
 

 

 

 

 

De Cymru 

Dyma’r Asesiad PEEL cyntaf o Heddlu De Cymru. Wrth wneud yr asesiad hwn, rydw 

i wedi defnyddio fy marn broffesiynol i ystyried y dystiolaeth sydd ar gael o 

archwiliadau a gyflawnwyd yn y 12 mis diwethaf. 

Mae'r dystiolaeth sydd ar gael yn dynodi: 

 o ran ei effeithiolrwydd, yn gyffredinol mae’r heddlu yn dda o ran lleihau 

troseddau ac atal troseddu, yn dda o ran ymchwilio i droseddau ac yn 

rhagorol ar daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol; 

 bod effeithlonrwydd yr heddlu o ran cyflawni ei gyfrifoldebau yn dda; a 

 bod yr heddlu yn gweithredu i gyflawni tegwch a chyfreithlondeb yn y rhan 

fwyaf o’r arferion a archwiliom eleni. 

Dru Sharpling, Arolygydd Cwnstabliaeth ei Mawrhydi 

Cysylltwch â hi trwy swyddfa ranbarthol Cymru a’r Gorllewin. 

Darllen mwy 

Wrth wneud yr Asesiad PEEL cyntaf hwn o Dde Cymru rwyf wedi ystyried yr heriau i 

blismona ardal amrywiol. 

Mae gan Dde Cymru ardaloedd trefol, gwledig ac arfordirol gyda’r ddwy ddinas fwyaf 

yng Nghymru, Abertawe a’r brifddinas Caerdydd. Mae De Cymru yn darparu 

gwasanaeth plismona i ddwy ran o bump o boblogaeth Cymru. Mae gan Abertawe 

borthladd fferi, tîm pêl droed yn yr uwch gynghrair, tîm rygbi rhanbarthol a 

phoblogaeth o fyfyrwyr. Mae Caerdydd, dinas Ewropeaidd sy’n tyfu’n gyflym, yn 

denu nifer fawr o ymwelwyr y flwyddyn, ac mae’n gartref i Lywodraeth Cymru, 

Stadiwm y Mileniwm, maes awyr rhyngwladol, tîm pêl-droed pencampwriaeth, tîm 

rygbi rhanbarthol, stadiwm criced rhyngwladol a nifer fawr o fyfyrwyr. 

Rwyf wedi fy mhlesio gan yr ymarfer rhagorol a ddatblygwyd gan Heddlu De Cymru 

wrth daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae gweithio mewn partneriaeth yn gryf 

ar draws yr heddlu ac mae’r modd mae’r heddlu yn gweithio gyda chymdogion i 

ddatrys problemau yn gwella ansawdd bywyd i gymunedau lleol. 

Mae’r heddlu wedi sicrhau cynnydd arbennig mewn ymateb i ostyngiadau cyllideb, 

gydag un o’r gostyngiadau lleiaf yn y gweithlu yng Nghymru a Lloegr. 



 

2 

Roedd yr uned gwrthderfysgaeth Cymru gyfan, a elwir yn WECTU, a’r 

cydweithrediad troseddau difrifol a chyfundrefnol, a elwir yn Tarian, yn drefniadau 

aeddfed ac effeithiol. 

Mae’r heddlu yn gosod dioddefwyr yn ganolog i’w waith, ac yn gosod pwyslais 

cadarn ar leihau ac atal troseddau. Mae yna dystiolaeth o arferion sydd ar waith i 

ddiogelu’r rhan fwyaf o ddioddefwyr bregus ac mae yna nifer o wasanaethau da ar 

gael wrth daclo camdriniaeth ddomestig risg uchel a chadw dioddefwyr yn ddiogel. 

Fodd bynnag, mae gennyf bryderon nad oedd y gwasanaeth cystal ar gyfer 

dioddefwyr cam-drin domestig a aseswyd i fod yn cyflwyno risg is. 

Mae dull yr heddlu o gofnodi troseddau yn dda, gyda chyfradd uchel o gywirdeb. 

Ein bwriad yw archwilio arweinyddiaeth yn benodol yn rhan o Asesiadau PEEL yn y 

dyfodol, unwaith y byddwn wedi sefydlu’r meini prawf. Bydd hyn yn ein caniatáu i 

ystyried yr adolygiad Coleg Plismona o arweinyddiaeth sydd ar waith ar hyn o bryd. 

Yn gyffredin â heddluoedd eraill, mae yna angen i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r 

galwadau newidiol ar gyfer gwasanaethau’r heddlu. 

Mae gennyf ddiddordeb penodol mewn gweld sut mae’r heddlu yn ymateb i 

ardaloedd mae HMIC wedi eu nodi i’w gwella dros y 12 mis nesaf. 
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Effeithiolrwydd 

Mae Heddlu De Cymru yn dda o ran lleihau trosedd ac atal troseddu. Mae’r heddlu 

yn dda o ran ymchwilio i droseddu. Mae’n rhagorol o ran taclo ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Darllen mwy 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gosod dioddefwyr yn ganolog i sut mae’r heddlu’n 

gweithio, ac mae hyn yn cynnwys gweithio gyda phartneriaid i ddiogelu dioddefwyr 

bregus. Mae arweinyddion yr heddlu yn gosod ac ysgogi blaenoriaethau strategol clir 

i leihau troseddau ac atal aildroseddu. Mae’r dioddefwyr mwyaf bregus wedi eu 

diogelu’n effeithiol. Mae boddhad dioddefwyr gyda gwasanaethau plismona yn 

gwella yn Ne Cymru. Mae’r heddlu yn gweithio’n dda gyda phartneriaid i atal 

troseddu a lleihau aildroseddu 

Mae ymyrraeth gynnar a datrys problemau yn gryfderau i’r heddlu. Mae parhad 

staffio yn y timau plismona cymdogaeth yn atgyfnerthu’r dull o leihau troseddau ac 

atal aildroseddu, ac yn golygu fod yr heddlu yn deall pryderon a blaenoriaethau 

cymunedol lleol. 

Mae taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yn rhagorol yn Ne Cymru. Mae hyn yn 

flaenoriaeth i gomisiynydd yr heddlu a throseddu ac i’r heddlu. Mae gwaith 

partneriaeth yn gryf, yn strategol ac yn lleol. Mae gwaith yr heddlu ar ddatrys 

problemau cymunedol yn cyflawni’r amcan o wella ansawdd bywyd ar gyfer 

cymunedau lleol. 

Dealltwriaeth bellach ar effeithiolrwydd 

Canfu’r archwiliad cam-drin domestig bod yna wasanaethau da ar gyfer taclo cam-

drin domestig a chadw dioddefwyr yn ddiogel yn Ne Cymru, gyda rhai meysydd i’w 

gwella. Canfu’r archwiliad nad oedd y gwasanaeth cystal ar gyfer dioddefwyr a 

aseswyd i fod yn cyflwyno risg is. 

Canfu’r archwiliad troseddu bod yr heddlu yn nodi, targedu a datgymalu grwpiau 

troseddau cyfundrefnol, a’u hamddifadu o’u hasedau. Roedd ganddo ‘ddull system 

gyfan’, oedd yn cynnwys casglu gwybodaeth ar lefel cymdogaeth, proses mapio 

troseddau grŵp troseddau cyfundrefnol, neilltuo tasgau i amharu ar eu 

gweithgareddau, a chysylltiadau i dasgluoedd rhanbarthol a’r Asiantaeth Troseddu 

Cenedlaethol. 

Canfu’r archwiliad Gofyniad Plismona Strategol bod gan Heddlu De Cymru y gallu 

gofynnol i daclo terfysgaeth, argyfyngau sifil, troseddau cyfundrefnol difrifol ac 

anrhefn gyhoeddus, naill ai ar ben ei hun neu mewn cydweithrediad â heddluoedd 

eraill o fewn ei ranbarth. Fodd bynnag, nid oedd yn gallu ymateb yn effeithiol i 

ddigwyddiad seiber ar raddfa fawr. 
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Cwestiynau ar gyfer Effeithiolrwydd 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran lleihau trosedd ac atal troseddu? 

Cytunir ar flaenoriaethau clir rhwng comisiynydd yr heddlu a throseddu a Heddlu De 

Cymru i leihau ac atal troseddau. 

Fe drosir y blaenoriaethau hyn yn effeithiol i weithgaredd gweithredol gan dimau 

plismona cymdogaeth a gwasanaethau cefnogaeth arbenigol. 

Mae gan yr heddlu ddealltwriaeth drylwyr, gyfredol o’r galw mae’n wynebu, ac mae’n 

alinio ei adnoddau i’r meysydd sydd â’r angen mwyaf a’r niwed mwyaf. 

Mae diogelu pobl fregus, ac ymyraethau cynnar i dorri cylchoedd troseddu a datrys 

problemau yn ganolog i ffordd yr heddlu o weithio. 

Da 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran ymchwilio i droseddu? 

Mae gan Heddlu De Cymru ddull effeithiol a chyson ar waith i sicrhau bod gofal 

dioddefwyr a thystion o safon uchel. 

Defnyddir cynlluniau ymchwilio yn effeithiol gan oruchwylwyr i gyfeirio ymholiadau 

troseddol ac i uchafu’r tebygolrwydd o ddod â throseddwyr i gyfiawnder. 

Mae’r heddlu’n gweithio'n dda gydag asiantaethau eraill i reoli'r troseddwyr mwyaf 

toreithiog a niweidiol ac i leihau aildroseddu. 

Nid yw dysgu gweithredol wedi ei ddatblygu’n ddigonol. Mae’n galw am ddull mwy 

strwythuredig i sicrhau bod diwylliant o welliant parhaus yn dod yn gyffredin yn yr 

heddlu. 

Da 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth yn Ne Cymru. Cyflawnir 

gweithgaredd gweithredol gan dimau amlasiantaethol sy’n adolygu beth yw’r ffordd 

orau i gefnogi dioddefwyr ac i ffrwyno ymddygiad troseddol. 

Defnyddir dadansoddiad a gwybodaeth yn effeithiol i atal erledigaeth fynych ac i 

nodi’r troseddwyr hynny sy’n achosi’r mwyaf o niwed. 

Mae gweithio mewn partneriaeth yn gryfder yn yr heddlu, o ran nodi dioddefwyr 

bregus a’r modd y mae’n galw am gefnogaeth sefydliadau allanol i’w diogelu. 

Mae timau plismona cymdogaeth yn defnyddio technegau datrys problemau yn 

effeithiol i wella ansawdd bywyd pobl De Cymru. 
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Rhagorol 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran diogelu'r rhai sydd dan y risg mwyaf o niwed? 

Canfu’r archwiliad cam-drin domestig bod yna wasanaethau da ar gyfer taclo cam-

drin domestig a chadw dioddefwyr yn ddiogel yn Ne Cymru, gyda rhai meysydd i’w 

gwella. Canfu’r archwiliad ei bod yn llai clir bod dioddefwyr a aseswyd i fod dan risg 

is yn cael gwasanaeth cystal. Golygai oedi posibl yn y system nad oedd yr heddlu yn 

gallu bod yn hyderus bod dioddefwyr yn cael yr ymateb cyntaf cyson gan yr heddlu 

oedd yn gymesur â’r risg y wynebont. 

Canfu’r ymchwiliad troseddu dystiolaeth fod cam-drin domestig yn flaenoriaeth i 

Heddlu De Cymru. Adroddodd partneriaid safonau uchel o wasanaeth i ddioddefwyr 

gan wneud defnydd da o’r mesurau arbennig sydd ar gael i hybu ansawdd tystiolaeth 

tyst. Adolygodd yr archwiliad gynllun gweithredu cam-drin domestig De Cymru hefyd 

a chanfod y cynllun gweithredu cenedlaethol a gyflwynwyd i fod yn fanwl, ac yn 

dangos tystiolaeth o weithgaredd sy’n unol â’r blaenoriaethau cenedlaethol a 

gytunwyd ar gyfer heddluoedd. Mae’r cynllun yn cyfeirio at argymhellion 

cenedlaethol a phenodol i’r heddlu gan HMIC. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran taclo troseddau difrifol, cyfundrefnol a 

chymhleth? 

Canfu’r archwiliad troseddu bod yr heddlu yn effeithiol o ran taclo grwpiau troseddau 

cyfundrefnol. Mae’n gwbl ymroddedig i nodi, targedu a datgymalu grwpiau troseddau 

cyfundrefnol, a’u hamddifadu o’u hasedau. Roedd ganddo ‘ddull system gyfan’, oedd 

yn cynnwys casglu gwybodaeth ar lefel cymdogaeth, proses mapio troseddau grŵp 

troseddau cyfundrefnol, neilltuo tasgau i amharu ar eu gweithgareddau, a 

chysylltiadau i dasgluoedd rhanbarthol a’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran bodloni ei ymrwymiadau dan y Gofyniad 

Plismona Strategol? 

Canfu’r archwiliad  Plismona Strategol bod y prif gwnstabl yn deall ei rôl fel y 

dynodwyd yn y Gofyniad Plismona Strategol. Roedd Heddlu De Cymru wedi asesu 

graddfa a natur y bygythiadau o derfysgaeth, argyfwng sifil, troseddau cyfundrefnol 

difrifol ac anrhefn gyhoeddus, ond nid o ddigwyddiad seiber ar raddfa fawr. Mae hyn 

wedi galluogi’r heddlu i nodi faint o adnodd oedd angen i reoli ac ymateb i’r 

bygythiadau hyn ac eithrio digwyddiad seiber ar raddfa fawr. Mae gan drefn 

gyhoeddus ofyniad a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer adnoddau a gall De Cymru 

ddarparu’r swm angenrheidiol a gytunwyd. 
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Canfu HMIC bod gan Dde Cymru y gallu gofynnol i daclo terfysgaeth, argyfyngau 

sifil, troseddau cyfundrefnol difrifol ac anrhefn gyhoeddus, neu fod ganddo fynediad i 

hyn trwy gydweithredu gyda heddluoedd eraill yn rhanbarthol, ond nid digwyddiad 

seiber ar raddfa fawr. 

Gallai De Cymru weithredu’n effeithiol gyda heddluoedd eraill a gwasanaethau brys i 

ymateb i anrhefn gyhoeddus a digwyddiadau cemegol, biolegol, radiolegol a 

niwclear. 

Yn Ne Cymru, canfuom fod cyswllt gyda heddluoedd eraill yn effeithiol i ymateb i 

derfysgaeth, argyfyngau sifil, troseddau cyfundrefnol difrifol ac anrhefn gyhoeddus, 

ond nid digwyddiad seiber ar raddfa fawr. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 
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Effeithlonrwydd 

Mae Heddlu De Cymru wedi sicrhau cynnydd rhagorol wrth iddo ymateb i’r her 

adolygiad o wariant, gan ddelio â hyn gyda manwl gywirdeb ac arloesedd. Mae hyn 

yn golygu fod yr heddlu mewn sefyllfa dda i gwrdd â heriau’r dyfodol. 

Darllen mwy 

Mae gan yr heddlu gynlluniau i gyflawni’r holl arbedion angenrheidiol dros gyfnod yr 

adolygiad o wariant. 

Mae hefyd yn datblygu cynlluniau i gyflawni arbedion pellach a ragwelir tu hwnt i 

2016. 

Mae wedi aildrefnu ei strwythur ac wedi llwyddo i sicrhau arbedion gydag un o’r 

gostyngiadau lleiaf yn y gweithlu yng Nghymru a Lloegr. Wedi cymryd camau cynnar 

i symud i strwythurau newydd ar gyfer darparu plismona, mae bellach wedi symud i 

gyfnod o atgyfnerthu a chywreinio trwy raglen gynhwysfawr o welliant parhaus. 

Er gwaethaf heriau’r adolygiad o wariant, mae’r heddlu wedi gallu gwella perfformiad 

– yn benodol, ar gyfer cynnydd mewn boddhad dioddefwyr. Mae’r heddlu hefyd yn 

manteisio ar gyfleoedd i gydweithredu gydag eraill; ac mae’n flaengar ac arloesol 

mewn sawl maes, gan greu amgylchedd fydd yn arwain at gyfleoedd atodol. 

Mae HMIC yn ystyried bod Heddlu De Cymru wedi bodloni gofynion yr adolygiad o 

wariant, tra’n diogelu’r rheng flaen, cynnal ffocws plismona effeithiol a chadw 

cymunedau yn ddiogel. 

Cwestiynau ar gyfer Effeithlonrwydd 

I ba raddau mae’r heddlu yn effeithlon? 

Mae gan yr heddlu ddealltwriaeth dda o raddfa a natur y galwadau ar gyfer plismona 

yn Ne Cymru. 

Mae wedi adolygu’r prif feysydd galw mewn manylder, wedi lleihau gwastraff o ran 

ymdrech ac wedi neilltuo adnoddau i ymateb yn fwyaf effeithiol i alw. 

Mae wedi sicrhau cynnydd penodol yn y modd mae’n delio â galwadau gan y 

cyhoedd ac wedi gwella sut mae’n rheoli ymateb yr heddlu. Mae’n gwneud defnydd 

da o TG i wella effeithlonrwydd plismona. 

Mae troseddau a gofnodir wedi lleihau dros gyfnod yr adolygiad o wariant. Mae 

boddhad dioddefwyr hefyd wedi cynyddu dros y 12 mis diwethaf ac mae’n uwch na’r 

ffigwr ar gyfer Cymru a Lloegr. 

Da 
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I ba raddau mae’r heddlu yn cymryd camau i sicrhau sefyllfa ariannol gadarn 

yn y tymor byr a hir? 

Mae gan Heddlu De Cymru eisoes hanes profedig cryf o gyflawni’r arbedion yr oedd 

wedi bwriadu eu gwneud ac, yn wir, mae wedi sicrhau arbedion ychwanegol pob 

blwyddyn. 

Mae cynlluniau ar waith i gyflawni’r holl arbedion angenrheidiol eleni ac maent wedi 

eu datblygu’n dda ar gyfer 2015/16. 

Mae rheolaeth ariannol yn gryfder yn Ne Cymru. 

Mae’r heddlu wedi gwneud defnydd da o incwm allanol. Er enghraifft, mewn 

partneriaeth â chomisiynydd yr heddlu a throseddu, mae wedi sicrhau £4.5 miliwn 

mewn grantiau gan gronfa arloesi’r heddlu. Mae hyn yn cynnwys £3.3 miliwn ar gyfer 

‘Prosiect FUSION’. 

Mae De Cymru yn parhau i gynllunio ar gyfer 2016 a thu hwnt trwy ei raglen 

gwelliant parhaus ac mae mewn safle da i fodloni heriau yn y dyfodol. 

Da 

I ba raddau mae gan yr heddlu ffordd fforddiadwy o ddarparu plismona? 

Fe ailstrwythurodd Heddlu De Cymru yn gynnar yn y broses adolygiad o wariant ac 

mae wedi sicrhau’r rhan fwyaf o arbedion oedd angen eu gwneud gydag un o'r 

gostyngiadau lleiaf yn y gweithlu o holl heddluoedd Cymru a Lloegr. 

Mae wedi datblygu ymagwedd arloesol i reoli newid ac mae ganddo broses aeddfed 

a gydag arweiniad da o welliant parhaus. 

Mae’n gweithio’n dda mewn cydweithrediad â heddluoedd Cymreig eraill, ond nid yw 

wedi cydweithredu mor helaeth, nac arbed cymaint trwy gydweithredu, ag 

heddluoedd eraill. 

Mae’r gyfran o ostyngiadau gweithlu arfaethedig yn sylweddol is na’r ffigwr ar gyfer 

Cymru a Lloegr. 

Mae’r heddlu nawr yn datblygu cynllun i ganolbwyntio ar nodi arbedion o gostau nad 

ydynt yn dâl. 

Rhagorol 
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Cyfreithlondeb 

Mae prif swyddogion yn arddangos eu hymroddiad i gywirdeb, ac yn gosod safonau 

uchel o ymddygiad sy’n hawdd i’w deall gan staff. Mae pobl yn teimlo’n hyderus i 

adrodd am gamymddwyn ac ymddygiad amhroffesiynol, ac mae HMIC wedi gweld 

tystiolaeth dda o’r ymchwiliad gweithredol o gamymddwyn a llygredd. Gydag adran 

safonau proffesiynol galluog sydd wedi ei ddarparu â’r adnoddau priodol ac uned 

gwrth lygredd, mae Heddlu De Cymru mewn safle da i leihau unrhyw risgiau mae’n 

wynebu o lygredd, er bod angen gwaith pellach mewn rhai meysydd. 

Darllen mwy  

Dealltwriaeth bellach ar gyfreithlondeb 

Canfu Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr (12 mis i Fawrth 2013) bod y gyfran o 

ymatebwyr sy’n meddwl fod yr heddlu yn gwneud gwaith rhagorol/da yn is na’r ffigwr 

ar gyfer Cymru a Lloegr. Canfu’r un arolwg dros yr un cyfnod hefyd bod y gyfran sy’n 

cytuno bod yr heddlu yn delio â phryderon lleol yn llai na’r ffigwr ar gyfer Cymru a 

Lloegr. Canfu arolwg boddhad dioddefwyr yr heddlu ei hun (12 mis i Fehefin 2014) 

bod y gyfran o ddioddefwyr oedd yn fodlon â’u profiad yn fwy na’r ffigwr ar draws 

Cymru a Lloegr. 

Canfu’r archwiliad o gywirdeb data troseddau bod gweithredwyr sy’n ateb galwadau 

gan y cyhoedd yn ddieithriad yn gwrtais, cymwynasgar a phroffesiynol. Canfu’r 

archwiliad cam-drin domestig bod yna bolisi o gymryd camau positif i ddiogelu’r 

dioddefwr ar bob cam yn ymateb yr heddlu, yn cynnwys delio â’r alwad gychwynnol. 

Roedd gan yr heddlu systemau da yn ei ganolfan gwasanaethau cyhoeddus i nodi 

digwyddiadau cam-drin domestig a dioddefwyr oedd wedi adrodd yn flaenorol am 

gam-drin domestig. 

Mae gan yr heddlu weithdrefnau adrodd troseddau da ar waith wrth dderbyn 

adroddiadau o droseddau, sy’n golygu bod dioddefwyr troseddau yn derbyn y 

gwasanaeth y dylent pan fyddant yn adrodd trosedd. Mae HMIC hefyd yn hapus 

gyda chywirdeb penderfyniadau’r heddlu wrth wneud penderfyniadau dim trosedd 

(canslo trosedd a gofnodwyd), gyda bron i bob un yn gywir. Mae hyn yn golygu y gall 

y cyhoedd fod yn hyderus yn sut mae’r heddlu yn cofnodi troseddau. 

Cwestiynau ar gyfer Cyfreithlondeb 

I ba raddau mae’r heddlu yn sicrhau bod y gweithlu yn gweithredu â 

chywirdeb? 

Mae tîm prif swyddog yr heddlu yn creu hinsawdd o ymddygiad moesegol ac yn 

annog eraill i herio ymddygiad amhroffesiynol, gan arwain trwy esiampl. Mae 

swyddogion a staff yn ymwybodol o ffiniau ymddygiad proffesiynol, ac mae’r adran 

safonau proffesiynol yn ymchwilio i ymddygiad amhroffesiynol difrifol. 
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Mae’r heddlu wedi defnyddio amrywiaeth o gyfryngau i godi ymwybyddiaeth o 

faterion cywirdeb ar gyfer staff. Yn ogystal, darparwyd hyfforddiant i staff ar 

ymddygiad moesegol a chywirdeb, ond mae’r heddlu angen sicrhau bod gan staff 

fynediad ato ac yna datblygu cynllun i sicrhau bod staff yn deall a glynu at y Cod 

Moeseg. Mae yna drefniadau llywodraethu da ar waith i fonitro materion yn 

ymwneud â chywirdeb, ond mae amseroldeb ymchwiliadau wedi bod yn wael ac 

mae'r heddlu angen datblygu prosesau archwilio ar gyfer penderfyniadau a wneir 

mewn gwrandawiadau a chyfarfodydd camymddwyn. 

Defnyddir y gofrestr ganolog o roddion a lletygarwch yn dda ac mae’n cynnwys 

cynigion i staff a wrthodir. Mae polisi diddordeb busnes yr heddlu yn glir ac wedi ei 

ddogfennu’n dda. Cofnodir pob cais am awdurdodiad diddordeb busnes mewn 

cofrestr ganolog ond gellid gwella’r prosesau archwilio. Mae yna fecanweithiau 

cyfrinachol a pholisi clir i gefnogi staff sy’n adrodd am gamweddau. Canfu HMIC fod 

yr adran safonau proffesiynol yn chwarae rôl bwysig o ran creu amgylchedd cefnogol 

ar gyfer y rhai sy’n adrodd. Mae gan yr adran safonau proffesiynol a’r uned 

wrthlygredd adnoddau da, ond gallai’r heddlu wneud mwy i wella fetio staff. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

Beth yw dehongliadau’r cyhoedd o’r heddlu? 

Mae HMIC yn ystyried bod yna ddwy ffynhonnell data sy’n rhoi cipolwg o 

ddehongliad y cyhoedd o’u heddlu: Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr, a’r Arolwg 

Boddhad Dioddefwyr. 

Dengys y data ar gyfer Heddlu De Cymru: 

Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr (12 mis i Fawrth 2013) 

 bod 56 y cant o’r oedolion a holwyd yn meddwl bod yr heddlu yn gwneud 

gwaith rhagorol/da sy’n llai na’r ffigwr ar draws Cymru a Lloegr o 61 y cant. 

 bod 55 y cant o’r oedolion a holwyd yn cytuno bod yr heddlu yn delio â 

phryderon lleol, sy’n gyffredinol yn llai na’r gyfran Cymru a Lloegr o 60 y cant. 

Arolwg Boddhad Dioddefwyr (12 mis i Fehefin 2014) 

 bod 89.1 y cant (± 0.9 y cant) o ddioddefwyr yn fodlon â’u profiad sy’n fwy na’r 

ffigwr ar draws Cymru a Lloegr o 85.0 y cant (± 0.2 y cant). 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

I ba raddau mae’r heddlu yn ymateb i alwadau ar gyfer gwasanaeth yn briodol? 

Canfu’r archwiliad gwerth am arian bod Heddlu De Cymru wedi gosod safon 

perfformiad clir ar gyfer amserau ymateb, ac mae’r rhain wedi parhau’n sefydlog ers 

2010. Canfu’r archwiliad yn ystod y cyfnod, bod y gyfran o alwadau a fynychwyd o 
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fewn y safonau hyn ar gyfer galwadau ‘brys’ wedi lleihau, ond wedi cynyddu ar gyfer 

galwadau ‘blaenoriaeth’. 

Canfu’r archwiliad o gywirdeb data troseddau bod gweithredwyr yn ateb yr alwad 

gan y cyhoedd yn ddieithriad yn gwrtais, cymwynasgar a phroffesiynol. Roedd gan 

oruchwyliwr yn y ganolfan gwasanaeth cyhoeddus gyfrifoldeb dros wirio ansawdd y 

rhyngweithio dros y ffôn; rhoddwyd cyngor a chanllaw pan fo angen. 

Canfu’r archwiliad cam-drin domestig bod cam-drin domestig yn flaenoriaeth ar gyfer 

yr heddlu a bod yna bolisi o gymryd camau positif i ddiogelu’r dioddefwr ar bob cam 

yn ymateb yr heddlu, yn cynnwys delio â’r alwad gychwynnol. Roedd staff yn 

gymwys a hyfforddedig i gwestiynu galwyr i ddeall y risg debygol i’r dioddefwr neu 

unrhyw un arall allai fod yn bresennol.  

Roedd gan yr heddlu systemau da yn ei ganolfan gwasanaethau cyhoeddus, ble 

derbyniwyd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau cam-drin domestig, i nodi cam-drin 

domestig a’r dioddefwyr hynny oedd wedi adrodd yn flaenorol am gam-drin 

domestig.  

Gallai staff gael mynediad at systemau gwybodaeth yr heddlu i ddarparu darlun mor 

gyflawn â phosibl i anfon y lefel briodol o ymateb heddlu a pharatoi’r swyddog sy’n 

mynychu ar gyfer y sefyllfa y byddai’n rheoli. Mynychodd yr heddlu bob digwyddiad a 

adroddwyd o gam-drin domestig ac fel arfer fe anfonodd y gweithredwyr swyddog 

mewn lifrai ar unwaith fel argyfwng, neu o fewn yr awr, yn ddibynnol ar yr 

amgylchiadau a adroddwyd. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

I ba raddau mae’r data a’r wybodaeth a ddarparwyd gan yr heddlu o ansawdd 

uchel? 

Archwiliodd yr arolygiad o gywirdeb data troseddau 178 cofnod digwyddiad a 

chanfod y dylid fod wedi cofnodi 164 o’r troseddau hyn. O’r 164 o droseddau y dylid 

fod wedi eu cofnodi, cofnodwyd 158 ohonynt. O’r 158, roedd dau yn unig wedi eu 

dosbarthu’n wallus a 18 wedi eu cofnodi tu allan i’r terfyn 72 awr a ganiateir dan 

Reolau Cyfrif y Swyddfa Gartref (HOCR).  

Roedd hyn yn ganlyniad da ac yn arddangos effeithlonrwydd yn y dull a 

fabwysiadwyd gan yr heddlu i sicrhau cywirdeb data troseddau, er yn ystod cyfnod yr 

archwiliad hwn (Tachwedd 2012 i Hydref 2013), roedd amseroldeb cofnodi 

troseddau yn bryder. 

Adolygodd yr archwiliad hefyd 44 o gofnodion heb drosedd, a chanfod bod 43 o’r 

cofnodion yn cydymffurfio â HOCR a’r Safon Cofnodi Troseddau Cenedlaethol. 

Roedd ansawdd y penderfyniadau dim trosedd ar gyfer treisio, trais a lladrad o 

ansawdd uchel ac fe gyflawnwyd gwiriadau o’r penderfyniadau hyn gan yr heddlu.  
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Ers cyflwyno’r dull troseddu yn y ffynhonnell, cafwyd cynnydd dramatig yn y nifer o 

benderfyniadau dim trosedd. Datgelodd data’r heddlu ar gyfer Gorffennaf 2013 y 

cafwyd 156 penderfyniad dim trosedd o gymharu â 758 yng Ngorffennaf 2014,yn 

cynrychioli cynnydd o 386 y cant.  Er y gellid rhagweld cynnydd mewn achosion dim 

trosedd o’r dull newydd i gofnodi troseddau, roedd maint y cynnydd yn ymddangos i 

fod yn ormodol. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

 

 


