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

Trosolwg 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dda am gadw pobl yn ddiogel a lleihau trosedd, ac 

mae wedi ei berfformiad wedi aros yn sefydlog ers ein harolwg effeithiolrwydd yn 

2016.  

Mae ymateb ymchwiliol cychwynnol yr heddlu yn effeithiol. Mae’n cynnal 

ymchwiliadau trylwyr dros y ffôn ac mae’n ymchwilio i achosion o dwyll yn dda. Mae’r 

rhan fwyaf o achosion risg uchel a chymhleth yn cael eu trin gan ymchwilwyr 

arbenigol. Ar y cyfan mae’r heddlu’n cynnal ymchwiliadau trylwyr, gan arwain at 

ganlyniadau boddhaus i ddioddefwyr. Mae achosion yn cael eu goruchwylio a’u 

monitro’n rheolaidd. Mae gan yr heddlu ddigon o allu ac adnoddau ymchwiliol i 

ymdopi â’r galw, ac mae’n dda am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ddioddefwyr drwy 

gydol yr ymchwiliad. Serch hynny, nid yw pob ymchwilydd yn cael sesiynau datblygu 

proffesiynol parhaus.  

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gwneud defnydd rhesymol o amrywiaeth o ddulliau 

rheoli troseddwyr ac mae’n llwyddo i leihau cyfraddau aildroseddu. Fodd bynnag, nid 

yw bob amser yn dda am gymryd camau effeithiol i ddod o hyd i droseddwyr heb eu 

dal. Canfu HMICFRS nad yw’r heddlu bob amser yn cysylltu â’r tîm Gorfodaeth 

Mudo i ddilysu hunaniaeth a chenedligrwydd gwladolion tramor a arestiwyd.  

Mae gan yr heddlu ddiffiniad clir o beth y mae agored i niwed yn ei olygu, ac mae 

swyddogion a staff yn deall sut i amddiffyn pobl sy’n agored i niwed. Mae’n dangos 

dealltwriaeth dda o natur a graddfa’r achosion agored i niwed, wedi’i datblygu ar y 

cyd â sefydliadau partner (megis awdurdodau lleol, neu wasanaethau iechyd ac 

addysg), a dylai ddatblygu’r gyd-ddealltwriaeth hon o ran galw cudd. Mae’r heddlu’n 

nodi dioddefwyr agored i niwed a’r rhai yr effeithir arnynt droeon, ac mae’n asesu’r 

risg i ddioddefwyr yn dda. Mae prosesau sicrhau ansawdd da yn sicrhau bod 

trosglwyddo yn digwydd yn effeithiol, ac y cymerir pob cam diogelu ar unwaith.  

Mae’r heddlu’n ymchwilio i droseddau sy’n cynnwys dioddefwyr agored i niwed i 

safon dda ac mae ganddo ddigon o gapasiti i sicrhau y caiff ymchwiliadau arbenigol 

eu dyrannu i ymchwilwyr sydd â’r sgiliau addas. Caiff achosion eu goruchwylio’n 

fanwl, i nodi risg a pha mor agored i niwed yw’r unigolion, ac mae ganddo drefniadau 

diogelu digonol ar waith ar gyfer y bobl fwyaf agored i niwed. Serch hynny, mae 

angen i’r heddlu sicrhau bod pob achos cam-drin domestig risg uchel yn cael ei 
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atgyfeirio at gynadleddau asesu risg aml-asiantaeth fel bod pob dioddefwr yn derbyn 

y cymorth sydd ei angen arno. Mae’r heddlu’n ddigon parod i reoli’r risg a achosir 

gan droseddwyr peryglus a rhywiol.  

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru y trefniadau angenrheidiol ar waith i gyflawni ei 

gyfrifoldebau plismona cenedlaethol.  


