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Cyflwyniad  

Mae'r cyhoedd yn disgwyl i'w heddlu lleol gefnogi dioddefwyr troseddau trwy ymateb 
i alwadau am help, sefydlu'r gefnogaeth briodol a'u hysbysu o ddatblygiadau. Mae'n 
arbennig o bwysig bod pobl fregus, p'un a ydynt yn ddioddefwyr troseddau neu 
beidio, yn cael eu nodi'n gynnar ac yn derbyn y gefnogaeth maent angen.  

Yn rhan o'i archwiliadau blynyddol i effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chyfreithlondeb 
yr heddlu (PEEL), asesodd rhaglen effeithiolrwydd HMIC pa mor dda mae 
heddluoedd yn cadw pobl yn ddiogel ac yn lleihau trosedd. O fewn y rhaglen hon, 
archwiliodd arolwg bregusrwydd HMIC y cwestiwn cyffredinol. 'Pa mor effeithiol yw 
heddluoedd o ran amddiffyn rhai sy'n fregus rhag niwed, a chefnogi dioddefwyr?' 
Rydym wedi ystyried mewn manylder sut mae heddluoedd yn ymateb i ac yn cefnogi 
plant sydd ar goll ac yn absennol a dioddefwyr trais domestig, ac wedi asesu pa mor 
barod yw heddluoedd i ymateb i a diogelu plant sydd dan risg o gamfanteisio rhywiol. 

Rydym wedi edrych ar bedwar maes:  

• Pa mor dda mae'r heddlu yn nodi rhai sy'n agored i niwed ac yn asesu eu lefel 
o risg ac angen? 

• Pa mor dda mae’r heddlu yn ymateb i ddioddefwyr agored i niwed? 

• Pa mor dda mae gweithredoedd dilynol yr heddlu a gwaith gyda phartneriaid 
yn cadw dioddefwyr yn ddiogel? 

• Pa mor dda mae'r heddlu yn ymateb i ac yn diogelu grwpiau bregus penodol 
(plant ar goll ac absennol a dioddefwyr cam-drin domestig); a pha mor barod 
ydyw i daclo cam-fanteisio'n rhywiol ar blant? 

Yn ganolog i'r archwiliad hwn mae amddiffyn pobl sy'n fregus. Efallai felly y bydd 
HMIC yn barnu fod heddlu angen gwelliant os oes arwyddion o fethiannau yn un o'r 
meysydd hyn, hyd yn oed os yw ei berfformiad mewn meysydd eraill yn gryf, a hyd 
yn oed os oes yna nifer o elfennau o'i wasanaeth y mae HMIC yn ystyried i fod yn 
dda. 

Mae'r archwiliad yn dilyn ein harchwiliad cam-drin domestig yn 2014 ac yn adolygu 
cynnydd heddluoedd ar eu cynlluniau gweithredu yn dilyn yr archwiliad hwnnw. Mae 
adroddiad cam-drin domestig yn crynhoi'r casgliadau ar draws 43 o heddluoedd yn 
cael ei gyhoeddi ar yr un pryd â'r adroddiad hwn. 

Yn ystod ein harchwiliad fe gasglom ddata a chynlluniau gan heddluoedd, cyflawni 
adolygiad o ffeiliau achos ac arsylwi mewn cyfarfodydd amlasiantaethol. Fe glywsom 
gan ddioddefwyr cam-drin domestig trwy nifer o grwpiau ffocws ar draws Cymru a 
Lloegr a chynnal arolwg ar-lein gydag ymarferwyr, yn cynnwys Eiriolwyr Trais 
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Domestig Annibynnol, gweithwyr allgymorth a lloches i fesur barnau ar beth sydd 
wedi newid ers archwiliad 2014 ac i hysbysu grwpiau ffocws ymarferwyr lleol. 

Yn ystod yr archwiliad yn yr heddlu, buom yn cyfweld prif swyddogion ym mhob 
heddlu a chynnal grwpiau ffocws gyda swyddogion, staff a phartneriaid, a gwneud 
ymweliadau dirybudd i orsafoedd heddlu, ystafelloedd rheoli heddluoedd a thimau 
arbenigol.  

Buom hefyd yn gweithio gyda chydlynydd unigolion coll (neu gyfatebol) yr heddlu i 
adolygu achosion plant ar goll ac absennol, yn cynnwys plant a ystyriwyd i fod yn 
'fynych absennol' ac 'ar goll mynych' a phlant a ddangoswyd i fod dan risg o 
gamfanteisio rhywiol ar blant.  

Mae pob heddlu yn destun lleihad arwyddocaol mewn costau ac mae'r materion hyn 
wedi eu hadlewyrchu yn ein hadroddiadau effeithlonrwydd a gyhoeddwyd yn Hydref 
2015. Mae'r dyfarniadau a wnawn yn yr adroddiad bregusrwydd hwn wedi eu 
gwneud gan ddeall yr heriau ariannol mae heddluoedd yn eu hwynebu. 

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno'r casgliadau o'r archwiliad eang hwn o Heddlu 
Gogledd Cymru. 
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Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran diogelu rhag 
niwed y rhai sy'n fregus, a chefnogi dioddefwyr?  

Crynodeb 

 
Angen gwelliant 

 
Mae ymagwedd Gogledd Cymru i ddiogelu'r rhai sy'n fregus rhag niwed a chefnogi 
dioddefwyr angen gwelliant. 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ei wneud yn flaenoriaeth i amddiffyn pobl fregus a 
chefnogi dioddefwyr ac fe ddeellir hyn ledled yr heddlu. Mae'r prif gwnstabl a 
chomisiynydd yr heddlu a throseddu eisiau i fregusrwydd fod yn ganolog i holl 
weithgaredd plismona Gogledd Cymru.  

Gwelsom dystiolaeth gynyddol fod y flaenoriaeth hon yn trosi i weithgaredd 
gweithredol gydag ail-fuddsoddi mewn ditectifs arbenigol a gwasanaethau 
cefnogaeth, mwy o fynediad uniongyrchol at ofal cymdeithasol a gwell sensitifrwydd 
tuag at anghenion pobl fregus. Mae hyn yn golygu bod y gwasanaeth i ddioddefwyr 
yn gwella.  

Mae'r cynnydd hwn wedi ei lesteirio gan rai anawsterau parhaus yn yr heddlu y mae 
HMIC wedi eu hamlygu yn flaenorol fel rhai sydd angen eu gwella. Mae nodi 
bregusrwydd ac erledigaeth mynych yn gywir gan atebwyr galwadau'r heddlu yn dal i 
fod yn anghyson. Felly hefyd, mae neilltuo ymchwiliadau troseddau i ymchwilwyr 
gydag achrediadau priodol, er wedi gwella, yn dal yn golygu nad yw staff gyda'r 
sgiliau a phrofiad priodol yn delio'n gyson â'r achosion risg uchaf.  

Rhaid edrych ar y methiannau hyn yng nghyd-destun gwelliannau diweddar mewn 
safonau ymchwilio, darparu swyddogion gyda chamerâu ar y corff a chael mwy o allu 
i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig – sydd oll yn dod â buddion gweladwy. Fodd 
bynnag, maent yn feysydd i'w gwella y dylai'r heddlu fod wedi rhoi sylw iddynt yn fwy 
prydlon.  

Mae HMIC yn ystyried bod y gwasanaeth cyffredinol mae Heddlu Gogledd Cymru yn 
ei ddarparu i ddioddefwyr a phobl fregus yn gwella. Ymysg asedau mwyaf yr heddlu 
mae ei staff rheng flaen sy'n dangos ymroddiad llwyr i ddiogelu'r rhai sydd wedi eu 
hamlygu i niwed. Fodd bynnag, nes bydd yr heddlu'n gwella prosesau sylweddol i 
alinio ei adnoddau yn fwy cywir gydag anghenion unigolion, mae HMIC yn barnu fod 
perfformiad yr heddlu angen ei wella.  
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Pa mor dda mae'r heddlu yn nodi rhai sy'n agored i niwed 
ac yn asesu eu lefel o risg ac angen?  
Nodi'r rhai sy'n fregus 

Diffinnir bregusrwydd mewn gwahanol ffyrdd gan wahanol heddluoedd. Defnyddia'r 
rhan fwyaf o heddluoedd naill ai'r diffiniad o God Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau1 
y llywodraeth neu'r hyn y cyfeiri ato yng nghanllaw ACPO.2 Mae naw o heddluoedd 
yn defnyddio eu diffiniad eu hunain neu gyfuniad o'r diffiniadau hyn. 

Mae Gogledd Cymru'n defnyddio'r diffiniad o VCOP ac yn diffinio bregusrwydd fel: 

“Rydych yn gymwys i hawliau atodol dan y Cod hwn fel dioddefwr bregus os: 

a) Ydych chi dan 18 oed ar adeg cyflawni’r drosedd; neu 

b) Mae ansawdd eich tystiolaeth yn debygol o fod wedi ei effeithio oherwydd:  

1) Eich bod yn dioddef o gyflwr meddyliol o fewn ystyr y Ddeddf Iechyd 
Meddwl 1983;  

2) Bod gennych amhariad arwyddocaol arall ar ddeallusrwydd a gallu 
cymdeithasol; neu  

3) Mae gennych anabledd corfforol neu rydych yn dioddef o anhwylder 
corfforol.” 

Mae cyfran y troseddau a gofnodwyd sy'n ymwneud â dioddefwr bregus yn 
amrywio'n sylweddol, o 0.03 y cant i 34.3 y cant. Ar gyfer y flwyddyn i 31 Mawrth 
2015, nodwyd bod 0.03 y cant o'r holl droseddau a gofnodwyd yng Ngogledd Cymru 
yn ymwneud â dioddefwr bregus. Nid oedd wyth o heddluoedd yn gallu darparu'r 
data hwn ar adeg casglu data. Nid oes un ffordd safonol sy'n ofynnol i heddluoedd 
gofnodi ar systemau cofnodi troseddau os yw dioddefwr yn fregus ac mae 
heddluoedd yn gwneud hyn yn wahanol. 

                                            
1 Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 2013. Ar gael o 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/254459/code-of-practice-
victims-of-crime.pdf 

2 Mae Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) bellach yn cael ei adnabod fel Cyngor 
Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC). ACPO Guidance on Safeguarding and Investigating the 
Abuse of Vulnerable Adults, NPIA, 2012, ar gael o www.app.college.police.uk/app-content/major-
investigation-and-public-protection/vulnerable-adults/ 

http://www.app.college.police.uk/app-content/major-investigation-and-public-protection/vulnerable-adults/
http://www.app.college.police.uk/app-content/major-investigation-and-public-protection/vulnerable-adults/
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Ffigwr 1: Cyfran troseddau a gofnodir gan yr heddlu ble nodwyd dioddefwr bregus, yn ôl 
heddlu, ar gyfer y 12 mis i 31 Mawrth 2015 

 

Ffynhonnell: Dychweliad data HMIC 

Asesu'r lefelau risg ac angen 

Ar lefel strategol, mae gan yr heddlu allu hyblyg i ymchwilio a dadansoddi sy'n gallu 
nodi amrywiadau mewn troseddu, yn cynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â dioddefwyr 
bregus. Mae'n nodi tueddiadau eithriadol trwy broses a elwir yn reolaeth proses 
ystadegol. Dadansoddir y rhain ymhellach i gychwyn lleoliadau gweithredol mewn 
ymateb i broblemau sy'n dwysáu.  

Gwelodd HMIC ddefnydd da o'r technegau hyn i gyfeirio patrolau i gefnogi pobl sy'n 
destun ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae lleoliadau seiliedig ar wybodaeth o'r 
math yma yn sicrhau bod dioddefwyr, y mae'n bosibl na fyddai eu hamgylchiadau 
wedi eu nodi fel arall, yn derbyn gwasanaeth gwell.  

Ar lefel mwy beunyddiol, mae gan yr heddlu dîm o staff brwdfrydig a phrofiadol yn 
ystafell reoli'r heddlu sy'n gyfrifol am alwadau 999/101. Fodd bynnag, nid yw HMIC 
yn fodlon eto y gall yr heddlu nodi bregusrwydd a dioddefwyr mynych ar sail gyson. 
Mae gan yr heddlu ganllaw gweithredol, a elwir yn weithdrefnau gweithredu safonol 
(SOPs) sy'n tywys gweithredwyr ystafell reoli'r heddlu i holi cronfeydd data a darparu 
swyddogion sy'n mynychu gyda gwybodaeth i'r funud am y galwr ac unrhyw 
gyflawnwyr maent yn debygol o'u cwrdd. Fodd bynnag, roedd y staff yn cael yr SOPs 
yn anodd i'w llywio ac yn cymryd amser ac roedd cydymffurfiad â nhw yn fratiog.  
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Mae hyn yn lleihau gallu'r heddlu i roi rhybudd o flaen llaw i swyddogion o unrhyw 
risg a bregusrwydd a allai fod wedi ei nodi'n flaenorol neu sy'n gysylltiedig â'r galwr 
yn hanesyddol. Gallai hyn olygu nad yw swyddog yn y sefyllfa orau i deilwra ei 
wasanaeth i anghenion unigolyn.  

Wrth asesu bregusrwydd galwyr, mae staff ystafell reoli'r heddlu yn sicr yn deall 
materion bregusrwydd ond creda HMIC eu bod yn rhy ddibynnol ar eu barn 
broffesiynol. Canfuom achosion ble roedd perygl o fethu nodi ffactorau bregusrwydd 
yn ymwneud ag unigolion penodol. Er enghraifft, roedd neilltuo dosbarthiad risg 
uchel i berson coll yn ymddangos i fod yn rhy ddibynnol ar ffactorau fel risg 
uniongyrchol i fywyd yn hytrach na gwerthfawrogiad mwy cyflawn o'i fregusrwydd. 
Mae gwella strwythur sgyrsiau gyda galwyr yn debygol o sefydlu darlun mwy cywir o 
risg a phennu lefel yr ymateb gofynnol yn fwy cywir.  

Mae HMIC yn cydnabod y bwriedir i weithrediad ar ddod gweithdrefn drin galwadau 
a elwir yn THRIVE,3 a fydd yn tywys atebwyr galwadau trwy werthusiad o'r bygythiad 
i unigolion, ddatrys hyn. Fodd bynnag, mae hyfforddiant ar gyfer y technegau 
newydd hyn wedi ei ohirio. Nes y bydd wedi ei gwblhau a'r egwyddorion THRIVE 
wedi eu mewnosod fel trefn arferol, ni all yr heddlu fod yn sicr o na gwarantu y bydd 
galwyr yn derbyn y lefel o ymateb maent angen. 

Deall y risg i ddioddefwyr a sicrhau eu bod wedi eu hamddiffyn a chefnogi 

Gwelodd HMIC fod y gwasanaeth a gynigiwyd i wahanol grwpiau o ddioddefwyr 
bregus yng Ngogledd Cymru yn gymysg. Er enghraifft, mae'r heddlu'n ystyried 
profiad a sgiliau swyddogion a bregusrwydd dioddefwyr wrth benderfynu sut mae'r 
drosedd yn cael ei neilltuo ar gyfer ymchwiliad. Fodd bynnag, nododd HMIC rai 
enghreifftiau o droseddau yn cael eu hymchwilio gan swyddogion heb y profiad 
gofynnol.4 Mae swyddogion yn derbyn cardiau anogaeth yn amlinellu manylion yr 
holl ddarparwyr gwasanaethau cam-drin domestig, sy'n darparu llwybr mwy 
uniongyrchol i ddioddefwyr i wasanaethau cefnogaeth. Golyga argaeledd cynyddol 
gweithwyr allgymorth Barnardo's fod mwy a mwy o blant sydd wedi eu harddodd ar 
goll yn cael mynediad at gefnogaeth proffesiynol. 

Mae HMIC hefyd yn cydnabod awydd yr heddlu i fuddsoddi mewn timau ymchwilio 
newydd ac addasu gweithdrefnau gweithredu i sicrhau bod bygythiadau sy'n codi a'r 
flaenoriaeth i gefnogi dioddefwyr bregus yn cael adnoddau digonol. 

                                            
3 Mae cysyniad THRIVE yn asesu'r bygythiad, niwed, risg, cyfleoedd ymchwilio, bregusrwydd y 
dioddefwr a'r lefel ymgysylltu sy'n ofynnol i ddatrys y digwyddiad. 

4 Mae'r heddlu wedi cydnabod hyn fel mater i'w daclo ac yn y broses o gyflwyno cynllun rheoli 
troseddau sy'n nodi pa swyddogion ddylai ddelio gyda pha achosion o fregusrwydd. 
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Mae'r enghreifftiau yn cynnwys buddsoddiad Heddlu Gogledd Cymru mewn offeryn 
mwyngloddio data a dadansoddiad rhagfynegol; mae ganddo eisoes y gallu i 
ragweld y tebygolrwydd y bydd dioddefwyr yn cael eu targedu'n gyson ac yn 
galluogi'r heddlu i gynnwys mesurau ataliol. Sefydlu tîm sy'n ymroddedig i gydlynu 
gwasanaethau gofal ar gyfer dioddefwyr camfanteisio'n rhywiol ar blant a sicrhau 
gwasanaethau mwy o weithwyr trydydd parti i gydlynu gofal ar gyfer dioddefwyr 
(eiriolwyr cam-drin domestig annibynnol); mae hyn yn sicrhau bod dioddefwyr cam-
drin domestig risg uchel yn derbyn gwell cynlluniau gofal yn gynt. 

Pa mor dda mae’r heddlu'n ymateb i ddioddefwyr bregus ar 
y cychwyn?5  
Gwelodd HMIC bod yna ffrwd gyffredin, sy'n uno ystyriaeth o anghenion dioddefwyr 
o'r foment pan gysylltir â'r heddlu i ddyfodiad ymatebwyr brys hyd at gyswllt hwyrach 
gyda dioddefwyr yn ystod ymchwiliadau.  

Cyfeiriodd swyddogion a staff a gyfwelwyd yn ystod yr archwiliad yn gyson at 
ymroddiad yr heddlu i amddiffyn pobl fregus. Ceir canllaw corfforaethol ar ffurf 
amlgyfrwng ar fewnrwyd yr heddlu ac mewn llenyddiaeth arall. Soniodd staff yn 
bositif am sut yr atgyfnerthir y canllaw hwn gan bodlediadau gan dîm y prif swyddog 
sydd wedi hybu ymwybyddiaeth.  

Creda HMIC bod blaenoriaethu strategol o faterion bregusrwydd yn cael ei drosi'n 
gyson i weithgaredd gweithredol. 

Swyddogion ymateb 

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru ffordd safonol o adrodd ar fregusrwydd yn ei holl 
ymwneud â phobl sydd wedi galw am ei wasanaethau. Mewn achosion cam-drin 
domestig, mae'r asesiad risg cam-drin domestig, stelcio ac aflonyddu (DASH)6 a 
ddefnyddir yn gyffredinol yng Nghymru a Lloegr yn cael ei gynnwys yn y weithdrefn 
adrodd hon.  

Fe welsom yn glir fod cyfarwyddeb yr heddlu i gymryd camau positif pan y'i galwyd 
ddigwyddiadau cam-drin domestig yn cael ei ddefnyddio i effaith dda. Mae 
troseddwyr yn cael eu harestio fel mater o arfer oni bai fod yma resymau eithriadol 

                                            
5 Mae'r cwestiwn yn y fethodoleg archwilio PEEL yn holi “Pa mor dda mae'r heddlu'n ymateb i 
ddioddefwyr bregus?” Mae HMIC wedi addasu'r pennyn yn yr adroddiad hwn i wneud yn glir i'r 
darllenwr bod yr adran hon yn canolbwyntio ar ymateb cychwynnol yr heddlu i ddioddefwyr bregus, yn 
hytrach nag ymateb cyffredinol yr heddlu i ddioddefwyr bregus. 

6 Mae'r rhan fwyaf o heddluoedd yn defnyddio'r model nodi, asesu a rheoli risg o gam-drin domestig, 
stelcian, aflonyddu a thrais seiliedig ar anrhydedd (DASH): www.app.college.police.uk/app-
content/major-investigation-and-public-protection/domestic-abuse/risk-and-vulnerability/#approaches-
to-risk-assessment 

http://www.app.college.police.uk/app-content/major-investigation-and-public-protection/domestic-abuse/risk-and-vulnerability/#approaches-to-risk-assessment
http://www.app.college.police.uk/app-content/major-investigation-and-public-protection/domestic-abuse/risk-and-vulnerability/#approaches-to-risk-assessment
http://www.app.college.police.uk/app-content/major-investigation-and-public-protection/domestic-abuse/risk-and-vulnerability/#approaches-to-risk-assessment
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dros beidio gwneud, ac fe gwestiynir plant gyda sensitifrwydd i sicrhau bod yna 
ddarpariaeth ar unwaith ar gyfer eu lles.  

Mae'r heddlu'n archwilio ffyrdd o hybu ei allu i gasglu tystiolaeth i gefnogi dioddefwyr 
bregus. Ar hyn o bryd, mae ganddo nifer fechan o swyddogion sydd wedi eu darparu 
â dyfeisiau camerâu fideo ar y corff gyda'r bwriad o ymestyn hyn i'r heddlu cyfan. 
Gwelwyd praw o fanteision casglu tystiolaeth yn defnyddio'r dyfeisiau hyn mewn 
mannau eraill trwy gofnodi anafiadau i ddioddefwyr ac ymddygiad cyflawnwyr; mae 
erlyniadau llwyddiannus wedi cynyddu o ganlyniad. Soniodd swyddogion yn bositif 
am ddefnyddio technoleg i gefnogi dioddefwyr ac i sefydlu achos gwell dros erlyn.  

Goruchwylio'r ymateb i ddioddefwyr bregus 

Mae gweithdrefnau goruchwylio ar gyfer cyswllt gyda dioddefwyr yn glir. Cyflwynir 
asesiadau risg i ringylliaid i'w cadarnhau ac fe welodd HMIC enghreifftiau ble 
newidiwyd yr asesiad i adlewyrchu'r pryderon a godwyd gan oruchwylwyr. Mae 
angen i ddigonoldeb trefniadau diogelu7 ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig risg 
uchel gael eu cymeradwyo gan arolygydd.  

Gwelodd HMIC ymyraethau dilynol effeithiol hefyd i fynd ar drywydd troseddwyr 
hysbys ac i ddiogelu pobl fregus. Mewn cyfarfodydd rheoli dyddiol, penodir 
swyddogion i fynd ar drywydd troseddwyr cam-drin domestig risg uchel nad ydynt 
wedi eu harestio, a chwblhau unrhyw drywydd ymchwilio newydd yn ymwneud â 
phersonau coll yn ddyddiol.  

 

 
 
 
 
 

                                            
7 Golyga'r term diogelu darparu amddiffyn a chefnogaeth i sicrhau diogelwch person bregus ac i atal 
niwed pellach.  
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Pa mor dda mae'r heddlu'n ymchwilio i droseddau yn 
ymwneud â throseddwyr bregus ac yn gweithio gyda 
phartneriaid i gadw dioddefwyr yn ddiogel?8  
Ymchwilio i droseddau yn ymwneud â phobl fregus 

Archwiliodd HMIC ffeiliau achos 10 ymchwiliad9 ble nodwyd dioddefwyr bregus. Yn 
ogystal, fe gyfwelodd HMIC ymchwilwyr mewn unedau ymchwilio arbenigol a 
swyddogion rheng flaen sydd hefyd yn ymchwilio i droseddau.  

Mae'r heddlu wedi datblygu polisi gyda'r bwriad o sicrhau y neilltuir cyhuddiadau o 
droseddau i ymchwilwyr yn seiliedig ar werthusiad o fregusrwydd y dioddefwr. Yn 
hanesyddol, mae troseddau wedi eu dyrannu ar gyfer ymchwiliad ar sail y math o 
drosedd a gyflawnwyd; roedd y rhai a bennwyd i fod yn fwy difrifol yn cael eu 
hymchwilio gan swyddogion CID sydd â mwy o hyfforddiant na chydweithwyr mewn 
lifrai.  

Er bod hyn wedi arwain at rai newidiadau, er enghraifft, cyhuddiadau o gam-drin 
domestig gydag ymosodiadau difrifol yn cael eu neilltuo i swyddogion CID, dyma'r 
eithriad yn hytrach na'r arfer. Mae'r rhan fwyaf o ymchwiliadau yn dal i gael eu 
cyflawni gan swyddogion mewn lifrai sy'n derbyn llai o hyfforddiant; mae hyn waeth 
beth yw'r risg yn gysylltiedig â'r dioddefwr. I atgyfnerthu ei ymroddiad i ddioddefwyr, 
dylai Heddlu Gogledd Cymru gymryd mwy o gamau i bennu yn union pa 
ddioddefwyr, ar sail eu hangen unigol, ddylid eu cyfeirio at dditectifs. Mae hyn yn 
debygol o hybu'r gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr; byddai hefyd yn unol â 
nodau datganedig yr heddlu i ddiogelu'r mwyaf bregus.  

Nododd HMIC welliannau i safon ymchwiliadau'r heddlu, yn cynnwys dyraniad 
prydlon cyhuddiadau o drosedd, defnydd effeithiol o gynlluniau ymchwilio i gyfeirio 
cyhuddiadau, cwblhau pob llinell ymholiad posibl ac ystyried ac ail werthuso 
bregusrwydd y dioddefwr yn gyson. Roedd hefyd yn glir bod ffeiliau erlyniad yn cael 
eu casglu ynghyd yn brydlon pan fydd tystiolaeth i gyhuddo troseddwyr ac nad oedd 
oedi diangen yn eu cyflwyno i'r llysoedd. Mae'r safonau hyn yn cynrychioli cynnydd 
parthed sylwadau a wnaed gan HMIC mewn archwiliad o droseddau yng Ngogledd 
Cymru yn 2014.  

                                            
8 Mae'r cwestiwn yn y fethodoleg archwilio PEEL yn holi “Pa mor dda mae camau a gwaith dilynol gan 
yr heddlu a gwaith gyda phartneriaid yn cadw dioddefwyr yn ddiogel?” Mae HMIC wedi addasu'r 
pennyn yn yr adroddiad hwn i wneud yn glir i'r darllenwr bod yr adran hon yn canolbwyntio ar 
ymchwilio i droseddau yn ymwneud â dioddefwyr bregus, yn hytrach nag ymateb cychwynnol yr 
heddlu i ddioddefwyr bregus. 

9 Adolygodd HMIC sampl o achosion trais, byrgleriaeth, troseddau o drais difrifol a niwed corfforol 
gwirioneddol. Yn y rhan fwyaf o'r heddluoedd roedd yr adolygiad yn cynnwys 10 achos o bob categori 
o drosedd, ond yn rhai o'r heddluoedd mwy fe gynyddwyd y sampl i 15. Roedd yr adolygiad ffeiliau 
wedi ei gynllunio i ddarparu trosolwg eang o nodi bregusrwydd ac effeithiolrwydd yr ymchwiliad. 
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Cydymffurfiad â'r codau ymarfer i ddioddefwyr troseddau 

Mae gan yr holl heddluoedd ddyletswydd statudol i gydymffurfio gyda'r cod ymarfer i 
ddioddefwyr troseddau. 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.  

Roedd gwybodaeth a dealltwriaeth o'r cod dioddefwyr yn gymysg. Mae yna bwyslais 
cryf ar gontractau dioddefwyr; mae'r rhain yn sefydlu amlder y cyswllt y gall 
dioddefwyr ei ddisgwyl o ran cynnydd a wneir gydag ymchwiliadau a sut yr hoffent 
dderbyn y cyswllt. Mae staff rheng flaen wedi deall y rhain yn dda, roeddynt yn glir yn 
y ffeiliau achos a adolygwyd gan HMIC ac maent yn destun goruchwyliaeth gadarn 
gan ringylliaid. Mae system rheoli troseddau'r heddlu yn ddigon hyblyg i alluogi 
rhaglennu 'ysgogiadau' electronig i adroddiadau troseddau unigol i atgoffa 
swyddogion pan fydd angen cyswllt gyda dioddefwyr.  

Fe nodom anghysonder posibl parthed defnydd yr heddlu o ddatganiadau personol y 
dioddefwr.10 Mae'r datganiadau hyn yn rhoi gwybod i'r llysoedd am effaith seicolegol 
bod yn ddioddefwr. Anaml fydd yr heddlu'n eu defnyddio, er bod swyddogion mewn 
timau ymateb argyfwng ac yn gweithio mewn cymdogaethau yn deall eu 
pwysigrwydd yn rhan o broses yr erlyniad. Roedd hyn mewn cyferbyniad â 
swyddogion arbenigol yr oedd eu defnydd o'r datganiadau hyn yn fwy cyffredin, yn 
arbennig felly swyddogion cam-drin domestig sy'n eu defnyddio'n rheolaidd yn rhan 
o fesurau cefnogaeth ehangach ar gyfer dioddefwyr risg uchel.  

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dibynnu ar gyfran uchel o staff nad ydynt yn 
arbenigol i ymchwilio i droseddau. Creda HMIC bod yn rhaid i'r heddlu gymryd 
camau pellach i sicrhau bod holl ofynion y cod ymarfer yn rhan o'i weithgareddau 
arferol.  

Gweithio gyda phartneriaid 

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n gweithio gyda nifer o gynghorau gwahanol ac wedi 
dod yn fedrus o ran addasu i wahanol arferion gwaith ym mhob cyngor. Mae'r 
partneriaid i gyd yn cymeradwyo ymdrechion yr heddlu i hybu cydweithio. 

Gwelodd HMIC dystiolaeth o brotocolau gweithredu effeithiol ar gyfer diogelu 
personau coll bregus a dioddefwyr cam-drin domestig risg uchel. Mae arloesi 
diweddar yn cynnwys uwch swyddog yn dod ynghyd gyda phenaethiaid gwasanaeth 
o brif bartneriaid yr heddlu yn y sectorau statudol ac elusennol.  

                                            
10 Mae’r Datganiadau Personol y Dioddefwr (VPS) yn rhoi cyfle i ddioddefwyr ddisgrifio effaith 
ehangach y drosedd arnynt, mynegi eu pryderon a dynodi a ydynt angen unrhyw gefnogaeth neu 
beidio. Cynhwysir darpariaethau ar gyfer gwneud VPS a'i ddefnydd mewn achosion troseddol yn y 
Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau (Cod Dioddefwyr) a gyhoeddwyd ar 29 Hydref 2013 ac a 
ddaeth i rym ar 10 Rhagfyr 2013.  
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Mae'r fforwm hon yn ystyried y dioddefwyr bregus risg uwch sy'n hysbys i'r heddlu ac 
fe sefydlir cynlluniau gweithredu ar y cyd i'w gwneud yn fwy gwydn a llai agored i 
gael eu herlid eto.  

Noda HMIC hefyd yr ymdrechion gan yr heddlu o ran perswadio partneriaid statudol 
ac anstatudol i gynnwys staff mewn canolfannau diogelu amlasiantaethol 
(MASHs).11 Mewn rhannau eraill o'r wlad arweiniodd dod â darparwyr gwasanaeth 
ynghyd fel hyn at wella penderfyniadau, cynlluniau gofal gwell a chyflymach i 
ddioddefwyr a gwneud pobl yn fwy diogel yn y pen draw. Er gwaethaf ei addewid 
cynnar, mae'n siomedig bod rhai sefydliadau partner yn ei chael yn anodd ymroi staff 
i ganolfan ddiogelu braenaru Sir y Fflint. Gobeithia HMIC y gellir ail drafod i sefydlu 
arferion gwaith ar y cyd er lles dioddefwyr bregus yng Ngogledd Cymru.  

Pa mor dda mae'r heddlu yn ymateb i ac yn diogelu 
grwpiau bregus penodol (ar goll ac absennol a dioddefwyr 
cam-drin domestig) a pha mor barod ydyw i daclo cam-
fanteisio'n rhywiol ar blant?  
Mae'r tri chwestiwn cyntaf wedi esbonio sut mae'r heddlu'n nodi'r rhai sy'n fregus, yr 
ymateb a ddarperir iddynt a pha gamau mae'r heddlu'n cymryd i ymchwilio i 
droseddau a gweithio gyda phartneriaid i gadw dioddefwyr yn ddiogel. Mae'r 
cwestiwn hwn yn edrych yn benodol ar sut mae'r heddlu'n delio â thri maes penodol 
bregusrwydd: cam-drin domestig, plant ar goll ac absennol12 a'i barodrwydd i daclo 
cam-fanteisio'n rhywiol ar blant. 

Plant coll ac absennol 

Mae gan yr heddlu bolisi unigolion coll cynhwysfawr sy'n dilyn ymarfer proffesiynol 
cymeradwy'r heddlu cenedlaethol a chanllawiau'r Swyddfa Gartref. Mae'r wedi ei 
atgyfnerthu gan y gweithdrefnau amddiffyn plant Cymru Gyfan a'r protocol personau 
coll. Mae'r heddlu'n rhoi canllaw clir i staff gweithredol, sy'n rhychwantu'r foment pan 
fydd unigolyn yn cael ei adrodd fel ar goll i'r pwynt pan fydd yn dychwelyd ac fe 
drafodir amgylchiadau'r diflaniad gyda'r bwriad o ddarparu cefnogaeth i'r bregus. 

Mae gan yr heddlu drosolwg gorfforaethol gadarn dros ymholiadau personau coll. 
Mae ymchwiliadau presennol yn cael eu trosglwyddo i arolygwyr wrth i shifftiau 

                                            
11 Mae canolfan ddiogelu amlasiantaethol (MASH) yn uno asiantaethau diogelu allweddol mewn un 
lleoliad i nodi'r risgiau i blant (ac mewn rhai ardaloedd, oedolion bregus) yn well, a gwella 
penderfyniadau, ymyraethau a chanlyniadau. Mae'r MASH yn galluogi'r tîm amlasiantaethol i rannu'r 
holl wybodaeth briodol mewn amgylchedd ddiogel, a sicrhau y darperir yr ymateb mwyaf priodol i 
ddiogelu ac amddiffyn yr unigolyn yn effeithiol. 
12 Dosbarthir unigolyn fel absennol os nad yw ble mae disgwyl iddo fod ond na'r ystyrir eu bod dan 
risg. Mae hyn yn wahanol i os bydd ar goll, pan fydd gofyn i'r heddlu gymryd camau i'w leoli, gan fod y 
lefel o risg deongledig yn uwch. 
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newid ac os bydd diflaniad yn parhau am fwy na 72 o oriau, cychwynnir adolygiad 
pellach gan uwch swyddog y CID.  

I gwblhau ymchwiliadau, mae'r heddlu yn dilyn ymagwedd strwythuredig i gyfweld 
plant ar ddychwelyd. Mae'r heddlu wedi buddsoddi'n ddiweddar mewn contract 
manwl gydag ymarferwyr plant yn yr elusen Barnardo's. Bydd unrhyw blentyn sydd 
dan risg o gamfanteisio'n rhywiog ar blant, neu sy'n byw yn y cartref plant, yn cael ei 
gyfweld gan weithiwr Barnardo's. Mae hyn yn ymyrraeth bwysig i sefydlu 
dealltwriaeth o gyda phwy fu'r plentyn, ble mae'r plentyn wedi bod a pham iddo neu 
iddi ddianc. Ceir protocolau i sicrhau y cofnodir y manylion perthnasol ar systemau 
gwybodaeth yr heddlu. Mae hyn yn galluogi'r heddlu i gael y blaen o ran chwilio 
llefydd y gwyddir y bydd y plentyn yn eu mynychu, os bydd yr unigolyn yn dianc yn 
rheolaidd.  

Parodrwydd i daclo camfanteisio’n rhywiol ar blant 

Mae HMIC yn falch i weld fod yr heddlu bron a bod yn barod o ran ei allu daclo 
camfanteisio'n rhywiol ar blant. Sefydlwyd gweithdrefnau deddfwriaethol ers dros 
ddeng mlynedd o fewn y Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan i ddiogelu 
plant. Yn ogystal, lansiodd Barnardo’s Cymru y Fframwaith Asesu Risg o 
Gamfanteisio'n Rhywiol (SERAF) mor bell yn ôl â 2006 sy'n cefnogi'n benodol y plant 
sydd dan risg o gael eu cam-drin yn rhywiol yng Nghymru. 

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cwblhau ymchwil a dadansoddiad yn ddiweddar i 
bennu gwell dealltwriaeth o raddfa a goblygiadau posibl y math yma o drosedd. 
Gellid gwella ar y dadansoddiad os oedd data i gyd-fynd â hyn gan sefydliadau 
partner, er enghraifft gan GIG Cymru, pwynt sy'n cael sylw ar hyn o bryd, Fodd 
bynnag, mae wedi galluogi'r heddlu i neilltuo adnoddau i'r broblem, diffinio gofynion 
hyfforddi a chyfeirio gweithgaredd weithredol mewn modd gydlynol. 

Mae'r heddlu wedi sefydlu tîm arbenigol i weithio ar y cyd â sefydliadau partner i 
ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc sy'n agored i berswâd. Mae meithrin cysylltiadau 
cryfach gyda'r bobl ifanc hyn hefyd yn darparu'r heddlu â darlun gwell o gyflawnwyr 
sy'n ymwneud â'r math yma o droseddau. Mae'r heddlu hanner ffordd trwy raglen 
hyfforddi a ddarperir gan swyddogion arbenigol a gweithwyr Barnardo's. Roedd staff 
yn ganmoliaethus am fanteision yr hyfforddiant hwn. Roedd yn amlwg trwy'r briffio a 
neilltuad adnoddau i swyddogion rheng flaen ar ddechrau shifftiau bod pobl ifanc 
fregus sy'n agored i'r math yma o erledigaeth yn ganolog i weithgaredd yr heddlu. 
Disgrifiodd un swyddog i ni sut roedd pobl ifanc oedd yn rhedeg i ffwrdd yn gyson ar 
un adeg yn cael u hystyried i fod yn niwsans, ond eu bod nawr yn flaenoriaeth mewn 
patrolau o ddydd i ddydd.  

Mae gan yr anomaledd o ran sut y neilltuir troseddau ar gyfer ymchwiliad, a 
amlygwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, hefyd oblygiadau o ran ymchwilio o 
gam-drin plant yn rhywiol. Dywed polisi cyhoeddedig yr heddlu y gwneir dyrniad yn 
seiliedig ar y bygythiad, niwed a risg y mae dioddefwyr wedi eu hamlygu iddo. Fodd 
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bynnag, gwelodd HMIC enghreifftiau o droseddau yn cael eu hymchwilio gan 
swyddogion CID yn ogystal â swyddogion ymateb argyfwng heb resymeg glir dros 
wneud penderfyniadau. Yn benodol, nododd adolygiad gan HMIC i ddau achos o 
baratoi dwy ferch ifanc yn rhywiol oedd yn cael eu hymchwilio gan swyddogion lifrai 
rheng flaen fethiannau yn deillio o'u diffyg profiad a hyfforddiant. Mae'r casgliad hwn 
yn atgyfnerthu'r angen i'r heddlu adolygu sut y neilltuir troseddau ar gyfer 
ymchwiliad.  

Cam-drin domestig 

Yn y 12 mis i 31 Mawrth 2015, cynyddodd cam-drin domestig a gofnodwyd o 0.1 y 
cant yn erbyn y 12 mis blaenorol ac roedd yn atebol am 11 y cant o'r holl droseddau 
a gofnodwyd gan yr heddlu. Ledled Cymru a Lloegr yn ystod yr un cyfnod, cafwyd 
cynnydd o 21 y cant, gyda cham-drin domestig yn atebol am 10 y cant o'r holl 
droseddau a gofnodwyd gan yr heddlu. 

Fel y gwelir yn ffigwr 2, ar gyfer pob 100 o droseddau cam-drin domestig a 
gofnodwyd, gwnaeth Heddlu Gogledd Cymru 62 arést. 

Ffigwr 2: Nifer o arestiadau ar gyfer pob 100 o droseddau cam-drin domestig yn ôl heddlu, ar 
gyfer y 12 mis i 31 Mawrth 2015 

 

Ffynhonnell: Dychweliad data HMIC 

Cyfradd cyhuddo'r heddlu ar gyfer troseddau cam-drin domestig a gofnodwyd ar 
gyfer y 12 mis i 31 Mawrth 2015 oedd 28 y cant, o gymharu â 27 y cant ar gyfer 
Cymru a Lloegr. Mae hyn yn leihad ers archwiliad cam-drin domestig diwethaf HMIC 
ble roedd cyfradd yr heddlu yn 29 y cant ar gyfer y 12 mis i 31 Awst 2013, o gymharu 
â 30 y cant ar gyfer Cymru a Lloegr. 
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Ffigwr 3: Cyfradd cyhuddiadau cam-drin domestig ar gyfer y 12 mis i 31 Mawrth 2015 o 
gymharu â'r 12 mis i 31 Awst 2013 

 

Ffynhonnell: Dychweliad data HMIC 

Archwiliodd HMIC ddefnydd yr heddlu o rymoedd cyfreithiol newydd i ddiogelu 
dioddefwyr hefyd. Cyflwynwyd gorchmynion amddiffyn trais domestig (DVPOs) yng 
Nghymru a Lloegr yn 2014 i atal rhywun a amheuwyd o droseddu rhag dychwelyd i 
gartref dioddefwr neu gysylltu â'r dioddefwr. Dechreuodd yr heddlu ddefnyddio'r 
gorchmynion yn Chwefror 2014; gwnaeth 29 o geisiadau i lysoedd ynadon i'w 
defnyddio, gyda 27 wedi eu caniatáu. Torrwyd deg o'r gorchmynion hyn. Mae 
toriadau yn digwydd pan fydd troseddwr yn methu cydymffurfio gydag amod y 
gorchymyn ac yn cael ei ddwyn yn ôl gerbron y llys ynadon. Mae hyn yn cynrychioli 
cyfradd torri'r gorchmynion o 37 y cant o gymharu â chyfradd Cymru a Lloegr o 17 y 
cant.13 

Canfu HMIC fod yr heddlu wedi ymateb yn bositif i'r archwiliad blaenorol o gam-drin 
domestig ac wedi sicrhau rhywfaint o gynnydd o ran gweithredu newid; yn benodol 
mae swyddogion wedi eu hyfforddi'n well ac mae goruchwyliaeth o asesiadau risg a 
gwblhawyd gan swyddogion rheng flaen sy'n delio gyda dioddefwyr cam-drin 
domestig wedi gwella. Daw hyn y mwy o hyder fod y gwasanaeth sy'n cael ei 
ddarparu gan swyddogion yn syth wedi digwyddiadau cam-drin o safon dda.  

                                            
13 Mae ffigwr Cymru a Lloegr yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd gan 35 o heddluoedd. 
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Mae'r heddlu hefyd wedi cryfhau ei allu i sefydlu mesurau diogelu i ddioddefwyr. Mae 
ariannu swyddi Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol (IDVA)14 atodol, gan hybu'r 
niferoedd o 5 i 11 o weithwyr amser llawn, yn nodedig; mae IDVAs yn chwarae rhan 
allweddol mewn cydlynu cyfraniadau'r holl ddarparwyr gwasanaethau cam-drin 
domestig wrth ddatblygu cynlluniau gofal i gefnogi dioddefwyr risg uchel.  

Mae rôl yr heddlu mewn gweithio mewn partneriaeth hefyd yn gryfder yn yr heddlu. 
Arsylwodd HMIC bwyllgorau partneriaeth a elwir yn gynadleddau asesiad risg 
amlasiantaethol (MARACs).15 Daw'r fforymau hyn â gwasanaethau cymdeithasol, 
awdurdodau tai, darparwyr triniaeth cyffuriau ac alcohol, GIG Cymru, gwasanaethau 
addysg a phrawf ynghyd i ystyried anghenion dioddefwyr ac i ddelio ag ymddygiad 
troseddol cyflawnwyr. Yn y cyfarfodydd a arsylwyd, roedd y pwyllgorau hyn wedi eu 
cadeirio gan dditectif arolygwyr oedd yn arddangos deheurwydd wrth reoli llwyth 
achosion cymhleth a maith. Roedd darparwyr gwasanaethau allanol yn 
ganmoliaethus o'u harweinyddiaeth.  

Mae'r heddlu wedi sefydlu perthnasau cryf gydag asiantaethau partner. Mae hyn yn 
sicrhau bod uwch gynrychiolwyr sydd â'r grym i ymroi adnoddau yn mynychu 
MARACs, a'u bod hefyd yn parhau i fod yn atebol ar gyfer y mesurau a sefydlir i 
gefnogi dioddefwyr.  

Mae cynnydd Heddlu Gogledd Cymru i daclo cam-drin domestig yn ganmoladwy. 
Mae angen cymryd camau o hyd i wella nodi risgiau ar y pwynt cyswllt cyntaf ac mae 
angen rhoi mwy o ystyriaeth i sut y neilltuir amser ymchwilio ar gyfer cyhuddiadau o 
gam-drin domestig. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd eisoes yn yr adroddiad hwn, nid 
yw'r materion hyn yn ymwneud â cham-drin domestig yn unig ac mae angen iddynt 
fod yn rhan o waith dydd i ddydd yng nghynllun ehangach yr heddlu ar gyfer 
gwelliannau sefydliadol i ddelio â bregusrwydd.  

 

                                            
14 Mae IDVAs (cynghorwyr trais domestig annibynnol ) yn eiriolwyr sy'n gweithio ar wahân i'r heddlu i 
ddelio â diogelwch dioddefwyr (a'u plant) sydd dan risg uchel o niwed gan eu partneriaid, cyn 
bartneriaid ac aelodau'r teulu. 

15 MARACs (cynadleddau asesiad risg amlasiantaethol ) – cyfarfodydd ble rhennir gwybodaeth am 
ddioddefwyr cam-drin domestig sydd dan risg o niwed difrifol gydag asiantaethau partner lleol i 
sicrhau y sefydlir mesurau diogelu cynhwysfawr. 
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