
 

 

 

 

 

De Cymru 

Dyma’r Asesiad PEEL cyntaf o Heddlu Gogledd 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 12mis 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 ac yn dda ar daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Fodd bynnag, mae angen gwella’r modd mae’n ymchwilio i droseddu; 

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

 bod y dystiolaeth sydd ar gael yn awgrymu bod yr heddlu yn gweithredu i 

gyflawni tegwch a chyfreithlondeb mewn rhai 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 Ogledd Cymru rwyf wedi ystyried yr 

heriau i blismona’r ardal. 

Mae Gogledd Cymru yn ardal amrywiol o ran economi a diwylliant. Yn wledig yn 

bennaf, mae yno hefyd sawl milltir sgwâr o barc cenedlaethol a nifer o safleoedd 

treftadaeth y byd. Wrecsam yw’r dref fwyaf yn ardal yr heddlu. Mae ffermio ac 

amaeth o bwys economaidd, fel y mae’r diwydiant twristiaeth. Mae tua thraean o’r 

boblogaeth yn gallu siarad, darllen neu ysgrifennu yn Gymraeg. 

Rwyf wedi fy nghalonogi i weld sut mae Gogledd Cymru wedi lleihau troseddu yn y 

pedair blynedd diwethaf. Er bod y gyfradd lleihad yn gyffredinol yn unol â Chymru a 

Lloegr, mae’r tebygolrwydd o fod yn ddioddefwr troseddau neu ymddygiad 

gwrthgymdeithasol (fesul 1,000 o’r boblogaeth) yn llai yng Ngogledd Cymru. 

Mae partneriaid yn gweithio’n agos gyda’r heddlu i reoli troseddwyr sydd fwyaf 

tebygol o achosi niwed mewn cymunedau a throseddwyr sydd fwyaf tebygol o 

aildroseddu. Mae gan yr heddlu drefniadau gwaith ar y cyd soffistigedig gyda 

chynghorau a darparwyr gwasanaeth lleol eraill i gefnogi dioddefwyr sy’n fregus neu 

a dargedir yn fynych. 
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Fodd bynnag, roedd y gwasanaeth a ddarparwyd i ddioddefwyr yn dueddol o fod yn 

anghyson ac ni allai’r heddlu fod yn hyderus bod yr holl ddioddefwyr yn cael yr 

ymateb oedd angen wrth i’r heddlu ymchwilio i droseddau a diogelu dioddefwyr, yn 

arbennig dioddefwyr trais domestig mynych a bregus. Mae boddhad dioddefwyr â’r 

heddlu ymhell islaw’r ffigwr ar gyfer y rhan fwyaf o heddluoedd eraill yng Nghymru a 

Lloegr. Fodd bynnag, canfu’r archwiliad troseddau dystiolaeth fod Gogledd Cymru 

wedi sicrhau rhywfaint o gynnydd o ran ei ymateb i gam-drin domestig. Mae gennyf 

hefyd bryderon am brydlondeb penderfyniadau’r heddlu ar gofnodi troseddau. 

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. 

Dros y 12 mis diwethaf, cafwyd nifer o archwiliadau o Ogledd Cymru sydd wedi 

awgrymu problem reolaidd o ran nodi dioddefwyr mynych a bregus ar y pwynt cyswllt 

cyntaf. 

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 Gogledd Cymru yn dda o ran lleihau trosedd ac atal aildroseddu. Mae’r 

heddlu angen gwella o ran ymchwilio i droseddu. Mae’n dda o ran taclo ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Darllen mwy 

Mae Gogledd Cymru wedi lleihau trosedd a gofnodir dros y pedair blynedd 

ddiwethaf. Mae cyfradd y lleihad yn ystod y cyfnod hwn yn gyffredinol yn unol â’r un 

ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r tebygolrwydd o fod yn ddioddefwr troseddau neu 

ymddygiad gwrthgymdeithasol (fesul 1,000 o’r boblogaeth) yn llai yng Ngogledd 

Cymru nag ar draws Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 

Mae Gogledd Cymru yn cydweithredu gyda heddluoedd yng ngogledd orllewin 

Lloegr yn ogystal â’r rhai yng Nghymru er mwyn cyflawni gwasanaeth mwy effeithlon 

i’r cyhoedd a bodloni anghenion cyni. Fodd bynnag, mae’r heddlu yn dal yn 

ymroddedig i gyflawni plismona trwy ei dimau plismona lleol. Mae’r gwasanaeth 

plismona lleol yn cynnwys timau cymdogaeth wedi eu lleoli mewn deg canolfan 

rheoli plismona lleol sy’n cwmpasu chwe sir Gogledd Cymru. Mae tîm canolog yn 

ymchwilio i droseddau difrifol yn yr heddlu. 

Mae gan yr heddlu drefniadau gwaith ar y cyd soffistigedig gyda chynghorau a 

darparwyr gwasanaeth lleol eraill i gefnogi dioddefwyr sy’n fregus neu a dargedir yn 

fynych. Mae darparwyr gwasanaeth yn gweithio’n agos gyda’r heddlu i reoli 

troseddwyr sydd fwyaf tebygol o achosi niwed mewn cymunedau a throseddwyr 

sydd fwyaf tebygol o aildroseddu. 

Mae gan Ogledd Cymru ffocws cryf ar y mwyaf bregus, ac ar unigolion sy’n achosi’r 

niwed mwyaf mewn cymdeithas, gan wneud yr ardal yn le mwy diogel i drigolion, 

busnesau a thwristiaid. 

Dealltwriaeth bellach ar effeithiolrwydd 

Fe ganfu’r ymchwiliad cam-drin domestig, er bod cam-drin domestig yn flaenoriaeth 

glir i Ogledd Cymru a bod hyn wedi ei gydnabod gan staff ar bob lefel, bod y 

gwasanaeth a ddarparwyd i ddioddefwyr yn anghyson ac na alli’r heddlu fod yn 

hyderus bod pob dioddefwr yn cael y gwasanaeth oedd ei angen wrth i’r heddlu 

ymchwilio i droseddau a diogelu dioddefwyr. Fodd bynnag, canfu’r archwiliad 

troseddau dystiolaeth fod Gogledd Cymru wedi sicrhau rhywfaint o gynnydd o ran ei 

ymateb i gam-drin domestig. 

Canfu’r ymchwiliad trosedd hefyd, mewn achosion o droseddu mwy difrifol a 

mynych, fod partneriaethau yn ardal yr heddlu yn gwneud defnydd o amrywiaeth o 

dactegau i stopio ymddygiad troseddol, bod y tactegau hyn yn golygu atal cyffuriau, 

defnyddio cyrffyw a chynlluniau tagio. 
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Cwestiynau ar gyfer Effeithiolrwydd 

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

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn symud i ffwrdd o dargedau perfformiad traddodiadol 

i flaenoriaethu ymchwiliadau yn seiliedig ar fygythiad, risg a pherygl. 

Cafwyd lleihad yn y gyfradd droseddau a gofnodwyd o 15 y cant yng Ngogledd 

Cymru dros y pedair blynedd ddiwethaf, sy’n gyffredinol yn unol â’r ffigwr ar gyfer 

Cymru a Lloegr. Mae yna arwyddion bod y gyfradd lleihad yn arafu. 

Prif flaenoriaeth comisiynydd yr heddlu a throseddu yw i ‘Wneud Ataliaeth yn 

Flaenoriaeth’. Adlewyrchir y flaenoriaeth hon mewn unrhyw weithgaredd gweithredol 

yn amrywio o ddiogelu’r bregus, atal aildroseddu a darparu mesurau diogelu corfforol 

i’r rhai sydd fwyaf ei angen. 

Mae gan yr heddlu ddull systematig o leihau troseddu. Mae lleoli adnoddau yn 

hyblyg, ac wedi ei alinio’n agos i dueddiadau troseddu tymhorol a phatrymau 

troseddu sy’n dod i’r amlwg. 

Da 

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

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn symud i ffwrdd o dargedau perfformiad traddodiadol 

i flaenoriaethu ymchwiliadau yn seiliedig ar fygythiad, risg a pherygl. 

Mae’r heddlu’n gweithio'n dda gyda sefydliadau eraill i reoli'r troseddwyr mwyaf 

mynych. Mae’r dull hwn yn darparu cefnogaeth i unigolion sydd ag anghenion 

penodol e.e. dibyniaeth ar gyffuriau, yn ogystal â thargedu’r rhai sy’n troi eu cefnau 

ar adsefydlu ac yn dal i dorri’r gyfraith. 

Mae gan HMIC bryderon am ansawdd ymchwiliadau troseddol, yn benodol parthed 

sicrhau y dyrannir ymchwiliadau troseddol i staff gyda chymwysterau priodol. 

Angen gwelliant 

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

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi datblygu perthnasau da gyda sefydliadau eraill er 

mwyn taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hyn yn bennaf yn seiliedig ar rannu 

gwybodaeth yn rheolaidd, asesiadau amserol o anghenion dioddefwyr a 

chyfranogiad gweithredol sefydliadau eraill. Mae rôl yr heddlu yn ganolog wrth uno 

gwasanaethau cyhoeddus i gefnogi’r mwyaf bregus. 

Mae’r heddlu yn defnyddio cyfathrebu’n dda i sefydlu ei werthoedd ac i gael gwell 

dealltwriaeth o anghenion y gymuned. Mae’r wasg leol, cyfryngau cymdeithasol a 

hysbysiadau cymunedol yn hysbysu’r cyhoedd ac yn ceisio sicrhau adborth ar beth 

sydd bwysicaf iddynt. 
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Mae’r heddlu yn gweithredu’n fuan i annog troseddwyr i gymedroli eu hymddygiad, 

ac i dargedu’r rhai sy’n troseddu’n fynych. Mae’r ymroddiad i ddioddefwyr yn golygu 

bod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth glir yng Ngogledd Cymru. 

Da 

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

niwed? 

Fe ganfu’r ymchwiliad cam-drin domestig, er bod cam-drin domestig yn flaenoriaeth 

glir i Heddlu Gogledd Cymru a bod hyn wedi ei gydnabod gan staff ar bob lefel, bod 

y gwasanaeth a ddarparwyd i ddioddefwyr yn anghyson ac na allai’r  heddlu fod yn 

hyderus bod pob dioddefwr yn cael y gwasanaeth oedd ei angen o ran ymchwilio i 

droseddau a diogelu dioddefwyr. Canfu’r ymchwiliad nad oedd rhai dioddefwyr risg 

uchel yn cael eu trafod mewn cynhadledd amlasiantaeth asesu risg (MARAC) 

oherwydd diffyg darpariaeth. Gofynnodd yr heddlu am adolygiad annibynnol o’r 

broses MARAC i nodi meysydd i’w gwella. 

Canfu’r archwiliad troseddau dystiolaeth fod Gogledd Cymru wedi sicrhau rhywfaint 

o gynnydd o ran ei ymateb i gam-drin domestig. Mae’r ymchwiliad hefyd wedi 

adolygu cynllun gweithredu trais domestig Gogledd Cymru a gweld bod yr heddlu 

wedi cynhyrchu cynllun gweithredu helaeth parthed argymhellion HMIC i’r heddlu. 

Fodd bynnag, nid oedd y cynllun gweithredu yn nodi ymatebion yr heddlu i rai o’r 

materion ehangach a nodwyd fel blaenoriaethau cenedlaethol i wasanaeth yr heddlu 

daclo. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

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

chymhleth? 

Canfu’r ymchwiliad trosedd, mewn achosion o droseddu mwy difrifol a mynych, fod 

partneriaethau yn ardal yr heddlu yn gwneud defnydd o amrywiaeth o dactegau i 

stopio ymddygiad troseddol; mae’r tactegau yn cynnwys atal cyffuriau, defnyddio 

cyrffyw a chynlluniau tagio. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

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

Strategol? 

Nid oedd archwiliad Gofyniad Plismona Strategol ar gyfer yr heddlu hwn. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 
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Effeithlonrwydd 

Mae Heddlu Gogledd Cymru ar ei ffordd i fodloni ei her adolygu gwariant ac mewn 

safle da yn ariannol i wynebu toriadau pellach, ond mae yna ansicrwydd o ran cyllid 

allai gynyddu pwysau ariannol yn y dyfodol. 

Darllen mwy 

Mae Gogledd Cymru ar ei ffordd nid yn unig i fodloni ei her ariannol ar gyfer y cyfnod 

adolygiad o wariant, ond hefyd ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol, 2015/16. Mae 

wedi gwneud yr arbedion gofynnol gydag un o’r gostyngiadau arfaethedig lleiaf yn 

niferoedd swyddogion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr a heb unrhyw leihad ar y 

cyfan yng nghyfanswm ei weithlu. Mae hyn wedi ei alluogi i gynyddu’r nifer o staff ar 

y rheng flaen. 

Canfu HMIC bod gan yr heddlu ddealltwriaeth dda o’r galw mae’n wynebu ac mae’n 

gweithio i reoli’r galw’n well, ac i newid y ffordd mae’n darparu plismona fel bod 

amser yr heddlu yn cael ei ddefnyddio i gael yr effaith orau. 

Mae troseddu yn sefydlog yng Ngogledd Cymru, er bod boddhad dioddefwyr â’r 

heddlu ymhell islaw’r ffigwr ar gyfer y rhan fwyaf o heddluoedd eraill yng Nghymru a 

Lloegr. 

Cwestiynau ar gyfer Effeithlonrwydd  

I ba raddau mae’r heddlu yn effeithlon? 

Mae’r heddlu wedi cyflawni dadansoddiad cynhwysfawr o alw yn seiliedig ar alwadau 

i’r ystafell reoli. 

Gellid lleihau galwadau ar amser yr heddlu yn sylweddol pe byddai galw yn cael ei 

reoli’n well. 

Mae’r heddlu nawr yn gweithio i wneud defnydd gwell o adnoddau trwy leihau galw 

diangen. 

Mae gan yr heddlu afael da ar ei lefelau adnoddau ac mae’n gweithio i alinio’r rhain 

yn well i alw, er mwyn gallu darparu ymateb effeithlon ar bob adeg. 

Mae troseddu wedi gostwng yng Ngogledd Cymru ac mae yna lai o droseddau'r pen 

o’r boblogaeth nag ar gyfer Cymru a Lloegr. Fodd bynnag, mae boddhad dioddefwyr 

wedi gostwng, ac mae’n is nag 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 Heddlu Gogledd Cymru wedi wynebu her gymharol lai anodd na nifer o luoedd 

eraill o’r toriadau gwariant. 

Maent wedi sefydlu cynlluniau clir i gyflawni’r holl arbedion mae’n rhaid eu gwneud 

hyd at 2016 ac mae’n dechrau datblygu cynlluniau ar gyfer cyni y tu hwnt i hynny. 

Mae gan yr heddlu eisoes hanes cryf o gyflawni’r arbedion y bwriadodd eu gwneud. 

Mae’r heddlu mewn sefyllfa ariannol dda nawr, ond mae risgiau posibl ac ansicrwydd 

allai effeithio ar ei gyllid yn y dyfodol. 

Da 

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

Mae’r heddlu yn datblygu ffordd newydd o weithio i wneud y defnydd gorau o’i 

adnoddau, sy’n cael eu profi mewn un ardal, gyda’r bwriad o'i ehangu ar draws yr 

heddlu cyfan os yw’n llwyddo. 

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gweld un o’r gostyngiadau lleihaf o ran niferoedd 

swyddogion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr. 

Mae’r heddlu wedi sicrhau 40 y cant o’i arbedion o gostau nad ydynt yn gyflogau, 

sydd wedi cyfyngu ymhellach ar yr angen i leihau maint y gweithlu. 

Felly ni chafwyd unrhyw leihad ar y cyfan yn y gweithlu, sydd wedi galluogi Gogledd 

Cymru i gynyddu’r nifer a’r gyfran o staff ar y rheng flaen. 

Da 
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Cyfreithlondeb 

Mae gan swyddogion a staff yr heddlu yn Heddlu Gogledd Cymru ymwybyddiaeth 

dda o beth a ddisgwylir ganddynt o ran arddangos cywirdeb, er y gallai tîm y prif 

swyddog wneud mwy i hyrwyddo hyn i’r gweithlu. Mae angen cynnal adolygiad o 

gynhwysedd a gallu’r heddlu i nodi ac ymateb i fygythiadau a risgiau. Mae’r heddlu 

wedi sicrhau cynnydd da ar argymhellion a gynhwyswyd yn archwiliad 2012 HMIC. 

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 gyffredinol 

yn unol â’r ffigwr ar draws 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 

cyfartaledd ar gyfer Cymru a Lloegr. Canfu arolwg boddhad dioddefwyr yr heddlu ei 

hun (12mis i Fehefin 2014) bod y gyfran o ddioddefwyr oedd yn fodlon â’u profiad yn 

llai na’r ffigwr ar draws Cymru a Lloegr. 

Canfu’r archwiliad cywirdeb data troseddu bod derbynwyr galwadau yn yr ystafell 

reoli yn gyson o ran bod yn foneddigaidd, proffesiynol ac yn trin pobl â pharch. 

Canfu’r archwiliad cam-drin domestig risgiau allweddol yn y modd yr oedd yr heddlu 

yn rheoli’r adrodd cychwynnol o gam-drin domestig. Canfu’r archwiliad nad oedd 

gweithdrefnau cadarn ar waith i sicrhau y gellid nodi dioddefwyr mynych a bregus yn 

gyson. Felly efallai nad oedd rhai dioddefwyr wedi derbyn y lefel briodol o ymateb 

gan yr heddlu ar y cyfle cyntaf. 

O ganlyniad i archwiliad o gywirdeb data troseddau, mae HMIC yn pryderu ynglŷn ag 

ymagwedd yr heddlu i gofnodi troseddau. Mae angen i’r heddlu wella yn y maes hwn 

i sicrhau bod troseddwyr yn cael eu gwasanaethu yn well. 

Cwestiynau ar gyfer Cyfreithlondeb 

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

chywirdeb? 

Mae’r prif gwnstabl yn arwain ar hyrwyddo ymddygiad moesegol yn cynnwys y Cod 

Moeseg i’w swyddogion a staff. Mae’r prif gwnstabl yn cynnal sioeau teithiol i 

gyfathrebu â staff gyda phwyslais ar wella diwylliant, safonau ac arweinyddiaeth. 

Byddai staff yn croesawu ymweliadau personol i orsafoedd gan dîm y prif swyddog i 

hybu eu dealltwriaeth o’r meysydd hyn. 

Mae gan yr heddlu gynlluniau i gyfathrebu a mewnosod y Cod Moeseg yn yr heddlu. 

Mae yna hyfforddiant i staff ar ymddygiad moesegol a phroffesiynol, ond nid yw’n 

cael ei ddarparu’n gyson i’r holl staff. Nid oes proses strwythuredig i wirio a yw staff 

yn deall y safonau ymddygiad sy’n ofynnol. 
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Gall staff wneud adroddiadau cyfrinachol am gamweddau gan eu cydweithwyr trwy 

gwmni allanol cyfrinachol yn defnyddio ‘Safecall’. Mae yna bolisi pendant i dywys 

staff sydd eisiau adrodd am gamweddau; roedd gan y rhan fwyaf o’r staff a 

gyfwelwyd gan HMIC yn rhan o’r archwiliad hyder i adrodd yn uniongyrchol i’r adran 

safonau proffesiynol (PSD). 

Mae cudd-wybodaeth yn cael ei hadolygu, ond nid yw’r heddlu yn chwilio’n 

rhagweithiol am gudd-wybodaeth gyfreithadwy na’n nodi staff neu grwpiau bregus. 

Mae’r heddlu yn gwneud defnydd o feddalwedd 3 Ami i fonitro systemau TG, a dilynir 

ymagwedd gadarn o ran cyfryngau cymdeithasol. Mae’r heddlu yn defnyddio profion 

cywirdeb a arweinir gan wybodaeth, ond nid yw’n cyflawni profion cyffuriau ar hap, er 

gwaethaf y ffaith y nodwyd camddefnydd o sylweddau fel y mesur rheoli sefydliad 

gwanaf. Prin iawn yw’r gallu i gyflawni gwaith rhagweithiol i nodi a lleihau 

bygythiadau o lygredd. 

Mae staff yn y PSD a’r gwrthlygredd yn derbyn rhywfaint o hyfforddiant ar gyfer eu 

rolau, ond nid ydynt wedi mynychu cwrs  gwrthlygredd efydd y Coleg Plismona. 

Cyflawnir gwrandawiadau camymddwyn mewn modd sy’n hyrwyddo tryloywder, 

effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb. 

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 Gogledd Cymru: 

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

 bod 61 y cant o’r oedolion a holwyd yn meddwl bod yr heddlu yn gwneud 

gwaith rhagorol/da sy’n gyffredinol yn unol â’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 80.8 y cant (± 1.9 y cant) o ddioddefwyr yn fodlon â’u profiad sy’n llai na’r 

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

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 
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I ba raddau mae’r heddlu yn ymateb i alwadau ar gyfer gwasanaeth yn briodol? 

Canfu’r archwiliad gwerth am arian bod yr heddlu wedi gosod safon perfformiad clir 

ar gyfer amserau ymateb, a bod hyn wedi parhau’n sefydlog ers 2010. Canfu’r 

archwiliad yn ystod y cyfnod, bod y gyfran o alwadau a fynychwyd o fewn y safonau 

hyn ar gyfer galwadau ‘brys’ wedi aros yr un fath yn gyffredinol. Nid yw’r heddlu wedi 

cadw gwybodaeth ar alwadau 'blaenoriaeth’. 

Canfu’r archwiliad cywirdeb data troseddu bod derbynwyr galwadau yn yr ystafell 

reoli yn gyson o ran bod yn foneddigaidd, proffesiynol ac yn trin pobl â pharch. 

Canfu’r archwiliad cam-drin domestig risgiau allweddol yn y modd yr oedd yr heddlu 

yn rheoli’r adrodd cychwynnol o gam-drin domestig. Canfu’r archwiliad nad oedd 

gweithdrefnau cadarn ar waith i sicrhau y gellid nodi dioddefwyr mynych a bregus yn 

gyson. Felly efallai na fydd rhai dioddefwyr wedi derbyn y lefel briodol o ymateb gan 

yr heddlu ar y cyfle cyntaf pan oeddynt ei angen, a byddai yna achosion ble nad 

oedd gan y swyddogion oedd yn mynychu'r holl wybodaeth berthnasol sydd gan yr 

heddlu wrth asesu a chategoreiddio’r lefel o risg i’r dioddefwr. Deliodd swyddogion 

lleol â’r rhan fwyaf o achosion nad oeddynt wedi derbyn unrhyw hyfforddiant 

ymchwilio arbenigol neu gam-drin domestig atodol. Byddai swyddogion yn 

gweithredu ar unwaith i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad dioddefwyr a phlant, ond 

nid oeddynt yn cydnabod y gwerth o gyflawni asesiad risg ffurfiol ymhob achos, yn 

arbennig ar gyfer galwyr mynych. Byddai ymateb yr heddlu wrth ddelio â 

digwyddiadau o’r fath yn amrywio yn ddibynnol ar ddifrifoldeb y drosedd, yn hytrach 

na’r lefel o risg i ddioddefwr. 

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 85 cofnod digwyddiad a chanfod 

y dylid fod wedi cofnodi 78 o’r troseddau hyn. O’r 78 o droseddau y dylid fod wedi eu 

cofnodi, cofnodwyd 73 ohonynt. O’r 73 yma, roedd tri wedi eu dosbarthu’n wallus ac 

13 wedi eu cofnodi tu allan i’r terfyn 72 awr a ganiateir dan Reolau Cyfrif y Swyddfa 

Gartref (HOCR). Roedd yna angen i wella amseroldeb y penderfyniadau cofnodi 

troseddau. 

Roedd gan yr heddlu uned cofnodi troseddau ganolog yr oedd HMIC yn amcangyfrif 

bod yr heddlu yn ei ddefnyddio i gofnodi tua 33 y cant o gyfanswm ei droseddau 

cofnodedig. Roedd yr uned hon yn cofnodi adroddiadau o droseddau yn 

uniongyrchol gan y cyhoedd nad oeddynt angen creu cofnod digwyddiad. Canfu ein 

harchwiliad  o’r uned hon (adolygiad o 18 o alwadau gan y cyhoedd) o’r 21 o 

droseddau a ddylai fod wedi eu cofnodi, roedd y cyfan wedi eu cofnodi’n gywir. 

Roedd hyn yn ddull effeithiol o gofnodi troseddau ar gyfer yr heddlu. 
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Adolygodd yr archwiliad hefyd 76 o gofnodion heb drosedd, a chanfod bod 60 o’r 

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

Roedd hyn yn bryder gan fod y penderfyniadau dim trosedd a adolygodd HMIC yn 

ymwneud â throseddau treisio, lladrad a thrais. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

 

 


