn partneriaeth i ehangu a 
dwysau effaith ei wasanaethau gweithredol. Mae partneriaethau effeithiol yn 
gweithredu ar nifer o lefelau gwahanol; gallant naill ai fod wedi eu hysgogi'n strategol 
gan uwch swyddogion neu ddatblygu'n naturiol ar lefel sylfaenol. Enghraifft dda yw 
datblygiad y rhaglen adnabod a chyfeirio i wella diogelwch (IRIS), sy'n dod ag 
ymarferwyr cam-drin domestig yn agosach i ddarparu gwell cefnogaeth i 
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ddioddefwyr. Mewn mannau poeth trosedd ac anrhefn lleol, golyga cysylltiadau agos 
gyda'r sector manwerthu ac adloniant fod yr heddlu'n ennill tir o ran problemau sy'n 
gysylltiedig â lleoliadau adloniant hwyr yn y nos a lladrata o siopau.  

Mae'r heddlu'n defnyddio modelau datrys problemau cydnabyddedig yn y 
partneriaethau diogelwch cymunedol i daclo problemau lleol. Yn ogystal, mae'r 
heddlu'n datblygu partneriaeth uchelgeisiol gyda Phrifysgol Caerdydd i ddefnyddio 
dadansoddiad rhagfynegol i ragweld patrymau troseddu ac erledigaeth. Rhagwelir y 
bydd hyn yn dod â mwy o fanylder i allu'r heddlu i alinio adnoddau gyda bygythiadau 
sy'n codi ac i ddarparu gwell gwasanaeth i ddioddefwyr.  
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Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran ymchwilio i 
droseddau a rheoli troseddwyr?  

Pan fydd trosedd yn digwydd, rhaid i'r cyhoedd gael hyder y bydd yr heddlu yn 
ymchwilio iddo'n effeithiol, yn ystyried eu pryderon fel dioddefwyr yn ddifrifol, ac yn 
dod â throseddwyr i gyfiawnder. I fod yn effeithiol, dylid cynllunio a goruchwylio 
ymchwiliadau, yn seiliedig ar arfer a gymeradwywyd, a'u cyflawni gan staff sydd wedi 
eu hyfforddi'n briodol. Rhaid hefyd rheoli'r risg a gyflwynir gan y rhai a nodir i fod y 
troseddwyr mwyaf toreithiog neu beryglus yn briodol (mewn partneriaeth â 
sefydliadau eraill), i leihau'r tebygolrwydd o niwed parhaus i unigolion a 
chymunedau.  

Cyfeiriodd HMIC at safonau cenedlaethol ac arfer gorau wrth archwilio pa mor dda 
mae'r heddlu'n dyrannu ac ymchwilio i droseddau cymhleth a heb fod yn gymhleth 
(e.e. byrgleriaeth, lladrata ac ymosod), yn cynnwys yr ystod lawn o ffyrdd y gall 
swyddogion yr heddlu a staff gasglu tystiolaeth i gefnogi ymchwiliadau (mae'r rhain 
yn cynnwys gwaith fforensig mwy traddodiadol, megis cymryd olion bysedd, yn 
ogystal â sgubo digidol i chwilio am dystiolaeth o gam-drin ar-lein, er enghraifft).  

Edrychom hefyd ar ba mor dda mae'r heddlu'n gweithio gyda phartneriaid i nodi 
troseddwyr bregus a'u hatal rhag aildroseddu, a pha mor dda mae'n nodi a rheoli 
troseddwyr rhyw mynych a pheryglus.  

Pa mor dda mae'r heddlu yn dod â throseddwyr i 
gyfiawnder?  
Ers Ebrill 2014, mae wedi bod yn ofynnol i heddluoedd yng Nghymru a Lloegr 
gofnodi sut y cyflawnir ymchwiliadau mewn ffordd newydd, a elwir yn 'ddeilliannau'. 
Gan gymryd lle'r hyn a oedd yn cael ei adnabod fel ‘datgeliadau cosbau’, mae'r 
fframwaith deilliannau newydd yn rhoi darlun cliriach o waith yr heddlu i ymchwilio i a 
datrys troseddau. Mae'r fframwaith newydd ehangach (sydd nawr yn cynnwys ugain 
math gwahanol o ddeilliannau) wedi ei chynllunio i gefnogi swyddogion yr heddlu yn 
defnyddio eu barn broffesiynol i sicrhau datrysiad cyfiawn ac amserol. Dylai'r 
datrysiad adlewyrchu'r niwed a achoswyd i'r dioddefwr, difrifoldeb yr ymddygiad 
troseddol, yr effaith ar y gymuned ac atal unrhyw droseddu yn y dyfodol. 

O ystyried y gwaith sy'n angenrheidiol i addasu systemau cofnodi troseddau'r heddlu 
i ddarparu'n llawn ar gyfer y fframwaith deilliannau newydd, mae dau heddlu heb allu 
darparu blwyddyn lawn o ddata eto ar gyfer yr holl fathau o ddeilliannau newydd. 
Fodd bynnag, mae Heddlu De Cymru wedi bod yn darparu'r Swyddfa Gartref â data 
llawn ers Ebrill 2014. Bydd yr ystod lawn o fathau deilliannau newydd yn cael eu 
defnyddio mewn archwiliadau HMIC yn y dyfodol, unwaith y bydd yr holl heddluoedd  
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wedi darparu blwyddyn lawn o ddata. Dengys Ffigwr 4 y mathau hynny o 
ddeilliannau ble mae data llawn ar gael ar gyfer holl heddluoedd Cymru a Lloegr yn 
unig.  

Ffigwr 4: Deilliannau a gofnodwyd yn y 12 mis i 30 Mehefin 2015 ar gyfer yr holl droseddau a 
gofnodwyd gan yr heddlu (ac eithrio twyll)7 8 9 

Ffynhonnell: Data deilliannau troseddu y Swyddfa Gartref 

Mae deilliannau yn debygol o fod yn wahanol o un heddlu i'r llall am nifer o resymau. 
Mae troseddau penodol yn fwy tebygol o gael eu cwblhau heb erlyn troseddwyr; fel 
arfer yn cynnwys mathau o droseddau megis camddefnyddio canabis. Os yw'r math 
yma o drosedd yn arbennig o amlwg mewn heddlu, yna mae'n debygol y byddai'r 
lefel o ddeilliannau 'rhybuddion canabis/khat'10 yn fwy.  

Gallai amlder deilliannau hefyd effeithio ar flaenoriaethau plismona'r heddlu. Er 
enghraifft, mae rhai heddluoedd yn gweithio'n galed gyda phartneriaid i sicrhau bod 
troseddwyr tro cyntaf a lefel isel yn cael eu tywys oddi wrth y system gyfiawnder 
droseddol. Yn yr ardaloedd hyn, mae datrysiadau cymunedol lleol yn debygol o fod 

                                            
7 Cyfradd yn seiliedig ar nifer o ddeilliannau a gofnodwyd yn y 12 mis i 30 Mehefin 2015 wedi ei rannu 
gyda'r nifer o droseddau a gofnodwyd yn y 12 mis i 30 Mehefin 2015. 

8 I gael sylwebaeth lawn ac esboniad o'r mathau o ddeilliannau, gweler Crime Outcomes in England 
and Wales 2014/15, Swyddfa Gartref, Llundain, Gorffennaf 2015. Ar gael o: 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445753/hosb0115.pdf 

9 Mae datrysiadau cymunedol yn benderfyniad y tu allan i'r llys y gall yr heddlu ei ddefnyddio i ddelio 
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau lefel isel. 'Cymryd i ystyriaeth' yw pan fydd troseddwr 
yn cyfaddef i gyflawni troseddau eraill yn ystod yr achos dedfrydu ac yn gofyn i'r troseddau eraill 
hynny gael eu cymryd i ystyriaeth. 

10 Planhigyn cynhenid i Affrica a'r Penrhyn Arabaidd, y mae ei ddail yn aml yn cael eu cnoi fel 
symbylydd; daeth meddiant o khat yn dramgwydd troseddol yng Nghymru a Lloegr yn 2014.  

Outcome type/group South Wales Police                                                                                                                                                  
Number of outcomes Rate England and Wales 

Number of outcomes Rate

Charged/Summonsed 17,938                                                20.0 577,678                               16.0

Taken into consideration 792                                                     0.9 21,318                                 0.6

Out-of-court (formal) 4,523                                                  5.0 165,384                               4.6

     Caution - youths 248                                                     0.3 19,703                                 0.5

     Caution - adults 2,873                                                  3.2 115,000                               3.2

     Penalty Notices for Disorder 1,402                                                  1.6 30,681                                 0.8

Out-of-court (informal) 1,936                                                  2.2 159,915                               4.4

     Cannabis/Khat warning 850                                                     0.9 41,964                                 1.2

     Community resolution 1,086                                                  1.2 117,951                               3.3

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445753/hosb0115.pdf
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yn fwy amlwg nag mewn mannau eraill. Mae gan Heddlu De Cymru un o'r cyfraddau 
isaf ar gyfer 'rhybuddion – ieuenctid' a ‘datrysiad cymunedol' o holl heddluoedd 
Cymru a Lloegr. 

Pa mor dda mae'r heddlu yn ymchwilio i droseddau ac yn 
cadw dioddefwyr yn ddiogel a hysbys?  
Pa mor dda mae’r heddlu'n ymchwilio'n gychwynnol a dyrannu achosion? 

Mae'n bwysig pan fydd yr heddlu yn cael eu galw i ddigwyddiad eu bod yn ymateb 
mewn modd amserol, gyda swyddogion neu staff sydd wedi eu hyfforddi ac yn 
gymwys i gadw pobl yn ddiogel, ac sy'n gallu cymryd camau i ddal troseddwyr ac 
ymchwilio i'r amgylchiadau os yw trosedd wedi digwydd. Mae ymateb cychwynnol 
effeithiol gan yr heddlu'n cynyddu'r tebygolrwydd o ganlyniad llwyddiannus i'r 
dioddefwr a'r system gyfiawnder droseddol. Mae angen i ymchwiliad dilynol gan 
dditectifs a staff heddlu arbenigol eraill hefyd gael ei reoli'n dda a'i ddarparu ag 
adnoddau addas.  

Mae Heddlu De Cymru yn dangos ymroddiad i'r egwyddorion hyn. Fodd bynnag, 
mae'n bwysig nodi y gwelwyd rhai diffygion mewn gweithdrefnau ateb galwadau yn 
ystod archwiliad HMIC o fregusrwydd yn 2015. Ar y pryd, gwelwyd bod atebwyr 
galwadau yn gwneud asesiad o'r tebygolrwydd y byddai'r dioddefwr yn cael ei 
amlygu i niwed pellach;  fodd bynnag, nid oedd y risg o'r asesiadau hyn yn cael ei 
gofnodi ar y cofnod ymholiadau o ddigwyddiadau. Gallai hyn olygu nad yw 
dioddefwyr yn derbyn yr ymateb cywir; gan fod hyn yn allweddol er mwyn i gamau 
cyntaf ymchwiliad fod yn llwyddiannus, fe'i nodwyd fel maes i'w wella.  

Mae'r weithdrefn sy'n pennu sut mae trosedd yn cael ei neilltuo i'w hymchwilio yn 
ddibynnol ar arfer ac ymarfer sefydledig yn hytrach na pholisi corfforaethol. Mae 
uwch swyddogion ym mhob ardal blismona leol yn pennu sut dylid rheolir hyn, ond 
nid yw'r arfer heb ei anawsterau. Mynegodd thai swyddogion rwystredigaeth pan 
fydd anghydfodau'n codi ynghylch pa swyddog ddylid ei benodi i ymchwilio i drosedd 
benodol; mae hyn yn dueddol o fod ar adegau o alw mawr a gellir defnyddio cryn 
dipyn o amser ac egni yn datrys y mater. Cynghorir yr heddlu i edrych i mewn i hyn a 
phennu os yw'r drefn i neilltuo troseddau i'w hymchwilio yn dal yn addas. Amcanion 
datganedig yr heddlu yw alinio sgiliau a phrofiad yr ymchwilydd i fregusrwydd y 
dioddefwr. Gwelodd HMIC bod bregusrwydd y dioddefwr wedi ei ystyried wrth 
benderfynu sut i neilltuo'r drosedd. Mae hyn yn golygu bod sgiliau a phrofiad y 
swyddog wedi ei baru'n dda i anghenion y dioddefwr. 

Mae'r heddlu wedi cyflwyno polisi newydd yn ddiweddar i reoli'r galw ar ei 
wasanaethau gan bobl sy'n adrodd am drosedd. Cydnabyddir mewn rhannau eraill o 
Gymru a Lloegr y gall cwestiynu gofalus o alwyr nodi trywydd ymchwilio i 
gynorthwyo'r ymchwiliad a chynyddu'r tebygolrwydd y bydd troseddwr yn cael ei 
ddal. Mae'r heddlu'n cyfeirio at y rhain fel ‘ffactorau datrys’. Mae atebwyr galwadau 
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nawr wedi eu hyfforddi i asesu 'ffactorau datrys' ac mae bellach yn fwy cyffredin i 
droseddau gael eu cofnodi a'u cau ar y pwynt cyswllt cyntaf os nad oes unrhyw 
drywydd ymchwilio. Ceir gweithdrefnau i sicrhau y darperir ar gyfer anghenion y 
dioddefwr, hyd yn oed os yw natur y cyhuddiad yn dynodi na fydd y drosedd o 
reidrwydd yn cael ei datrys. Os yw'r dioddefwr yn fregus, bydd yna amgylchiadau ble 
bydd swyddogion yn dal i fynychu i sicrhau y manteisir ar bob cyfle i feithrin 
cefnogaeth i'r dioddefwr gan ddarparwyr gwasanaeth eraill. Enghraifft o hyn fyddai 
ble'r anfonir swyddogion i gynorthwyo dioddefwr, delir ag anghenion uniongyrchol a 
darperir cefnogaeth tymor hir trwy'r ganolfan ddiogelu amlasiantaethol. Mae hyn yn 
darparu tystiolaeth glir bod dioddefwyr yn ganolog i ymchwiliadau yn Ne Cymru.  

Mae Heddlu De Cymru yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth effeithiol i 
ddioddefwyr. Mae gwneud asesiadau cywir o fregusrwydd yn allweddol i lwyddiant y 
tro cyntaf y cysylltir â'r heddlu, yn ogystal â neilltuo swyddog gyda'r sgiliau a phrofiad 
cywir. Mae ymchwiliad cychwynnol o droseddau yn gyffredinol dda; fodd bynnag, 
byddai cofnodi bregusrwydd dioddefwyr yn fwy cyson y tro cyntaf y byddant yn 
cysylltu gyda'r heddlu yn dod â mwy o sicrwydd o wasanaeth da. 

Pa mor dda mae'r heddlu yn ymchwilio i wahanol fathau o drosedd? 

Mae yna fecanweithiau a gweithdrefnau clir ar waith i fonitro a goruchwylio cynnydd 
ymchwiliadau troseddau. Mae swyddogion ymateb a chymdogaeth yn ymchwilio i 
droseddau nad ydynt yn gymhleth; ymchwilir i droseddau mwy cymhleth gan 
dditectifs sy'n gweithio mewn gwahanol ardaloedd daearyddol tra bod timau 
arbenigol canolog yn ymchwilio i droseddau megis dynladdiad, trais a throseddau 
difrifol a chyfundrefnol.  

Gwelodd HMIC bod ei archwiliad o droseddau yn 2014 o safon dda ac wedi ei 
nodweddu gan drosolwg goruchwyliol cryf. Mae gan yr heddlu ymroddiad cryf i 
ddioddefwyr ac mae ei arwyddair i ‘wneud i bob cyswllt weithio’ yn hysbys yn y 
gweithlu. Yn hanesyddol, mae'r heddlu wedi ymchwilio i'r meysydd o'i wasanaeth 
sy'n gwasanaethu dioddefwyr fwyaf. Mae hyn wedi arwain at ddatblygiad y 
fframwaith ‘TRICK’ sy'n gosod y safon ar gyfer dioddefwyr: 

• Amser – Cyrraedd yn brydlon, os oes oedi rhoi gwybod i'r dioddefwr 

• Cyfeirnod – Rhoi rhif trosedd a'ch manylion i'r dioddefwr 

• Hysbysu – Y dioddefwr am bopeth yr ydych wedi ei wneud neu'n bwriadu 
gwneud 

• Cwblhau – Wedi cwblhau'r holl ymholiadau, rhoi gwybod i'r dioddefwr 

• Cadw – Y dioddefwr yn ganolog i bopeth a wnawn 

Rheolir sicrwydd ansawdd a monitro cydymffurfiad gyda'r egwyddorion TRICK a 
reolir gan gomanderiaid yr heddlu lleol. Mae'r swyddogion hyn hefyd yn gyfrifol am 
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achosion ble mae arolygon dioddefwyr yn dynodi bod y gwasanaeth a ddarparwyd 
wedi bod yn is na'r safon ofynnol.  

I gryfhau effaith TRICK ymhellach, mae'r heddlu wedi addasu gweithdrefnau'n 
ddiweddar i ffocysu mwy ar ansawdd darpariaeth gwasanaeth a llai ar gydymffurfiad 
gyda'r mnemonig. 

Byddai HMIC yn disgwyl gweld cynlluniau ymchwilio ym mhob adroddiad trosedd. 
Mae cynlluniau ymchwilio yn amlinellu llinellau ymholiad i'w dilyn a chynnydd yr 
ymchwiliad, maent hefyd yn ganllaw defnyddiol i oruchwylwyr i asesu datblygiadau. 
Yn gyffredinol, canfu HMIC bod cynlluniau ymchwiliad yn cyfeirio ymchwiliadau'n dda 
a bod yna arwyddion clir o oruchwyliaeth. Eir ar drywydd llwybrau ymchwilio yn 
brydlon ac mae ymchwiliadau i nodi ac arestio troseddwyr wedi eu cwblhau'n 
brydlon. Rhoddir ystyriaeth i gyfleoedd fforensig ac mae cynhwysiant ymchwilwyr 
lleoliad troseddau yn y broses ymchwilio yn cael ei ystyried yn rheolaidd.  

Mae'r egwyddorion TRICK yn weithgaredd rheolaidd i gefnogi dioddefwyr. Yn 
benodol mae “contractau dioddefwyr”, cytundeb ar ba mor aml a sut fydd dioddefwyr 
yn cael eu diweddaru ar gynnydd yr ymchwiliad yn nodwedd gyffredin mewn 
ymchwiliadau. Mae ymchwilwyr hefyd yn ymwybodol o hawliau dioddefwyr penodol 
wedi eu mandadu gan y cod ymarfer ar gyfer dioddefwyr trosedd;11 er enghraifft, fe 
ystyrir mabwysiadu mesurau arbennig megis cyfleuster i ddioddefwyr penodol roi 
tystiolaeth trwy gyswllt fideo yn hytrach na mynychu'r llys, yn rheolaidd.  

Mae gweithlu Heddlu De Cymru yn wybodus ynghylch y camau allweddol i'w cymryd 
wrth gyrraedd lleoliad trosedd. Mae'r blaenoriaethau yn cynnwys gwarchod lleoliad y 
drosedd, cofnodi manylion yr holl dystion a sicrhau recordiadau TCC. Mae 
gwasanaeth yr heddlu yn cyfeirio ar y blaenoriaethau hyn fel egwyddorion yr 'awr 
aur'. Ategir hyn gyda rôl goruchwylwyr ystafell reoli a elwir yn rheolwyr 
digwyddiadau'r heddlu (FIMs), sydd â mynediad at adnoddau arbenigol i gefnogi 
ymchwiliadau ble mae angen ymateb awr aur. 

Siaradodd HMIC gyda FIMs sy'n deall eu cyfrifoldeb i gefnogi ymchwiliadau risg 
uchel. Unig bryder HMIC oedd argaeledd ymchwilwyr arbenigol ‘tu allan i oriau 
swyddfa’; crybwyllodd swyddogion rheng flaen yn benodol y gall fod yn anodd cael 
gafael ar ymchwilwyr cam-drin domestig ar unwaith ar adegau. 

                                            
11 Mae gan yr holl heddluoedd ddyletswydd statudol i gydymffurfio gyda'r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr 
Troseddau, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 2015. Sefydla'r cod y gwasanaeth y gall dioddefwyr ei 
ddisgwyl gan bob sefydliad, yn cynnwys yr heddlu, sydd â rôl yn y system gyfiawnder troseddol. 
Ymysg pethau eraill, mae'r cod ymarfer i ddioddefwyr troseddau yn gofyn bod swyddogion yn darparu 
diweddariadau rheolaidd i ddioddefwyr trosedd ar gynnydd ymchwiliadau. Ar gael o: 
www.gov.uk/government/publications/the-code-of-practice-for-victims-of-crime 

 

http://www.gov.uk/government/publications/the-code-of-practice-for-victims-of-crime
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Mae gan Heddlu De Cymru ymagwedd strwythuredig i ymchwilio i droseddau ble 
mae anghenion y dioddefwr yn cael blaenoriaeth ac mae safonau ymchwilio yn 
uchel.  

Pa mor dda mae'r heddlu yn casglu tystiolaeth ddigidol?  

Yn gynyddol, cyflawnir troseddau yng Nghymru a Lloegr ar-lein a thrwy ddefnyddio 
dyfeisiau digidol fel tabledi, cyfrifiaduron neu ffonau symudol. Rhaid i'r holl 
heddluoedd gasglu data o'r dyfeisiau hyn a'u harchwilio ar gyfer tystiolaeth. 

Yn Ne Cymru mae yna ymagwedd aml haen i'r cyfrifoldebau hyn gyda swyddogion 
lleol, yr uned ddigidol a throseddau seiber a darparwyr gwasanaeth arbenigol allanol 
oll yn darparu rôl.  

Mae oedi wrth gasglu tystiolaeth ddigidol yn finimol; darparwyd hyfforddiant i dros 
300 o staff gan y Coleg Plismona yn y cwrs prif-ffrydio seiberdroseddu ac mae 
swyddogion lleol, gyda chefnogaeth cynghorwyr cyfryngau digidol, nawr yn gymwys i 
lawrlwytho tystiolaeth o ddyfeisiau. 

Gwelir tystiolaeth bod yr heddlu wedi ystyried effaith adfer cyfryngau digidol yn 
ofalus. Mae hyfforddiant uwch yn y gwahanol sgiliau gofynnol wedi sicrhau 
gwytnwch a sicrwydd y gall yr heddlu ymchwilio i droseddau sy'n ddibynnol ar adfer 
tystiolaeth ddigidol yn effeithiol.  

Pa mor fodlon yw dioddefwyr troseddau â’r gwasanaeth a ddarperir gan yr 
heddlu?  

O'r rhai sydd wedi bod yn ddioddefwr troseddau yn Ne Cymru yn y 12 mis i 31 
Mawrth 2015, roedd 88.3 y cant yn fodlon gyda'u profiad cyfan gyda'r heddlu . Mae 
hyn yn uwch na'r gyfradd boddhad dioddefwyr cenedlaethol o 83.8 y cant dros yr un 
cyfnod amser. Mae'r gyfradd boddhad dioddefwyr yn Ne Cymru ar gyfer y 12 mis i 31 
Mawrth 2015 yn sylweddol is na chyfradd y flwyddyn flaenorol, tra'i fod yn sylweddol 
uwch ar gyfer y 12 mis i 31 Mawrth 2011. 
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Ffigwr 5: Canran o ddioddefwyr oedd yn fodlon gyda’r gwasanaeth cyffredinol a ddarparwyd 
gan yr heddlu, ar gyfer y cyfnod pedair blynedd i 31 Mawrth 2015 

Ffynhonnell: Data’r Swyddfa Gartref a ddarparwyd gan heddluoedd 

Mae tîm y prif swyddog yn gosod pwyslais ar foddhad dioddefwyr ac yn credu bod 
gweithrediad cyson yr egwyddorion TRICK yn gyfraniad arwyddocaol i'r llwyddiant 
hwn.  

Pa mor dda mae'r heddlu yn nodi a rheoli troseddwyr i atal 
aildroseddu?  
Pa mor dda mae'r heddlu'n arallgyfeirio troseddwyr oddi wrth drosedd?  

Mae gan yr heddlu ddarpariaeth effeithiol ar waith i nodi a rheoli'r troseddwyr mwyaf 
mynych; mae yna ffocws cryf ar eu harallgyfeirio i ffwrdd o ffordd o fyw droseddol.  

Mae Strategaeth Lleihau Aildroseddu Cymru Gyfan 2014-2016 yn gosod cryn 
bwyslais ar ffrydio troseddwyr oddi wrth y system gyfiawnder droseddol trwy arddel 
'llwybrau lleihau aildroseddu' y gall unigolion gael mynediad ato i fodloni eu 
hanghenion ac i'w helpu i stopio troseddu. Mae'r rhain yn cynnwys triniaeth cyffuriau, 
rheoli dyledion, addysg a chyflogaeth. 

Mae'r egwyddorion hyn wedi eu mewnosod yn y trefniadau rheolaeth troseddwyr 
integredig (IOM) yn Ne Cymru. Daw'r rhaglen IOM a gwaith yr heddlu, y gwasanaeth 
prawf, yr Adran Waith a Phensiynau a darparwyr tai ynghyd i arallgyfeirio troseddwyr 
posibl oddi wrth droseddau a'u cefnogi i ail-adeiladu eu bywydau. 
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Mae swyddogion lleol yn ymwybodol o droseddwyr sy'n rhan o'r rhaglen IOM ac fe 
ofynnir iddynt gynnwys mesurau yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd i reoleiddio 
ymddygiad y troseddwyr hyn. Yn aml gall hyn gynnwys ymweld â nhw i sicrhau eu 
bod yn cydymffurfio gyda'r amodau mechnïaeth a osodwyd arnynt gan y llysoedd. 
Fel arfer bydd hyn yn cynnwys eu gwahardd rhag gadael eu cartrefi ar adegau pan 
fyddant yn debygol o droseddu.  
 
Mae'r rhaglen ysgolion , ‘bît ysgol’, wedi ei strwythuro'n dda a gydag adnoddau ac 
mae'n llwyfan gwerthfawr i arallgyfeirio troseddwyr oddi wrth droseddau tuag at 
ffordd o fyw mwy positif. Mynegodd rhai swyddogion a staff y siaradodd HMIC gyda 
nhw bryderon bod rheolau'r Swyddfa Gartref sy'n mynnu bod yn rhaid cofnodi pob 
trosedd yn rhwystr i weithio'n effeithiol gydag ysgolion. Mae amharodrwydd athrawon 
i ddatgelu troseddau gan blant, gan ofni troseddoli person ifanc, yn densiwn. Mae'r 
heddlu yn trafod gydag awdurdodau addysg i geisio datrys yr anhawster hwn.  
 
Mae HMIC hefyd wedi ei galonogi bod cant a hanner o swyddogion wedi derbyn 
hyfforddiant ar gyfiawnder adferol; mae cyfiawnder adferol yn darparu dewis amgen i 
droseddwr yn ymddangos gerbron y llys. Fel arfer mae hyn yn cynnwys unigolion yn 
gwneud iawn i ddioddefwyr neu'n cymryd rhan mewn mentrau yn y gymuned yn rhan 
o'u hadferiad.  
 
Mae'r heddlu yn amlwg yn ymroddedig i ddatrysiadau cyfiawnder adferol; fodd 
bynnag, ychydig iawn o dystiolaeth a welodd HMIC o weithgaredd cydlynol ar adeg 
yr archwiliad. Fe anogir Heddlu De Cymru i archwilio hyn ymhellach. 

Pa mor dda mae'r heddlu yn delio â throseddwyr mynych? 

Mae gan Heddlu De Cymru uned IOM ym mhob un o'i bedair ardal blismona. Mae 
gan yr unedau hyn ddau brif sylfaen o gleientiaid: yn gyntaf rheolaeth tymor hir 
troseddwyr a asesir i fod yn debygol o aildroseddu ar gael eu rhyddhau o'r carchar, 
ac yn ail y rhai hynny sydd, oherwydd amlder eu troseddu, yn cyflwyno'r risg uchaf i'r 
gymuned. Detholir yr unigolion a gynhwysir yn y minteioedd IOM yn Ne Cymru yn 
unol â matrics sgorio a sefydlir yng nghanllawiau IOM Cymru. Mae Heddlu De 
Cymru yn defnyddio hyblygrwydd yn y canllawiau i gynnwys troseddwyr yn y fintai 
sy'n cyflawni troseddau a flaenoriaethir yn Ne Cymru. Dengys data a gedwir gan yr 
heddlu y cynhwysir cyfradd uwch na'r cyfartaledd o droseddwyr troseddau treisgar 
nag sy'n wir yng Nghymru a Lloegr. Creda HMIC y dylai'r rhaglen IOM daclo 
bregusrwydd dioddefwyr yn ogystal â'r nifer o droseddau a gyflawnwyd gan 
unigolion. Mae'n galonogol i weld camau'n cael eu cymryd yn Ne Cymru i weithio 
gyda'r ystod lawn o droseddwyr. 

Rhan ganolog o reolaeth y fintai o droseddwyr ym mhob uned IOM yw'r cyswllt a 
gynhaliodd hyn gyda swyddogion rheng flaen. Mae gan swyddogion staff IOM rôl 
bwysig mewn cyfarfodydd rheoli dyddiol, ble'r ystyrir gwybodaeth gyfredol am 
droseddwyr mynych a'u tueddfryd i aildroseddu. Wrth arsylwi'r cyfarfodydd hyn, 
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sefydlodd HMIC fod swyddogion cymdogaeth ac ymateb yn wybodus ynghylch 
troseddwyr mynych sy'n byw yn eu hardal; mae offer briffio yn darparu gwybodaeth 
yn ddyddiol ac os oes bwriad i arestio unrhyw un ohonynt, daw hyn yn flaenoriaeth 
uniongyrchol.  

Mae gan yr unedau IOM berthnasau cynhyrchiol gyda sefydliadau carchardai. 
Cynhelir cyswllt gyda throseddwyr yn ystod eu dedfrydau carchar ac wedi eu 
rhyddhau. Bwriad hyn yw sefydlu mesurau cefnogaeth perthnasol i leihau'r 
tebygolrwydd y bydd unigolion yn ail-droseddu. 

Mae gan Heddlu De Cymru weithdrefnau effeithiol i ddelio â throseddwyr mynych. 
Mae unedau arbenigol yn gweithio gyda darparwyr gwasanaeth allanol yn datblygu 
amgylchedd cefnogol i helpu unigolion i gefnu ar droseddu. Fodd bynnag, os ydynt 
yn parhau i dorri'r gyfraith, mae swyddogion rheng flaen yn blaenoriaethu 
ymdrechion i'w dychwelyd i'r llys. 

Pa mor dda mae'r heddlu yn delio â throseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus 
eraill? 

Mae gan yr heddlu weithdrefnau sefydledig i ddelio â throseddwyr peryglus ac 
ysglyfaethwyr rhywiol. Mae'r trefniadau amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y cyhoedd 
(MAPPAs)12 wedi eu mewnosod yn llwyr. Cadeirir cynadleddau MAPPA gan brif 
gwnstabl cynorthwyol ac mae yna ymroddiad cryf gan sefydliadau partner i gyfrannu 
i reolaeth a chynhwysiant y rhai sy'n cyflwyno risg posibl i gymunedau.  

I gydnabod y ffaith y gellid cael gwell synergedd rhwng y MAPPA a'r rhaglen IOM, 
mae'r heddlu yn cymryd rhan mewn rhaglen beilot Cymru gyfan o'r enw WISDOM 
(Rheoli Troseddwyr Difrifol a Pheryglus Integredig Cymru). Ymysg amcanion eraill, 
bydd y rhaglen hon yn archwilio beth sy'n gyffredin rhwng MAPPA a'r trefniadau 
rheoli troseddwyr integredig ac ystyried opsiynau ar gyfer y dyfodol.  

Yn debyg i raglen IOM yr heddlu, mae rheolaeth troseddwyr peryglus a throseddwyr 
rhyw cofrestredig hefyd yn ddibynnol ar gyfraniad gan swyddogion lleol. Canfu HMIC 
dystiolaeth o swyddogion lleol yn cyfrannu i gynlluniau gweithredu troseddwyr ac yn 
cyfrannu i well dealltwriaeth o'u ffordd o fyw trwy gyflwyno adroddiadau cudd-
wybodaeth.  

                                            
12 MAPPA yw'r enw a roddir i drefniadau yng Nghymru a Lloegr ar gyfer yr ‘awdurdodau cyfrifol’ sy'n 
cael y dasg o reoli troseddwyr rhyw cofrestredig, troseddwyr treisgar a mathau eraill o droseddwyr 
rhyw, a throseddwyr sy'n cyflwyno risg ddifrifol o niwed i'r cyhoedd. 
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Crynodeb o ganfyddiadau 

 
Da  

 
Mae ymagwedd Heddlu De Cymru i ymchwilio i droseddau a rheoli troseddwyr yn 
dda. Mae ein casgliadau yn 2015 yn gyson gydag archwiliad HMIC o droseddu yn 
2014 ble barnom fod yr heddlu'n dda ar ymchwilio i droseddu. Mae hyn yn parhau i 
fod yn wir, er i arolwg HMIC o fregusrwydd yn 2015 amlygu'r angen i wella asesu'r 
lefel o niwed y mae dioddefwyr yn debygol o gael eu hamlygu iddo y tro cyntaf y 
byddant yn cysylltu â'r heddlu. Gallai hyn gael effaith andwyol ar gamau cynnar 
ymchwiliadau, yn arbennig o ran sut maent wedi eu blaenoriaethu.  

Unwaith y bydd trosedd wedi ei neilltuo i ymchwilwyr, caiff ymchwiliadau eu cwblhau 
i safon uchel. Pennir sut i gyflawni ymholiadau gan gynlluniau ymchwilio, mae 
goruchwylwyr yn gwybod beth a ddisgwylir ganddynt i gynnal a gwella safonau ac 
mae'r gwasanaeth i ddioddefwyr yn gyson. 

Fe weithiodd yr heddlu'n galed i ddeall yn union beth mae dioddefwyr yn ei ddisgwyl 
fel gwasanaeth gan yr heddlu. Mae hyn wedi helpu hysbysu disgwyliadau 
gwasanaeth sydd wedi eu deall yn dda gan y gweithlu; mae dioddefwyr yn gyson yn 
adrodd lefelau uwch o foddhad gyda'r gwasanaeth a derbyniant nag mewn rhannau 
eraill o Gymru a Lloegr.  

Mae gan yr heddlu drefniadau cadarn ar waith gyda sefydliadau partner i reoli 
troseddwyr mynych, troseddwyr rhyw cofrestredig ac unigolion eraill sy'n achosi 
niwed i gymunedau. Mae timau arbenigol ar y cyd yn rheoli'r risg yma; maent wedi 
eu cefnogi'n dda gan swyddogion lleol sy'n gyfarwydd gyda throseddwyr risg uchel. 
Mae'r timau a swyddogion lleol yn wybodus parthed eu cyfraniad i gynhwysiad y 
bygythiad a gyflwynir gan y troseddwyr hyn. 

 

Meysydd i’w gwella 

• Dylai'r heddlu sicrhau bod yr holl droseddau yn cael eu neilltuo'n brydlon i 
ymchwilwyr gyda'r sgiliau, achrediad a chefnogaeth briodol i'w hymchwilio i 
safon dda. 
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Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran diogelu rhag 
niwed y rhai sy'n fregus, a chefnogi dioddefwyr?  

Archwiliwyd y cwestiwn hwn rhwng Mehefin ac Awst 2015, a chyhoeddi'r adroddiad 
llawn yn Rhagfyr 2015.13 Mae’r canlynol yn grynodeb o'r casgliadau. 

Crynodeb o ganfyddiadau 

 
Angen gwelliant 

Mae Heddlu De Cymru yn nodi a chefnogi dioddefwyr bregus yn effeithiol. Mae cam-
drin domestig a chamfanteisio'n rhywiol ar blant yn flaenoriaethau i'r heddlu, sydd 
wedi darparu staff rheng flaen gyda hyfforddiant cynhwysfawr i gefnogi hyn. Mae 
staff yn glir mai anghenion y dioddefwr yw'r flaenoriaeth ac fe arddangosir hyn yn eu 
gweithgaredd dyddiol. Mae'r heddlu'n gyffredinol yn darparu gwasanaeth da i 
ddioddefwyr bregus wrth ymchwilio i droseddau. Fodd bynnag, fe welsom sawl maes 
ble mae angen gwelliant i sicrhau bod y gwasanaeth yn gyson a bod pobl fregus, yn 
arbennig plant sy'n mynd ar goll, yn cael eu cadw'n ddiogel. O ystyried y risg a 
gyflwynir i rai o'r bobl fwyaf bregus, ar y cyfan mae'r heddlu angen gwelliant.  

Mae gan yr heddlu ddealltwriaeth dda o dueddiadau troseddau lleol a phatrymau 
troseddu. Mae'n datblygu offeryn bregusrwydd i fapio lleoliadau dioddefwyr a 
chyflawnwyr trosedd i nodi plant allai fod yn ddioddefwyr camfanteisio'n rhywiol ar 
blant.  

Mae gan yr heddlu bartneriaethau sydd wedi eu datblygu'n dda, sy'n helpu ffocysu ar 
ddarparu gwasanaethau sy'n bodloni anghenion dioddefwyr bregus. Mae gan y 
ganolfan ddiogelu amlasiantaethol gytundebau rhannu gwybodaeth effeithiol ac fe'i 
hystyrir gan yr heddlu i fod yn batrwm ar gyfer datblygiad yn y dyfodol yn delio gyda 
phobl fregus.  

Mae dioddefwyr risg uchel trais domestig yn derbyn lefel uchel o wasanaeth a gofal 
gan Heddlu De Cymru, ond ddim i'r fath raddau ar gyfer dioddefwyr safonol a risg 
canolig. Mae staff rheng flaen yn barod i ddelio gyda cham-drin domestig pan 
fyddant yn mynychu digwyddiad i gyflawni ymchwiliad cychwynnol.  

Mae gan yr heddlu dealltwriaeth gyfyngedig o natur a difrifoldeb pobl ar goll. Nid yw'n 
deall yn llawn graddau'r bygythiad o baratoi pobl ifanc fregus ar y stryd yn y system 
ofal. Mae'r heddlu'n cyflawni gwiriadau diogel ac iach ar unwaith yn anghyson ar 

                                            
13 PEEL: Effeithiolrwydd yr heddlu 2015 (Bregusrwydd) – Heddlu De Cymru, HMIC, Rhagfyr 2015. Ar 
gael o: www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-
south-wales/ 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-south-wales/
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/police-effectiveness-vulnerability-2015-south-wales/
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bobl coll sydd wedi dychwelyd adref. Gallai hyn amlygu plant i hyd yn fwy o risg o 
baratoi ar gyfer cam-drin plant yn rhywiol. 

Mae taclo camfanteisio'n rhywiol ar blant yn amlwg yn flaenoriaeth i'r heddlu, a rennir 
gan y prif gwnstabl a chomisiynydd yr heddlu a throseddu. Mae un ardal yn yr heddlu 
wedi creu tîm camfanteisio'n rhywiol ar blant yn ddiweddar, gyda'r bwriad o gael 
gwell dealltwriaeth o'r plant dan risg, casglu gwybodaeth a thargedu'r troseddwyr a 
rhai amheuir sy'n cyflwyno'r risg uchaf.  

Fe ystyriodd yr archwiliad hwn pa mor barod yw'r heddlu i daclo camfanteisio'n 
rhywiol ar blant yn unig. Roedd yr heddlu hefyd yn destun archwiliad o'i 
wasanaethau amddiffyn plant. Dylid darllen y canfyddiadau manylach o'r archwiliad 
hwnnw, a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2015,14 ac ar y cyd â'r adroddiad archwilio 
hwn. 

 

                                            
14 Archwiliadau Cenedlaethol Amddiffyn Plant - Heddlu De Cymru, HMIC, Gorffennaf 2015. Fersiynau 
Cymraeg a Saesneg ar gael o: www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/south-wales-
national-child-protection-inspection/  

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/south-wales-national-child-protection-inspection/
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/publications/south-wales-national-child-protection-inspection/
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Pa mor effeithiol yw'r heddlu o ran taclo troseddau 
difrifol a chyfundrefnol, gan gynnwys ei drefniadau 
ar gyfer cyflawni ei gyfrifoldebau plismona 
cenedlaethol?  

Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn fygythiad i'r cyhoedd ar draws y Deyrnas 
Unedig a thu hwnt. Mae ei effeithiau niweidiol i'w teimlo gan unigolion, cymunedau a 
busnesau. Mae heddluoedd yn chwarae rôl allweddol o ran taclo troseddau difrifol a 
chyfundrefnol ynghyd ag unedau troseddau cyfundrefnol rhanbarthol (ROCU), yr 
Asiantaeth Droseddau Cenedlaethol (NCA) a sefydliadau partner eraill.  

Mae heddluoedd effeithiol yn taclo troseddau difrifol a chyfundrefnol nid yn unig trwy 
erlyn troseddwyr, ond trwy amharu ar ac atal troseddoldeb cyfundrefnol ar lefel leol. 
Maent hefyd yn defnyddio galluoedd arbenigol (er enghraifft, gwyliadwriaeth a 
phlismona cudd) ble fo'n briodol er mwyn diogelu'r cyhoedd rhag bygythiadau 
troseddol cyfundrefnol soffistigedig iawn ac sy'n newid yn gyson. Yn aml bydd 
galluoedd arbenigol yn cael eu rhannu â nifer o heddluoedd mewn ardal ranbarthol 
ac mae hyn yn darparu gwell gwerth am arian ac yn ffordd fwy effeithiol o weithio.  

Ar 30 Mehefin 2015, roedd Heddlu De Cymru yn mynd ati i amharu ar, ymchwilio 
neu fonitro 35 o grwpiau troseddau cyfundrefnol (OCGs). Mae hyn yn cynrychioli 27 
OCG fesul un filiwn o’r boblogaeth, sy'n isel o gymharu â heddluoedd eraill yng 
Nghymru a Lloegr. 
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Ffigwr 6: Grwpiau troseddau cyfundrefnol fesul un filiwn o'r boblogaeth, yn ôl heddlu, ar 30 
Mehefin 201515 16 

Ffynhonnell: Casgliad data HMIC 

Mae heddluoedd yn categoreiddio OCGs yn ôl y ffurf bennaf o weithgaredd troseddol 
y mae'r grŵp yn rhan ohono. Er bod OCGs yn debygol o ymwneud â sawl math o 
droseddoldeb, mae hyn yn dynodi eu nodwedd fwyaf cyffredinol. 'Gweithgaredd 
cyffuriau' oedd y math pennaf o drosedd (86 y cant) yn yr OCGs a reolir gan Heddlu 
De Cymru ar 30 Mehefin 2015. 'Gweithgaredd cyffuriau' oedd y math pennaf o 
drosedd mwyaf cyffredin a gofnodwyd gan bob heddlu yng Nghymru a Lloegr 
hefyd,17 gyda 64 o'r holl OCGs wedi eu dosbarthu fel hyn. 

                                            
15 Mae data Heddlu Dinas Llundain wedi ei ddileu o'r siart gan ei fod yn ddata OCG na ellir ei 
gymharu gyda heddluoedd eraill oherwydd maint a'i gylch gorchwyl cenedlaethol ehangach. 

16 Mae'r nifer o OCGs yn ardaloedd Heddlu Swydd Warwig a Heddlu Gorllewin Mercia yn gyfanswm 
cyfunol o OCGs ar gyfer y ddwy ardal heddlu. Mae'r gyfradd OCGs fesul un filiwn o'r boblogaeth yn 
seiliedig ar ffigurau poblogaeth cyfunol eu hardaloedd. 

17 Nid yw'r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan wedi ei gynnwys yn ffigwr Cymru a Lloegr am nad yw'n 
categoreiddio yn yr un ffordd â heddluoedd eraill; yn ôl y math pennaf o weithgaredd troseddol. 
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Ffigwr 7: Grwpiau troseddau cyfundrefnol heddlu yn ôl y math pennaf o drosedd, ar 30 
Mehefin 201518 

Ffynhonnell: Casgliad data HMIC 

Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn un o'r chwe bygythiad cenedlaethol a 
ddynodir yn Y Gofyniad Plismona Strategol.19 Y rhain yw terfysgaeth, troseddau 
difrifol a chyfundrefnol, digwyddiadau seiberdroseddu cenedlaethol, bygythiadau i 
drefn gyhoeddus neu ddiogelwch y cyhoedd, argyfyngau sifil a cham-drin plant yn 
rhywiol. Mae'r rhain yn fygythiadau cymhleth sy'n golygu bod yn rhai i heddluoedd 

                                            
18 Efallai na fydd ffigurau yn rhoi cyfanswm o 100 y cant, oherwydd talgrynnu. 

19 Y Gofyniad Plismona Strategol, Swyddfa Gartref, Mawrth 2015, ar gael o: 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417116/The_Strategic_Policin
g_Requirement.pdf  
Cyhoeddir yr SPR yn flynyddol gan yr Ysgrifennydd Cartref, gan sefydlu'r bygythiadau cenedlaethol 
diweddaraf a'r galluoedd plismona cenedlaethol priodol sy'n ofynnol i drechu'r bygythiadau hynny. 
Mae bygythiadau cenedlaethol yn galw am ymateb cydlynol neu gyfunol gan nifer o heddluoedd. Yn 
aml bydd heddluoedd angen cydweithio, a gweithio gyda phartneriaid eraill, asiantaethau 
cenedlaethol neu drefniadau cenedlaethol, i sicrhau bod bygythiadau o'r fath yn cael eu taclo'n 
effeithiol. 

Drug activity 86%

Organised theft 9%

Organised 
immigration crime 

and human 
trafficking 3%

Economic crime 3%

Drug activity

Organised theft

Organised immigration crime and human trafficking (not for sexual exploitation)

Economic crime

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417116/The_Strategic_Policing_Requirement.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417116/The_Strategic_Policing_Requirement.pdf
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gydweithio i ymateb iddynt yn effeithiol. Mae tu hwnt i gwmpas yr archwiliad hwn i 
asesu mewn manylder os yw heddluoedd yn gallu ymateb i'r bygythiadau 
cenedlaethol hyn.  

Yn hytrach, mae HMIC wedi gwirio os oes gan heddluoedd y trefniadau gofynnol ar 
waith i brofi eu parodrwydd eu hunain i ddelio â'r bygythiadau hyn, os byddant yn 
codi. 

Pa mor dda mae'r heddlu yn deall y bygythiad a'r risg a 
gyflwynir gan droseddau difrifol a chyfundrefnol? 
Mae Heddlu De Cymru yn deall yn glir y bygythiad a'r risg a gyflwynir gan droseddau 
difrifol a chyfundrefnol. Ar lefel ledled yr heddlu, mae'r ddealltwriaeth hon wedi ei 
hysbysu gan asesiad rhanbarthol o droseddau difrifol a chyfundrefnol a gwblhawyd 
gan y ROCU. Yn ogystal, mae proffiliau grwpiau troseddu cyfundrefnol ym mhob un 
o ardaloedd plismona'r heddlu hefyd yn cyfrannu i'r ddealltwriaeth gyffredinol. Mae'r 
proffiliau hyn wedi eu cwblhau yn defnyddio matrics risg a elwir yn rheoli risg mewn 
gorfodi'r gyfraith (MoRiLE) sydd wedi ei gynllunio i gynorthwyo penderfynyddion wrth 
nodi a blaenoriaethu bygythiad, risg a niwed. Mae sefydliadau partner yn cyfrannu 
data a gwybodaeth i broffiliau'r heddlu; mae hyn yn sicrhau bod y darlun cyffredinol o 
droseddau difrifol a chyfundrefnol yn fwy cyflawn. 

Mae'r proffiliau hyn yn rhan o asesiad strategol cyffredinol yr heddlu. Fe ystyria'r 
asesiad hwn yr holl batrymau troseddu ac erledigaeth yn ogystal â risgiau sy'n codi. 
Mae'r heddlu yn defnyddio'r asesiad hwn i ysgogi gweithgaredd gweithredol ac i 
neilltuo ei adnoddau i'r ardaloedd ble mae'r angen mwyaf; mae hyn yn cynnwys 
troseddau difrifol a chyfundrefnol.  

Ble ceir methiannau mewn dealltwriaeth o droseddau difrifol a chyfundrefnol neu 
mae'n fuddiol i ddysgu mwy am OCG penodol, bydd yr heddlu yn datblygu hyn trwy 
gasglu gwybodaeth targedig. Mae rhwydwaith o gyfarfodydd gwybodaeth 
rhanbarthol yn cychwyn ymchwil a datblygiad gwybodaeth bellach.  

Gall partneriaid troseddau ac anrhefn y mae'r heddlu wedi bod yn gweithio gyda nhw 
ers nifer o flynyddoedd gynorthwyo gyda chasglu gwybodaeth. Mae'r heddlu hefyd 
yn gwneud defnydd da o Rwydwaith Gwybodaeth Asiantaeth y Llywodraeth (GAIN). 
Mae'r rhwydwaith hyn yn hwyluso rhannu gwybodaeth a chydweithredu i gefnogi 
gorfodi'r gyfraith. Mae sefydliadau sy'n cymryd rhan yn cynnwys Cyllid a Thollau EM, 
yr Adran Gwaith a Phensiynau ac Action Fraud. Ymysg amcanion gweithredol GAIN 
mae ‘llesteirio troseddau difrifol a chyfundrefnol’ a ‘creu amgylcheddau gelyniaethus 
ar gyfer troseddwyr’. Mae'r GAIN yn cyfoethogi dealltwriaeth yr heddlu o'r bygythiad 
a gyflwynir gan droseddau difrifol a chyfundrefnol.  

Gwelodd HMIC fod OCGs yn cael eu ‘mapio’ a’u sgorio yn unol ag arfer gorau 
cenedlaethol.  
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Pa mor effeithiol mae'r heddlu yn ymateb i droseddau 
difrifol a chyfundrefnol? 
Mae Heddlu De Cymru'n ymateb yn effeithiol i droseddau difrifol a chyfundrefnol a 
cheir strwythurau llywodraethu effeithiol i gefnogi hyn. Prif gwnstabl cynorthwyol yw'r 
arweinydd penodedig ar gyfer troseddau difrifol a chyfundrefnol yn yr heddlu a hi 
hefyd yw'r arweinydd strategol ar gyfer y ROCU yn y rhanbarth. Trwy'r fforymau 
rheoli grwpiau troseddau cyfundrefnol a lefelau rhanbarthol, mae'n gyfrifol am 
gymeradwyo gweithgaredd polisi i daclo grwpiau troseddau cyfundrefnol. 

Nod datganedig yr heddlu parthed plismona OCGs yw y bydd gan bob swyddog rôl 
i'w nodi a rheoli. O ddydd i ddydd, mae'r pennaeth gwybodaeth ar gyfer yr heddlu yn 
cydlynu gweithgaredd ar lefel leol, heddlu a rhanbarthol i fynd ar drywydd y nod hon. 
Gwelodd HMIC ymlyniad da i fodel pedwar ‘P’20 y Llywodraeth sy'n strwythuro 
gweithgaredd i atal pobl rhag ymuno ag OCGs, i ddiogelu'r rhai sydd dan risg o 
gamfanteisio ganddynt ac i fynd ar drywydd y troseddwyr mwyaf gweithgar.  

Er mwyn cryfhau cyfraniad swyddogion lleol ac i adeiladu ar berthnasau presennol 
sydd gan yr heddlu gyda sefydliadau partner, sefydlwyd byrddau troseddau difrifol a 
chyfundrefnol ym mhob un o unedau rheoli sylfaenol yr heddlu. Ceir tystiolaeth bod y 
byrddau hyn yn cael effaith positif ar reoli OCGs. Roedd swyddogion a PCSOs y 
siaradom â nhw yn ymwybodol o'r aelodau OCG yn byw yn yr ardaloedd maent yn 
gyfrifol amdanynt; rhoddont enghreifftiau o sut maent yn amharu ar weithgaredd 
aelodau OCG trwy orfodi'r gyfraith gyda ffocws. Mewn rhai achosion roedd hyn yn 
golygu erlyn aelodau OCG am droseddau sy'n ymylol i'w troseddu prif ffrwd. Mae 
cynnwys pob elfen o'r gweithlu mewn trechu OCGs yn galonogol. Mae'n anfon neges 
glir na fydd troseddwyr yn cael gweithredu heb gosb yn Ne Cymru.  

Mae Heddlu De Cymru hefyd yn ymroddedig i rannu arfer gorau ymysg ei weithlu. 
Cwblhawyd rhaglen i godi ymwybyddiaeth o arwyddion rhybudd troseddau difrifol a 
chyfundrefnol, er enghraifft  troseddwyr sy'n dewis gwella diogeledd eu tai neu sydd, 
yn sydyn, yn dechrau byw tu hwnt i'w modd.  

Yn ogystal, fe nododd adolygiad mewnol rai meysydd i'w gwella o ran sut mae OCGs 
yn cael eu mapio. Mapio yw'r broses i nodi grwpiau o unigolion a allai fod yn 
ymwneud â throseddau cyfundrefnol. Mae hyn yn cynnwys nodi manylion 
gweithgaredd hysbys ac a amheuir y grŵp, unigolion cysylltiedig a galluedd i system 
gyfrifiadurol, sy'n neilltuo sgôr rhifol i bob OCG. Mae hefyd yn gosod pob OCG i un o 
sawl 'band' sy'n adlewyrchu ystod a difrifoldeb trosedd ble mae grŵp yn gyfrifol, yn 

                                            
20 Defnyddia Strategaeth Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol Llywodraeth EM y fframwaith a 
ddatblygwyd ar gyfer gwrthderfysgaeth ac mae pedair elfen iddi: erlyn ac amharu ar droseddwyr 
(Erlid); atal pobl rhag cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn (Atal); cynyddu amddiffyniad yn erbyn 
troseddau difrifol a chyfundrefnol (Amddiffyn); a lleihau effaith y troseddolrwydd hwn pan fydd yn 
digwydd (Paratoi). 
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ogystal â'i lefel o allu a soffistigeiddrwydd. Mae heddluoedd, ROCUs, yr NCA a nifer 
o sefydliadau nad ydynt yn heddlu megis Llu'r Ffiniau, yn defnyddio mapio OCG. 

I daclo hyn, mae uwch swyddogion a dadansoddwyr trosedd yn gweithio gyda 
Heddlu Glannau Mersi, safle arfer gorau, i wella safonau yn y maes hwn. 

Pa mor effeithiol mae'r heddlu yn gweithio gyda 
phartneriaid i atal troseddau difrifol a chyfundrefnol?  
Mae'r heddlu yn mynd ati i ddatblygu ei ymagwedd i reoli OCG trwy fyrddau 
troseddau difrifol a chyfundrefnol amlasiantaethol ym mhob un o'i bedwar uned rheoli 
sylfaenol. Lansiwyd y byrddau mewn cynhadledd a drefnwyd gan yr heddlu yn 
ddiweddar.  

Mae HMIC wedi ei galonogi i weld bod sefydliadau partner wedi eu cynnwys yn 
natblygiad y proffiliau troseddau difrifol a chyfundrefnol lleol ac mae'r heddlu'n ceisio 
mynd â gweithio mewn partneriaeth i'r lefel nesaf.  

Gwelodd HMIC enghreifftiau unigol o Heddlu De Cymru'n gweithio'n dda phartneriaid 
i amharu ar droseddau difrifol a chyfundrefnol. Roedd hyn yn cynnwys ymgyrch ar y 
cyd gyda swyddogion gorfodi mewnfudo i dargedu gwladolion tramor yn defnyddio 
cyfleusterau golchi ceir i guddio masnachu mewn pobl. Fodd bynnag, mae angen 
gwneud mwy o waith i fewnosod cydweithio arfer gyda sefydliadau partner i amharu 
ar a datgymalu OCGs. Mae gan yr heddlu hanes o gydweithio'n effeithiol gyda 
phartneriaid ar nifer o lefelau gwahanol. Yr her i'r heddlu yw ailadrodd y safonau hyn 
mewn ardaloedd ble mae OCGs yn gweithredu. 

Mae'r heddlu'n cyfathrebu'n dda gyda'r cyhoedd ynghylch llwyddiannau ac yn 
ymgysylltu gyda'r wasg a chyfryngau lleol. Enghraifft dda o hyn oedd y 
cyhoeddusrwydd cysylltiedig gyda'r euogfarn gyntaf am briodas dan orfod yng 
Nghymru a Lloegr. Mae'r heddlu hefyd yn defnyddio Facebook a Twitter i alluogi'r 
cyhoedd i gyfathrebu'n uniongyrchol gyda'r heddlu os ydynt eisiau pasio ymlaen 
gwybodaeth ynghylch y math yma o droseddu.  

Pa mor effeithiol yw'r trefniadau sydd ar waith i sicrhau y 
gall yr heddlu gyflawni ei gyfrifoldebau plismona 
cenedlaethol? 
Mae tu hwnt i gwmpas yr archwiliad hwn i asesu mewn manylder os yw heddluoedd 
yn gallu ymateb i'r bygythiadau cenedlaethol hyn. Yn hytrach, mae HMIC wedi gwirio 
os oes gan heddluoedd y trefniadau gofynnol ar waith i brofi eu parodrwydd eu 
hunain i ddelio â'r bygythiadau hyn, os byddant yn codi. 

Mae gan yr heddlu drefniadau effeithiol ar waith i sicrhau y gall gyflawni ei 
gyfrifoldebau plismona cenedlaethol. Mae prif gwnstabl Heddlu De Cymru yn 
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cynrychioli Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar y Bwrdd Gofyniad 
Plismona Strategol.  

Yn Ne Cymru, y corff atebol yw'r Uned Argyfyngau Sifil Posibl a Chydnerthedd 
(CCRU) ac fe gynrychiolir yr heddlu gan brif gwnstabl cynorthwyol.  

Mae'r heddlu hefyd wedi ei gynrychioli gan brif swyddog ar Fforwm Cydnerthedd 
Lleol De Cymru (SWLRF). Mae'r SWLRF yn dod â gwasanaethau brys a chyrff 
statudol eraill sy'n ymwneud â rheoli argyfyngau ac adfer trychinebau ynghyd. O 
fewn SWLRF, mae'r heddlu yn ymroddedig i raglen o gynllunio ymarferion i brofi 
cyflwr parodrwydd yr heddlu a'i ymateb i ddigwyddiadau mawr. Mae ymarferion 
diweddar wedi cynnwys asesiad o ymateb yr heddlu i ymosodiad terfysgol ac achos 
o anrhefn ffug.  

Mae gan bob heddlu ymroddiad sefydlog i ddarparu swyddogion i'w lleoli ar gyfer 
digwyddiadau mawr sydd tu hwnt i allu'r heddlu lleol. Mae gan yr heddlu 
weithdrefnau profedig i leoli swyddogion mewn argyfwng; mae'r gweithdrefnau hyn 
yn digwydd ar y cyd â heddluoedd eraill yn y rhanbarth. Mae'r gweithdrefnau hyn 
wedi eu profi'n weithredol yn ddiweddar, gydag enghreifftiau yn cynnwys 
uwchgynhadledd NATO yn ardal Heddlu Gwent a lleoli swyddogion ym Melffast i 
gynorthwyo i gyfyngu terfysg.  

Creda HMIC bod yr heddlu yn barod i ddelio â'r bygythiadau a sefydlir yn y gofyniad 
plismona strategol.  

Crynodeb o ganfyddiadau 

 
Da  

 
Mae Heddlu De Cymru yn dda ar nodi a thaclo grwpiau troseddau difrifol a 
chyfundrefnol. Dyma'r flwyddyn gyntaf i HMIC raddio heddluoedd ar eu 
heffeithiolrwydd o ran taclo troseddau difrifol a chyfundrefnol, gan gynnwys 
trefniadau heddlu ar gyfer sicrhau y gall gyflawni ei gyfrifoldebau plismona 
cenedlaethol, felly o ganlyniad nid yw cymhariaeth blwyddyn ar flwyddyn yn bosibl.  

Mae gan Heddlu De Cymru ddealltwriaeth dda o droseddau difrifol a chyfundrefnol. 
Mae hyn wedi ei hysbysu gan asesiad rhanbarthol a gwblhawyd gan yr uned 
troseddau cyfundrefnol rhanbarthol, a phroffiliau lleol, a ddatblygwyd ym mhob un o 
ardaloedd plismona'r heddlu. Ble ceir methiannau yn nealltwriaeth yr heddlu o 
grwpiau troseddau cyfundrefnol penodol, mae cyfarfodydd cudd-wybodaeth 
rhanbarthol yn fecanwaith pwysig i gasglu cudd-wybodaeth bellach.  

Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn cael eu llywodraethu'n llym yn Ne Cymru. 
Pris swyddog cynorthwyol yw'r swyddog cyfrifol enwebedig ar gyfer yr heddlu. Hi 
hefyd yw'r arweinydd strategol ar gyfer yr uned troseddau cyfundrefnol rhanbarthol. 
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Mae rheolaeth yr heddlu o grwpiau troseddau cyfundrefnol wedi ei fodelu ar ganllaw 
arfer gorau yng Nghymru a Lloegr.  

Mae'n galonogol bod datblygiad proffiliau troseddau difrifol a chyfundrefnol lleol wedi 
cynnwys data a gwybodaeth gan sefydliadau partner. Fodd bynnag, gellid gwneud 
mwy i alinio cyfraniad darparwyr gwasanaethau eraill yn glir i droseddau difrifol a 
chyfundrefnol. Mae enghreifftiau unigol o gydweithio da yn amlwg, ond mae angen 
trosi'r gefnogaeth werthfawr y mae De Cymru yn mwynhau gan sefydliadau partner 
mewn meysydd eraill i feysydd ble mae grwpiau troseddau cyfundrefnol yn 
gweithredu.  

Mae De Cymru yn darparu cefnogaeth i heddluoedd Cymreig eraill, gan roi 
mynediad iddynt i ystod eang o adnoddau a thactegau arbenigol. Mae'r trefniadau 
hyn yn darparu gwytnwch pe byddai argyfwng ar raddfa fawr yn codi yn y rhanbarth. 
Mae Heddlu De Cymru yn ddylanwadol ymysg sefydliadau partner ac yn gweithio 
gydag asiantaethau gorfodi'r gyfraith eraill yn y rhanbarth i brofi galluoedd a 
pharodrwydd ar gyfer bygythiadau lefel uchel a fynegir yn y Gofyniad Plismona 
Strategol. 

 
  

Meysydd i’w gwella 

• Dylai'r heddlu ymgysylltu'n rheolaidd gyda sefydliadau partner er mwyn 
cynyddu ei allu i amharu ar ac ymchwilio i droseddau difrifol a chyfundrefnol. 

• Dylai'r heddlu gymryd camau i nodi'r rhai sydd dan risg o gael eu denu i 
droseddau difrifol a chyfundrefnol, a sicrhau y sefydlir mentrau ataliol gyda 
sefydliadau partner i'w hatal rhag troseddu. 
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Ein dyfarniadau 
Y categorïau dyfarnu yw:  

• rhagorol;  

• da;  

• angen gwelliant; ac  

• annigonol.  

Gwneir dyfarniad yn erbyn pa mor effeithiol mae’r heddlu o ran cadw pobl yn ddiogel 
a lleihau troseddu; nid yw’n asesiad o effeithlonrwydd cyffredinol plismona. Wrth 
weithredu’r categorïau, mae HMIC yn ystyried:  

• bod yr effeithiolrwydd mae’r heddlu'n cyflawni yn dda, neu yn rhagori ar y 
safon hon yn ddigonol i gael ei farnu i fod yn rhagorol;  

• mae effeithlonrwydd yr heddlu angen gwelliant, ac/neu mae yna rai 
gwendidau; neu  

• mae effeithiolrwydd yr heddlu yn annigonol oherwydd ei fod yn sylweddol is 
na'r disgwyl. 
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