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PANEL HEDDLU A THROSEDDU DYFED-POWYS 

21
AIN

 CHWEFROR 2020 
 

YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen: 

Derbyn adroddiad gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ynghylch 
gweithredu Cynllun yr Heddlu a Throseddu mewn perthynas ag 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 

 

Y rhesymau:  

Mae Aelodau'r Panel wedi nodi bod y mater hwn yn un o'r 
blaenoriaethau y maent yn dymuno craffu arnynt yn ystod y flwyddyn. 
 

 

 

 

 
 

 

Awdur yr Adroddiad: 

Y Cyng. William Denston 
Powell 

Robert Edgecombe 

Swydd: 

Hyrwyddwr y Panel 

Swyddog Arweiniol 

Rhif Ffôn 

01267 224018 

Cyfeiriad e-bost: 

rjedgeco@sirgar.gov.uk 
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EXECUTIVE SUMMARY 

DYFED-POWYS POLICE AND CRIME PANEL 

21
ST

 FEBRUARY 2020 
 

ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR 
 
Cllr William Denston Powell has agreed to act as the lead panel member on this priority and 
the Panel has determined that its objectives in relation to this priority are: 
 

1. To have an understanding of the level of Anti-Social Behaviour in Dyfed-Powys and the 
impact that it has upon people’s lives 

2. To satisfy itself that the Police and Crime Plan gives appropriate weight to the issue 
and is being implemented in such a way as to deal with it effectively 

3. To identify whether there needs to be changes in the way that Anti-Social Behaviour is 
dealt with and make appropriate recommendations to the Commissioner. 

 
The Panel has therefore requested that the Commissioner present a report addressing the 
following points; 
 

1. What is Anti-Social Behaviour and how is it distinguished from crimes which cause 
harassment, alarm or distress to the public 

2. How is Anti-social behaviour recorded in Dyfed-Powys and what do those records 
show is the current level of ASB and the recent trends  

3. What does the Police and Crime plan say about Anti-Social Behaviour 
4. How is the plan implemented in relation to this issue (A) through operational policing 

(B) through commissioned services and (C) through collaborative working?  
5. How does the Commissioner monitor the effectiveness of that implementation? 
6. What has the monitoring told the Commissioner about the effectiveness of that 

implementation, in particular whether it is or is not meeting his expectations and 
contributing to the delivery of the priorities in his plan? 

7. Where the monitoring has identified that the implementation is not meeting the 
Commissioner’s expectations, what he is doing to address the situation. 

 

DETAILED REPORT ATTACHED? YES 
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Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 

List of Background Papers used in the preparation of this report: 

THESE ARE DETAILED BELOW      

 

Title of Document 

Host Authority File 

File Ref No. 

LS-0511/58 

Locations that the papers are available for public inspection  

County Hall Carmarthen 
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Cyflwyniad  

O fewn y Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer 2017-21, nododd Comisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu (CHTh) ei fwriad i flaenoriaethu atal trosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol o dan Flaenoriaeth 1: Cadw ein Cymunedau’n Ddiogel. Mae 

hyn yn cynnwys ymrwymiad i weithio gyda’r heddlu a phartneriaid i:  

 Ddarparu ymateb amserol, effeithiol a chydlynol i ymddygiad 

gwrthgymdeithasol  

 Hyrwyddo ymagweddau datrys problemau cydweithredol tuag at fynd i’r 

afael â throsedd, ymddygiad gwrthgymdeithasol a galw arall y mae modd 

ei atal  

 Ystyried cyfleoedd ar gyfer lleihau ofn trosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, yn arbennig ymysg y rhai sydd fwyaf agored i niwed, a 

rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd ynghylch sut i atal eu hunain rhag dod yn 

ddioddefydd  

Diben yr adroddiad hwn yw arddangos cynnydd a wnaed hyd yn hyn.  

 

Y Darlun  Cenedlaethol 

Diffinia Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 

ymddygiad gwrthgymdeithasol fel:  

 

 (a) ymddygiad sydd wedi achosi, neu sy’n debygol o achosi, aflonyddu, 

braw neu drallod i berson,  

 (b) ymddygiad sy’n medru achosi niwsans neu annifyrrwch i berson mewn 

perthynas â meddiannaeth y person yna ar eiddo preswyl; neu 

 (c) ymddygiad sy’n medru achosi niwsans neu annifyrrwch mewn perthynas 

â thai i unrhyw berson. 

 

Yn genedlaethol, mae adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gynnydd. 

Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben fis Rhagfyr 2018, amcangyfrifodd Arolwg 

Trosedd Cenedlaethol 2018 Cymru a Lloegr1 bod 37% o ymatebwyr wedi profi neu 

wedi gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu hardal leol (diffinnir ardal leol fel 

rhywle sydd o fewn pellter cerdded o 15 munud i gartref yr ymatebydd). Hwn yw’r 

canran uchaf sydd wedi’i gofnodi ers i’r data hwn gael ei gasglu gyntaf.  

 

Yn aml, gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn symptomatig o ymddygiad mwy 

difrifol sy’n cynnwys trosedd. Er enghraifft, mae gangiau cyffuriau sy’n ‘cogio’ 

neu’n meddiannu eiddo er mwyn gwerthu cyffuriau yn arwain at lawer iawn o 

                                       
1 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 2019a 
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ymddygiad gwrthgymdeithasol, a gall fod y symptom o droseddau cyffuriau a 

thrais difrifol hefyd.  

 

Symleiddiodd Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 y 

pwerau a’r arfau blaenorol ar gyfer ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol i 

chwech yn unig. Fe’u lluniwyd i fod yn gynt i’w cael a bod yn fwy hyblyg. Yn 

ogystal, cyflwynodd y ddeddfwriaeth yr Adolygiad o Achosion Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol, sy’n fwy adnabyddus fel Sbardun Cymunedol, gan alluogi 

dioddefwyr i ddal eu hasiantaethau lleol i gyfrif.  

 

Amlinellir y trothwy Sbardun Cymunedol isod: 

 3 chwyn ynghylch Ymddygiad Gwrthgymdeithasol gan yr un unigolyn o fewn 

6 mis 

 5 cwyn gan wahanol unigolion ynghylch yr un lleoliad, unigolyn neu broblem 

o fewn 6 mis 

 1 Digwyddiad / Trosedd Casineb o fewn 6 mis 

 Os na fodlonir yr uchod, rhoddir ystyriaeth i gysondeb ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, niwed neu niwed posibl a achosir a digonolrwydd 

ymateb yr asiantaeth neu asiantaethau. 

Dylid gwneud pob cwyn o fewn un mis i’r digwyddiad a gwneud cais am adolygiad 

o fewn 6 mis i’r cwyn 1af (A. 104). 

Os bodlonir y trothwy uchod, gall ddioddefwyr weithredu’r Sbardun Cymdeithasol 

a rhaid cynnal adolygiad amlasiantaethol i drafod yr achos a cheisio datrys yr 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 

Mae Deddf 2014 hefyd yn cynnwys y Datrysiad Cymunedol a luniwyd i roi llais i 

gymunedau, lle bydd gan ddioddefwyr ddweud o ran cosbi’r troseddwr.  

 
 

Darlun Dyfed-Powys  

Mae’r adroddiad Mewnwelediadau a Yrrir gan Ddata, a gynhyrchwyd gan Heddlu 

Dyfed-Powys ar gyfer Chwarter 1 2019/20, yn dangos lleihad cyson, gyda 

gostyngiad o 16% mewn digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y 

flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2019 o’i gymharu â’r un cyfnod y 

flwyddyn flaenorol (11,290 yn erbyn 13,422 digwyddiad). Mae gostyngiadau 

mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn amlwg drwy’r pedair sir.  

 

Mae’r crynodeb mewn math o ddigwyddiad ar gyfer y cyfnod hwn yn dangos bod 

76% wedi’u cofnodi fel rhai niwsans, 19% fel rhai personol, a 5% fel rhai 

amgylcheddol. Mae dadansoddiad pellach yn nodi dylanwad amrywiad tymhorol 
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yn glir, gyda mwy o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu 

cofnodi yn ystod misoedd yr haf na’r gaeaf.  

 

Mae cymhariaeth adrannol yn nodi’r nifer mwyaf o ddigwyddiadau yn Sir 

Gaerfyrddin, yna Sir Benfro, Powys, ac yn olaf, Ceredigion (4483, 2816, 2253 a 

1738 yn ôl eu trefn). Pan ystyriwyd ffigurau poblogaeth, eto, roedd digwyddiadau 

ymddygiad gwrthgymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth ar eu huchaf yn Sir 

Gaerfyrddin a Sir Benfro (25.7 a 24.4 yn ôl eu trefn).  

 

Mae’r un adroddiad ar gyfer Chwarter 2 yn parhau i arddangos lleihad cyson, gyda 

gostyngiad o 20% yn nifer y digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gyfer 

y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Medi 19 o’i gymharu â’r un cyfnod y flwyddyn 

flaenorol (10,365 yn erbyn 13,006 digwyddiad). Mae’r gostyngiad hwn dal yn 

amlwg yn y pedair sir. 

 

Mae cymariaethau adrannol dal yr un fath â’r chwarter diwethaf, gyda’r rhan fwyaf 

yn Sir Gaerfyrddin, yna Sir Benfro, Powys a Cheredigion (4206, 2503, 2064 a 1592 

yn ôl eu trefn).  

 

Fodd bynnag, mae’r adroddiad Mewnwelediadau a Yrrir gan Ddata ond yn cyflwyno 

data sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ym mis Mai 

2018, cyflwynwyd goleddfwyr ychwanegol er mwyn fflagio materion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol personol, niwsans neu amgylcheddol o fewn troseddau neu 

ddigwyddiadau eraill. Mae data o system Qlikview yr heddlu’n dangos gostyngiad 

o 2535 yng nghyfanswm y digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a 

gofnodwyd ym mlynyddoedd calendr 2018 a 2019. Ar gyfer y cyfnod o fis Mai 

2018 (pan gyflwynwyd y goleddfwyr) tan ddiwedd Rhagfyr 2019, cyfanswm y 

digwyddiadau a gaewyd gyda goleddfwr ymddygiad gwrthgymdeithasol oedd 

2366. Gan hynny, mae’n amlwg nad yw’r gostyngiad ymddangosiadol yn nifer y 

digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol o reidrwydd yn llwyr adlewyrchu 

gweithgarwch. Mae cyflwyno’r goleddfwr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 

sicrhau bod Timoedd Plismona Bro dal yn medru adnabod materion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol gwaelodol o fewn ymddygiad troseddol mwy difrifol a mynd i’r 

afael â nhw. 

 

Mae data o Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr2 yn dangos bod canfyddiad y cyhoedd 

o fod wedi profi neu weld ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal Dyfed-Powys yn 

lleihau dros amser, ac yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol.  

 

Mewn perthynas â chymorth ar gyfer dioddefwyr, mae Canolfan Reoli’r Heddlu’n 

cynnal asesiad risg THRIVES ar gyfer pob digwyddiad ymddygiad 

                                       
2 Mae Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr wedi mesur trosedd ers 1981. Mae’n cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â 

data trosedd sydd wedi’i gofnodi gan yr heddlu, ac mae’n ffynhonnell wybodaeth werthfawr ar gyfer y 
llwyodraeth am faint a natur trosedd yng Nghymru a Lloegr.   
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gwrthgymdeithasol sy’n cael ei gofnodi. Os yw hyn yn derbyn sgôr o 13 neu uwch, 

bydd y swyddog yn cwblhau asesiad risg ymddygiad gwrthgymdeithasol y 

cytunwyd arno’n genedlaethol gyda’r dioddefydd. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei 

chofnodi ar y system MAVIS (System Gwybodaeth Bregusrwydd Amlasiantaeth), 

lle mae achosion perygl canolig a pherygl uchel yn sbarduno cyfeiriad awtomatig 

at wasanaeth cymorth Goleudy, a ariennir gan Gomisiynydd yr Heddlu a 

Throseddu. Ailadroddir yr asesiad risg o fewn amserlen o 7, 14 neu 21 diwrnod ar 

gyfer achosion perygl isel, canolig ac uchel yn ôl eu trefn.  

 

Mae’r Uned Lleihau Troseddau a Niwed, a leolir ym Mhencadlys yr Heddlu, yn rheoli 

ymddygiad gwrthgymdeithasol ar sail ddyddiol, ac mae ganddynt gofrestr rheoli 

risg mewn grym er mwyn dwysau materion o bryder. Yn y rhanbarthau, erbyn 

hyn, mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ym mhob Tîm Plismona Bro 

sydd â chyfrifoldebau Cydlynydd Gwrthgymdeithasol penodol: 5 yn Sir 

Gaerfyrddin, 4 yn Sir Benfro, 3 ym Mhowys a 3 yng Ngheredigion. Mae’r rolau hyn 

yn adrodd i’r Rhingylliaid Tîm Plismona Bro lleol, ac yna i’r Uned Lleihau Troseddau 

a Niwed. Cynhelir cyfarfod Llywodraethu Bro misol yn fewnol, sy’n cael ei gadeirio 

gan yr Uwch-arolygydd sydd â’r portffolio ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

 

Yn ddiweddar, cyflwynodd yr Heddlu arolwg bodlonrwydd dioddefwyr ar gyfer 

dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol. Anfonir hyn allan yn electronig yn 

dilyn pob adroddiad am ddigwyddiad a dderbynnir gan Ganolfan Reoli’r Heddlu. 

Cychwynnodd yr arolwg ym mis Tachwedd 2019, ac rydyn ni’n aros am y set 

gyntaf o ganlyniadau. Bwriedir rhedeg hyn am 12 mis o leiaf, gyda’r canlyniadau’n 

cael eu hadrodd wrth y Grŵp Llywio Rhanbarthol a Bwrdd Perfformiad a 

Chanlyniadau’r Heddlu. Bydd CHTh yn gofyn am ddiweddariadau rheolaidd ar y 

materion sy’n deillio o’r arolwg er mwyn sicrhau bod y data’n cael ei ddefnyddio 

er mwyn gwella cyflenwi gwasanaeth. 

 

Gwaith Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys 

Goruchwyliaeth a sicrwydd annibynnol  

Mae’r Comisiynydd yn cynnal goruchwyliaeth o ymateb yr Heddlu i ymddygiad 

gwrthgymdeithasol drwy fynd i gyfarfodydd chwarterol y Grŵp Llywio Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol Rhanbarthol a thrwy ddata a ddarperir drwy’r Bwrdd 

Perfformiad a Chanlyniadau. Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd yn 

ymddangos yn adroddiadau Perfformiad yr Heddlu yng nghyfarfodydd Bwrdd 

Atebolrwydd yr Heddlu.   

 

Yng nghyfarfod Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu fis Tachwedd 2019, canolbwyntiodd 

y CHTh yn arbennig ar sut yr ystyrir dadansoddiad o ddigwyddiadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol wrth ffurfio rotâu Timoedd Plismona Bro, o ystyried bod 
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digwyddiadau’n cynyddu yn ystod y cyfnod rhwng 15:00 a 21:00. Dywedwyd wrth 

y CHTh bod mwy o bwyslais yn awr ar waith rhagfynegi a blaengynllunio. Mae’r 

strwythur Tîm Plismona Bro newydd hefyd yn canolbwyntio ar sefydlu achos craidd 

ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymdogaeth er mwyn lleihau digwyddiadau 

ar sail tymor hirach yn yr ardal. Cydnabu y gallai gwaith parhaus swyddogion 

Cyswllt Ysgolion sicrhau bod ffigurau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn parhau i 

leihau dros amser. 

 

Cafodd ymddygiad gwrthgymdeithasol ei gynnwys yng nghyfarfod y Bwrdd 

Plismona fis Rhagfyr 2019 hefyd, gyda ffocws arbennig ar ailstrwythuro diweddar 

y timoedd plismona bro. Tynnodd yr adroddiad i’r Bwrdd sylw at y ffaith bod 

Arolygiaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (AHGTAEM) wedi adrodd 

ei bod yn fodlon â’r cynnydd a wnaed a bod plismona bro yn Heddlu Dyfed-Powys 

yn symud i’r cyfeiriad cywir, yn dilyn cyfnod o brofion realiti yn ddiweddar. Mae 

Swyddog Cyswllt AHGTAEM yr Heddlu wedi nodi y byddai’r Heddlu’n derbyn gradd 

‘da’ pe baent yn derbyn archwiliad ffurfiol ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae 

AHGTAEM wedi dweud bod angen datblygu dealltwriaeth yr Heddlu o ddatrys 

problemau, a’i weithredu, ymhellach.  

 

Mae gweithgarwch diweddar yn y Grŵp Llywio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

rhanbarthol wedi cynnwys craffu gan Swyddfa’r CHTh (SCHTh) mewn perthynas â 

darpariaeth cymorth i ddioddefwyr mewn achosion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, yn arbennig er mwyn deall pa un ai a oes achosion perygl isel 

gydag anghenion neu fregusrwydd a nodwyd a allai elwa o wasanaethau cymorth 

Goleudy. Mae proses yn cael ei datblygu ar gyfer cynnwys nifer o gwestiynau 

ychwanegol yn yr asesiad swyddog a fydd yn nodi unrhyw achos lle mae angen 

ymyrraeth. Mae’r cyfarfod hefyd wedi nodi diffyg ymwybyddiaeth ymysg 

swyddogion mewn perthynas â’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael drwy 

wasanaeth Goleudy. Mae hyn yn unol â chanfyddiadau adolygiad annibynnol 

diweddar, a bydd yn cael ei drin drwy gynllun gweithredu gyda gwasanaeth 

Goleudy a’i gefnogi gan ymgysylltiad a chyfathrebiadau gan SCHTh.  

 

Sbardun Cymunedol 

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd y Farwnes Newlove, y Comisiynydd Dioddefwyr a 

oedd ar fin gorffen yn ei swydd, ei hadroddiad olaf fel Comisiynydd Dioddefwyr, a 

oedd yn canolbwyntio ar ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd yn cynnwys yr 

argymhellion canlynol sy’n berthnasol ar gyfer y broses Sbardun Cymunedol:  

 Gofyniad statudol i Awdurdodau Lleol, Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ac 

Ardaloedd Heddlu ddarparu gwybodaeth gywir am y Sbardun Cymunedol 

ar eu gwefannau.  

 Grymuso dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy roi gwybod 

iddynt am eu hawl i weithredu’r Sbardun Cymunedol wrth ymateb i’r ail 

Tudalen 14



Chwefror 2020   

 

 7 

 

gŵyn o fewn cyfnod o chwe mis (h.y. cyn iddynt fodloni’r trothwy o dri 

chŵyn).  

 Gofyniad statudol i Awdurdodau Lleol fesur a monitro achosion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a defnydd a chanlyniadau’r Sbardun Cymunedol, ac 

adrodd amdanynt yn flynyddol ar eu gwefannau. 

 Gofyniad statudol i asiantaethau ymateb i gamau a argymhellir o’r Sbardun 

Cymunedol (gan gynnwys darparu rhesymau llawn pan na ellir gweithredu 

argymhellion) a monitro cynnydd mewn datrysiad ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

 Ymchwiliadau Sbardun Cymunedol a chyfarfodydd panel i’w cadeirio gan 

arweinydd annibynnol sydd wedi’i hyfforddi’n briodol. Ni ddylai cyfarfodydd 

Sbardun Cymunedol gael eu cadeirio gan yr asiantaethau sy’n gyfrifol am 

ymchwilio i’r cwynion ymddygiad gwrthgymdeithasol gwreiddiol.  

 Ar hyn o bryd, os nad yw dioddefydd yn cytuno â chanlyniad Sbardun 

Cymunedol, gall Comisiynwyr Heddlu a Throseddu weithredu fel canolwyr, 

ond mae llawer yn dewis peidio. Dylid penodi canolwr lleol annibynnol o 

fewn pob ardal awdurdod lleol ar gyfer ymdrin â chwynion am y Sbardun 

Cymunedol sydd wedi’u dwysau.  

 Rhaid rhoi cyfle i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn 

bresennol yng nghyfarfod y panel Sbardun Cymunedol a dweud wrth y panel 

yn bersonol am eu profiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol a’i effaith 

arnynt.  

 

Mae’r adroddiad gan y Farwnes Newlove a gohebiaeth ddilynol gan y Foneddiges 

Vera Baird CF, sef y Comisiynydd Dioddefwyr newydd, yn tynnu sylw at y rôl y 

gallai Comisiynwyr Heddlu a Throseddu chwarae mewn cydlynu’r broses 

amlasiantaeth a gweithredu fel canolwyr terfynol y Sbardun Cymunedol.   

 

Mae nifer y Sbardunau Cymunedol yn Nyfed-Powys yn isel, gyda dim ond 2 yn 

2018 ac 1 yn 2019. Cynigwyd 2 arall yn 2019; rhoddwyd ffurflen gais i 1 

dioddefydd, ond dewisodd beidio â’i dychwelyd, ac nid oedd 1 cais a ddychwelwyd 

yn bodloni’r meini prawf ar gyfer proses sbardun.   

 

Mae’r broses wedi’i hadolygu’n ddiweddar gan Heddlu Dyfed-Powys ac 

asiantaethau partner, fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae asiantaethau partner yn 

gyndyn i weinyddu’r broses oherwydd diffyg adnoddau. Golyga hyn fod yr Uned 

Lleihau Troseddau a Niwed yn gyfrifol am weinyddu’r sbardunau, sy’n dilyn y 

broses isod:  

 

 Cais am sbardun drwy 101 

 Anfon ffurflen gais i’r ymgeisydd drwy’r post neu drwy e-bost 

 Derbyn cais am sbardun drwy flwch post penodol  

 Anfon cydnabyddiaeth i’r ymgeisydd fod ei gais wedi’i dderbyn  
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 Hysbysu’r Pwynt Cyswllt Sengl rhanbarthol am y cais am sbardun  

 Gofyn i’r asiantaethau cysylltiedig am ddata 

 Casglu’r data a’i rannu gyda rheolwyr y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol 

i wneud penderfyniad ar y cyd o ran pa un ai a fodlonwyd y meini prawf ai 

peidio  

 Rhoi gwybod i’r ymgeisydd pa un ai a ydyw wedi bodloni’r meini prawf ai 

peidio  

 Os yw’r sbardun yn cael ei weithredu, bydd cyfarfod panel lleol yn cael ei 

drefnu. Bydd cadeirydd yn cael ei gytuno ar sail achos wrth achos ac yn 

cynrychioli asiantaeth wahanol i’r rhai sydd wedi bod yn gysylltiedig ag 

ymateb i’r achos  

 Gwahoddir yr ymgeisydd i fod yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod, neu 

ddarparu datganiad effaith  

 Rhoi gwybod i’r ymgeisydd am ganlyniad y cyfarfod sbardun a rhoi manylion 

am y broses apêl (drwy’r CHTh)  

 Pob asiantaeth i gyhoeddi ystadegau Sbardun Cymunedol yn flynyddol  

 

Ar hyn o bryd, mae gwefan yr Heddlu ond yn cynnwys canllawiau cryno mewn 

perthynas â’r Sbardun, ac mae CHTh wedi awgrymu y dylid ei diweddaru a 

chynnwys gwybodaeth fwy cynhwysfawr. Mae’r broses ymgeisio hefyd wedi’i 

chyhoeddi ar wefan Dewis3 ac mae cais ar-lein yn cael ei gynhyrchu er mwyn 

cysylltu â’r platfform Cartref Ar-lein Sengl newydd ar gyfer heddluoedd. Bydd y 

broses yn cael ei chyhoeddi ar wefannau Awdurdodau Lleol gyda chanllawiau ar 

gyfer y cyhoedd. Mae siartiau llif ar gael yn fewnol i aelodau staff ddilyn. 

 

Yn ei hanfod, adolygiad bwrdd gwaith fydd proses adolygu Sbardunau 

Cymdeithasol ac ni fydd yn cynnwys gwrandawiadau na chyfarfodydd gyda’r 

dioddefwyr. Rôl y CHTh fydd ystyried y drefn briodol a sicrhau fod Grŵp Llywio 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Dyfed Powys wedi cyflawni adolygiad mewn modd 

priodol ac effeithiol. Wrth ystyried uwchgyfeirio sbardun cymdeithasol gall y CHTh 

naill ai: 

 

1. Cynnal yr apêl a chyfeirio’r achos yn ôl at Grŵp Llywio Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol Dyfed Powys gan ofyn iddynt ystyried proses, polisi neu 

weithdrefn benodol na ystyriwyd yn flaenorol; 

2. Penderfynu fod Grŵp Llywio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Dyfed Powys wedi 

adolygu’r achos, gan ystyried pob polisi, proses a gweithdrefn mewn modd 

boddhaol yn unol â’i weithdrefn Sbardun Cymunedol.  

 

Nid oes modd i’r unigolyn uwchgyfeirio apêl ymhellach ar y pwynt hwn, mae 

penderfyniad y CHTh yn derfynol. Fodd bynnag, mae’r CHTh wedi ardystio 

argymhelliad gan y Swyddfa Gartref ar gyfer penodi Swyddog Sbardun Cymunedol 

                                       
3 https://www.dewis.wales/the-place-for-wellbeing-in-wales  
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neu Ombwdsmon, a fyddai wedyn â throsolwg o’r broses a gyflawnwyd gan yr 

Heddlu a gan SCHTh. 

 

Ymwybyddiaeth a gwaith partneriaeth 

Mae’r CHTh yn cwrdd â rheolwyr y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol bob 

chwarter er mwyn trafod nifer o flaenoriaethau a rennir. Yn aml, trafodir 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y cyfarfod hwn, ac mae’r CHTh yn rhagweithiol 

o ran cynnig cymorth ariannol lle bo’n bosibl er mwyn galluogi ymyriadau effeithiol 

ac amserol ar draws yr ardal Heddlu. Ceir rhai enghreifftiau o hyn nes ymlaen yn 

yr adroddiad hwn.  

Mae Prif Arolygwyr Partneriaeth hefyd yn bresennol yn y cyfarfodydd hyn, sy’n 

galluogi’r CHTh i graffu ar weithgarwch gweithredol amlasiantaeth sy’n cael ei 

gynnal a’i herio er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ar lefel 

leol.  

Mae’r CHTh a’r Prif Gwnstabl yn aml yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ar draws yr 

ardal Heddlu lle maen nhw’n ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn trafod y 

materion pwysig a brofir a’u hymrwymiad tuag at fynd i’r afael â throsedd ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol.   

Mae’r CHTh yn cynnal ei gynhadledd Gŵyl Ddewi flynyddol ar 6 Mawrth 2020, a 

fydd yn canolbwyntio ar blismona mewn lleoliad gwledig. Bydd hyn yn rhoi cyfle 

ardderchog i godi ymwybyddiaeth am brofiad cymunedau yn Nyfed-Powys o 

ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

 

Gweithgarwch Ymgysylltu  

Bu’r CHTh a’i swyddfa i nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu yn canolbwyntio ar 

gefnogi ac ymdrin â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn cymunedau 

lleol: 

 Diwrnod gweithgareddau i’r teulu ac ymweliad â chanolfan deuluol Sant 

Paul, Tyisha. Cynigiodd hyn gefnogaeth i’r preswylwyr a thrafodaethau 

gydag asiantaethau partner i geisio trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol 

yn yr ardal. 

 Diwrnod gweithgareddau i’r teulu gyda Fforwm Llwynhendy a Pemberton. 

Rhoddodd hyn gefnogaeth i’r plant a’r preswylwyr sy’n wynebu ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn eu cymunedau. Roedd hefyd yn cynnig cyfle i 

rwydweithio ac adeiladu perthnasau er mwyn mynd i’r afael â’r broblem. 
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 Cyfarfod gyda Dyfodol Powys Futures a gweithwyr ieuenctid i drafod 

strwythur newydd y Tîm Plismona Bro a sut y bydd hyn yn cynorthwyo 

gydag ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 Aeth y CHTh i gyfarfod cyhoeddus yn Llanwrtyd i drafod problem ymddygiad 

gwrthgymdeithasol parhaus. Cyflwynodd y strwythur Tîm Plismona Bro 

newydd a swyddogion y Tîm Plismona Bro lleol i’r rheiny oedd yn bresennol. 

Fe wnaethant sicrhau’r preswylwyr eu bod yn ymwybodol o’r broblem 

ymddygiad gwrthgymdeithasol, eu bod wedi gweithredu a’u bod yn 

monitro’r sefyllfa. Atgoffwyd y preswylwyr pa mor bwysig ydoedd iddynt 

adrodd am unrhyw ddigwyddiadau i’r heddlu a pheidio â dioddef yn dawel. 

 Digwyddiad aml-asiantaeth yn y Gyfnewidfa Ŷd, y Drenewydd, yn cyfarfod 

sefydliadau sy’n cyflawni gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc er mwyn 

helpu atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 Gweithgareddau amrywiol ynghylch ymweliad cerflun yr Angel Cyllyll â’r 

Drenewydd. Gweithiodd y CHTh yn agos gyda Chlwb Ieuenctid y Drenewydd 

a Chanolfan Deuluol Integredig y Drenewydd i ddarparu gweithgareddau fel 

Gemau Stryd a digwyddiadau chwaraeon Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc yn yr 

ardal. 

 Ymweld â’r Oriel VC (Oriel Cyn-filwyr yn y Gymuned) yn Hwlffordd mewn 

perthynas â phrosiect ar gyfer rhai pobl ifanc sy’n gysylltiedig ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol o fewn canol y dref. Bydd y Comisiynydd yn dilyn hyn 

gydag ail ymweliad â’r Oriel VC yn ystod diwrnod Ymgysylltu Cymunedol yn 

Chwefror.  

 

Gwasanaethau sydd wedi’u comisiynu  

Mae CHTh yn comisiynu gwasanaeth pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob dioddefydd 

trosedd, sef Goleudy. Mae hyn yn unol â dyletswyddau statudol CHTh a thelerau 

ac amodau’r Grant Dioddefwyr a dderbynnir gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Fodd 

bynnag, mae CHTh yn cydnabod bod dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol 

hefyd angen llawer iawn o gefnogaeth a bod y darluniad rhwng trosedd ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn aml yn fympwyol, gyda dioddefwyr yn profi’r 

ddau ar sail gyfnewidiol.  

 

Oherwydd hyn, penderfynodd CHTh ehangu gwasanaethau Goleudy i gynnwys 

dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol o fis Ebrill 2018. Roedd y penderfyniad 

hwn yn pontio’r bwlch mewn gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr ac yn caniatáu i 

gymorth di-dor gael ei gynnig ar gyfer dioddefwyr trosedd a dioddefwyr ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, gydag achosion yn aml yn gydgysylltiol. Roedd hyn yn disodli 

rhan o’r gwasanaeth a ddarparwyd yn flaenorol gan Gwalia, a oedd yn cynnwys 

cydlynu a datrys problemau amlasiantaeth er mwyn lleihau nifer y materion 
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ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal heddlu. Daeth y cytundeb hwn i ben ar 

31 Mawrth 2018, pan ymgymerodd yr Heddlu â gweithgarwch gorfodi a datrys 

problemau drwy’r Uned Lleihau Troseddau a Niwed, ac etifeddwyd cymorth i 

ddioddefwyr gan wasanaeth Goleudy. Mae’r CHTh yn ariannu’r elfen hon o’r 

gwasanaeth o’r gyllideb gomisiynu graidd (£130,000) gan nad yw dioddefwyr 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gymwys ar gyfer grant gan y Weinyddiaeth 

Gyfiawnder. Mae hyn yn dangos ymrwymiad CHTh tuag at gefnogi dioddefwyr 

ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac yn adleisio argymhelliad arall o adroddiad y 

Farwnes Newlove mewn perthynas â diwygio’r Cod Dioddefwyr er mwyn rhoi’r un 

hawliau â dioddefwyr trosedd i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol pan 

fyddant wedi cyrraedd y trothwy sydd angen ar gyfer gweithredu’r Sbardun 

Cymunedol.  

 

Pan fydd y swyddog sy’n bresennol yn arwain y dioddefydd drwy'r asesiad risg, 

bydd yn gofyn iddo pa un ai a yw eisiau cymorth. Os yw’n cydsynio ac yn cael ei 

asesu fel dioddefydd perygl canolig neu berygl uchel, anfonir ei fanylion at 

wasanaeth Goleudy. Yr eithriad i hyn yw achosion lle mae digwyddiad/trosedd 

casineb yn gysylltiedig. Mewn achosion o’r fath, mae’r cyfeiriad yn mynd yn syth 

at Gymorth i Ddioddefwyr, sy’n darparu’r gwasanaeth cymorth Troseddau Casineb 

cenedlaethol fel rhan o’u cytundeb gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.  

 

Mae CHTh yn cydnabod nad yw’r asesiad risg o reidrwydd yn adlewyrchu 

bregusrwydd y dioddefydd ac y gallai unigolion sy’n cael eu hasesu fel perygl isel 

neu berygl safonol fod ag anghenion a allai gael eu trin gan wasanaeth cymorth. 

Gwneir hyn yn y ffigurau cyfeirio, gyda chyfeiriadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn cynrychioli llai nag 1% o gyfanswm y cyfeiriadau i 

wasanaeth Goleudy. Dim ond 304 dioddefydd a gyfeiriwyd yn ystod 2018/19 a 

149 ar gyfer hanner cyntaf 2019/20. Ni wnaeth 40% o’r rhai a gyfeiriwyd yn y 

chwarter diweddaraf gymryd rhan am iddynt ddweud eu bod nhw’n teimlo nad 

oedd angen unrhyw gymorth arnynt.   

 

Fel y soniwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, roedd hyn wedi’i godi fel pryder, 

gan arwain at gyflwyno set cwestiynau ychwanegol byr er mwyn i swyddogion 

asesu anghenion y dioddefydd yn ogystal â’r risg. Bydd hyn yn helpu i ddarparu 

ymagwedd fwy gwybodus tuag at adnabod y dioddefwyr sydd fwyaf angen 

cymorth. 
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Arian grant 

Yn ddiweddar, rhoddodd CHTh arian ar gyfer gliniaduron er mwyn galluogi’r tîm o 

gydlynwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol i weithio gydag asiantaethau partner ar 

sail ad hoc. Mae gweithio yn yr un man â phartneriaid yn cael ei gydnabod fel arfer 

gorau mewn plismona bro, a dylai arwain at rannu gwybodaeth mor gyflym â 

phosibl, gyda galw’n cael ei drin cyn bod materion yn ymwreiddio ac mae angen 

ymateb tymor hirach. Mae’r cydlynwyr yn aml yn mynd i gyfarfodydd 

amlasiantaeth i ffwrdd o orsafoedd heddlu ac mae angen mynediad arnynt yn syth 

at systemau’r heddlu er mwyn cefnogi ac annog ymagwedd ymyrraeth gynnar 

tuag at ddatrys problemau yn effeithiol. Mae hyn yn cyflwyno ymagwedd dargedig 

ar gyfer diogelu ein cymunedau orau drwy adnabod a mynd i’r afael ag unrhyw 

risg ofynnol mor fuan â phosibl.    

 

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi rhoi dros £50,000 o arian grant i sefydliadau 

cymunedol sy’n cynnig cefnogaeth neu weithgareddau amgen mewn cymunedau 

lle y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn broblem. Ceir rhai enghreifftiau 

isod:  

 

£1560 i Glwb Ieuenctid Saundersfoot  

Prosiect ieuenctid cymunedol a gynhelir yn Neuadd y Rhaglywiaeth, Saundersfoot 

ar gyfer plant 11-16 oed o’r pentref a’r ardaloedd cyfagos. Mae’r prosiect yn cynnig 

sesiwn wythnosol sy’n cynnwys gemau a gweithgareddau er mwyn helpu i 

ddarparu cyfleoedd i’r bobl ifainc ymgysylltu i’w cadw oddi ar y strydoedd.  

 

£9732 i Dyfodol Powys er mwyn cyflenwi Estyn Allan  

Helpu i adeiladu dyfodol cadarnhaol gyda dynion ifainc 16 – 25 oed sy’n agored i 

niwed lle mae ffynonellau cymorth eraill wedi methu.  

 

£9850 ar gyfer Galeri VC er mwyn cyflwyno Llais Glan yr Afon to The VC  

Cymryd rhan mewn cyfres o ddigwyddiadau llawr gwlad dros gyfnod o flwyddyn 

er mwyn grymuso pobl o dan 25 oed, gyda’r nod o leihau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a throsedd yn ardal Hwlffordd mewn ymagwedd dargedig tuag 

at waith ieuenctid datgysylltiedig gyda phartneriaid allweddol sydd wedi’u 

hyfforddi.  

 

£5215 i Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau er mwyn cyflwyno Dan y Bont 2019  

Prosiect sy’n anelu i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwella 

diogelwch cymunedol/cyhoeddus, herio canfyddiadau negyddol a chynnig 

gweithgareddau sy’n denu eu sylw i bobl ifainc 11-18 oed mewn amgylchedd 

diogel.  

 

£10,000 i Hafren, y Ganolfan Adloniant er mwyn cyflwyno Prosiect Ymyrraeth 

Ieuenctid Creadigol  

Tudalen 20



Chwefror 2020   

 

 13 

 

Bydd y prosiect yn cynnwys cydweithio â Gwasanaeth Ieuenctid Powys drwy’r 

clybiau ieuenctid. Mae’r rhain wedi’u lleoli yn y Drenewydd a’r Trallwng ac yn denu 

plant o’r ardal gyfagos ehangach. 

 

£10,000 i Dr Mz ar gyfer Ymgysylltu â Phobl Ifainc   

Cynigir man diogel i bobl ifainc gwrdd a rhyngweithio gyda gwirfoddolwyr a staff 

cymwys a chael cymorth a gwybodaeth ynghylch unrhyw broblemau sydd 

ganddynt. Bydd y gweithgareddau hyn yn helpu pobl ifainc i ddod yn fwy 

hunangynhaliol ac yn adeiladu eu hyder a’u hunan-barch. Rydyn ni’n anelu i roi 

dewis amgen iddynt yn lle gweithgareddau negyddol sy’n digwydd oherwydd 

diflastod a diffyg ymdeimlad o berthyn.  

 

Casgliad 

Mae’r Comisiynydd yn gwneud cynnydd cadarnhaol o dan bob llinyn o’i ymrwymiad 

i gadw ein cymunedau’n ddiogel. 

Mae gwefan y Comisiynydd a gweithgarwch yn y wasg yn sicrhau bod y cyhoedd 

yn derbyn gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael iddynt pe baent yn dod yn 

ddioddefydd, ond yn bwysicaf oll, gwybodaeth ynghylch sut i gadw’u hunain yn 

ddiogel ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag gwaethygu i lefelau sy’n 

effeithio ar gymunedau.  

Mae’r gwaith ymgysylltu yr ymgymerir ag ef gan y Comisiynydd a’i swyddfa’n 

caniatáu ar gyfer cyfleoedd rheolaidd i godi ymwybyddiaeth ynghylch ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a’i effaith ar unigolion a chymunedau. Mae hyn hefyd yn 

galluogi’r Comisiynydd i ddeall profiadau unigol y gwasanaethau a ddarperir gan 

yr Heddlu, partïon sydd wedi’u comisiynu ac asiantaethau partner. Mae’r 

mewnwelediad hwn hefyd yn galluogi’r Comisiynydd i adnabod y gwelliannau sydd 

angen mewn perthynas â sut y mae dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 

cael eu trin a’u cefnogi drwy eu taith. Drwy ei waith gyda phartneriaid a’i 

ddylanwad dros wasanaethau sydd wedi’u comisiynu, mae’r Comisiynydd yn 

medru gyrru’r gwelliannau hyn ymlaen.   

Mae ei rôl fel corff apelyddol ar gyfer y Sbardun Cymunedol yn caniatáu llais i 

ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol a sicrhau eu bod yn cael eu trin yn 

briodol pan maen nhw’n teimlo nad ydynt wedi derbyn y lefel briodol o 

ddarpariaeth gwasanaeth.  

Mae ymrwymiad ariannol y Comisiynydd tuag at ddarpariaeth gwasanaeth yn 

sicrhau rhwydwaith hollbwysig o wasanaethau cymorth ar gyfer y rhai sy’n profi 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae ei arian grant ar gyfer grwpiau cymunedol yn 

Nyfed-Powys hefyd yn darparu gweithgareddau dargyfeiriol a chymorth hollbwysig 
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ar gyfer pobl ifainc, sy’n helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn 

cymunedau.   

Mae’r Comisiynydd yn parhau i weithio’n lleol gyda Phartneriaethau Diogelwch 

Cymunedol er mwyn sicrhau bod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei 

adnabod a’i drin. Mae rôl y Comisiynydd fel Cadeirydd Grŵp Plismon Cymru Gyfan 

hefyd yn galluogi llwyfan ar gyfer trafodaeth ar lefel genedlaethol gyda 

Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu eraill a swyddogion perthnasol y llywodraeth.  
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AIN
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TROSEDDAU GWLEDIG A BYWYD GWYLLT 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen: 

Derbyn adroddiad gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ynghylch 
gweithredu Cynllun yr Heddlu a Throseddu mewn perthynas â 
throseddau gwledig a bywyd gwyllt. 

 

 

Y rhesymau:  

Mae Aelodau'r Panel wedi nodi bod y mater hwn yn un o'r themâu 
allweddol y maent yn dymuno craffu arnynt yn ystod y flwyddyn. 
 

 

 

 

 
 

 

Awdur yr Adroddiad: 

Y Cyng. Les George 

Robert Edgecombe 

Swydd: 

Hyrwyddwr y Panel 

Swyddog Arweiniol 

Rhif Ffôn 

01267 224018 

Cyfeiriad e-bost: 

rjedgeco@sirgar.gov.uk 
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EXECUTIVE SUMMARY 

DYFED-POWYS POLICE AND CRIME PANEL 
21

ST
 FEBRUARY 2020 

 

RURAL AND WILDLIFE CRIME 
 
Cllr Les George has agreed to act as the lead panel member on this issue and the Panel has 
determined that its objective in relation to this theme is; 
 
“To satisfy itself that the implementation of the Police and Crime Plan in relation to this theme 
is effective and contributing to the delivery of the overall priorities set out in the Police and 
Crime Plan”. 
 
The Panel has therefore requested that the Commissioner present a report addressing the 
following points; 
 

1. What does the Police and Crime Plan say about the theme and how does it relate to 
the priorities in the plan? 

2. How is the plan implemented in relation to the theme (A) through operational policing 
(B) through commissioned services and (C) through collaborative working?  

3. How does the Commissioner monitor the effectiveness of that implementation? 
4. What has the monitoring told the Commissioner about the effectiveness of that 

implementation, in particular whether it is or is not meeting his expectations and 
contributing to the delivery of the priorities in his plan? 

5. Where the monitoring has identified that the implementation is not meeting the 
Commissioner’s expectations, what he is doing to address the situation. 

 

DETAILED REPORT ATTACHED? YES 
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Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 

List of Background Papers used in the preparation of this report: 

THESE ARE DETAILED BELOW      

 

Title of Document 

Host Authority File 

File Ref No. 

LS-0511/58 

Locations that the papers are available for public inspection  

County Hall Carmarthen 
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Cyfwyniad 

Yn ddaearyddol, yr ardal a wasanaethir gan Heddlu Dyfed-Powys yw’r ardal 
heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr ac mae’n ymestyn ar draws 52% o dir 
Cymru: Ardal wledig yw hi’n bennaf, gydag ychydig o ardaloedd a chanddynt 
boblogaeth ddwys drefol. 

Yng Nghynllun Heddlu a Throseddu 2017-21, mae’r Comisiynydd yn nodi ei 
fwriad i weithio’n agos â Heddlu Dyfed-Powys a phartneriaid er mwyn deall 
troseddau gwledig a throseddau bywyd gwyllt yn well, ac effaith hyn ar ein 
cymunedau gwledig.   

Ymrwymodd y Comisiynydd i weithio gyda chymunedau gwledig, ac mae’r 
Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl wedi ymrwymo’n llwyr i ddeall anghenion a 
gofynion eu cymunedau gwledig a ffermio.  

Diben yr adroddiad hwn yw arddangos y cynnydd sydd wedi’i wneud hyd yn hyn.  

National Rural Crime Picture 

Yn 2018, cynhyrchodd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) 
‘Strategaeth Materion Gwledig 2018-2021’, lle maent yn nodi bod “Troseddau 
Bywyd Gwyllt a Materion Gwledig yn ffurfio rhan arwyddocaol o blismona. Mae’r 
math o droseddau gwledig a welir ar draws y DU yn amrywio o bob math o 
droseddau fferm i dipio sbwriel.1” 

Mae’r Strategaeth Materion Gwledig yn dangos bod cynnydd wedi bod mewn 
troseddau gwledig (1) o ganlyniad i ostyngiad yn nifer y ffermydd a chwalu 
cymunedau clos gwledig, a (2) bod “cysylltiadau trafnidiaeth modern nawr yn 
galluogi lladron i ddwyn peiriannau fferm a’u symud i dir mawr Ewrop mewn 
mater o oriau”2. 

Y 6 ‘Blaenoriaeth Materion Gwledig Gweithredol’ a nodwyd yn y Strategaeth 
Materion Gwledig yw: 
(1) Dwyn peiriannau, offer a cherbydau fferm;  
(2) Troseddau da byw; 
(3) Dwyn tanwydd; 
(4) Troseddau ceffylau; 
(5) Tipio sbwriel; a 
(6) Herwhela3. 

                                       
1Strategaeth Materion Gwledig, tudalen 3 
2Strategaeth Materion Gwledig, tudalen 3 
3Strategaeth Materion Gwledig, tudalen 8  

Tudalen 28

https://www.npcc.police.uk/documents/crime/2018/NPCC%20Rural%20affairs%20Strategy%202018%202021.pdf
https://www.npcc.police.uk/documents/crime/2018/NPCC%20Rural%20affairs%20Strategy%202018%202021.pdf
https://www.npcc.police.uk/documents/crime/2018/NPCC%20Rural%20affairs%20Strategy%202018%202021.pdf


Chwefror 2020  

 

 2 

 

Mae’r Strategaeth hefyd yn cydnabod bod “heddluoedd hefyd yn wynebu 
amrywiadau rhanbarthol a lleol o ran troseddau gwledig”4.  Gallai hyn efallai 
esbonio pam y mae’n ymddangos nad oes diffiniad cenedlaethol wedi ei 
fabwysiadu gan bob heddlu; mae rhai wedi datblygu eu diffiniad eu hunain, ac 
eraill heb wneud hynny. 

Yn wir, mae’r Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol yn datgan, “rydym 
yn teimlo y gallai diffiniad manwl a chaeth fod yn wrthgynhyrchiol gan y byddai 
perygl na fyddai’n cynnwys rhai mathau o droseddau. Rydym felly’n ymdrin â 
phob trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n digwydd mewn ardaloedd 
gwledig.”5 

Darlun Troseddau Gwledig Heddlu Dyfed-Powys  

Yn 2017, wedi ymgynghoriad gyda’r cyhoedd ac yn dilyn ymchwil o gyflawnwyd 
mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Aberystwyth, adnewyddwyd Strategaeth 
Troseddau Gwledig.  Lansiodd y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl y Strategaeth yn 
y Ffair Aeaf yn Llanelwedd ar 27 Tachwedd 2017.   

Nid yw’r Strategaeth, sy’n ymwneud â’r cyfnod o 2017-2021, yn darparu 
diffiniad o’r term ‘Troseddau Gwledig’ - penderfyniad Cymru gyfan - ond y mae’n 
tynnu sylw at ac yn esbonio’r nifer o heriau a meysydd i’w hystyried wrth 
blismona mewn ardaloedd gwledig: Troseddau fferm ac amaethyddol, troseddau 
treftadaeth, troseddau bywyd gwyllt, troseddau busnes a bwyd, diogelu pobl 
agored i niwed, ynysu gwledig, twristiaeth, diogelwch y ffyrdd, a throseddau 
difrifol a threfnedig. Y mae felly’n ymwneud ag amrywiaeth helaethach o heriau 
na Strategaeth Materion Gwledig Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr 
Heddlu (NPCC).  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymwybodol o flaenoriaethau a 
bennir yn genedlaethol, fel y rhai o fewn strategaeth materion gwledig y 
Gymdeithas, ond mae blaenoriaethau lleol wedi'u pennu hefyd.  

Mae’r Strategaeth yn cefnogi’r blaenoriaethau a osodwyd yng Nghynllun Heddlu 
a Throseddu’r Comisiynydd, gan ganolbwyntio’n gadarn ar ymateb i’r heriau 
uchod drwy atal, cudd-wybodaeth, gorfodi a rhoi sicrwydd. 

Wrth adrodd ar ei Archwiliad 2018/19 o Heddlu Dyfed-Powys, nododd AHGTAEM 
droseddau gwledig fel maes lle y mae gan yr Heddlu gynlluniau clir i’r dyfodol, 
yn ei Strategaeth Troseddau Gwledig a’i Dimau Troseddau Gwledig. 

Mae pob aelod o’r Timau Troseddau Gwledig wedi derbyn hyfforddiant arbenigol 
i’w galluogi i blismona troseddau gwledig ac ymdrin â heriau gwledig yn 
effeithiol. Mae pedwar Cwnstabl yr Heddlu a chwe Swyddog Cefnogi Cymunedol 
yr Heddlu (SCCH) ar draws ardal yr Heddlu ar hyn o bryd yn ffurfio’r pedwar Tîm 
                                       
4Strategaeth Materion Gwledig, tudalen 3 
5https://www.nationalruralcrimenetwork.net/why/rural-crime/  
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Troseddau Gwledig. Eu rheolwr llinell yw’r Rhingyll Plismona Bro yn eu hardal, ac 
maent yn gweithio’n agos gyda’u Timau Plismona Bro i ddarparu cyswllt 
rheolaidd gyda’u cymunedau gwledig. 

Gan nad oes diffiniad o’r hyn yw ‘troseddau gwledig’, mae’n anodd mesur y 
digwyddiadau gwledig y mae’r Timau Troseddau Gwledig wedi ymdrin â nhw. 
Wedi dweud hynny, gall y Timau Troseddau Gwledig adolygu pob digwyddiad a 
dagiwyd iddynt ar system TG mewnol. Wedi eu cysylltu â’r system hon, gallant 
weld ystadegau perfformiad ar eu digwyddiadau gwledig ‘Fferm’, ‘Bywyd Gwyllt’ 
ac ‘Arall’. Ar adeg ysgrifennu hwn (11 Chwefror 2020), roedd y Timau Troseddau 
Gwledig wedi ymdrin â 2,677 o ddigwyddiadau a gofnodwyd fel ‘Fferm’, ‘Bywyd 
Gwyllt’ ac ‘Arall’ ers Chwefror 2019, pan ddatblygwyd y system fewnol. Mae 
digwyddiadau a gofnodir fel ‘Arall’ yn cynnwys gyrru oddi ar y ffyrdd mewn 
coedwigoedd, troseddau treftadaeth, cerbydau amheus/metel sgrap, iechyd 
meddwl/ynysu, galwadau amlasiantaethol h.y. galwadau cynorthwyo RSPCA  

O ystyried cymhlethdod amlwg troseddau gwledig, mae gweithio mewn 
partneriaeth yn gwbl angenrheidiol, ac mae gweithio ar y cyd rhwng pedwar 
heddlu Cymru yn hanfodol wrth fynd i’r afael â throseddau gwledig a’u heffaith 
ar y gymuned amaethyddol. Drwy hyn llwyddwyd i greu platfform ar gyfer 
gwybodaeth a rennir yn ogystal â’r gallu i gynnal ymgyrchoedd heddlu 
trawsffiniol yn targedu troseddau gwledig. Mae gan Heddlu Gogledd Cymru a 
Heddlu Gwent Dimau Troseddau Gwledig pwrpasol. Nid oes gan Heddlu De 
Cymru, y gellid dadlau mai nhw yw’r heddlu lleiaf gwledig yng Nghymru, Dîm 
Troseddau Gwledig pwrpasol, ond y maent yn targedu troseddau gwledig. 

Yn ogystal â gweithio gyda heddluoedd eraill, mae’r Timau Troseddau Gwledig 
yn gweithio’n agos gyda phrtneriaid fel Cyfoeth Naturiol Cymru, ac maent yn 
mynd yn rheolaidd i ddigwyddiadau o fewn eu cymunedau er mwyn ymgysylltu 
gyda phreswylwyr ardaloedd gwledig a thrafod materion lleol. Mae ganddynt 
hefyd bresenoldeb cryf ar gyfryngau cymdeithasol; yn rhannu gwybodaeth, 
apelio am wybodaeth ac yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’w cymunedau 
lleol. Mae’n ymddangos eu bod wedi eu sefydlu’n gadarn o fewn y cymunedau y 
maent yn eu gwasanaethu, ac mae straeon newyddion cadarnhaol yn 
gysylltiedig â’u gwaith yn ymddangos yn rheolaidd yn y wasg ac ar gyfryngau 
cymdeithasol.  

Ar lefel genedlaethol, maent yn cymryd rhan yn y diwrnod/wythnos cenedlaethol 
troseddau gwledig o weithredu bob blwyddyn, ac yn cael y wybodaeth 
ddiweddaraf am faterion cenedlaethol pwysig. 

Mae’r Strategaeth Troseddau Gwledig wedi ei gweithredu ac mae’n ymddangos 
fod y Timau Troseddau Gwledig yn cael eu parchu a bod ganddynt enw da o 
fewn eu hardaloedd lleol. Gan hynny, efallai bod nawr yn gyfnod amserol i 
ystyried ble y mae Heddlu Dyfed-Powys gyda’r maes hwn o waith yr heddlu.  
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Mae’r Heddlu eisoes yn cymryd camau i werthuso elfennau o blismona troseddau 
gwledig. Er enghraifft, gofynnwyd i’r Prif Arolygydd sy’n arwain ar Droseddau 
Gwledig ddod â’r Swyddogion Troseddau Gwledig at ei gilydd, er mwyn cael eu 
hadborth ynghylch y modd y maen nhw’n credu eu bod yn gweithio, ac i 
werthuso’r broses gyfredol. 

Bu’r Uwcharolygydd sy’n arwain ar Droseddau Gwledig yn ddiweddar i gyfarfod 
partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mynegodd y 
Gweinidog Materion Gwledig ddiddordeb yn y modd y mae pedwar heddlu Cymru 
yn ymdrin â throseddau gwledig, a chynhaliwyd trafodaethau ynghylch peilota 
swydd Cydlynydd Cymru Gyfan ar gyfer plismona troseddau gwledig. 

Bydd Swyddfa’r Comisiynydd yn parhau i fonitro ymagwedd Heddlu Dyfed-Powys 
tuag at blismona troseddau gwledig ac unrhyw ddatblygiadau yn y maes hwn. 

Gwaith Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys 

Goruchwylio a sicrwydd annibynnol 

Un ffordd y mae’r Comisiynydd a’i dîm yn monitro ac yn goruchwylio gwaith yr 
Heddlu yw drwy fynychu nifer o Grwpiau Llywodraethu.  

Bellach, does dim un cyfarfod penodol sy’n trafod troseddau gwledig; fel y 
sefydlwyd yn y Strategaeth Troseddau Gwledig. Yn hytrach, mae’r mater yn cael 
ei drafod o fewn y Bwrdd Llywodraethu Plismona Bro, lle mae gweithgarwch 
plismona gwledig yn cael ei drafod a’i werthuso. 

Drwy fynd i’r Bwrdd Llywodraethu Plismona Bro, mae Swyddogion o fewn SCHTh 
yn rhan o drafodaethau ar gynlluniau cyfredol a chynlluniau ar gyfer y dyfodol 
mewn perthynas â phlismona troseddau gwledig. Maent yn dod â’r wybodaeth 
hon yn ôl at y CHTh er mwyn iddo fod yn ymwybodol o'r holl ddiweddariadau a 
thrafodaethau.  

Engagement Activity and Partnership Working 

Mae bwriad y Comisiynydd i weithio gyda’r heddlu a phartneriaid er mwyn 
datblygu gwell dealltwriaeth o’n cymunedau gwledig a chyflwyno gwasanaeth 
plismona sy’n addas i’w hanghenion wedi’i nodi’n glir yn y Cynllun Heddlu a 
Throseddu.  

O fewn y Strategaeth Troseddau Gwledig, mae’r Comisiynydd yn pwysleisio: 
“Bydd trafodaeth agored ac onest gyda dioddefwyr megis preswylwyr, ffermwyr 
a busnesau amaethyddol yn rhan ganolog o ddeall effaith lawn troseddau 
gwledig.” 
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Mae’r Comisiynydd wedi cynnal/mynychu digwyddiadau ac wedi comisiynu 
ymgynghoriadau sy’n seiliedig ar droseddau gwledig er mwyn datblygu’r 
ddealltwriaeth hon a rhoi gwybodaeth bwysig i gymunedau lleol ar faterion 
megis atal trosedd a’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt.  

Mae gwaith partneriaeth wedi profi’n hollbwysig yn y gweithgarwch hwn. Isod, 
ceir rhai enghreifftiau o’r gwaith ymgysylltu sydd wedi digwydd, ac sydd ar fin 
digwydd. 

Astudiaeth Troseddau Gwledig  

Gweithiodd Swyddfa’r Comisiynydd ochr yn ochr ag ymchwilwyr Prifysgol 
Aberystwyth er mwyn lansio’r Astudiaeth Troseddau Gwledig yn 2017. 
Gofynnodd yr astudiaeth am fanylion am brofiadau ffermydd a ffermwyr o 
droseddau sy’n ymwneud â ffermydd, yn ogystal â cheisio barn am agwedd yr 
heddlu tuag at ladradau o ffermydd a’u ffydd yn eu cymunedau lleol, yr heddlu 
a’r system gyfreithiol. Er bod boddhad cyffredinol â Heddlu Dyfed-Powys, 
awgrymai'r canfyddiadau allweddol fod yna ganfyddiad nad oedd ymchwilio i 
droseddau fferm a throseddau gwledig a'u herlyn yn cael eu hariannu'n ddigonol 
a/neu'n briodol.  Croesawyd mentrau wedi'u modelu ar ardaloedd heddlu eraill, 
fel swyddogion penodedig troseddau gwledig gyda gwybodaeth arbenigol.  Bu'r 
canfyddiadau hyn yn sail i adnewyddu Strategaeth Troseddau Gwledig Dyfed-
Powys. 

Yn 2019, ariannodd y Comisiynydd astudiaeth ddilynol gan yr ymchwilwyr ym 
Mhrifysgol Aberystwyth, lle y gofynnwyd i ffermwyr a rhanddeiliaid allweddol 
eraill rannu eu profiadau o droseddau sy’n ymwneud â ffermydd, agweddau’r 
heddlu tuag at droseddau fferm, ac effeithiolrwydd mesurau atal trosedd mewn 
ardaloedd gwledig. Lansiwyd yr astudiaeth hon yn Sioe Frenhinol 2019. Bydd y 
canlyniadau’n cael eu cyflwyno i’r rhai a fydd yn bresennol yng Nghynhadledd 
Troseddau Gwledig y Comisiynydd ar 6 Mawrth 2020.  

Rural Crime Forum  

Yn y Sioe Frenhinol yn 2018, croesawodd y Comisiynydd banel o arbenigwyr i’w 
Gynhadledd Troseddau Gwledig, a oedd yn ystyried punai fod digon yn cael ei 
wneud i fynd i’r afael â throsedd wledig.  

Roedd y panel yn cynnwys chwe aelod o randdeiliaid allweddol a sylwebwyr, gan 
gynnwys Adnoddau Naturiol Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Undeb Amaethwyr 
Cymru, Mark Collins, sef Prif Gwnstabl Dyfed-Powys ac arweinydd Cymru ar 
gyfer Troseddau Bywyd Gwyllt a Materion Gwledig, Heddlu Gwent, ac Anna 
Jones, sef newyddiadurwraig a darlledwraig amaethyddol profiadol. 
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Defnyddiodd y gynulleidfa’r cyfle i ofyn cwestiynau perthnasol, gyda’r prif 
bynciau’n cynnwys tipio anghyfreithlon, caethwasiaeth modern, a llinellau 
cyffuriau yn arbennig, lle mae gangiau cyffuriau’n ecsbloetio pobl ifainc a phobl 
sy’n agored i niwed mewn ardaloedd gwledig. 

Ar y pryd, dywedodd y Comisiynydd: "Mae’r Fforwm Troseddau Gwledig yn gyfle 
gwych i ni wrando ar bryderon y gymuned amaethyddol a gwledig, a chael gwir 
fewnwelediad i gymhlethdodau troseddau gwledig fan hyn yn Nyfed-Powys a 
gweddill Cymru.” 

Digwyddiad Troseddau Gwledig, Mart Caerfyrddin 

Ym mis Hydref 2018, cynrychiolwyd y Comisiynydd mewn Digwyddiad Troseddau 
Gwledig ym Mart Caerfyrddin a oedd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl mewn 
lleoliadau gwledig. Roedd yn gyfle i ddechrau adeiladu perthnasau gyda 
sefydliadau megis Tir Dewi (sy’n rhoi cymorth a chefnogaeth i ffermwyr mewn 
argyfwng ar draws Gorllewin Cymru), Ymddiriedolaeth DPJ (sy’n cefnogi pobl 
mewn cymunedau gwledig sydd ag afiechyd meddwl, yn arbennig dynion yn y 
sector amaethyddol) a RABI (cymorth ariannol adeg caledi ar gyfer pobl o bob 
oed sy’n ffermio). 

Digwyddiad Atal Troseddau Gwledig 

Ym mis Ebrill 2019, aeth y Comisiynydd i'r 'Digwyddiad Atal Troseddau Gwledig' 
yn Hendy-gwyn ar Daf. Yno, ymgysylltodd â phartneriaid ac aelodau o'r cyhoedd 
ar atal trosedd. Hefyd, manteisiodd y Comisiynydd ar y cyfle i ledaenu'r neges 
am atal trosedd a materion troseddau gwledig ymhellach drwy gael ei gyfweld 
yn y digwyddiad gan Aled Rhys Jones o Radio Cymru.  

Digwyddiad Undeb Amaethwyr Cymru 

Ym mis Mai 2019, aeth y Comisiynydd i noson a drefnwyd gan y Cynghorydd 
Lloyd Edwards ac aelodau o’r Panel Heddlu a Throseddu yn siop fferm a chaffi’r 
Moody Cow yn Llwyncelyn. Cadeirydd y digwyddiad oedd y Cynghorydd Alun 
Lloyd Jones, ac eisteddodd y Comisiynydd ar y Panel gydag Aelod Seneddol 
Ceredigion, Ben Lake, a’r Prif Gwnstabl Mark Collins. Roedd Swyddogion Tîm 
Troseddau Gwledig yr Heddlu hefyd yn bresennol. Roedd yn gyfle gwych i drafod 
troseddau gwledig gydag aelodau o Undeb Amaethwyr Cymru. 

Lansio Menter Ardal Dim Galw Diwahoddiad  

Ym mis Hydref 2019, aeth y Comisiynydd i lansiad menter galw diwahoddiad 
newydd ar fferm leol yn Sir Gaerfyrddin. Roedd y Tîm Troseddau Gwledig wedi 
cysylltu â Safonau Masnach er mwyn sicrhau bod ffermydd yn cael eu cynnwys o 
dan ddeddfwriaeth 'galwadau diwahoddiad': Os gwelir unrhyw un yn dod i fferm 
heb wahoddiad, lle dangosir yr arwydd 'Ardal Dim Galw Diwahoddiad', gellir 
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adrodd amdanynt i'r heddlu a chymryd camau yn eu herbyn. Y gobaith yw y 
bydd yr arwyddion, a’r wybodaeth hon, yn atal troseddwyr rhag galw heibio i 
ffermydd i gael gwybodaeth am offer fferm sydd yno ac ati, a thrwy hynny, atal 
lladrad yr offer hwnnw. Roedd y Comisiynydd yn allweddol o ran lledaenu'r 
neges hon ar atal trosedd. 

Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen 

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gaerfyrddin eisoes wedi datgelu ei 
ddyheadau i adfywio ei gymunedau gwledig – cryfhau economïau lleol, creu 
swyddi a chyfleoedd busnes, a diogelu’r iaith Gymraeg. Mae’r Comisiynydd wedi 
bod yn gefnogol i’r strategaeth Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen, sy’n cael 
ei harwain gan y Cynghorydd Cefin Campbell, ac ym mis Hydref 2019, 
cynrychiolwyd y Comisiynydd mewn digwyddiad lle lansiodd y tasglu’r Adroddiad 
Grŵp Tasgio Materion Gwledig; cyfle i glywed mwy am ganfyddiadau’r tasglu. 
Mae’r Comisiynydd yn croesawu unrhyw gydweithrediad yn y dyfodol â’r tasglu 
er mwyn bodloni pob amcan ar gyfer yr ardal.   

Cynhadledd Troseddau Gwledig 

Ar 6 Mawrth 2020, bydd y Comisiynydd yn cynnal ei Gynhadledd Gŵyl Ddewi 
flynyddol. Eleni, y ffocws yw plismona mewn cymuned wledig. Bydd y rhai sy’n 
bresennol yn clywed cyflwyniadau ar nifer o bynciau, megis heriau plismona 
mewn cymunedau gwledig arunig, a heriau cefnogi poblogaeth wledig sy’n 
heneiddio. Hefyd, byddant yn clywed am sylfaenydd Ymddiriedolaeth DPJ, sef 
elusen a leolir yn Sir Benfro sy’n cefnogi pobl mewn cymunedau gwledig a phobl 
yn y byd amaeth sydd â phroblemau iechyd meddwl, a Phrifysgol Aberystwyth ar 
ganlyniadau ei hail Astudiaeth Troseddau Gwledig gyda’r Comisiynydd. 

Cyswllt Cymunedol 

Ceir rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau ymgysylltu y sonnir amdanynt 
uchod yng nghylchlythyr y Comisiynydd, Cyswllt Cymunedol, ar ei wefan.    

Drwy’r cylchlythyr Cyswllt Cymunedol, mae’r Comisiynydd hefyd wedi darparu 
nifer o ddiweddariadau sy’n gysylltiedig â throseddau gwledig yn benodol. Mae’n 
bwysig i’r Comisiynydd fod y cyhoedd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am yr 
hyn sy’n digwydd yn eu hardal leol.  

Cyllid Llywodraeth Ganolog 

Mae’r Comisiynydd wedi cymryd camau i sicrhau bod y Llywodraeth yn ystyried 
gwledigrwydd ardal Dyfed-Powys pan mae penderfyniadau’n cael eu gwneud 
ynghylch cyllid yr heddlu. Er enghraifft, ym mis Rhagfyr 2018, teithiodd y 
Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl i Lundain er mwyn cwrdd ag Aelodau Seneddol i 
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drafod dyfodol y cyllid ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, er mwyn sicrhau nad 
anghofir am ardaloedd gwledig pan mae lefelau cyllid yn cael eu gosod. 

Yn yr un modd, yn ystod 2019, fe lobiodd Llywodraeth Cymru ar y mater gydag 
Aelodau Seneddol/Aelodau Cynulliad, a mor ddiweddar a Ionawr 2020 fe wnaeth 
gyfarfod gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru i drafod y mater. 

Arian Grant 

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi rhoi arian drwy ei swyddfa i gynorthwyo’r heddlu 
a phartneriaid i ymdrin â throsedd mewn ardaloedd gwledig, a’i phroblemau 
cysylltiedig. 

Cerbyd Troseddau Gwledig ar gyfer Powys 

Yn 2019, cymeradwyodd y Comisiynydd £25,000 o gyllid ar gyfer cerbyd 4 x 4 
ychwanegol ar gyfer Tîm Troseddau Gwledig Powys.  O ystyried yr ardal helaeth 
a gwmpesir gan Dîm Troseddau Gwledig Powys, cytunodd y Comisiynydd y 
byddai cerbyd ychwanegol ar gyfer y sir yn galluogi’r Tîm i ofalu am eu cymuned 
yn fwy effeithlon ac effeithiol. 

Age Cymru 

Mae’r Comisiynydd wedi rhoi arian i brosiectau Age Cymru sy'n canolbwyntio ar 
gymunedau gwledig ddwywaith; £5,000 ar gyfer Age Cymru Powys yn 2016, a 
£4,970 ar gyfer prosiect sy’n cynnwys Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn 2017/18. 

Rhoddwyd arian yn 2016 er mwyn helpu Age Cymru Powys i weithio’n agosach 
â’r heddlu, gan alluogi swyddogion i adnabod y rhai a allai fod yn arbennig o 
agored i niwed neu arunig yn well. Rhoddwyd arian yn 2017/18 i roi gwybodaeth 
i bobl hŷn am droseddau ar-lein a sut i atal trosedd.  

Casgliad 

Mae’r Comisiynydd a Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud llawer o gynnydd 
cadarnhaol o ran eu hymrwymiad tuag at weithio gyda chymunedau gwledig er 
mwyn deall eu hanghenion a’u gofynion yn llawn.  

Mae’r amrediad sylweddol o weithgareddau ymgysylltu a gwaith partneriaeth 
sy’n amlwg yn yr adroddiad hwn yn sicrhau bod y Comisiynydd a’r heddlu’n 
derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am broblemau a brofir yn ardaloedd mwy 
gwledig yr heddlu. Mae tystiolaeth bod yr heddlu eisoes yn cymryd camau i 
werthuso ei sefyllfa o ran plismona troseddau gwledig a heriau gwledig eraill a 
wynebir gan ein cymunedau lleol yn effeithiol, sy’n gadarnhaol ac yn iach gan 
fod y Strategaeth wedi’i sefydlu dros ddwy flynedd yn ôl.   
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Mae tystiolaeth hefyd bod y Comisiynydd dal yn blaenoriaethu ac yn ymwneud 
â’r maes gwaith hwn, yn ogystal â pharhau i fonitro gweithgareddau a chynnydd 
yr heddlu.  
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              ADOLYGIAD DEEP DIVE – VICTIM WITHDRAWAL  

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen: 

Nodi'r adroddiad gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ynghylch 

canfyddiadau'r pedwerydd adolygiad 'deep dive' a gynhaliwyd gan ei 

swyddfa. 

 

 

Y Rhesymau:  

Mae'r Comisiynydd yn defnyddio adolygiadau o'r fath fel dull allweddol 

ar gyfer dal y Prif Gwnstabl yn atebol.  

 

 

 

 

 

 

 

Awdur yr Adroddiad: 

Robert Edgecombe 

Swydd: 

Swyddog Arweiniol 

Rhif Ffôn 

01267 224018 

Cyfeiriad e-bost: 

rjedgeco@sirgar.gov.uk 

 

Tudalen 37

Eitem Rhif  7



  

EXECUTIVE SUMMARY 

DYFED-POWYS POLICE AND CRIME PANEL 
21

ST
 FEBRUARY 2020 

 

DEEP DIVE REVIEW – VICTIM WITHDRAWAL 

 
The Police Reform and Social Responsibility Act 2011 (‘the 2011 Act’) places a statutory duty 
upon a Police and Crime Commissioner to hold the Chief Constable to account for the 
performance of his statutory duties. The 2011 Act also places a statutory duty upon the Police 
and Crime Panel to scrutinise how effectively the Commissioner does this. 
 
One of the mechanisms used by the Police and Crime Commissioner to carry out this function 
is the conducting of ‘deep dive’ reviews by his office into selected activities of Dyfed-Powys 
Police. One such review has been undertaken in relation to the issue of victim withdrawal 
  
Panel members are asked to note the report and make such recommendations to the 
Commissioner as they consider appropriate. 
 
 

DETAILED REPORT ATTACHED? YES 
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Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 

List of Background Papers used in the preparation of this report: 

THESE ARE DETAILED BELOW      

 

Title of Document 

Host Authority File 

File Ref No. 

LS-0511/58 

Locations that the papers are available for public inspection  

County Hall Carmarthen 
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Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol



Victim Withdrawal 

Victims engage well with specialist support
services: take up rates of over 70%

Apparent rise in victim withdrawal for
domestic and sexual crimes

Scrutiny Deep Dive

To visit my website and for more information on Dyfed-
Powys Police click on the logos below

What we did...

Review of Force policy

Review of local and national data 

Literature review of existing reports and
recommendations

Presentation of victims' views

Why we did it...

The facts:
Increasing trend in application of victim
withdrawal outcomes in Dyfed Powys,
higher than national average

82.5% of victims who withdrew report being
satisfied with the overall experience compared to
75% of victims who remained engaged

Police and Crime Commissioner (PCC) 
 statutory duty to act as the voice of victims

Victims a clear priority within the Police
and Crime Plan 

Mental health features within top 3
reasons for all victim withdrawals

85% of generic victims take up
Goleudy  service, compared to only
17% of domestic abuse victims

Our conclusions...
Victims are a priority for Dyfed Powys Police
Issues with consistency and accuracy of outcome
application
Significant duplication in victim contact
Lack of awareness of support services
Multiple reviews over time have identified same areas
for improvement
Difficult to achieve clarity regarding performance data
on victim withdrawal
Force structure does not enable shared priority setting
across departments 

December 2019

Our top recommendations...
Consider centralised resource to apply and quality
assure crime outcomes

Provide clarity on the data produced, including how
it can be used and shared

Ensure the support pathway for victims is clear,
with consent gained at first point of contact

Review and implement all recommendations and
actions arising from existing victim engagement
work

Ensure clear strategic oversight of victim
engagement issues

Individual victims cases highlighted to the
PCC
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Ddioddefwyr yn Tynnu’n Ôl
Craffu Dwys

I ymweld â'm gwefan ac am fwy o wybodaeth am Heddlu
Dyfed-Powys, cliciwch ar y logos isod

Beth wnaethon ni...

YAdolygu polisi’r Heddlu

Adolygu data lleol a chenedlaethol

Adolygiad llenyddiaeth o adroddiadau
presennol ac argymhellion

Cyflwyniad o farn dioddefwyr

Pam y gwnaethom hyn...

Y ffeithiau:

Mae 85% o ddioddefwyr troseddau
generig yn ymgysylltu â gwasanaeth
Goleudy, o’i gymharu â dim ond 17% o
ddioddefwyr cam-drin domestig

Adroddodd 82.5% o ddioddefwyr a dynnodd eu
cefnogaeth yn ôl eu bod nhw’n fodlon â’r profiad
cyffredinol, o’i gymharu â 75% o ddioddefwyr a
oedd dal yn rhan o’r broses

Mae iechyd meddwl yn un o’r 3 prif
reswm dros ddioddefwyr yn tynnu’n ôl 

Dyletswydd Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu (CHTh) i weithredu fel llais
dioddefwyr

Cynnydd amlwg yn nifer y dioddefwyr sy’n
tynnu’n ôl ar gyfer troseddau rhywiol a domestig

Tynnwyd sylw achosion dioddefwyr
unigol i’r CHTh

Dioddefwyr fel blaenoriaeth glir o fewn y
Cynllun Heddlu a Throseddu 

Tuedd gynyddol mewn gweithredu canlyniadau
dioddefwyr yn tynnu’n ôl yn ardal Heddlu Dyfed-
Powys, uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol

Mae dioddefwyr yn ymgysylltu’n well gyda
gwasanaethau cymorth arbenigol: dros 70% yn
derbyn cymorth gan y gwasanaethau hyn

Ein casgliadau...
Mae dioddefwyr yn flaenoriaeth ar gyfer Heddlu
Dyfed-Powys
Materion o ran cysondeb a chywirdeb gweithredu
canlyniad 
Dyblygu sylweddol o ran cyswllt â dioddefwyr  
Diffyg ymwybyddiaeth ynghylch gwasanaethau
cymorth 
Mae adolygiadau lluosog dros amser wedi nodi’r un
meysydd ar gyfer gwella 
Anodd cael eglurder mewn perthynas â data
perfformiad ar ddioddefwyr yn tynnu’n ôl 
Nid yw strwythur yr heddlu’n caniatáu gosod 
 blaenoriaethau a rennir ar draws adrannau

Rhagfyr 2019

Ein prif argymhellion...
Ystyried adnodd canolog i weithredu a sicrhau
ansawdd canlyniadau trosedd

Darparu eglurder ar y data a gynhyrchir, gan
gynnwys sut y gellir ei ddefnyddio a’i rannu

Sicrhau bod y llwybr cymorth ar gyfer dioddefwyr
yn glir, gan gael caniatâd adeg y pwynt cyswllt
cyntaf

Adolygu a gweithredu’r holl argymhellion a
chamau gweithredu sy’n deillio o waith ymgysylltu
presennol â dioddefwyr

Sicrhau trosolwg strategol clir o faterion ymgysylltu
â dioddefwyr
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Atodiad C – Argymhellion a materion sy’n deillio o adolygiadau sy’n bodoli 

eisoes. .................................................................................................... 40 

 

1.0 Crynodeb Gweithredol 

Yng ngoleuni cyfrifoldeb y Comisiynydd Heddlu a Throseddu (CHTh) i weithredu 

fel llais y dioddefwr ac i graffu ar effeithiolrwydd Heddlu Dyfed-Powys (y ‘Llu’), y 

cynnydd ymddangosiadol yn y defnydd o Ganlyniadau 14 ac 16 ar gyfer troseddau 

domestig a rhywiol, ac achosion unigol a amlygwyd i’r CHTh, ymgymerodd 

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (SCHTh) ag adolygiad craffu dwys ar 

ddioddefwyr yn tynnu’n ôl a’r defnydd o Ganlyniadau 14 a 16 yn benodol o fewn 

Heddlu Dyfed-Powys. Yn ôl yr adolygiad: 

 

Mae’n amlwg bod dioddefwyr yn flaenoriaeth i’r Prif Gwnstabl ac i Heddlu Dyfed-

Powys yn ei gyfanrwydd gyda rhai enghreifftiau da, fel yr amlinellwyd gan y Panel 

Sicrhau Ansawdd, o swyddogion yn rhoi amser sylweddol i ymchwilio i 

ddigwyddiadau. Roedd hefyd enghreifftiau da o empathi yn cael eu dangos tuag 

at ddioddefwyr. Fodd bynnag, mae’r adolygiad yn argymell nifer o feysydd lle y 

gellid gwneud gwelliannau er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth gorau posibl yn 

cael ei ddarparu i ddioddefwyr ac i sicrhau bod y dioddefwyr yn wirioneddol 

ganolog i’r Llu.  

 

Mae materion yn ymwneud ag eglurder polisi’r Llu a chysondeb a chywirdeb y 

defnydd o Ganlyniadau yn codi amheuon ynghylch dibynadwyedd y data a 

ddarperir. Gan fod hyn yn sail i nifer o weithgareddau cynllunio o fewn strwythur 

llywodraethu’r Llu, mae pryder gwirioneddol y gallai fod diffyg gwybodaeth ar 

gyfer argymhellion a chamau gweithredu. Roedd hyn hefyd yn amlwg yn y 

canfyddiadau o’r ymarfer craffu a gynhaliwyd gan y Panel Sicrhau Ansawdd, sy’n 

amlygu peth dryswch gan swyddogion ynghylch y defnydd priodol o Ganlyniadau.  

 

Mae’r trefniadau presennol lle mae Canlyniadau penodol yn cael eu defnyddio gan 

swyddogion ar y System Rheoli Troseddau (CMS) ond ar waith oherwydd diffyg 

adnoddau ac nid yw swyddogion wedi derbyn unrhyw hyfforddiant i ymgymryd â’r 

rôl hon. Nid yw’r trefniant yn darparu unrhyw sicrwydd ansawdd, ac nid oes 

adnoddau ar gael i gyflawni swyddogaethau archwilio neu graffu. Mae’r adroddiad 

hwn yn argymell y dylai cwmpas y gwaith galw cyfredol o fewn y Llu gynnwys 

adolygiad o’r modd y defnyddir Canlyniadau, gan roi ystyriaeth i adnodd canolog 

er mwyn gweithredu a sicrhau ansawdd Canlyniadau troseddau. Byddai hyn yn 

sicrhau bod y Llu’n defnyddio arfer gyson sy’n cyd-fynd â pholisi cenedlaethol, yn 

negyddu’r angen am hyfforddiant swyddogion, yn darparu rhesymeg glir ar gyfer 

pob achos ac yn caniatáu hyder yn y data dilynol a gynhyrchir. 
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Mae’n anodd sicrhau eglurder ynghylch y data perfformiad sy’n ymwneud â 

dioddefwyr yn tynnu’n ôl. Mae llawer o’r data’n gwrthddweud ei gilydd neu’n 

dibynnu ar gymaint o gafeatau fel ei fod yn profi’n annibynadwy. Nid yw 

adroddiadau a ddarparwyd dros amser yn cydgrynhoi nac yn arddangos y data 

mewn modd cyson. Mae gwneud cymariaethau dros amser, felly, yn heriol ac yn 

ddiystyr braidd. Gall ystyried ffigurau troseddu yn unig ystumio ein dealltwriaeth 

o ymddygiad dioddefwyr a’r gwasanaeth a ddarperir iddynt. Efallai y bydd y Llu, 

felly, yn dymuno ystyried dull sy’n canolbwyntio’n wirioneddol ar y dioddefwr drwy 

ganolbwyntio ar ddata sy’n seiliedig ar y dioddefwr, yn hytrach na throseddau 

sydd wedi’u cofnodi. Dylai’r Llu ddarparu eglurder ar y data a gynhyrchir a’i 

effeithiolrwydd, a dylai sicrhau bod y rhesymau dros dueddiadau perfformiad ac 

amrywiad posibl o’r cyfartaleddau cenedlaethol yn cael eu deall a’u dogfennu’n 

llawn.  

 

Ceir cymhlethdodau pellach o ran y trefniadau rhannu data sy’n cyd-fynd â’r 

wybodaeth hon, sy’n golygu bod craffu gan SCHTh yn arbennig o heriol ac nid 

yw’n caniatáu tryloywder o ran dangos perfformiad y Llu. Mae angen mynd i’r afael 

â hyn fel mater o frys.   

 

Mae’r Llu wedi cydnabod effaith ymchwiliadau hirfaith ar y broses o ymgysylltu â 

dioddefwyr, ac mae wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran lleihau nifer yr 

ymchwiliadau sydd ar agor am fwy na 12 mis. Mae angen gwneud rhagor o waith 

i gynnal safonau ymchwilio, nid yn unig o ran faint o amser a gymerir, ond hefyd 

o ran sicrhau y dilynir yr holl arferion gweithdrefnol gorau a bod y dystiolaeth 

briodol yn cael ei chasglu.   

 

Mae dioddefwyr yn ymgysylltu’n dda â gwasanaethau cymorth arbenigol. Pan fydd 

dioddefwyr yn tynnu’n ôl, mae hynny yn bennaf oherwydd rhesymau personol yn 

hytrach nag oherwydd unrhyw weithgaredd neu segurdod gan yr heddlu. Ategir 

hyn gan y data boddhad dioddefwyr, sy’n dangos nad yw’r math o Ganlyniad yn 

dylanwadu ar y lefel o foddhad a deimlir gan y dioddefwr o ran ei brofiad 

cyffredinol o’r heddlu. Yn wir, mae dioddefwyr sy’n tynnu’n ôl yr un mor fodlon, 

os nad mwy felly, â’u profiad â’r rhai sy’n derbyn Canlyniadau eraill. Os yw 

dioddefwyr yn ganolog i’r ddarpariaeth gwasanaethau a’u bod yn dweud wrthym 

eu bod yn hapus â’u profiad, siawns nad yw hyn yn ddigon o gyfiawnhad dros 

unrhyw wahaniaeth i’r cyfartaledd cenedlaethol o ran y defnydd o Ganlyniadau.  

 

Mae’r adolygiad yn arddangos rhai tueddiadau diddorol o ran pa asiantaeth sy’n 

cynnig cymorth, gyda dioddefwyr cam-drin domestig yn enwedig yn manteisio 

lawer llai ar wasanaethau cyffredinol i ddioddefwyr o’u cymharu ag asiantaethau 

cymorth arbenigol. Dylai’r Llu ddefnyddio’r data hyn i sicrhau bod y llwybr cymorth 

gorau ar gael i ddioddefwyr yn ystod eu taith cyfiawnder troseddol. 
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Cafodd diffyg ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau cymorth a gynigir ei nodi dro ar 

ôl tro yn yr adolygiad hwn. Heb hyn, ni allwn fod yn sicr bod swyddogion yn 

gwneud cynigion cywir a gwybodus am wasanaeth i ddioddefwyr. Mae un o’r 

bylchau mwyaf sylweddol yn ymwneud ag iechyd meddwl, a amlygir fel ffactor 

arwyddocaol yn bron i bob achos o ddioddefwr yn tynnu’n ôl o’r ymchwiliad. Mae 

yna nifer o wasanaethau’n bodoli i gefnogi dioddefwyr yn y maes hwn; mae angen 

i’r Llu sicrhau bod swyddogion a gwasanaethau dioddefwyr yn cyfeirio dioddefwyr 

at y gefnogaeth briodol er mwyn sicrhau nad yw materion iechyd meddwl yn cael 

effaith negyddol ar ddatblygiad eu taith cyfiawnder troseddol.  

 

Mae nifer o adolygiadau a digwyddiadau eisoes wedi’u cynnal o fewn y Llu mewn 

ymgais i ddeall y gwahanol faterion sy’n sail i ddioddefwyr yn tynnu’n ôl. Bydd gan 

y rhain oblygiadau sylweddol o ran adnoddau, boed hynny o ran y cyllid go iawn 

ar gyfer astudiaethau annibynnol neu’r amser a dreuliwyd gan staff ar gyfer cynnal 

adolygiadau mewnol. Mae rhai tueddiadau allweddol a ddaw i’r amlwg dros 

gronoleg yr argymhellion, gyda nifer o adolygiadau’n nodi’r un meysydd i’w gwella 

ar wahanol adegau. Mae Atodiad C yn cynnwys rhestr lawn o’r cyhoeddiadau 

ynghyd â’r materion a’r argymhellion a nodwyd; mae’r rhain yn hirfaith. Dyrennir 

camau gweithredu i amrywiaeth o grwpiau, gan gynnwys y Bwrdd Dioddefwyr 

neu’r Grŵp Aur Cam-drin Domestig. Maent hefyd yn ymddangos mewn cynlluniau 

gweithredu gweithredol. Fodd bynnag, nid yw’r rhain yn trosi’n flaenoriaethau 

gwybodus ar draws cynlluniau gwaith adrannol ar lefel strategol: nid oes unrhyw 

lywodraethu canolog, dim system lle caiff y gwahanol berchnogion gweithredu eu 

dwyn i gyfrif, a dim goruchwyliaeth strategol i lywio’r gwaith o wella 

gwasanaethau.  

 

Ymhlith y materion sy’n codi o ddigwyddiadau gwelliant parhaus mae diffyg 

ymwybyddiaeth o wasanaethau cymorth, dyblygiad cyswllt â dioddefwyr, dryswch 

ynghylch rolau a chyfrifoldebau, a diffyg cydgysylltu canolog ar gyfer adborth gan 

ddioddefwyr. Mae’r rhain yn cyd-fynd ag argymhellion o adolygiadau amrywiol, 

gan gynnwys yr angen am ymyrraeth arbenigol cyn gynted â phosibl, pryderon 

ynghylch diweddariadau i ddioddefwyr, diffyg eglurder mewn dogfennau polisi a 

chanllawiau, a diffyg sicrwydd ansawdd neu hyder o ran y defnydd o Ganlyniadau. 

Mae’r materion hyn yn eu tro yn arwain at system anghydlynol a darpariaeth wael 

o wasanaethau i ddioddefwyr.  

 

Er mwyn rhoi dioddefwyr wrth wraidd darpariaeth gwasanaethau, mae’r 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n argymell y dylai’r Llu: 

1. Ystyried adnodd canolog ar gyfer gweithredu a sicrhau ansawdd 

Canlyniadau troseddol er mwyn gweithredu arfer gyson sydd wedi’i halinio 

â pholisi cenedlaethol.   

2. Darparu eglurder ynghylch y data a gynhyrchir a sut y gellir ei defnyddio, 

yn enwedig sut y gellir ei rhannu â SCHTh a chynulleidfaoedd ehangach.  
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3. Parhau â’r gwaith i leihau ymchwiliadau hirfaith a allai effeithio ar y broses 

o ymgysylltu â dioddefwyr.  

4. Archwilio’n rheolaidd y gydymffurfiaeth â gweithdrefnau ymchwilio sy’n 

debygol o effeithio ar y broses o ymgysylltu â dioddefwyr, gan gynnwys 

cyfweliadau wedi’u recordio ar fideo, camerâu fideo a wisgir ar y corff a 

theledu cylch cyfyng y mae’r CHTh wedi buddsoddi ynddynt ledled 

rhanbarth y Llu. 

5. Sicrhau bod y llwybr cymorth i ddioddefwyr yn glir, gyda chydsyniad wedi’i 

sicrhau ar y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob atgyfeiriad yn y dyfodol. O 

fewn hyn, bydd angen: 

a. Sicrhau bod cyfeirlyfr dioddefwyr yn cael ei gynnal ac yn cynnwys 

gwybodaeth gyfredol i gyfeirio dioddefwyr at asiantaethau sy’n 

darparu cymorth iechyd meddwl ac eiriolaeth o fewn ein cymunedau  

b. Gwell ymwybyddiaeth i ddioddefwyr, troseddwyr a swyddogion o’r 

gwasanaethau cymorth sydd ar gael  

6. Mynd ati’n weithredol i chwilio am adborth gan y dioddefwyr hynny sydd 

wedi tynnu’n ôl o ymchwiliadau er mwyn hysbysu’r broses o ddarparu 

gwasanaethau  

7. Adolygu’r holl argymhellion a chamau gweithredu sy’n deillio o’r gwaith 

presennol o ymgysylltu â dioddefwyr, a darparu diweddariadau’n unol â 

hynny 

8. Sicrhau bod Gwelliant Parhaus o fewn y Llu yn cael ei yrru’n strategol er 

mwyn cefnogi’r strategaeth reoli a’r Cynllun Heddlu a Throseddu. Dylai hyn  

gynnwys cronfa ganolog o wybodaeth er mwyn nodi tueddiadau a hysbysu’r 

broses o ddarparu gwasanaethau, ynghyd â chanllawiau clir ynghylch 

cyfrifoldeb ac atebolrwydd ar gyfer argymhellion a ddaw i’r amlwg  

9. Sicrhau trosolwg strategol clir o faterion sy’n ymwneud â’r broses o 

ymgysylltu â dioddefwyr, gan wthio’r gwaith trawsadrannol sydd ei angen 

er mwyn rhoi dioddefwyr wrth wraidd y broses o ddarparu gwasanaethau, 

yn ei flaen 

10.Darparu cynrychiolaeth uwch yn gyson ar baneli Adolygu Dynladdiad 

Domestig ar lefel leol, a sicrhau bod y camau gweithredu sy’n deillio 

ohonynt yn cael eu hymgorffori yn y strwythur llywodraethu a chraffu 

priodol. 
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2.0 Canlyniad 

Mae’r adolygiad hwn yn cyfrannu at y Cynllun Heddlu a Throseddu1, drwy gefnogi’r 

blaenoriaethau canlynol:  

 Gwella hyder y cyhoedd yn Heddlu Dyfed-Powys (Blaenoriaeth 1 - Cadw ein 

cymunedau’n ddiogel) 

 Adnabod y rhai sydd mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu cam-drin yr 

eilwaith… drwy rannu gwybodaeth yn well rhwng asiantaethau (Blaenoriaeth 2 

– Diogelu pobl Fregus) 

 Comisiynu gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr sy’n cynnig cymorth 

emosiynol ac ymarferol i ddioddefwyr cam-drin domestig a rhywiol er mwyn 

eu helpu i ymdopi a gwella ar ôl eu profiad, yn ogystal â’u cefnogi i sicrhau’r 

canlyniad gorau posibl drwy’r system cyfiawnder troseddol (Blaenoriaeth 2 – 

Diogelu pobl Fregus) 

 Cefnogi dioddefwyr y troseddau mwyaf difrifol i ddygymod â’u profiad ac i wella 

ar ei ôl (Blaenoriaeth 3 - Diogelu ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol) 

 Sicrhau bod y cyhoedd yn cael gwasanaeth hygyrch ac ymatebol (Blaenoriaeth 

4 - Ymgysylltu â chymunedau) 

 

Nod yr adolygiad oedd nodi: 

1. A yw defnydd y Llu o Ganlyniadau 14 ac 16 ar gyfer troseddau domestig a 

rhywiol yn unol â thueddiadau cenedlaethol, ac a yw’r sail resymegol dros 

unrhyw wyriadau o ran perfformiad wedi’u deall a’u derbyn  

2. A yw’r defnydd o’r Canlyniadau uchod yn nodi unrhyw faterion o ran ymarfer y 

Llu neu’r daith cyfiawnder troseddol yn ehangach 

3. A yw’r Llu’n manteisio ar bob cyfle i sicrhau erlyniadau amserol ac effeithiol 

4. Effeithiolrwydd y Llu wrth gadw ymgysylltiad dioddefwyr ar gyfer ymchwiliadau  

5. I ba raddau y caiff argymhellion o adolygiadau a gomisiynir o fewn y Llu eu 

monitro a’u llywodraethu  

6. I ba raddau y mae canlyniadau gwelliant parhaus yn llywio gwelliant o ran 

darparu gwasanaethau  

 

Drwy: 

1. Nodi polisi presennol y Llu ar gyfer defnyddio Canlyniadau 14 ac 16 

2. Nodi’r tueddiadau mewn perfformiad o ran y defnydd o Ganlyniadau, yn lleol 

ac yn genedlaethol 

3. Cynnal adolygiad llenyddiaeth o adroddiadau presennol a digwyddiadau 

gwelliant parhaus a’r graddau y gweithredwyd ar yr argymhellion  

4. Cyflwyno barn dioddefwyr ac effeithiolrwydd y Llu wrth fynd i’r afael â hi  

                                       
1 http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/the-commissioner/the-police-and-crime-plan/ 
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5. Tynnu sylw at feysydd o arfer dda ac unrhyw feysydd lle y gellid gwneud 

gwelliannau. 

 

3.0 Sefyllfa 

3.1 Cefndir 

Ysgogwyd yr adolygiad hwn gan nifer o ffactorau, sef: 

 Mae gan y CHTh ddyletswydd statudol i weithredu fel llais dioddefwyr 

 Yn ddiweddar, mae’r CHTh wedi cyfarfod â dioddefwyr cam-drin domestig, trais 

rhywiol a stelcian unigol, a chodwyd pryderon ynghylch eu profiad o’r system 

cyfiawnder troseddol. 

 Mae’r CHTh yn comisiynu gwasanaethau cymorth cyffredinol ac arbenigol er 

mwyn sicrhau bod dioddefwyr yn cael y cymorth priodol ar y pwynt y 

cyflawnwyd y drosedd a thrwy gydol eu taith cyfiawnder troseddol.  

 Mae blaenoriaethau’r Prif Gwnstabl a gyhoeddwyd ar ddechrau 2018 yn 

cynnwys “gwella boddhad a hyder dioddefwyr mewn Plismona” a “chefnogi a 

diogelu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau”  

 Nododd Heddlu Dyfed-Powys yn ei Fwrdd Perfformiad a Chanlyniadau ym mis 

Gorffennaf 2019 bryder ynghylch y gyfran uchel o’r defnydd o Ganlyniadau 

14/16 mewn troseddau domestig a rhywiol. 

 Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi comisiynu nifer o adolygiadau’n fewnol dros y 

blynyddoedd diwethaf er mwyn deall sut y defnyddir Canlyniadau penodol, ond 

nid ydynt wedi rhoi eglurhad terfynol hyd yn hyn  

 Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi buddsoddi mewn adolygiad cam-drin domestig, 

gan arwain at nifer o ddatblygiadau allweddol o fewn strategaethau gweithredol 

y Llu sy’n anelu at ddarparu gwell wasanaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig 

a rhywiol  

 Mae cyflwyno’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol (VAWDASV) (Cymru) 2015 wedi sicrhau bod y meysydd cam-drin 

domestig a rhywiol yn derbyn mwy o graffu gan y llywodraeth.  

 

3.2 Cyd-destun 

3.2.1 Cyd-destun Cenedlaethol 

Cyflwynwyd y Safonau Cofnodi Troseddau Cenedlaethol yn 2002, gyda’r nod o 

sicrhau cysondeb rhwng y gwahanol heddluoedd a sicrhau dull sy’n canolbwyntio 

mwy ar y dioddefwr. 
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Yn 2014, cyhoeddodd Arolygiaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei 

Mawrhydi (AHGTAEM) yr adroddiad ‘Crime-recording: making the victim count’2 a 

oedd yn holi’r cwestiwn “i ba raddau y gellir ymddiried yn y wybodaeth am 

droseddau a gofnodir gan yr heddlu?” Roedd hyn yn dilyn arolygiad a gomisiynwyd 

gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Caint, a ganfu fod angen gwneud mwy cyn 

y gallai’r cyhoedd fod yn hyderus bod y ffigurau troseddu a gyhoeddwyd gan yr 

heddlu mor gywir ag y dylent fod. Arweiniodd hyn at ddechrau Arolygiadau 

Uniondeb Data Troseddau’r AHGTAEM.  

 

Ym mis Hydref 20193, cafodd y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu eu diweddaru 

gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ynghylch y camau sy’n cael eu cymryd yn 

genedlaethol i gefnogi dioddefwyr trais rhywiol. Roedd hyn yn cynnwys gwaith ar 

draws y llywodraeth ac asiantaethau allanol i nodi meysydd o flaenoriaeth. Mae’r 

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cenedlaethol wedi clustnodi ymgysylltu effeithiol 

rhwng y system a dioddefwyr/tystion fel un o’r meysydd cyntaf y bydd yn 

canolbwyntio arno. Daw hyn yn dilyn cynnydd ar lefel genedlaethol yn y defnydd 

o Ganlyniad ‘anawsterau tystiolaethol, yr un dan amheuaeth wedi’i adnabod – nid 

yw’r dioddefwr yn cefnogi erlyniad’. Ar hyn o bryd, mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder 

yn datblygu cynllun tystiolaeth ar gyfer prosiect craffu manwl posibl ar y broses o 

ymgysylltu â dioddefwyr a thystion. Bydd yn ystyried y cwestiwn cyffredinol “Sut 

allwn ni wella profiadau’r dioddefwyr a’r tystion o’r system cyfiawnder troseddol 

fel eu bod yn teimlo’n fwy abl i fwrw ymlaen â’u hachos?”  

 

Mae’r CHTh wedi darparu adborth dechreuol i Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu 

a Throseddu ynghylch canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad Dyfed-Powys 

hwn a bydd yn cadw golwg ar ddatblygiadau’r gwaith cenedlaethol er mwyn i 

unrhyw arfer orau sy’n dod i’r amlwg gael ei hystyried.  

 

 

3.2.2 Cyd-destun Dyfed-Powys  

Mae galwadau i Heddlu Dyfed-Powys am wasanaeth wedi aros yn gymharol 

sefydlog dros y blynyddoedd diwethaf, gydag ychydig iawn o amrywio yn y 

niferoedd blynyddol. Fodd bynnag, ymddengys fod newidiadau mewn prosesau 

gweinyddol ac arferion cofnodi wedi cael effaith ar nifer y troseddau sy’n cael eu 

cofnodi. Nodir rhai o’r rhain yn Atodiad A.   

 

Cyn Ebrill 2013, roedd ystadegau swyddogol ynghylch troseddau yn canolbwyntio 

ar ddatrysiadau. O Ebrill 2013, cyflwynodd y Swyddfa Gartref y Fframwaith 

Canlyniadau newydd ac o Ebrill 2014 mae heddluoedd wedi cyflwyno data i’r 

                                       
2 Crime-recording: making the victim count. The final report of an inspection of crime data 

integrity in police forces in England and Wales. Tachwedd 2014 HMIC  
3 Llythyr i’r CHTh, dyddiedig 23 Hydref 2019 gan Victoria Atkins AS, y Gweinidog dros Ddiogelu a 

Bregusrwydd a’r Gweinidog dros Fenywod; a Wendy Morton AS, yr Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol 
dros Gyfiawnder 
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Swyddfa Gartref ar set o 21 o Ganlyniadau y gellir eu defnyddio ar gyfer troseddau 

ar ôl eu hymchwilio. 

 

Roedd arolygiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei 

Mawrhydi (AHGTAEM) o Ddyfed-Powys yn 2014 yn cynnwys ffocws ar 

Ganlyniadau a ddefnyddiwyd ar gyfer gwarediadau y tu allan i’r llys. Ni chafodd 

Canlyniadau eu cynnwys yn y rownd ddiweddaraf o Arolygiadau Uniondeb Data 

Troseddu. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddant yn ymddangos yn y rownd 

nesaf o arolygiadau. Dylid nodi bod yr arolygiad AHGTAEM diweddaraf, a 

ystyriodd Ganlyniadau archwiliad y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cofnodi 

Troseddau (NCRS), wedi nodi bod angen gwelliant gan y Llu o ran uniondeb 

data.  

 

Yn hanesyddol, ni fu digon o gapasiti o fewn y Tîm Archwilio Troseddau i gynnal 

unrhyw archwiliadau o’r defnydd o Ganlyniadau. Fel mesur dros dro, mae 

Canlyniadau wedi cael eu cynnwys yn yr archwiliadau misol sy’n canolbwyntio ar 

droseddau NCRS, trais rhywiol a domestig. 

 

Mae’r Llu’n cydnabod bod rhywfaint o waith i’w wneud mewn perthynas â 

chywirdeb y Canlyniadau a ddefnyddiwyd. Mewn heddluoedd eraill yng Nghymru, 

mae uned ganolog yn bodoli ar gyfer sicrhau ansawdd troseddau a chymhwyso 

Canlyniadau. Penderfynwyd yn Nyfed-Powys, oherwydd diffyg adnoddau, y byddai 

swyddogion yn cymhwyso’u Canlyniadau eu hunain. Mae swyddogion yn 

cymhwyso rhai Canlyniadau, gyda 14 ac 16 ymhlith y rhain, drwy’r System Rheoli 

Troseddau, ond ni ddarparwyd unrhyw hyfforddiant i swyddogion i gefnogi’r 

penderfyniad hwn. Mae Cofrestrydd Troseddau’r Llu wedi cyflwyno cais 

blaenoriaethu hyfforddiant am gynnwys Canlyniadau ar y rhaglen hyfforddi. Mae 

hyn hefyd wedi ymddangos fel argymhelliad yn dilyn nifer o adolygiadau, fel y 

manylir yng ngweddill yr adroddiad hwn.  

 

 

3.3 Polisi a Chanllawiau  
Yng nghyfarfod mis Hydref 2019 o’r Grŵp Defnyddwyr Cofnodi Troseddau 

Strategol, cytunwyd bod cymhwysiad Canlyniadau’n anghyson o fewn Heddlu 

Dyfed-Powys. Nodwyd y dylai’r Cofrestrydd Trosedd a Digwyddiadau’r Llu ail-

gylchredeg y polisi Canlyniadau i Ringylliaid ar draws y Llu.  

 

Mae Atodiad B yn cynnwys darn o’r ddogfen ganllawiau Canlyniadau Troseddau 

Dyfed-Powys a ddiweddarwyd ym mis Ebrill 2019, ynghyd â diffiniadau o 

fframwaith Canlyniadau’r Swyddfa Gartref, offer dadansoddi perfformiad IQuanta 

a Qlkivew. Mae canllawiau’r Llu nid yn unig yn anghyson ynddo’i hunain, ond hefyd 

yn anghyson o’i gymharu â’r diffiniadau a ddefnyddir mewn dogfennau eraill gan 

y Swyddfa Gartref.  
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Er yn gynnil, mae’r gwahaniaethau hyn mewn diffiniadau yn codi cwestiwn ynglŷn 

â dibynadwyedd y defnydd o’r Canlyniadau yn Nyfed-Powys. Argymhellir y dylid 

adolygu canllawiau mewnol y Llu er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi eglurder llwyr i 

swyddogion o ran y defnydd o Ganlyniadau. Dylid hefyd sicrhau eu bod, ar ben 

hynny, yn cyd-fynd â’r diffiniadau a ddefnyddir mewn cyhoeddiadau perfformiad 

mewnol a chenedlaethol.  

 

Ceir enghreifftiau hefyd lle nad yw data a gafwyd o’r System Rheoli Troseddau yn 

cefnogi Polisi; er enghraifft, mae’r canfyddiadau’r ymarferiad craffu a gynhaliwyd 

gan y Panel Sicrhau Ansawdd (gweler adran 3.4.3) yn amlygu peth dryswch 

ymhlith swyddogion ynglŷn â’r defnydd priodol o Ganlyniadau.  

 

 

3.4 Data Dyfed-Powys   
Yr hyn sydd wedi dod i’r amlwg drwy’r ymchwil a wnaed ar gyfer llunio’r adroddiad 

hwn, yw ei bod yn anodd iawn dod o hyd i’r un ffynhonnell o wirionedd. Mae llawer 

o’r data yn anghyson o ran eu natur neu’n dibynnu ar gynifer o gafeatau fel eu 

bod yn annibynadwy fel ffynonellau i seilio camau gweithredu ac argymhellion 

arnynt. Nid yw adroddiadau a ddarparwyd dros amser o reidrwydd yn cydgrynhoi 

nac yn arddangos y data mewn modd cyson ac felly mae gwneud cymariaethau 

dros amser yn heriol ac yn ddiystyr braidd. Ceir cymhlethdodau pellach o ran y 

data a geir gan y Llu o’r system IQuanta a’r trefniadau rhannu data sy’n cyd-fynd 

â’r wybodaeth hon.  

 

Yn ogystal â hyn, mae nifer o faterion cyd-destunol sy’n rhaid eu deall wrth 

ystyried y data. Mae’r rhain yn cynnwys cynnydd sylweddol mewn adrodd gan 

drydydd parti, sy’n ei gwneud hi’n anodd ymgysylltu â dioddefwr yn yr ymchwiliad 

o’r dechrau. Felly, gallai ystyried ffigurau troseddu yn unig gamliwio ein 

dealltwriaeth o ymddygiad dioddefwyr a’r gwasanaeth a ddarperir ar eu cyfer. Mae 

data perfformiad cyfredol yn canolbwyntio ar nifer y troseddau a gofnodir, sydd 

ddim yr un fath â’r nifer o ddioddefwyr. Efallai y bydd y Llu am ystyried dull sy’n 

canolbwyntio’n wirioneddol ar y dioddefwr drwy ganolbwyntio ar ddata sy’n 

seiliedig ar y dioddefwr.     

 

Bydd angen i’r Llu roi ystyriaeth bellach i’r maes hwn er mwyn darparu rhywfaint 

o eglurder ar y data a gynhyrchir a’u heffeithiolrwydd. Mae angen i’r Llu fod yn 

sicr fod y rhesymau y tu ôl i’r gwyriad o’r cyfartaleddau cenedlaethol a 

thueddiadau mewn perfformiad yn cael eu deall a’u dogfennu’n llawn. At hynny, 

mae angen mynd i’r afael â’r mater sy’n ymwneud â rhannu data â SCHTh a 

chynulleidfaoedd ehangach fel mater o frys, er mwyn caniatáu tryloywder wrth 

gyflwyno adroddiadau a chraffu ar berfformiad y Llu.  
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3.4.1 Cyfran y troseddau gyda Chanlyniad 14 neu 16 wedi’i 

ddefnyddio 

Cyflwynir data ar gyfran y troseddau gyda Chanlyniadau amrywiol wedi’u 

defnyddio, yn yr adroddiadau Mewnwelediadau sy’n Dibynnu ar Ddata a ddarperir 

gan y Tîm Perfformiad a Llywodraethu. Fodd bynnag, fel yr amlinellwyd uchod, 

mae rhai pryderon ynghylch y data a gafwyd gan IQuanta ac i ba raddau y gellir 

rhannu hyn yn ehangach. Felly, daw’r data isod o dablau data agored troseddau 

cofnodedig a Chanlyniadau’r heddlu a ddarperir gan y Swyddfa Gartref4.  

 

Mae’r tabl yn cynnwys ffigurau sy’n dangos cyfran y troseddau gyda Chanlyniadau 

14 ac 16 wedi’u defnyddio, ar gyfer sawl math o drosedd. Mae’r rhain yn cynnwys 

cyfanswm y troseddau, troseddau Trais a throseddau rhyw eraill. Nid yw’r data 

cenedlaethol sydd ar gael yn cynnwys unrhyw ddadansoddiad o droseddau 

domestig, ac felly mae’r tabl isod yn cynnwys yr is gategori trais gydag anaf, 

troseddau Trais yn Erbyn y Person, fel modd o ddarparu rhyw fath o fesur procsi.  

 

Mae’r data’n nodi’n glir duedd gynyddol yn y defnydd o Ganlyniadau 14 ac 16 ar 

draws y cyfanswm o droseddau yn Nyfed-Powys. Mae’r gyfran hefyd yn sylweddol 

uwch na’r ffigur cenedlaethol. Mae hyn yn cyd-fynd â’r data a ddarperir o fewn 

adroddiadau Mewnwelediadau sy’n Dibynnu ar Ddata, er nad yw’r adroddiadau’n 

cynnwys unrhyw naratif i esbonio’r amrywiad hwn.  

 

O ran troseddau rhyw yn benodol, mae Dyfed-Powys, ar y cyfan, yn uwch na’r 

cyfartaledd cenedlaethol. Fodd bynnag, dengys troseddau Trais a throseddau rhyw 

eraill ostyngiad bach dros amser yn y gyfran o Ganlyniadau 14 ac 16 a 

ddefnyddiwyd.   

                                       
4Tablau data agored troseddau cofnodedig a Chanlyniadau’r heddlu. Cyhoeddwyd ar 25 Ebrill 2013. 

Diweddarwyd ar 17 Hydref 2019. https://www.gov.uk/government/statistics/police-recorded-

crime-open-data-tables  
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Maes  2016/17 2017/18 2018/19 Q1 19/20 

Cyfanswm y troseddau a gofnodwyd fel Canlyniad 14 ac 16 

Dyfed-Powys 22.34% 27.07% 30.69% 33.66% 

Cenedlaethol 17.6% 21.01% 23.35% 21.18% 

Troseddau rhyw: Eraill 

Dyfed-Powys 30.14% 34.51% 27.77% 27.73% 

Cenedlaethol 26.23% 28.84% 28.70% 21.98% 

Troseddau rhyw: Trais rhywiol 

Dyfed-Powys 56.25% 44.38% 47.17% 38.28% 

Cenedlaethol 42.19% 45.94% 43.62% 29.01% 

Trais yn Erbyn y Person (trais gydag anaf) 

Dyfed-Powys 39.26% 39.98% 41.09% 39.23% 

Cenedlaethol 34.33% 38.54% 40.24% 35.82% 

Ffigur 1: Troseddau gyda Chanlyniad 14 ac 16 wedi’u defnyddio. Cafwyd y data hyn o dablau data 

agored troseddau cofnodedig a Chanlyniadau’r heddlu, a ddiweddarwyd ar 17 Hydref 2019 

 

 

3.4.2 Ymarferiad Craffu’r Panel Sicrhau Ansawdd 

Mae Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd (sy’n cynnwys preswylwyr annibynnol) 

yn adolygu troseddau a digwyddiadau’n rheolaidd. Ym mis Hydref 2019, ystyriodd 

y Panel Sicrhau Ansawdd ddetholiad o 14 achos domestig er mwyn adolygu sut y 

cyfathrebwyd â dioddefwyr, a sut y’u cefnogwyd yn ystod eu hachos. Gweler y prif 

adborth isod.  

 

Roedd aelodau o’r farn y gallai fod rhywfaint o ddryswch ynglŷn â’r defnydd priodol 

o Ganlyniadau - a allai fod angen eglurhad yn fewnol. Fodd bynnag, nid oeddynt 

o’r farn bod hyn yn amharu ar y cymorth a ddarperir i ddioddefwyr. Wedi’ i’r 

Canlyniad gael ei ddefnyddio, roedd y Panel o’r farn bod gwaith craffu mewnol yr 

Heddlu o’r defnydd o Ganlyniadau, drwy oruchwylwyr, yn dda iawn o fewn y 14 

achos a adolygwyd. 

 

Teimlid bod dioddefwyr yn cael cefnogaeth dda ar y cyfan a’u bod yn cael cynnig 

cymorth gan yr Heddlu a gan asiantaethau allanol eraill. Teimlwyd bod swyddogion 

yn rhoi amser sylweddol i ymchwilio i’r digwyddiadau ac y dangosir empathi tuag 
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at y dioddefwyr. Fe ymddengys hefyd fod yna ddibyniaeth ar yr heddlu i ysgogi ac 

annog ymateb gan asiantaethau eraill i gefnogi dioddefwyr. 

 

Nododd y Panel fod camau gweithredu a rhesymegau’n cael eu dogfennu’n dda yn 

y rhan fwyaf o achosion. Câi rhesymau’r dioddefwyr dros dynnu’n ôl eu cofnodi lle 

y bo’n briodol hefyd. Fodd bynnag, dim ond o fewn corff y testun ar y system 

rheoli troseddau y cai hyn ei gofnodi ac roedd angen sgrinio pob achos yn fanwl. 

Dywedodd yr aelodau fod angen i dystiolaeth o’r rhesymeg dros benderfyniad gael 

ei dogfennu’n drylwyr; er enghraifft, dylid nodi dymuniad dioddefwr i dynnu ei 

gefnogaeth yn ôl yn ei ddatganiad. Cynigiwyd ganddynt felly y byddai cwestiwn i 

annog swyddogion i egluro pam y tynnodd dioddefwr yn ôl yn sicrhau rhesymeg 

fanwl a chlir y gellir yn hawdd cael gafael arni eto wrth gasglu neu ddadansoddi 

data. Gallai hyn, ynghyd â dull strwythuredig o gasglu adborth gan wasanaethau 

cymorth, ddarparu mewnwelediad hanfodol er mwyn i’r Llu ddeall os gallai 

swyddogion neu asiantaethau eraill wneud mwy i sicrhau cefnogaeth dioddefwyr 

drwy gydol ymchwiliad. 

 

Roedd y Panel hefyd yn dymuno nodi nad oedd dewis y dioddefwyr i dynnu eu 

cefnogaeth ar gyfer ymchwiliadau yn ôl o reidrwydd yn arwydd o fethiant ar ran 

yr heddlu, gan nad oedd swyddogion yn gallu rheoli penderfyniadau’r dioddefwyr. 

 

Cafodd gwasanaethau cymorth eu cynnig i 10 o’r 14 dioddefwr. Ystyriodd y Panel 

y dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau cytundeb cyswllt gyda’r dioddefwr er mwyn 

cytuno ar sut a phryd yr hoffent gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yr 

achos. Dylid cyplysu hyn â’r cynnig i’w cyfeirio at wasanaethau cymorth perthnasol 

ym mhob achos. 

 

Roedd un achos yn nodi’n gadarnhaol fod deunydd teledu cylch cyfyng wedi’i 

ystyried, ond nad oedd ar gael i gefnogi’r ymchwiliad. Ni nododd y Panel unrhyw 

achosion eraill lle gallai’r wybodaeth a gofnodwyd ddangos bod naill ai’r Camera 

Fideo a wisgir ar y corff, teledu cylch cyfyng neu recordiad fideo o gyfweliad 

dioddefwr, wedi eu defnyddio neu eu hystyried. Gall hyn fod yn gyfle am ragor o 

drafod er mwyn sicrhau cefnogaeth barhaus dioddefwyr, neu er mwyn gallu 

parhau i erlyn heb gymorth y dioddefwyr. 

 

3.5 Gwasanaethau Cymorth  
Mae’r CHTh yn comisiynu nifer o wasanaethau cymorth i ddioddefwyr er mwyn 

sicrhau eu bod yn cael cynnig cymorth amserol ac effeithiol i’w helpu i ymdopi ag 

effeithiau trosedd. Mae’r rhain yn cynnwys  

 Goleudy, y gwasanaeth i ddioddefwyr a thystion, a fydd yn cysylltu â phob 

dioddefwr yn syth ar ôl i drosedd gael ei adrodd   

 New Pathways, sy’n darparu gwasanaeth arbenigol i ddioddefwyr cam-drin 

rhywiol. Mae hyn yn cynnwys cymorth mewn argyfwng ar gyfer y rhai sy’n 
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cael archwiliadau meddygol fforensig o ganlyniad i’r drosedd, ac Eiriolaeth 

Trais Rhywiol Annibynnol parhaus i helpu dioddefwyr drwy’r broses 

cyfiawnder troseddol.   

 Gwasanaeth Eiriolaeth Trais Domestig Annibynnol a gomisiynwyd ar y cyd 

gyda’r pedwar awdurdod lleol ar draws ardal y Llu. Mae’r gwasanaeth hwn 

yn rhoi cymorth arbenigol i ddioddefwyr cam-drin domestig a aseswyd fel 

rhai risg uchel.  

 

Dengys sampl ar hap o ddata gan New Pathways ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2018 i 

31 Mawrth 2019 y canlynol:  

 Derbyniodd Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhyw (SARC) Caerfyrddin 

gyfanswm o 216 atgyfeiriad. Derbyniodd 95% o’r rhain gymorth. 

 Derbyniodd SARC y Drenewydd gyfanswm o 99 atgyfeiriad, a manteisiodd 

99% o’r rhain ar gymorth. 

 Derbyniodd SARC Bow Street, Aberystwyth, gyfanswm o 45 atgyfeiriad, a 

manteisiodd 96% o’r rhain ar gymorth.  

 

Dengys hyn fod dioddefwyr, gan amlaf, yn ymgysylltu â’r gwasanaeth cymorth 

pan gynigir cymorth arbenigol. Yn ystod y cyfnod 1 Medi 2018 i 31 Awst 2019, o’r 

llwyth achosion gweithredol o 622 cleient, roedd cyfanswm o 43 (6.9%) wedi 

tynnu’n ôl o wasanaeth New Pathways. Rhestrir isod y rhesymau a roddwyd gan 

y dioddefwr dros dynnu’n ôl: 

 

Rheswm Nifer yr achosion 

Gormod o oedi ar ran yr heddlu   1 

Ddim yn meddwl y byddai’r achos yn mynd i 

unman/yn teimlo nad oedd tystiolaeth 

3 

Wedi cydsynio i ryw - y stori wedi newid  2 

Y cleient ddim yn dymuno parhau â’r gŵyn 4 

Methu ymdopi â’r ymchwiliad  4 

Prysurdeb bywyd/gormod yn digwydd 3 

Anhysbys 5 

Gorbryder 1 

Dymuno aros yn ffrind/bartner i’r un dan 

amheuaeth 

2 

Ddim eisiau rhoi pwysau ar y teulu 1 

Dim ond eisiau rhoi rhybudd i’r un dan 

amheuaeth 

2 

Dim rheswm wedi’i gyflwyno gan y dioddefwr 15 

Ffigur 2: Y rhesymau dros ddioddefwyr yn tynnu’n ôl o wasanaeth New Pathways 

 

O'r rhai a dynnodd yn ôl, cafwyd niferoedd cyfartal o gyflwyniadau acíwt a heb fod 

yn acíwt. Treisio oedd mwyafrif y troseddau (70%), gyda’r gweddill yn 

ymosodiadau rhyw. Atgyfeiriwyd yr achosion, yn bennaf, drwy’r heddlu (88%). 

Roedd 95% yn fenywod ac 84% yn 18 oed a throsodd.  
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Nid oes data manwl ar gael eto gan y gwasanaeth Cynghorwyr Trais Domestig 

Annibynnol (IDVA), ond mae tua 30% o atgyfeiriadau’n methu ag ymgysylltu ar y 

pwynt cyswllt cyntaf, gyda’r rhesymau am hyn yn cynnwys: 

 Mae gan y dioddefwr fecanweithiau cymorth eraill  

 Nid yw’r dioddefwr yn teimlo bod cymorth yn angenrheidiol nac yn 

berthnasol  

 Ni ellir cysylltu â’r dioddefwr; nid yw’n ymateb i alwadau ffôn na llythyrau  

 

Mae (tua) 10% arall o gleientiaid yn ymddieithrio ar gam diweddarach yn ystod y 

daith gymorth, ac mae hyn fel arfer am eu bod yn teimlo’u bod wedi derbyn yr 

hyn a ddymunent gan y gwasanaeth (e.e. cymorth i fynd i’r llys) ac nad ydynt yn 

teimlo bod angen y cymorth arnynt bellach. Gall hyn fod ychydig cyn y pwynt lle 

byddai’r IDVA yn eu hepgor yn naturiol o’r gwasanaeth.  

 

Mae dioddefwyr cam-drin domestig yr aseswyd fel risg safonol neu ganolig ac sy’n 

rhoi adborth fel rhan o arolygon boddhad dioddefwyr Dyfed-Powys, yn cael eu holi 

a gawsant gynnig cymorth gan Goleudy ac a wnaethant ei dderbyn ai peidio. Mae 

data a gasglwyd yn ddiweddar dros gyfnod o dri mis yn dangos y canlynol: 

 Dylai 54 o ddioddefwyr fod wedi cael eu hatgyfeirio i Goleudy yn dilyn 

digwyddiadau cam-drin domestig safonol neu ganolig.  

 Adroddodd 27 (50%) na chawsant wybod am Goleudy.  

 O’r 245 (44%) a gafodd gynnig atgyfeiriad, dim ond pedwar a fanteisiodd 

ar gymorth (17%). Roedd hyn yn cynnwys cyngor cyffredinol, cymorth 

emosiynol ac offer atal troseddu. Fodd bynnag, roedd y dioddefwr a 

dderbyniodd gyfarpar atal troseddu’n teimlo’n anfodlon gan y teimlent fod 

angen galwad dilynol arnynt ar ôl i’r cyfarpar gael ei osod. 

 Dywedodd y rhai na dderbyniodd y cynnig o gymorth eu bod yn teimlo naill 

ai nad oedd angen cymorth arnynt o gwbl neu nad oedd y gwasanaeth yr 

hyn yr oedd ei angen arnynt. Fodd bynnag, ni ddarparwyd unrhyw 

wybodaeth bellach ynglŷn â’r hyn y teimlent a fyddai wedi’u cynorthwyo.    

 

Dengys hyn nad oedd hanner y dioddefwyr a holwyd wedi cael y wybodaeth briodol 

nac wedi cael cynnig cymorth gan y swyddog adeg y digwyddiad, gyda dim ond 

17% o’r dioddefwyr a atgyfeiriwyd at Goleudy yn dewis derbyn cymorth.  

 

Yn ystod y flwyddyn o 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019, derbyniodd gwasanaeth 

dioddefwyr a thystion Goleudy gyfanswm o 26,656 atgyfeiriad ar gyfer dioddefwyr 

pob trosedd. O’r rheiny, gwrthododd 15% y gwasanaeth. Amlinellir y rhesymau 

am hyn isod:

                                       
5 Ni wnaeth 3 ateb y cwestiwn penodol hwnnw  
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Rheswm Nifer 

Canran o’r 

cyfanswm a 

wrthododd 

Y drosedd heb effeithio arnynt 1902 46.9% 

Cael cymorth gan 

deulu/asiantaeth 
874 21.6% 

Dim rheswm wedi’i roi 733 18.1% 

Gwrthod 456 11.2% 

Ddim yn teimlo fel dioddefwr 78 1.9% 

Ddim yn cefnogi erlyniad 11 0.3% 

Gwahaniaeth diwylliannol 1 0.02% 

Cyfanswm 4055 100% 

Ffigur 3: Y rhesymau pam nad oedd dioddefwr wedi ymgysylltu â gwasanaeth Goleudy 

 

Dengys yr uchod gyfradd derbyn o 85% ar gyfer dioddefwyr pob trosedd ar gyfer 

gwasanaeth Goleudy. Fodd bynnag, dim ond 17% o ddioddefwyr cam-drin 

domestig a dderbyniodd yr un gwasanaeth. Y cyfraddau derbyn ar gyfer 

gwasanaeth a gynigir gan New Pathways yw 97% a thua 70% ar gyfer y 

gwasanaeth IDVA. Mae hyn yn awgrymu, er bod dioddefwyr cam-drin domestig a 

rhywiol yn ymgymryd â chymorth yn ystod y cam arbenigol, nid ydynt yn teimlo’u 

bod angen yr ymyriadau generig a gynigir adeg y pwynt cyswllt cyntaf.  

 

3.6 Adborth gan Ddioddefwyr  
Mae’r Llu’n cynnal arolwg o ddioddefwyr cam-drin domestig a dioddefwyr 

troseddau cyffredinol, ond nid ydynt yn gwneud hynny ar gyfer dioddefwyr 

ymosodiadau rhyw ar hyn o bryd. Nid yw’r broses o samplu ar hap yn eithrio yn 

ôl Canlyniad, felly cynhwysir trawstoriad o wahanol Ganlyniadau o fewn y set 

sampl. Mae’r graff isod6 yn dangos y lefelau boddhad uchel a gofnodwyd gan 

ddioddefwyr sydd wedi tynnu cymorth yn ôl ar gyfer arolygon a gynhaliwyd yn y 

cyfnod hyd at Ionawr 2019 (yn seiliedig ar sampl o 125 dioddefwr).  

 

Yr hyn sy’n bwysig i’w nodi o hyn yw, ar gyfer Canlyniadau 14 ac 16, bod cyfran 

uchel o’r dioddefwyr yn dweud eu bod yn fodlon â’u profiad cyffredinol. Yn wir, 

ymddengys fod dioddefwyr sy’n tynnu’n ôl yr un mor fodlon â’u profiad â’r rheiny 

sy’n derbyn Canlyniadau eraill. 

 

Dengys y graff isod fod 80% o’r dioddefwyr â Chanlyniad 14 wedi adrodd eu bod 

yn fodlon, tra bo 85% o’r dioddefwyr â Chanlyniad 16 yn dweud eu bod yn fodlon. 

 

                                       
6Noder fod y graffiau isod wedi cymryd data oddi ar system Qlikview y Llu. Dyma pam y ceir cyfeiriad 

at ddioddefwyr yn naill ai’n gwrthod rhoi neu’n tynnu cefnogaeth yn ôl ar gyfer y diffiniadau o 

Ganlyniadau.  
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Ffigur 4: Bodlonrwydd defnyddwyr ar gyfer arolygon o ddioddefwyr trais yn erbyn y 

person a gynhaliwyd hyd at fis Ionawr 2019 (ar gyfer troseddau a gofnodwyd ym mis 

Hydref 2018) Canlyniadau 14 ac 16 yn unig 

 

Dengys y graff isod nifer yr ymatebwyr bodlon ar gyfer categorïau Canlyniad eraill; 

yn gyffredinol, roedd 75% o’r dioddefwyr hyn yn fodlon â’u profiad.  

 

Ffigurau 5: Bodlonrwydd defnyddwyr ar gyfer arolygon o ddioddefwyr trais yn erbyn y 

person a gynhaliwyd hyd at fis Ionawr 2019 (ar gyfer troseddau a gofnodwyd ym mis 

Hydref 2018) Pob Canlyniad 

 

Mae arolygon o ddioddefwyr achosion cam-drin domestig (lle mae’r dioddefwr 

wedi cadw mewn cysylltiad) yn datgelu’r adborth/argymhellion canlynol a 

dderbyniwyd gan ddioddefwyr: 

 Mwy o gymorth i’r dioddefwr wrth gasglu tystiolaeth 

 Anfon swyddogion ar y cyd â chynghorydd iechyd meddwl 
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 Dylai swyddogion fod yn fwy ymwybodol o ba wasanaethau y gallant eu 

cynnig i’r dioddefwr 

 Dylid ymdrin â digwyddiadau’n llawn yn y lle cyntaf. Os nad yw hynny’n 

digwydd, mae hyn yn achosi methiant yn y galw a mwy o risg i’r dioddefwr 

pan fydd rhaid iddo adrodd am ddigwyddiad arall “ni wnaeth yr heddlu 

unrhyw beth yn y lle cyntaf ac yna aeth pethau’n waeth”. 

 Un adborth penodol sy’n cydfynd yn anecdotaidd ag adborth a dderbyniwyd 

gan ddarparwyr gwasanaethau, yw “Ffoniais i nhw i gael fy mhartner o’r 

safle, ond yn lle hynny fe wnaethon nhw ei gyhuddo a mynd ag e i ffwrdd. 

Doeddwn i ddim eisiau hynny”. 

 

3.7 Digwyddiadau Gwelliant Parhaus  
Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau gwelliant parhaus ar gyfer dioddefwyr yn ystod 

y blynyddoedd diwethaf. Fe’u hamlinellir isod: 

 2 Ddigwyddiad taith dioddefwyr, yn ogystal â thaith benodol dioddefwyr 

cam-drin domestig 

 Cam-drin Domestig x 2 

 Boddhad Dioddefwyr  

 Troseddau Rhyw (plant)  

 Gweithdy llwybr y dioddefwr troseddau rhyw (oedolion) 

 

Amlygodd digwyddiad gwelliant parhaus a gynhaliwyd ym mis Medi 2017, a 

ganolbwyntiodd ar foddhad dioddefwyr, fater yn ymwneud â’r ffaith nad oes storfa 

ganolog ar gyfer gwybodaeth. Rhestrodd nifer o safleoedd lle cedwir adborth gan 

ddioddefwyr ar hyn o bryd, gan gynnwys:  

 System DIS-SAT a ddefnyddir i gofnodi enghreifftiau o anfodlonrwydd 

cwsmeriaid / cwynion  

 Arolygon Boddhad Dioddefwyr 

 Adran Safonau Proffesiynol 

 Biwro Gwasanaethau Cyhoeddus 

 Canolfan Rheoli’r Llu 

 Swyddogion rheng flaen  

 Hawl Dioddefwyr i Adolygiad 

 Adborth Gofalwn 

 Cwynion gan gwsmeriaid yn uniongyrchol i adrannau 

 Goleudy (gofal dioddefwyr a thystion) 

 Cyfryngau cymdeithasol  

 Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu  

 Panel Craffu Gwarediadau y Tu Allan i’r Llys  

 

Cynigiwyd datrysiad posibl o storfa ganolog ar gyfer crynhoi’r holl adborth. Roedd 

y cynllun gweithredu hwn yn eiddo i’r Uwch-arolygydd a oedd yn dal y portffolio 

ar y pryd, ond ni chafwyd penderfyniad ar y weithred benodol hon.   
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Roedd y materion a godwyd yn y digwyddiad troseddau rhyw ar gyfer plant ym 

mis Tachwedd 2017 yn cynnwys y ffaith nad oedd llwybrau cymorth yn glir; er 

enghraifft, nid oedd swyddogion yn ymwybodol o ba gymorth sydd ar gael i 

ddioddefwyr ac nid oedd Goleudy yn ymwybodol o bwy arall sy’n cefnogi’r plentyn 

wrth iddynt hwy gefnogi’r rhieni. Rhoddwyd gwybod i’r Bwrdd Dioddefwyr am y 

cynllun gweithredu hwn er mwyn ystyried atebion.  

 

Mae rhai o’r materion a chamau gweithredu dilynol a nodwyd o’r digwyddiad mapio 

cam-drin domestig a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2019 yn cynnwys: 

 Dyblygu rhwng Goleudy, yr Adran Ymchwilio i Droseddau, Swyddogion 

Cam-drin Domestig ac ati ynglŷn ag atgyfeiriadau i adrannau eraill. Mewn 

cyfarfod yng nghanol mis Hydref i drafod y cymorth a roddir i ddioddefwyr 

cam-drin domestig, nodwyd bod hyn yn dal i fod yn broblem.   

 Nid oedd pob rhif diogel ar gyfer dioddefwyr yn cael ei dynnu o’r terfynellau 

data symudol i’r System Rheoli Troseddau. Er bod hyn wedi gwella tipyn 

erbyn hyn, mae’n parhau i fod yn broblem gyda data ar gyfer yr arolygon o 

foddhad dioddefwyr ym mis Awst 2019 yn adrodd bod 24% (185) o 

gofnodion heb unrhyw rif ffôn diogel. 

 Dryswch ynglŷn â phwy sy’n gyfrifol am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 

dioddefwr, gan arwain at nifer o asiantaethau’n cysylltu â dioddefwyr. 

Dyrannwyd y cam gweithredu hwn i Hyrwyddwr Dioddefwyr y Llu, ond 

mae’n parhau i fod yn fater sydd angen ei ddatrys.  

 

Dyrannwyd y camau gweithredu uchod i amrywiaeth o grwpiau, gan gynnwys y 

Bwrdd Dioddefwyr, y Grŵp Aur Cam-drin Domestig a’r Fframwaith Arfer Orau ar 

gyfer Cam-drin Domestig ar gyfer llysoedd. Fodd bynnag, nid oes lleoliad canolog 

lle y caiff perchnogion y gweithrediadau eu dwyn i gyfrif ac ni cheir goruchwyliaeth 

strategol er mwyn llywio’r gwaith o wella gwasanaethau.  

 

Y noddwyr yw perchnogion y cynlluniau gweithredu o’r digwyddiadau uchod, a’r 

noddwyr sy’n gyfrifol am bennu’r fforwm priodol ar gyfer adroddiadau a 

diweddariadau. Nid oes cyfeiriad strategol canolog yn gyrru gwaith y tîm Gwelliant 

Parhaus ac ni adroddir ar y cynlluniau gweithredu sy’n deillio ohonynt drwy unrhyw 

strwythur llywodraethu canolog o fewn y Llu. Mae hyn yn golygu nad yw 

tueddiadau sy’n dod i’r amlwg ar draws digwyddiadau, dros amser ac ar draws 

adrannau, yn cael eu nodi. Mae hyn yn arwain at ddyblygu ymdrech a methiant i 

symud ymlaen ar gamau allweddol.  
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3.8 Adroddiadau ac adolygiadau blaenorol o fewn Dyfed-

Powys   
Mae’r Llu wedi comisiynu nifer o adolygiadau yn fewnol ac yn allanol ynghylch y 

broses o ymgysylltu â dioddefwyr. Mae’r adran isod yn archwilio’r gwersi a’r 

argymhellion sy’n deillio o’r ymarferion hyn. 

 

3.8.1 Mewnwelediadau gan Ddioddefwyr7  

Cynhaliwyd prosiect ymchwil yn 2016 gan Brifysgol De Cymru er mwyn deall y 

rhesymau sylfaenol dros adrodd am drais rhywiol ac ymosodiadau rhyw, neu 

beidio adrodd amdanynt. Cafodd yr ymchwil hon ei chymeradwyo gan y CHTh a 

ddarparodd £11,038 o gyllid er mwyn galluogi'r ymchwil i gael ei gwneud.  

 

Yn wreiddiol, cytunodd 30 dioddefwr i gymryd rhan ond dim ond 17 a roddodd 

adborth. Dylid bod yn ofalus, felly, ynglŷn â nifer cyfyngedig y cyfranogwyr. Serch 

hynny, mae eu hadborth yn bwysig er mwyn helpu i lywio gwelliannau i'r 

gwasanaeth.  

 

Y prif reswm pam nad oedd unigolion yn rhoi gwybod am droseddau rhyw pan  

oeddent wedi digwydd oedd bod y dioddefwyr yn meddwl na fyddai neb yn eu 

credu. Rheswm arall oedd bod ganddynt ormod o gywilydd i adrodd am y mater a 

bod arnynt ofn yr un a gyflawnodd y drosedd. Roedd y canfyddiad mai un o'r prif 

resymau dros beidio ag adrodd am y digwyddiad yn y lle cyntaf oedd diffyg hyder 

yn yr heddlu, o bosibl, yn cael ei weld fel ffactor o bwys wrth i ddioddefwyr wneud 

penderfyniadau.  

 

Roedd y prif resymau dros adrodd am y digwyddiadau yn ddiweddarach yn 

ymwneud â'r cymorth a ddangoswyd i’r dioddefwyr gan bobl eraill. Roedd hyn yn 

cynnwys teulu, ffrindiau a chyd-weithwyr a oedd yn annog ac yn cefnogi'r 

dioddefwyr. Mae hyn yn cyd-fynd â chanfyddiadau eraill lle mae'r dioddefwyr yn 

ceisio cefnogaeth a chysur y teulu agos yn union ar ôl digwyddiad o'r fath, yn 

hytrach na chysylltu â'r heddlu neu asiantaethau eraill er mwyn adrodd.  

 

Roedd yr unigolion hynny a ddywedodd eu bod wedi cael eu trin gan Gymorth i 

Ddioddefwyr8 fel pe baent yn awgrymu na chawsant ddigon o gymorth adeg y 

digwyddiad nac yn y cyfnodau dilynol. Awgrymwyd bod y cyngor a'r cymorth a 

gynigid yn gyffredinol ei naws ac nad oedd yn ddefnyddiol iawn i'r unigolion dan 

sylw. Roedd yr adborth yn cynnwys: 

 "Mae angen atgyfeirio mwy penodol at y math cywir o gymorth. Y cyfan 

oedd gen i oedd cerdyn Cymorth i Ddioddefwyr a rhif ffôn" 

                                       
7Adrodd hanesyddol am droseddau rhyw i Heddlu Dyfed-Powys a gynhaliwyd gan yr Athro Colin 
Rogers, y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Chraffu, Prifysgol De Cymru 2016 
8 Yn hanesyddol, roedd Cymorth i Ddioddefwyr yn darparu’r gwasanaeth pwynt cyswllt cyntaf i 
ddioddefwyr a gynhelir bellach gan Goleudy  
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 "Dewisais beidio â ffonio'r rhif cyffredinol gan fy mod i eisiau cynghorwr 

penodol" 

 “Roedd rhywfaint o’r cyngor dechreuol o gymorth i mi, ond nid wedyn. Ni 

chynigiwyd unrhyw gwnsela tan ar ôl yr achos llys, gan mai dyna’r polisi” 

 

Derbyniodd New Pathways adborth cymysg yn yr adroddiad, yn amrywio o “Gwych 

ar y noson ac roedd y cwnsela dilynol yn ddefnyddiol iawn, ond dim ond 16 mis ar 

ôl yr ymosodiad” i “Roedd rhaid teithio dwy awr bob ffordd i adeilad nad oedd yn 

hygyrch i gadeiriau olwyn. Pan agorodd New Pathways gangen yn y Drenewydd, 

roedd yn well o lawer. Hanerodd y teithio ac roedd y gefnogaeth a roddwyd yno 

yn wych”. 

 

Cafwyd rhai profiadau gwael iawn o’r gwasanaeth New Pathways; mae rhai o’r 

rhain yn ymwneud ag argaeledd cwnsela therapiwtig, “Dim ond wedi dechrau 

cwnsela ddwy flynedd ar ôl y digwyddiad”, sy’n fethiant cydnabyddedig yn y 

system bresennol ac yn un y mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi’i godi’n 

rheolaidd gyda phartneriaid a swyddogion y Llywodraeth.  

 

Roedd argymhellion yr astudiaeth yn cynnwys: 

 Dylid annog teulu a ffrindiau i sicrhau bod y dioddefwr yn adrodd am y 

mater. 

 Dylid defnyddio arbenigwyr cyn gynted â phosibl yn y fan a'r lle er mwyn 

lleihau'r feirniadaeth ar ymatebwyr cyntaf. Mae hyn yn cynnwys staff o New 

Pathways. 

 Dylai'r dioddefwr gael gwybodaeth neu gyfarwyddyd ynglŷn â’r 'daith' sydd 

angen ei chymryd o fewn y system cyfiawnder troseddol cyn gynted ag y 

bo'n rhesymol ymarferol.  

 

Mae'r adolygiad hwn yn cefnogi'r ddamcaniaeth a nodwyd yn gynharach yn yr 

adroddiad nad yw cymorth gwasanaeth cyffredinol yn cynnig y gwasanaeth sydd 

ei angen ar ddioddefwyr ymosodiadau rhyw a bod angen ymyrraeth arbenigol 

arnynt cyn gynted â phosibl.  

 

Cyflwynwyd yr argymhellion i Wasanaeth Erlyn y Goron ac yn fewnol o fewn y Llu 

i'r Adran Ymchwilio i Droseddau. O ganlyniad, ymgorfforwyd rhai camau yn y 

cynllun gweithredu tactegol ar gyfer y portffolio trais rhywiol a throseddau rhyw. 

Fodd bynnag, mae'r cynllun hwn ar lefel weithredol ac ar hyn o bryd nid oes 

ganddo gysylltiad adrodd uniongyrchol ag unrhyw gynllun strategol er mwyn 

darparu trosolwg neu gysylltiadau ar draws adrannau eraill.  

 

 

3.8.2 Adolygiad o Ganlyniad 169 

                                       
9 Canlyniad 16: Anawsterau tystiolaethol: yr un dan amheuaeth wedi’i adnabod; nid yw’r dioddefwr 

yn cefnogi camau pellach. Cydweithio ac Effeithiolrwydd. Medi 2017  
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Ym mis Medi 2017, cynhaliodd y tîm Cydweithredu ac Effeithiolrwydd adolygiad 

o'r defnydd a wneir o Ganlyniad 16 ar gyfer troseddau cam-drin domestig. 

Deilliodd y darn hwn o waith yn sgil y canfyddiad bod Heddlu Dyfed-Powys wedi 

cynyddu'n sylweddol eu defnydd o Ganlyniad 16 ar gyfer troseddau domestig.  

 

Dangosodd yr adolygiad fod y Llu ddwywaith yn fwy tebygol o ddefnyddio 

Canlyniad 16 ar gyfer trosedd treisgar ym mis Medi 2017 nag yr oeddent ym mis 

Ebrill 2014. Roedd Dyfed-Powys hefyd yn uwch na'i grŵp tebycaf o Heddluoedd o 

ran y defnydd o Ganlyniad 16 ar gyfer pob trosedd ac o ran achosion o Drais yn 

Erbyn y Person.  

 

Roedd yr adolygiad yn cynnwys archwiliadau sirol o gam-drin domestig risg 

safonol ym misoedd Mai a Mehefin 2017. Mae'r prif feysydd i'w gwella a amlygwyd 

gan yr archwiliadau wedi'u cynnwys isod: 

 Cofnodi bod yr ymchwiliadau priodol wedi'u cynnal, fel ymholiadau o dŷ i dŷ 

a chyfweld tystion  

 Goruchwylwyr ddim yn herio rhai o'r penderfyniadau ymchwiliol gan eu 

staff; felly nid yw erlyniadau heb ddioddefwyr yn cael eu nodi lle bo hynny'n 

briodol  

 Rhai cyfleoedd ar gyfer tystiolaethol yn cael eu colli. Er enghraifft, nid oedd 

camera fideo ar gorff a/neu dystiolaeth 999 yn cael ei ganfod ar bob 

achlysur 

 Nid yw swyddogion bob amser yn cofnodi cofnod mewn llyfr nodiadau poced 

wedi’i lofnodi, nac ar y MG11 er mwyn cefnogi’r ffaith nad yw’r dioddefwr 

bellach yn dymuno mynd ar drywydd cŵyn  

 Pan ddywedodd dioddefwr nad oedd yn dymuno cefnogi'r ymchwiliad 

mwyach, ni wnaed unrhyw waith pellach  

 Diffyg cyfeirio at asiantaethau cymorth  

 Nid oedd y rhesymeg dros gofnodi Canlyniad 16 bob amser wedi'i chofnodi'n 

llawn ar y log troseddau 

 Oedi yn ystod yr ymchwiliad: fodd bynnag, mae gwaith ymchwilio o ran 

chwe mis a 12 mis a mwy bellach wedi dechrau ac yn lleihau amserlenni’n 

llwyddiannus  

 

Amlygodd yr adolygiad rai pryderon ymchwiliol allweddol ond hefyd atgyfnerthodd 

y materion a godwyd yn y digwyddiadau gwelliant parhaus ynghylch diffyg cyfeirio 

at asiantaethau cymorth a phryderon ynghylch diweddariadau i ddioddefwyr. 

Adroddwyd ar argymhellion yr adolygiad i'r uwch dîm rheoli o fewn yr Adran 

Ymchwilio i Droseddau, ond nid yw'n glir pa gamau a gymerwyd er mwyn mynd 

i'r afael â'r argymhellion. Deellir bod rhai gweithredoedd wedi'u hymgorffori yn y 

cynlluniau gweithredu tactegol; fodd bynnag, fel yr amlinellir uchod, nid oes 

unrhyw drosolwg strategol canolog o'r cynllun hwn na'r gallu iddo fod yn sail i 

waith trawsadrannol.  
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3.8.3 Adolygiad o Ganlyniad 1610  

Ym mis Medi 2018, dadansoddodd adolygiad o Ganlyniad 16 gan y tîm Perfformiad 

a Llywodraethu ddata o’r cyfnod rhwng Ebrill 2014 ac Awst 2018. Noda’r adroddiad 

fel un o’i ganfyddiadau mwy arwyddocaol bod y Llu’n defnyddio’r gyfradd uchaf o 

Ganlyniad 1611 ar gyfer y cyfanswm troseddau o’i gymharu â’r grŵp tebycaf o 

Heddluoedd, a’r cyfartaledd cenedlaethol ar draws y cyfanswm troseddau. Dyma’r 

trydydd uchaf ar draws yr Heddluoedd yng Nghymru a Lloegr.  

 

Yn genedlaethol, Dyfed-Powys yw’r seithfed Llu uchaf o ran cyfradd y defnydd o 

Ganlyniad 16 ar gyfer troseddau trais yn erbyn y person. Mae’r Llu yn uwch na’r 

cyfartaledd cenedlaethol a’r Grŵp Tebycaf o Heddluoedd. Mae'r canfyddiadau hyn 

yn adlewyrchu'r canfyddiadau a ddangoswyd yn yr adolygiad a gynhaliwyd gan y 

tîm Cydweithredu ac Effeithiolrwydd flwyddyn cyn hynny.   

 

Er bod y data’n aneglur ynghylch pam fod cyfraddau’r defnydd o Ganlyniad 16 

wedi cynyddu dros amser, neu a fydd yn parhau i gynyddu, mae’r berthynas 

gydberthynol groes bosibl rhwng Canlyniad 18 a Chanlyniad 16 yn gysylltiad sydd 

angen ei archwilio (defnydd y Llu o Ganlyniad 18: Heb adnabod yr un dan 

amheuaeth yw’r isaf ymhlith 39 o Heddluoedd a ddarparodd ddata). Argymhellodd 

yr adolygiad y dylid ymchwilio ymhellach i’r defnydd o Ganlyniad 16 a’i 

addasrwydd, drwy archwiliad troseddu, er mwyn deall yn llawn sut y mae’n cael 

ei ddefnyddio’n aml. Fel y nodwyd ar ddechrau'r adroddiad hwn, gall y diffyg 

eglurder ynghylch diffiniadau a ddefnyddir o fewn y Llu ar gyfer Canlyniadau 14 

ac 16 yn arbennig fod yn cyfrannu at hyn.  

 

 

3.8.4 Adolygiad o Drais Rhywiol a Throseddau Rhyw Difrifol12 

Hefyd ym mis Medi 2018, cynhaliodd y Tîm Perfformiad a Llywodraethu adolygiad 

i amlygu meysydd oedi er mwyn gwella taith y dioddefwr mewn achosion o dreisio 

a throseddau rhyw difrifol, yn ogystal â darparu gwell gwasanaeth i ddioddefwyr. 

Canolbwyntiodd yr adolygiad ar achosion a oedd wedi bod ar agor am 12 mis neu 

fwy.  

 

Yr amser a gymerwyd, ar gyfartaledd, i gael cyfweliad dioddefwr ar ôl i’r trosedd 

gael ei adrodd oedd chwe diwrnod; roedd y prif gyfnodau o oedi a nodwyd o 

ganlyniad i iechyd meddwl a diffyg cydweithredu â’r heddlu. Unwaith yr oedd 

cyfweliad dioddefwr wedi digwydd, cymerwyd 39 diwrnod, ar gyfartaledd, i arestio 

neu gyfweld yr un dan amheuaeth; achosion hanesyddol welodd yr oedi mwyaf 

                                       
10 Adolygiad Canlyniad 16 Medi 2018 Tîm Perfformiad a Llywodraethu  
11 Dylid nodi bod yr adolygiad hwn wedi defnyddio'r disgrifiad o Ganlyniad 16 a ddarperir o fewn 
canllaw'r Llu, h.y. anawsterau tystiolaethol: yr un dan amheuaeth wedi’i adnabod; nid yw’r 
dioddefwr yn cefnogi camau pellach 
12 Adolygiad o Drais a Throseddau Rhyw Difrifol Medi 2018 Tîm Perfformiad a Llywodraethu 

Tudalen 66



Rhagfyr 2019 
 

ADRODDIAD CRAFFU DWYS 

 

 25 

 

gan fod rhai wedi symud o ardal y Llu ac felly ei bod yn cymryd mwy o amser i 

ddod o hyd iddynt. 

 
Roedd canfyddiadau mwyaf nodedig yr adolygiad yn ymwneud â’r amser a 

gymerwyd ar gyfer prosesau cyflwyno a dadansoddi o fewn yr Uned Cyfathrebu 

Digidol a Seiberdroseddu (DCCU) ac oedi o fewn y broses cyflwyno ffeiliau; er 

enghraifft, yr amser a gymerwyd, ar gyfartaledd, i gyflwyno achos am gyngor cyn 

cyhuddo, oedd 46 wythnos, ac roedd cyflwyno i Wasanaeth Erlyn y Goron yn 

cymryd 46 wythnos. 10 wythnos oedd y cyfnod ymateb i gyflwyniad tro cyntaf gan 

Wasanaeth Erlyn y Goron, gyda ffeiliau achos yn cael eu dychwelyd gan 

Wasanaeth Erlyn y Goron am waith pellach ddwywaith y ffeil, ar gyfartaledd.  

 

Bydd buddsoddiad diweddar y CHTh mewn offer a thechnoleg newydd i wella gallu 

seiberdroseddu'r Llu yn helpu i fynd i'r afael â rhai o'r materion hyn. Mae'r cyllid 

wedi helpu i gynyddu'r gallu arbenigol ar gyfer archwilio dyfeisiau digidol a 

chyflwyno dulliau brysbennu ar gyfer blaenoriaethu dyfeisiau lle mae'r cyfle gorau 

i adennill tystiolaeth. Mae hyn yn hanfodol mewn achosion o gam-drin domestig a 

rhywiol lle mae dioddefwyr yn wynebu mwy o risg o ymddieithrio yn ystod 

ymchwiliadau hirfaith. 

 

 

3.8.5 Adolygiad o Ganlyniad 1613  

Ym mis Tachwedd 2018, cynhaliwyd adolygiad manylach o Ganlyniad 16 gan yr 

Arolygydd Diane Davies, gyda'r nod o adolygu cywirdeb y gymeradwyaeth 

derfynol o Ganlyniad 16. Nododd yr adroddiad fod Heddlu Dyfed-Powys yn uwch 

na'r cyfartaledd cenedlaethol o ran y gymeradwyaeth derfynol o Ganlyniad 16 a'i 

fod yr uchaf o fewn ei grŵp tebycaf, gan adlewyrchu'r sefyllfa a nodwyd mewn 

adroddiadau blaenorol.  

 

Canfu’r adolygiad dystiolaeth sylweddol o achosion lle nad oedd yr heddlu yn 

siarad ag unrhyw un o’r rhai dan amheuaeth a enwyd; yn y rhan fwyaf o achosion, 

ni chyflwynwyd unrhyw resymeg i’r penderfyniad o beidio ag ymgysylltu â’r sawl 

dan amheuaeth. Ceir tystiolaeth o fewn y set sampl lle mae’r un dan amheuaeth 

a enwyd wedi mynd ymlaen i gyflawni troseddau honedig pellach, gan gynnwys 

troseddau domestig yn erbyn yr un dioddefwr. Mae'r adroddiadau'n nodi bod 

methu ag ymgysylltu â'r rhai dan amheuaeth yn gyfle i ymyrryd aflwyddiannus a'i 

fod yn tynnu sylw at ddiffyg ystyriaeth gyson ar gyfer erlyn heb ddioddefwyr. 

 

Roedd canfyddiad pellach yn ymwneud ag anghywirdeb wrth gofnodi’r 

gymeradwyaeth derfynol o Ganlyniad 16. Yn seiliedig ar set sampl o 60 achos a 

gymeradwywyd yn derfynol fel Canlyniad 16, roedd 21 (35%) wedi’u 

cymeradwyo’n anghywir. 

 

                                       
13 Adolygiad Canlyniad 16 Tachwedd 2018. Awdur: Diane Davies 
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Profwyd cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr (VCOP) o fewn yr 

adolygiad. Cafodd dros 50% o'r set ddata (34 achos) eu hasesu fel rhai nad 

oeddent yn cydymffurfio; nodwyd hyn yn yr adolygiad fel un arbennig o rwystredig 

o ystyried ei fod yn faes yr adroddwyd arno eisoes gyda gwelliant cyfyngedig.   

 

Mae rhai o'r argymhellion allweddol sy'n deillio o'r gwaith wedi'u cynnwys isod: 

 Cofrestrydd Troseddau a Digwyddiadau’r Llu (FCIR) i ddiweddaru’r polisi ar 

y gofynion o ran cymeradwyaeth derfynol Canlyniad 16. Ar hyn o bryd, mae 

angen cadarnhad ysgrifenedig gan y dioddefwr nad yw'n cefnogi erlyniad. 

Ni chydymffurfir â'r polisi hwn fel mater o drefn ac mae'n gwrthdaro â’r 

arferion gweithio a dderbynnir. 

 Arweinydd VCOP i ddatblygu cynllun gweithredu ar gyfer gwella 

perfformiad. 

 FCIR i ddatblygu taflen atgoffa un dudalen ar gyfer staff yn crynhoi pob pob 

Canlyniad sydd ar gael.  

 FCIR i ddarparu hyfforddiant ac ymwybyddiaeth bwrpasol ar Ganlyniadau 

ar gyfer Hyrwyddwyr Cywirdeb Data Troseddau (CDI).  

 Blaenoriaethu ‘THRIVES’ (Bygythiad, Niwed, Risg, Ymchwiliad, 

Bregusrwydd, Ymgysylltiad a Diogelu) ar Ddadansoddiad o Anghenion 

Hyfforddi’r Llu.  

 Rheolwr perfformiad i ystyried a ddylai staff Canolfan Reoli’r Llu (FCC) 

ddatblygu sgiliau holi sy’n defnyddio cwestiynau mwy agored.   

 

Mae nifer o'r argymhellion yn adlewyrchu'r rhai a ddarparwyd yn yr adroddiad gan 

y tîm Cydweithio ac Effeithiolrwydd flwyddyn ynghynt. Mae'r rhain yn cynnwys 

archwiliad llawn o'r potensial ar gyfer erlyniadau heb ddioddefwyr, sicrhau bod 

dioddefwyr yn darparu llofnod fel tystiolaeth eu bod wedi tynnu eu cefnogaeth yn 

ôl, y rhesymeg dros ddefnyddio Canlyniad 16 ddim bob amser yn bresennol/ 

gywir, a bod oedi mewn ymchwiliadau. Mae'r adolygiad hefyd yn darparu 

tystiolaeth gynharach o'r canfyddiadau a amlinellwyd ar ddechrau'r adroddiad hwn 

ynglŷn â diffyg eglurder mewn dogfennau canllaw a pha bolisïau na chedwir atynt.  

 

Er bod rhai o'r argymhellion wedi cael sylw drwy'r gwaith i leihau hyd 

ymchwiliadau a chyflwyno'r ddesg bregusrwydd, mae llawer o faterion a amlinellir 

yn yr adroddiad yn cyd-fynd ag argymhellion o adolygiadau ac adroddiadau eraill 

sy’n parhau i fod heb eu datrys.  

 

 

3.8.6 Adolygiad o Droseddau Rhyw14 

Ym mis Ionawr 2019, cynhaliwyd adolygiad o droseddau rhyw gan y Tîm 

Perfformiad a Llywodraethu. Roedd yr adolygiad yn cynnwys dadansoddiad o 1649 

                                       
Adolygiad Troseddau Rhyw Ionawr 2019 Tîm Perfformiad a Llywodraethu  
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o droseddau rhyw a gofnodwyd ac a gymeradwywyd yn derfynol rhwng mis Ionawr 

2014 a mis Tachwedd 2018.  

 

Edrychodd yr adolygiad ar y tri phrif reswm a nodwyd ar gyfer achosion a gaewyd 

gyda Chanlyniadau 14, 16 neu 18. Roedd y ffaith nad oedd y dioddefwr eisiau cael 

cyswllt â’r heddlu ac iechyd meddwl o fewn y tri phrif reswm ym mron pob categori 

oedran. Mae'r tablau isod yn dangos y rhesymau a ddarparwyd ar gyfer y defnydd 

o’r Canlyniadau.  

 

Rhesymau dros gymeradwyaeth terfynol Canlyniad 14  Canran 

1- Ddim eisiau cyswllt â’r heddlu 

(Naill ai wedi gwrthod rhoi datganiad, cyfweliad fideo neu ddim am fynd i’r 

llys/cefnogi erlyniad) 

44% 

2- Iechyd Meddwl 

(Nid yw’r dioddefwr am i ymchwiliad ddechrau/fynd ymhellach gan ei fod yn 

effeithio ar ei iechyd meddwl ) 

28% 

3- Ddim yn ystyried eu hunain fel dioddefwyr trosedd 

(Dim ond eisiau adrodd y drosedd/geiriau o gyngor) 
14% 

4 - Dim datgeliadau gan y dioddefwr - wedi’u hadrodd gan drydydd 

parti 

(Wedi’u hadrodd gan yr ysgol, gweithiwr iechyd proffesiynol neu aelod o’r 

teulu) 

9% 

5- Am i’r ysgol neu wasanaethau cymorth ddelio â’r mater 

(Mae hyn yn fwyaf cyffredin mewn achosion ‘plant ar blant’. Mae rhieni’r ddau 

barti am i’r ysgol ddelio â’r digwyddiad) 

5% 

Ffigur 6: Rhesymau dros gymeradwyaeth terfynol Canlyniad 14 

 
 

Rhesymau dros gymeradwaeth terfynol Canlyniad 16 Canran 

1- Ddim eisiau cyswllt â’r heddlu 

(Naill ai wedi gwrthod rhoi datganiad, cyfweliad fideo neu nid yw am fynd i ’r 

llys/cefnogi erlyniad) 

53% 

2- Iechyd Meddwl 

(Nid yw’r dioddefwr am i ymchwiliad ddechrau/fynd ymhellach gan ei fod yn 

effeithio ar ei iechyd meddwl ) 

22% 

3- Ddim yn ystyried eu hunain fel dioddefwyr trosedd 

(Dim ond eisiau adrodd y drosedd/geiriau o gyngor) 
15% 

4- Am i’r ysgol neu wasanaethau cymorth ddelio â’r mater 

(Mae hyn yn fwyaf cyffredin mewn achosion ‘plant ar blant’. Mae rhieni’r ddau 

barti am i’r ysgol ddelio â’r digwyddiad) 

6% 

5- Dim datgeliadau gan y dioddefwr - wedi’u hadrodd gan drydydd 

parti 

(Wedi’u hadrodd gan yr ysgol, gweithiwr iechyd proffesiynol neu aelod o’r 

teulu) 

4% 

Ffigur 7: Rhesymau dros gymeradwyaeth terfynol Canlyniad 16 

 

Mae dioddefwyr a ddywedodd fod eu hiechyd meddwl yn rheswm dros beidio â 

pharhau i gefnogi ymchwiliad, wedi dod yn fwy cyffredin mewn llawer o droseddau 

rhyw a gofnodwyd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.  
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3.9 Adolygiadau Cenedlaethol 

 
3.9.1 Adolygiad o Drais Rhywiol yn Llundain15 

Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Swyddfa Maer Llundain ar gyfer Plismona a 

Throsedd adolygiad o achosion o drais rhywiol. Astudiwyd 501 honiad o drais 

rhywiol o Ebrill 2016. Ystyriodd yr adolygiad hwn ffactorau sy’n effeithio ar 

ddioddefwyr sy’n tynnu’n ôl. Amlinellir rhai o'r prif ganfyddiadau isod.  

 

O'r 501 achos a astudiwyd, tynnodd 58% o'r dioddefwyr yr honiad yn ôl. Roedd y 

rhagfynegyddion cryfaf o dynnu’n ôl a phenderfyniadau Dim Camau Pellach yr 

heddlu yn nodweddion gweithdrefnol. Tynnu'n ôl oedd y ffurf fwyaf cyffredin o 

athreuliad. Roedd y dioddefwyr a dynnodd yn ôl wedi gwneud hynny’n fuan ar ôl 

adrodd a’r mwyafrif ohonynt yn ystod cam ymchwiliad yr heddlu.  

 

Roedd y rhesymau dros dynnu’n ôl yn gymhleth ac yn aml yn cydberthyn. Yn aml, 

roedd yna nifer o resymau dros dynnu’n ôl, a’r mwyaf cyffredin oedd: 

 Y straen a’r trawma a achoswyd neu a waethygwyd gan yr ymchwiliad, yn 

enwedig wrth i’r dioddefwyr orfod siarad yn fanwl am y digwyddiad 

 Awydd i symud ymlaen o’r hyn a ddigwyddodd. Digwyddai hyn yn aml wrth 

i’r dioddefwyr deimlo syndod a chael eu llethu gan broses ymchwiliad 

swyddogol yr heddlu 

 Pryder am eu diogelwch eu hunain, neu am sefyllfa’r cyflawnwr ei hun, yn 

enwedig mewn achosion o gam-drin domestig pan mai blaenoriaeth y 

dioddefwyr oedd rhoi terfyn ar yr ymddygiad niweidiol, yn hytrach nag erlyn 

 Y weithred o adrodd yn ddigon ynddi’i hun, gyda rhesymau dros adrodd yn 

canolbwyntio ar y dioddefwyr eisiau cael y digwyddiad oddi ar eu brest, neu 

eu bod yn gweld adrodd fel eu dyletswydd ddinesig (yn nhermau darparu 

gwybodaeth berthnasol a deallusrwydd) 

 Y dioddefwyr ddim wedi dymuno rhoi gwybod am y treisio yn y lle cyntaf, 

yn enwedig mewn achosion lle cafodd yr adrodd ei wneud yng nghyd-destun 

yr asesiad risg o Gam-drin Domestig, Stelcian ac Aflonyddu (DASH).    

 

Roedd yn amlwg o’r ymchwil bod nodweddion gweithdrefnol, fel y broses o 

gyflwyno Pecyn Tystiolaeth Gynnar (EEK), sy’n galluogi’r swyddogion i gadw 

tystiolaeth fforensig gan y dioddefwr, yn cael effaith ar ddioddefwyr yn tynnu’n ôl. 

Roedd y dioddefwyr a dderbyniodd Becyn Tystiolaeth Cynnar ddwywaith yn llai 

tebygol o dynnu’n ôl.   

 

                                       
15 Adolygiad o Drais Rhywiol yn Llundain: Adolygiad o achosion o 2016. Cyhoeddwyd ym mis 

Gorffennaf 2019 gan Swyddfa Maer Llundain ar gyfer Plismona a Throsedd.  
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Mae’n werth nodi hefyd fod dioddefwyr chwe gwaith yn llai tebygol o dynnu’n ôl 

os oeddent yn cymryd rhan mewn Cyfweliad wedi’i Recordio ar Fideo (VRI). Fodd 

bynnag, roedd yn aml yn cymryd sawl ymgais i gwblhau’r VRI, ac roedd yn 

gyffredin i ddioddefwyr dynnu’n ôl cyn iddo ddigwydd. Argymhellodd yr adroddiad 

adolygiad rheolaidd er mwyn gweld a gafodd Cyfweliadau wedi’u Recordio ar Fideo 

eu cynnig, ac a yw dioddefwyr yn cael yr holl gymorth sydd ei angen arnynt i 

gymryd rhan.  

 

Rhagwelwyd y byddai cael nifer o swyddogion yn gyfrifol am yr achos yn arwain 

at debygolrwydd uwch (x8) o ddioddefwyr yn tynnu’n ôl. Fel arfer, byddai 

dioddefwyr yn cysylltu â’r swyddog a hyfforddwyd i ymchwilio i droseddau rhyw, 

yn hytrach na’r swyddog oedd yn arwain yr ymchwiliad.  

 

Yr unig nodwedd dioddefwr a ragwelai ddioddefwr yn tynnu’n ôl oedd rhyw: roedd 

dioddefwyr gwrywaidd dair gwaith yn llai tebygol o dynnu’n ôl o’u cymharu â 

dioddefwyr benywaidd. Roedd presenoldeb tystion yn gwneud dioddefwyr lawer 

yn llai (x2) tebygol o dynnu’n ôl, ynghyd ag achosion lle’r oedd y dioddefwyr wedi 

dioddef anaf (x2). Roedd dioddefwyr a adroddodd am eu treisio mewn ymateb i 

gwestiynau DASH, a holwyd pan ymatebodd yr heddlu i alwad cam-drin domestig, 

deirgwaith yn fwy tebygol o dynnu’n ôl na dioddefwyr a adroddodd drwy ddulliau 

eraill. 

 

3.10 Adolygiadau o Ddynladdiad Domestig 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol sy’n gyfrifol am gynnal Adolygiadau o 

Ddynladdiad Domestig, a darperir canllawiau gan y Swyddfa Gartref. Nid yw hyn 

yn cyd-fynd â'r prosesau Diogelu ar gyfer cynnal Adolygiadau o Achosion Difrifol 

ar hyn o bryd, ac mae wedi codi gosod rhywfaint o heriau ar lefel Dyfed-Powys o 

ran pwy ddylai fod yn atebol ac yn goruchwylio'r cynlluniau gweithredu dilynol. Ar 

hyn o bryd, nid yw'r CHTh yn derbyn unrhyw ohebiaeth ffurfiol gan bartneriaethau 

ynghylch y broses adolygu na'r cynlluniau gweithredu, sy'n aml yn cynnwys 

argymhellion ar gyfer y Llu.  

 

Er ei bod yn ofynnol i bartneriaethau roi gwybod i’r Swyddfa Gartref am gynlluniau 

gweithredu er mwyn eu cymeradwyo, nid oes storfa ganolog lle y caiff cynlluniau 

eu hadolygu er mwyn nodi tueddiadau mewn gwersi a ddysgwyd, neu er mwyn 

darparu argymhellion ehangach ar lefel genedlaethol neu strategol. Dylai 

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol adolygu cynnydd yn erbyn cynlluniau 

gweithredu yn rheolaidd, ond nid oes tystiolaeth bod hyn yn digwydd fel mater o 

drefn mewn cyfarfodydd Partneriaeth lleol.  

 

Mae Bwrdd Strategol VAWDASV Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi argymell y 

dylid cynnwys yr hyn a ddysgir o’r Adolygiadau ar Ddynladdiad Domestig yn y 

Strategaeth Cyfathrebu VAWDASV Rhanbarthol. Byddai'n fuddiol i'r heddlu 

Tudalen 71



Rhagfyr 2019 
 

ADRODDIAD CRAFFU DWYS 

 

 30 

 

ddarparu cynrychiolaeth uwch gyson ar lefel leol ar baneli Adolygu Dynladdiad 

Domestig, a sicrhau bod camau gweithredu sy'n deillio ohonynt yn cael eu 

hymgorffori yn y strwythur llywodraethu a chraffu priodol.  

 

4.0 Canlyniadau 

Perfformiad  

Mae’n anodd cael eglurder o ran y data perfformiad sy’n ymwneud â dioddefwyr 

yn tynnu’n ôl. Mae llawer o’r data yn anghyson neu’n dibynnu ar gynifer o gafeatau 

fel eu bod yn annibynadwy. Nid yw adroddiadau a ddarparwyd dros amser o 

reidrwydd yn cyd-fynd nac yn arddangos y data mewn modd cyson ac felly mae 

gwneud cymariaethau dros amser yn heriol ac yn ddiystyr braidd. Heb hyder yn y 

data, ni ellir eu defnyddio fel ffynonellau dibynadwy i seilio camau gweithredu ac 

argymhellion arnynt. Mae hyn hefyd yn arwain at wastraffu adnoddau wrth geisio 

darparu dealltwriaeth a chyfiawnhad o dueddiadau neu amrywiaethau perfformiad 

ymddangosiadol o'r darlun cenedlaethol.   

 

Mae cymhlethdodau pellach o ran y trefniadau rhannu data sy'n cyd-fynd â'r 

wybodaeth hon. Ar hyn o bryd, nid yw'n glir pa ddata y gellir eu rhannu rhwng yr 

heddlu a SCHTh a'r hyn sydd ar gael i'w gyhoeddi. Mae hyn yn golygu bod craffu 

gan SCHTh yn arbennig o heriol ac nid yw’n caniatáu tryloywder o ran arddangos 

perfformiad y Llu.   

 

Proses, polisi a chanllawiau 

Mae’n hanfodol bod polisi mewnol y Llu yn darparu arweiniad cywir a chyson i 

swyddogion yn unol â‘r canllawiau a ddarperir gan y Swyddfa Gartref. Os nad yw 

swyddogion yn glir ynghylch diffiniadau, ni chaiff y Canlyniadau eu defnyddio’n 

gywir nac yn gyson. Mae hyn nid yn unig yn creu problem o ran cydymffurfiaeth 

ond mae hefyd yn codi cwestiynau o bwys am gywirdeb y data y seilir 

penderfyniadau ac argymhellion gweithredol arnynt.  

 

Mae ystyriaeth fwy sylfaenol yma ynghylch proses y Llu ar gyfer defnyddio 

Canlyniadau. Fel y nodir yn yr adroddiad, mae Heddluoedd eraill yng Nghymru yn 

defnyddio uned ganolog er mwyn sicrhau ansawdd troseddau ac ar gyfer 

cymhwyso Canlyniadau. Mae’n bosibl y gallai’r gwahaniaeth yn y dull gweithredu 

esbonio’r amrywiad rhwng perfformiad Dyfed-Powys o’i gymharu â’r ffigurau 

heddlu cenedlaethol a’r Heddlu Tebycaf.  

 

Cyswllt â'r dioddefwr 

Mae'n amlwg o'r ymchwil a wnaed ar gyfer yr adroddiad hwn bod lefelau sy’n peri 

gofid o ddyblygu rhwng adrannau a gwasanaethau o ran pwy sy'n cefnogi ac yn 

diweddaru dioddefwyr. Mae hyn yn arwain at ddwy senario sydd yr un mor 

annymunol; naill ai dioddefwr sy'n cael ei adael heb unrhyw gymorth na 
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gwybodaeth, neu ddioddefwr sy'n cael ei fombardio gyda galwadau ffôn dryslyd 

gan lu o asiantaethau neu unigolion heb unrhyw eglurder ynghylch rolau a 

chyfrifoldebau. Mae’n brofiad digon dryslyd i ddioddefwr fynd drwy’r system 

cyfiawnder troseddol heb ychwanegu haenau ychwanegol o ddyblygu diangen.  

 

Gwasanaethau cymorth 

Mae'n ddyletswydd ar y Comisiynydd i ddarparu gwasanaethau er mwyn sicrhau 

bod dioddefwyr yn cael y cymorth priodol yn ystod eu taith cyfiawnder troseddol. 

Mae dioddefwyr yn fwy tebygol o barhau i gymryd rhan mewn ymchwiliadau os 

caiff eu hanghenion eu diwallu o ran cael cymorth i ymdopi ac ymadfer ar ôl effaith 

y drosedd. Mae’n hanfodol felly bod swyddogion rheng flaen yn ymwybodol o’r holl 

wasanaethau sydd ar gael er mwyn sicrhau bod y cynnig o wasanaeth i 

ddioddefwyr yn amserol ac yn gywir. Mae angen i ddioddefwyr deimlo bod 

ganddynt wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael, a’u bod nhw’n gallu eu 

defnyddio nid yn unig ar adeg yr adrodd, ond hefyd ar unrhyw adeg yn y dyfodol 

os dymunant wneud hynny. Hefyd, mae angen i’r Llu fod yn glir ynglŷn â’r llwybr 

cymorth a gaiff ei gynnig i ddioddefwyr ar bob cam o’u taith cyfiawnder troseddol.   

 

Iechyd Meddwl 

Mae Iechyd Meddwl yn ymddangos o fewn y ddau brif reswm dros ddioddefwyr yn 

tynnu’n ôl. Tra bo hyfforddiant ar gyfer Swyddogion a Hyfforddwyd ar gyfer 

Ymchwilio i Droseddau Rhyw yn cynnwys mewnbwn ar iechyd meddwl a rôl 

Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol, mae yna fwlch sylweddol i ddioddefwyr â 

phroblemau iechyd meddwl sydd heb gael diagnosis ac sy’n is nag unrhyw 

drothwyon clinigol o ran ble y gellir eu cyfeirio am gymorth. Mae staff Goleudy 

wedi tynnu sylw yn ddiweddar at hyfforddiant iechyd meddwl fel blaenoriaeth, yn 

enwedig yr ymdriniaeth o ddioddefwyr gyda bwriad hunanladdol.  

 

Er gwaethaf buddsoddiad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddarparu 

cyfeirlyfr cynhwysfawr i ddioddefwyr, nid yw hwn bellach ar gael ar wefan 

Goleudy. Mae hyn wedi arwain at fwlch sylweddol i naill ai dioddefwyr neu 

swyddogion wrth ddod o hyd i wasanaethau cymorth priodol sy’n gallu cynnig 

eiriolaeth iechyd meddwl. Mae llawer o wasanaethau cymorth ar gael yn ein 

cymunedau i unrhyw un sydd angen cymorth. Yn dilyn trafodaethau gyda’r Adran 

Cyfiawnder Troseddol, mae cyswllt â Dewis Cymru bellach ar gael. Dylai hyn fynd 

beth ffordd tuag at fynd i’r afael â’r bwlch hwn. Byddai darparu'r cymorth hwn nid 

yn unig yn helpu dioddefwyr i ymdopi'n well ag effaith trosedd ond byddai hefyd 

yn ei gwneud yn fwy tebygol o barhau i ymwneud â'r system cyfiawnder troseddol.  

 

Cynlluniau gwaith wedi’u llywio a’u blaenoriaethu 

Mae’n amlwg nad yw’r swyddogaeth Gwelliant Parhaus o fewn y Llu yn cael ei 

llywio’n ganolog yn unol â blaenoriaethau’r Llu neu’r Strategaeth Reoli. 

Ymddengys nad yw Canlyniadau’n cael eu llywodraethu, ac felly nid oes unrhyw 

hyder bod yr argymhellion a nodwyd yn y digwyddiadau hyn yn cael eu defnyddio 

Tudalen 73



Rhagfyr 2019 
 

ADRODDIAD CRAFFU DWYS 

 

 32 

 

ar gyfer llywio’r gwaith o wella gwasanaethau. Mae'r tîm yn ased gwerthfawr o 

fewn y Llu ac mae'r ymrwymiad gan y tîm a’r holl fynychwyr ym mhob digwyddiad 

yn amlwg. Fodd bynnag, mae perygl gwirioneddol y caiff adnoddau eu defnyddio'n 

amhriodol ac amser ac ymdrech eu dyblygu.  

 

Mae adborth anecdotaidd gan fynychwyr yn dangos ymdeimlad o rwystredigaeth 

ynglŷn â'r diffyg tryloywder ac atebolrwydd o ran y camau a nodwyd yn y 

digwyddiadau. Un enghraifft berthnasol yw'r ffaith bod yr adolygiad craffu dwys a 

gynhaliwyd gan y CHTh er mwyn mynd i'r afael â chyffuriau anghyfreithlon ym 

mis Ebrill 2019 wedi nodi’r un argymhellion ynglŷn â Phrofi Wrth Arestio â 

digwyddiad gwella parhaus a gynhaliwyd ddwy flynedd ynghynt. Pe byddai'r 

argymhellion hyn wedi cael sylw, byddai'r adolygiad craffu dwys wedi rhoi darlun 

gwahanol iawn.   

 

Mae un o'r meysydd presennol i'w gwella yng nghynllun gweithredu AHGTAEM yn 

ymwneud â chydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer Dioddefwyr ar gyfer ymchwiliadau 

twyll. Awgrymwyd cynnal arolwg o fodlonrwydd dioddefwyr er mwyn mynd i'r afael 

â hyn, gyda swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu yn adolygu sampl ar hap 

o ddioddefwyr bregus a pherthnasau er mwyn cael adborth ar y gwasanaeth a 

ddarperir. Cynigiwyd y byddai hyn yn dechrau ym mis Awst 2019. Nid yw'r camau 

a gynigir yn egluro sut y bydd y broses hon yn cyd-fynd â swyddogaethau 

presennol er mwyn sicrhau cysondeb ac osgoi dyblygu gwaith, ble caiff y 

canlyniadau hyn eu bwydo'n ôl, a sut y bydd y Llu yn sicrhau y cânt eu defnyddio 

ar y cyd â gwybodaeth arall er mwyn llywio darpariaeth gwasanaethau.  

 

Trosolwg Strategol  

Mae'r adroddiad yn nodi bwlch clir o ran trosolwg strategol o brofiadau dioddefwyr. 

Er bod llawer o'r argymhellion sy'n codi o adolygiadau a digwyddiadau blaenorol 

yn cyfrannu at gynlluniau gweithredu ar y lefel dactegol neu weithredol, nid yw'n 

ymddangos bod hyn yn trosi'n hawdd i gynllunio strategol. Mae’r Llu yn gweithredu 

Cynllun Gweithredu Bregusrwydd sy’n cyfrannu at gynllun gweithredu 

cenedlaethol Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC). Yn gynharach 

yn 2019, mewn ymateb i Ddyfed-Powys yn dilyn ymarfer meincnodi cenedlaethol, 

nodwyd bod llawer o waith da yn cael ei wneud, ond bod yna ddiffyg 

goruchwyliaeth strategol. Er bod materion dioddefwyr yn cael eu trafod gan Fwrdd 

y Dioddefwyr a’r Tystion a’r Bwrdd Bregusrwydd Strategol, nid yw’r byrddau hyn 

wedi’u strwythuro mewn ffordd sy’n eu galluogi i lywio blaenoriaethau adrannau, 

megis Cyfathrebu Corfforaethol, Dysgu a Datblygu ac ati, sy’n hanfodol er mwyn 

cyflawni’r hyn sy’n ofynnol.  
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5.0 Camau Gweithredu 

Ar ôl ystyried y wybodaeth a gafwyd fel rhan o'r adolygiad hwn, mae'r 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn gofyn i'r Prif Gwnstabl ystyried yr 

argymhellion canlynol: 

1. Ystyried adnodd canolog ar gyfer defnyddio a sicrhau ansawdd Canlyniadau 

troseddau er mwyn sicrhau arfer gyson sy'n unol â’r polisi cenedlaethol  

2. Darparu eglurder ynghylch y data a gynhyrchir a sut y gellir eu defnyddio, 

yn enwedig sut y gellir eu rhannu â SCHTh a chynulleidfaoedd ehangach.  

3. Parhau â’r gwaith o leihau ymchwiliadau hirfaith a allai effeithio ar y broses 

o ymgysylltu â dioddefwyr 

4. Archwilio’n rheolaidd y gydymffurfiaeth â gweithdrefnau ymchwilio sy’n 

debygol o effeithio ar y broses o ymgysylltu â dioddefwyr, gan gynnwys 

cyfweliadau wedi’u recordio ar fideo, camerâu fideo ar wisgir ar y corff a 

theledu cylch cyfyng y mae’r CHTh wedi buddsoddi ynddynt ledled ranbarth 

y Llu 

5. Sicrhau bod y llwybr cymorth i ddioddefwyr yn glir, ac y ceir cydsyniad ar y 

pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob atgyfeiriad yn y dyfodol. O fewn hyn, bydd 

angen: 

a. Sicrhau bod cyfeirlyfr ar gyfer dioddefwyr yn cael ei gynnal ac yn 

cynnwys gwybodaeth gyfredol i gyfeirio dioddefwyr at asiantaethau 

sy’n darparu cymorth iechyd meddwl ac eiriolaeth o fewn ein 

cymunedau  

b. Gwell ymwybyddiaeth i ddioddefwyr, troseddwyr a swyddogion o’r 

gwasanaeth cymorth sydd ar gael  

6. Chwilio’n weithredol am adborth gan y dioddefwyr hynny sydd wedi tynnu’n 

ôl o ymchwiliadau er mwyn llywio’r gwaith o ddarparu gwasanaethau  

7. Adolygu’r holl argymhellion a chamau gweithredu sy’n deillio o’r gwaith 

presennol o ymgysylltu â dioddefwyr, yn ogystal â darparu diweddariadau 

yn unol â hynny 

8. Sicrhau bod Gwelliant Parhaus o fewn y Llu yn cael ei yrru’n strategol er 

mwyn cefnogi’r strategaeth reoli a’r Cynllun Heddlu a Throseddu. Dylai hyn  

gynnwys cronfa ganolog o wybodaeth er mwyn nodi tueddiadau a llywio’r 

broses o ddarparu gwasanaethau, ynghyd â chanllawiau clir ynghylch 

cyfrifoldeb ac atebolrwydd ar gyfer argymhellion a ddaw i’r amlwg  

9. Sicrhau trosolwg strategol clir o faterion sy’n ymwneud â’r broses o 

ymgysylltu â dioddefwyr, gan fwrw ymlaen â’r gwaith trawsadrannol sydd 

ei angen er mwyn rhoi dioddefwyr wrth wraidd y broses o ddarparu 

gwasanaethau   

10.Darparu cynrychiolaeth uwch yn gyson ar lefel leol ar baneli Adolygu 

Dynladdiad Domestig, a sicrhau bod y camau gweithredu sy’n deillio 

ohonynt yn cael eu hymgorffori yn y strwythur llywodraethu a chraffu 

priodol. 
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6.0 Adolygiad 

6.1 Amcanion 

Ceisiodd y corff hwn o waith nodi: 

1. A yw defnydd y Llu o Ganlyniadau 14 a 16 ar gyfer troseddau domestig a 

rhywiol yn unol â thueddiadau cenedlaethol, ac a yw’r sail resymegol dros 

unrhyw wyriadau o ran perfformiad wedi’i deall a’i derbyn  

2. A yw’r defnydd o’r Canlyniadau uchod yn amlygu unrhyw faterion ynghylch 

ymarfer y Llu neu’r siwrne cyfiawnder troseddol ehangach 

3. A yw’r Llu yn defnyddio pob cyfle i sicrhau erlyniadau amserol ac effeithiol 

4. Effeithiolrwydd y Llu o ran cadw cefnogaeth dioddefwyr ar gyfer ymchwiliadau  

5. I ba raddau y caiff argymhellion o adolygiadau a gomisiynir o fewn y Llu eu 

monitro a’u llywodraethu  

6. I ba raddau y mae Canlyniadau gwelliant parhaus yn ysgogi gwelliant o ran 

darparu gwasanaethau  

 

Drwy: 

1. Nodi polisi presennol y Llu ar gyfer defnyddio Canlyniadau 14 ac 16 

2. Nodi’r tueddiadau mewn perfformiad o ran y defnydd o Ganlyniadau, yn lleol 

ac yn genedlaethol 

3. Cynnal adolygiad llenyddiaeth o adroddiadau presennol a digwyddiadau 

gwelliant parhaus a’r graddau y gweithredwyd ar yr argymhellion  

4. Cyflwyno barn dioddefwyr ac effeithiolrwydd y Llu wrth fynd i’r afael â nhw  

5. Tynnu sylw at feysydd o arfer dda ac unrhyw feysydd lle y gellid gwneud 

gwelliannau. 

 

6.2 Casgliad 

Mae’r adolygiad wedi amlygu nifer o feysydd i’w gwella i’r Llu er mwyn sicrhau ei 

fod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl er mwyn cadw dioddefwyr yn rhan o’r 

broses cyfiawnder troseddol. Mae’n amlwg bod dioddefwyr yn flaenoriaeth i’r Prif 

Gwnstabl ac i Heddlu Dyfed-Powys yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae'r adroddiad 

yn awgrymu nad yw'r Llu, mewn gwirionedd, yn canolbwyntio ar y dioddefwr.   

 

Mae materion yn ymwneud ag eglurdeb polisi’r Llu a chysondeb a chywirdeb y 

defnydd o Ganlyniadau, yn codi amheuon ynghylch dibynadwyedd y data a 

ddarperir. Cymhlethir hyn gan y ffaith nad oes proses sicrhau ansawdd na chraffu 

ar Ganlyniadau ar hyn o bryd. Mae llawer o’r data yn anghyson neu’n dibynnu ar 

gynifer o gafeatau fel eu bod yn annibynadwy.  

 

Tudalen 76



Rhagfyr 2019 
 

ADRODDIAD CRAFFU DWYS 

 

 35 

 

Mae dioddefwyr yn ymgysylltu’n dda â gwasanaethau cymorth arbenigol, gyda 

chofnodion o ddioddefwyr sy’n tynnu’n ôl yn datgelu rhesymau personol yn 

hytrach nag unrhyw weithgaredd neu segurdod o ran y Llu. Ategir hyn gan y data 

ar foddhad dioddefwyr, sy’n dangos bod dioddefwyr sy’n tynnu’n ôl yr un mor 

fodlon â’u profiad â’r rhai sy’n derbyn Canlyniadau eraill. 

 

Mae’r adolygiad yn amlygu rhai tueddiadau diddorol o ran pa asiantaeth sy’n 

cynnig cymorth, gyda llai o ddioddefwyr cam-drin domestig yn ymgymryd â  

gwasanaeth Goleudy (17%) o’u cymharu â dioddefwyr pob trosedd y cynigiwyd 

gwasanaeth iddynt gan Goleudy (85%). Mae cyfraddau derbyn ar gyfer y cynnig 

o wasanaeth gan asiantaeth gymorth arbenigol fel New Pathways yn 97%, gyda 

70% yn ymgysylltu â gwasanaethau IDVA.  

 

Cafodd diffyg ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael eu nodi dro 

ar ôl tro yn ystod yr adolygiad hwn hefyd. Mae hyn er gwaethaf nifer o 

weithgareddau codi ymwybyddiaeth a gynhaliwyd gan SCHTh mewn perthynas â 

gwasanaethau a gomisiynwyd, gan gynnwys erthyglau yn y wasg, cyfarfodydd 

pennu tasgau, bwletinau mewnol a chynhyrchu nodiadau atgoffa ar gyfer 

swyddogion. Yn amlwg, mae bwlch yn dal i fod o ran gwybodaeth ac 

ymwybyddiaeth swyddogion. Heb hyn, ni allwn fod yn sicr bod swyddogion yn 

gwneud cynigion cywir a gwybodus am wasanaeth i ddioddefwyr er mwyn sicrhau'r 

ymgysylltiad mwyaf posibl.   

 

Mae bwlch pwysig o ran y gwasanaethau cymorth sy'n cael eu cynnig yn ymwneud 

ag iechyd meddwl. Dangoswyd bod hyn yn ffactor arwyddocaol yn bron yr holl 

achosion o ddioddefwyr yn tynnu'n ôl o'r ymchwiliad. Fodd bynnag, mae 

dioddefwyr yn adrodd am orbryder a heriau tebyg sy’n is nag unrhyw drothwy ar 

gyfer mynediad at wasanaethau iechyd meddwl. Mae nifer o wasanaethau ar gael 

i gefnogi unigolion yn y maes hwn, gan gynnwys y rhai a ddarperir gan y Samariaid 

a Mind, ac mae angen i'r Llu sicrhau bod swyddogion a gwasanaethau i 

ddioddefwyr yn cyfeirio dioddefwyr at yr asiantaethau cymorth priodol.  

 

Mae nifer o adolygiadau a digwyddiadau eisoes wedi’u cynnal wrth i’r Llu geisio 

deall y broblem o ddioddefwyr yn tynnu’n ôl, gyda goblygiadau sylweddol o ran 

adnoddau. Ceir rhai tueddiadau allweddol sy’n dod i’r amlwg dros gronoleg yr 

argymhellion, gyda nifer o adolygiadau’n nodi’r un meysydd i’w gwella ar wahanol 

adegau. Ymddengys nad oes goruchwyliaeth ganolog o'r argymhellion sy'n deillio 

o adolygiadau neu ddigwyddiadau o'r fath. Felly, er bod camau gweithredu wedi’u 

cynnwys mewn cynlluniau gweithredu gweithredol neu dactegol, nid ydynt yn 

trosi’n flaenoriaethau gwybodus ar draws cynlluniau gwaith adrannol ar lefel 

strategol er mwyn dylanwadu ar y broses o ddarparu gwasanaethau.  
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Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi ymrwymo i fonitro cynnydd y Prif 

Gwnstabl yn erbyn yr argymhellion a nodir yn yr adolygiad hwn drwy roi’r 

wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn rheolaidd i’r Bwrdd Plismona. 
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Atodiad A – Cyd-destun ychwanegol ar gyfer y 

cynnydd mewn cofnodi troseddau  
 

Mae’r canlynol wedi cydgyfrannu at gynnydd yn nifer y troseddau a gofnodir: 

 Ym mis Ebrill 2014, gwnaeth y fframwaith Canlyniadau newydd ddileu 

cyfraddau datrys, a oedd yn ei dro yn dileu pwysau ar berfformiad, gan arwain 

at gofnodi mwy o droseddau. 

 Yn dilyn Arolygiad Uniondeb Data Troseddau yn 2014, cynhalwyd ymgyrch 

sylweddol ar gofnodi troseddau’n gywir a phrosesau. 

 Ym mis Rhagfyr 2015, sefydlwyd trosedd newydd, o ‘ymddygiad sy’n rheoli 

neu’n gorfodi mewn perthynas deuluol agos’, yn groes i Ddeddf Troseddau 

Difrifol 2015 Adran 76. Cafodd ei gofnodi fel 105A Ymosodiad heb anaf. 

 Cyflwynwyd y Tîm Dyrannu Troseddau a Digwyddiadau (ICAT) ym mis Ebrill 

2017, gyda chyfrifoldeb am ymchwilio i gategorïau troseddau penodol er mwyn 

cynorthwyo heddweision rheng flaen. Dilynwyd hyn gan newid yn y broses 

cofnodi troseddau ym mis Mai 2017. 

 Ym mis Ebrill 2018, cyflwynwyd y Ddesg Bregusrwydd ar gyfer adolygu 

digwyddiadau domestig er mwyn sicrhau bod llyfrynnau  Cam-drin Domestig 

Stelcian ac Aflonyddu (DASH) yn cael eu cofnodi’n gywir. 
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Atodiad B – Polisi Canlyniadau Troseddau  
 

Mae’r isod wedi ei gymryd o ddogfen canllaw Canlyniadau Troseddau Dyfed-Powys 

a ddiweddarwyd ym mis Ebrill 2019, ac sydd ar gael drwy dudalen Cofrestrydd 

Troseddau’r Llu.  

 

Mae’r canllaw yn anghyson, ynddo’i hun, ac nid yw’n cyd-fynd â’r diffiniadau a 

ddefnyddir yn nogfennau eraill y Swyddfa Gartref. Er enghraifft, mae Tudalen 1 

o’r canllaw yn nodi fel a ganlyn: 

 

Canlyniadau’n cael eu cymhwyso gan Swyddogion drwy’r CMS 

Canlyniad 14 - Anawsterau tystiolaethol - Yr un dan amheuaeth wedi’i enwi ond 

DDIM wedi’i adnabod - y dioddefwr ddim yn cefnogi 

Canlyniad 16 - Anawsterau tystiolaethol - Yr un dan amheuaeth wedi’i enwi - y 

dioddefwr ddim yn cefnogi 

 

Mae’r Canlyniadau uchod yn unol â’r bwletin Canlyniadau a ryddhawyd gan y 

Swyddfa Gartref ym mis Gorffennaf 201916. Fodd bynnag, dywedir yn nogfen 

ganllaw’r Llu: 

 

Canlyniad 14 Anawsterau Tystiolaethol (wedi’u seilio ar y dioddefwr) - Yr un dan 

amheuaeth DDIM wedi’i adnabod  

 

Mae’r drosedd wedi’i chadarnhau ond mae’r dioddefwr naill ai’n gwrthod neu 

ddim yn gallu cefnogi ymchwiliad pellach gan yr heddlu er mwyn adnabod 

y troseddwr 

 

Os yw’r dioddefwr yn ceisio’n aflwyddiannus i adnabod y rhai dan amheuaeth ac os na ellir 

eu hadnabod drwy ddulliau eraill, dylid ystyried math arall o Ganlyniad. Gellir defnyddio’r 

Canlyniad hwn hefyd os yw’r un dan amheuaeth yn cael ei adnabod drwy lysenw’n unig, 

ond na ellir ei adnabod yn llawn. 

 

Os bydd y dioddefwr yn gwrthod adnabod yr un dan amheuaeth, dylid cael cofnod mewn 

llyfr nodiadau wedi’i lofnodi neu ddatganiad gan y dioddefwr lle bo hynny’n bosibl. 

 

Os bydd y dioddefwr yn gwrthod cwblhau datganiad neu lofnodi cofnod mewn llyfr 

nodiadau, dylid cynnwys hyn yn rhesymeg y penderfyniad. 

 Dogfennu’r rhesymau pam fod camau pellach yn cael eu hatal yn Ymholiadau’r 

CMS. 

 Sganio unrhyw ddogfennau ategol sy’n dogfennu bod y dioddefwr wedi gwrthod 

neu’n methu â chefnogi ymchwiliad pellach ar y CMS. 

 

                                       
16 Crime Outcomes in England and Wales: year ending March 2019. Statistical Bulletin HOSB 12/19 
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Canlyniad 16 Anawsterau tystiolaethol - yn seiliedig ar y dioddefwr 

 

Unigolyn wedi’i enwi a’i adnabod ond nid yw’r dioddefwr yn cefnogi (neu mae 

wedi tynnu cefnogaeth yn ôl ar gyfer) camau gweithredu gan yr heddlu. 

 

Byddai’r Canlyniad hwn yn cael ei ddefnyddio lle bo Gwasanaeth Erlyn y Goron yn 

penderfynu, er gwaethaf y ffaith bod unigolyn wedi’i enwi, nad oes digon o gyfle 

tystiolaethol er mwyn sicrhau gobaith realistig o euogfarn. Mae hyn yn cynnwys troseddau 

lle nad yw’r dioddefwr yn cefnogi camau’r Heddlu o’r cyswllt cyntaf (ond bod yr un dan 

amheuaeth wedi’i enwi) a lle y rhoddir cymorth i ddechrau ond y’i tynnir yn ôl yn 

ddiweddarach. 

 

Mewn rhai amgylchiadau, gellir erlyn heb i’r dioddefwr gefnogi’r erlyniad e.e. troseddau 

difrifol a digwyddiadau domestig. Os yw hyn yn wir, dylid defnyddio math arall o Ganlyniad 

fel y bo’n briodol. 

 

Os yw’r dioddefwr yn gwrthod cefnogi camau’r heddlu, dylid cael cofnod mewn llyfr 

nodiadau wedi’i lofnodi neu ddatganiad gan y dioddefwr lle bo hynny’n bosibl. 

 

Os bydd y dioddefwr yn gwrthod cwblhau datganiad neu lofnodi cofnod mewn llyfr 

nodiadau, dylid cynnwys hyn yn rhesymeg y penderfyniad. 

 Sicrhau bod cofnod unigolyn dan amheuaeth sydd wedi’i adnabod neu wedi’i enwi 

ynghlwm wrth y cofnod trosedd (cysylltu â’r CRB i’w ddiweddaru os oes angen).  

 Dogfennu’r rhesymau pam fod camau pellach yn cael eu hatal yn ymholiadau’r 

CMS. 

 Sganio unrhyw ddogfennau ategol sy’n dogfennu bod y dioddefwr wedi gwrthod 

rhoi neu dynnu cefnogaeth yn ôl o ymchwiliad i’r CMS. 

 Os yw’r dioddefwr yn gwrthod cwblhau datganiad neu gofnod mewn llyfr nodiadau, 

dylid cadarnhau hyn yn y CMS. 

 

Mae’r disgrifiadau a geir yn y blychau uchod yn cyd-fynd â’r canllawiau gwreiddiol 

a ddarparwyd gan y Swyddfa Gartref17 pan sefydlwyd y fframwaith Canlyniadau 

yn 2014. Dyma hefyd y diffiniadau a ddefnyddir yn iQuanta.   

 

Ar offeryn rheoli perfformiad y Llu, sef Qlikview, ceir y disgrifiadau isod o’r 

Canlyniadau: 

 Canlyniad 14 dioddefwr yn gwrthod/methu â chefnogi camau gweithredu 

 Canlyniad 16 nid yw’r dioddefwr yn cefnogi (neu mae wedi tynnu cefnogaeth 

yn ôl)  

 

 

 

                                       
17 Crime Outcomes in England and Wales 2014/15 Statistical Bulletin 01/15 
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Atodiad C – Argymhellion a materion sy’n codi o adolygiadau sy’n bodoli 

eisoes 
 

Adolygiad Awdur / 

Noddwr  

Dyddiad Argymhellion / Materion a nodwyd  Diweddariad 

Taith y 

dioddefwr 2 

Ddigwyddiadau 

Gwelliant 

Parhaus, ynghyd 

â thaith benodol 

dioddefwyr cam-

drin domestig 

Ditectif Brif 

Uwch-

arolygydd yr 

Adran 

Ymchwilio i 

Droseddau a 

Chyfarwyddwr 

Cynorthwyol 

Cyfiawnder 

Troseddol 

Mawrth 

2016 

1. Heddlu Dyfed-Powys i sefydlu blwch post canolog ar 

gyfer ceisiadau amddiffyn er mwyn i bob hysbysiad gael 

ei dderbyn mewn un lle. Heddlu Dyfed-Powys i hysbysu 

Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) o bob cais. 

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi 

(HMCTS) i sicrhau cydymffurfiaeth briodol â Rheolau 

Trefniadaeth Droseddol. Cynrychiolwyr amddiffyn ar y 

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol (LCJB) a’r Grŵp 

Perfformiad Cyfiawnder Diannod er mwyn sicrhau bod yr 

holl Gyfreithwyr Amddiffyn yn ymwybodol o’r mater a’r 

ateb arfaethedig. 

2. Troseddau rhyw i gael eu cyfeirio’n awtomatig at New 

Pathways gan yr heddlu ar yr adeg y bydd yr heddlu yn 

cael gwybod amdanynt.  

3. Codi ymwybyddiaeth swyddogion o bwysigrwydd 

hysbysu Cynghorwyr Troseddau Rhyw Annibynnol o 

achosion sydd â Dim Camau Pellach 

4. Diffyg gwybodaeth am yr asesiad risg a gynhaliwyd ar 

gyfer Cyfiawnder Adferol - y broses i gael ei hadolygu  

5. Hysbysu staff yr Uned Gofal Tystion y dylai HMCTS gael 

eu copïo i mewn i negeseuon e-bost. Diwygio’r llythyr 

sy’n cyflwyno Gwasanaeth Tystion Cyngor ar Bopeth 

(CAWS) i’w wneud yn fwy eglur gyda phwy y dylid 

cysylltu. 
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6. Dim digon o ymweliadau cyn prawf yn cael eu trefnu. 

Potensial o dalu treuliau ar gyfer ymweliadau cyn prawf. 

7. Dylai’r angen am i ofynion anghenion arbennig gael eu 

hystyried gael ei gynnwys yn hyfforddiant bob swyddog 

ynglŷn â mesurau arbennig a bregusrwydd.   

8. Gwasanaeth Erlyn y Goron i ystyried y potensial o 

gynnwys gwybodaeth am dâl i CAWS 

9. Gall gwybodaeth a roddir i ddioddefwr ynglŷn â chyswllt 

fideo achosi dryswch Hyfforddiant yn cael ei roi i 

swyddogion. Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi 

cynnig cymorth gyda hyn. 

10. Cyfeirio pobl at y wefan Cwtsh Cymorth y gellir ei 

diweddaru’n gyson.   

11. Ystyried y posibilrwydd o lythyron wedi’u personoli er 

mwyn cynyddu hunan-atgyfeiriadau Cyfiawnder Adferol 

12. Y Gwasanaeth Prawf a Gofal Tystion i gytuno ar y dull 

atgyfeirio gorau ar gyfer dioddefwyr sydd angen 

cymorth cyswllt dioddefwyr. 

13. Canlyniadau hwyr ar gyfer Troseddwyr Remand (4.30yp 

ddydd Gwener) - y Gwasanaeth Prawf i edrych ar nifer y 

digwyddiadau. 

14. Dyletswydd Iechyd Meddwl i Ddioddefwyr a Phartneriaid 

(Cynllun Cyswllt Dioddefwyr) - beth yw nifer yr achosion 

y mae hyn yn effeithio arnynt o fewn Heddlu Dyfed-

Powys 

15. Gwasanaeth Erlyn y Goron/ HMCTS i edrych ar pam nad 

yw rhai gorchmynion atal yn cael eu hanfon ymlaen at y 

gwasanaeth gofal tystion 

16. Mae angen mwy o sgyrsiau gyda chyfreithwyr ynghylch 

rhyddhau tystion.  

17. Meini prawf Cyfiawnder Adferol - rhy anhyblyg ac yn 

cyfyngu ar nifer yr hunan-atgyfeiriadau? SCHTh i edrych 

ar y posibilrwydd o ehangu’r meini prawf. 

18. Ailadrodd i swyddogion bod angen diweddaru’r System 

Troseddau pan mae dioddefwr wedi derbyn diweddariad. 

A oes datrysiad TG?  

T
udalen 83



Rhagfyr 2019 
 

ADRODDIAD CRAFFU DWYS 

 

 42 

 

19. Gorchmynion Atal. Defnyddio geiriad y Gorchymyn Atal 

a ysgrifennwyd gan y Barnwr Rhanbarth, Richard 

Williams.  

20. Arian gwŷs a chostau teithio er mwyn i ddioddefwyr / 

tystion fynd i’r llys. Ystyried dychwelyd i drefnu cludiant 

ar gyfer y tyst yn hytrach na darparu costau teithio.  Ni 

ddarperir costau teithio gan luoedd allanol ar hyn o 

bryd. 

21. Cyfrifoldeb am y dioddefwr yn ystod y prawf. Angen 

protocol ynghylch y gwahanol gyfrifoldebau ar gyfer 

rolau amrywiol 

 

Mewnwelediadau 

gan ddioddefwyr  

Prifysgol De 

Cymru  

2016  1. Dylai’r gefnogaeth a roddir gan deulu a ffrindiau a oedd 

yn ymwybodol o gyhuddiadau’r dioddefwr gael eu 

cydnabod gan asiantaethau’r System Cyfiawnder 

Troseddol a dylai teuluoedd a ffrindiau gael eu hannog i 

sicrhau bod y dioddefwr yn adrodd am y mater. 

2. O ran yr heddlu, dylid atgoffa swyddogion y dylid trin 

achwynwyr blaenorol fel petaent yn ddioddefwyr am y 

tro cyntaf, a thrwy hynny osgoi’r feirniadaeth ynghylch 

yr heddlu’n siapio’u canfyddiadau o ddioddefwyr. 

3. Dylai’r heddlu dynnu sylw at y ffaith bod dioddefwyr 

wedi dweud y bydden nhw (yr heddlu) yn eu credu er 

mwyn annog eraill i wneud yr un peth. 

4. Dylai’r gefnogaeth a roddir gan deulu a ffrindiau oedd 

yn ymwybodol o gyhuddiadau’r dioddefwyr gael eu 

cydnabod gan asiantaethau’r System Cyfiawnder 

Troseddol a dylai teuluoedd a ffrindiau gael eu hannog i 

sicrhau bod y dioddefwr yn adrodd am y mater. 

5. Efallai bod yr orddibyniaeth ar ddylanwad y cyfryngau er 

mwyn annog pobl i adrodd am ddigwyddiadau o’r fath 

drwy gyhoeddi achosion proffil uchel yn gyfeiliornus. 

Efallai y byddai’n well defnyddio’r cyfryngau i annog 

teuluoedd i gefnogi’r adrodd am droseddau o’r fath. 

6. Ar y pwynt cyswllt cyntaf, dylai’r heddlu fod yn 

ymwybodol o natur sensitif y digwyddiad a thrin y 
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dioddefwr gyda phob dyledus barch. Dylid defnyddio 

arbenigwyr cyn gynted â phosibl yn y fan a'r lle er 

mwyn lleihau'r feirniadaeth ar ymatebwyr cyntaf. Mae 

hyn yn cynnwys staff o New Pathways. 

7. Yn yr un modd, dylid rhoi gwybodaeth i’r dioddefwr neu 

wybodaeth am y ‘daith’ sydd angen ei chyflawni o fewn 

y System Cyfiawnder Troseddol cyn gynted ag y bo’n 

rhesymol ymarferol. Bydd hyn yn rheoli canfyddiadau’r 

unigolyn ac yn helpu i osgoi unrhyw wrthdaro yn y 

dyfodol. 

8. Dylid egluro rôl Gwasanaeth Erlyn y Goron a’r llysoedd 

yn glir i ddioddefwyr sy’n cael trafferth gwahaniaethu 

rhwng swyddogaethau’r ddwy asiantaeth. Roedd llawer 

o’r feirniadaeth o’r weithdrefn gyfan wedi’i chyfeirio at y 

ddwy asiantaeth hyn. 

9. Dylai polisi sicrhau bod yna weithdrefn bartneriaeth glir 

a chyson ar gyfer delio â dioddefwyr troseddau o’r fath, 

gan gynnwys dealltwriaeth o rôl asiantaethau gwahanol, 

a lle y dylid eu cyflwyno i’r weithdrefn er budd y 

dioddefwr. 

 

Adolygiad o 

Ganlyniad 16 

Tîm 

Cydweithredu 

ac 

Effeithiolrwydd 

Medi 2017 1. Nid oedd swyddogion bob amser yn gwneud ymholiadau 

llawn i gefnogi’r ymchwiliad. Er enghraifft, a yw’r camera 

fideo ar gorff yn cael ei ddefnyddio ar bob cyfle?  

2. Nid oedd llyfrau nodiadau poced bob amser yn cael eu 

llofnodi gan y dioddefwr yn cadarnhau nad oeddynt yn 

dymuno cefnogi’r ymchwiliad.  

3. Goruchwylwyr ddim yn herio rhai o’r penderfyniadau 

ymchwiliol (neu ddiffyg hynny) gan eu staff - a yw 

erlyniadau heb ddioddefwr yn cael eu nodi lle bo’n 

briodol?  

4. Diffyg cyfeirio at asiantaethau cymorth  

5. Gwaith ddim yn cael ei ailddyrannu pan fo’n briodol - 

dioddefwr yn cael ei ddadrithio 

6. Cyfweliad Gwirfoddol yn hytrach nag arestio - a yw hyn 

yn golygu amseroedd aros hirach er mwyn i’r un dan 
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amheuaeth gael cyfweliad, gan arwain at oedi o ran 

erlyniad 

7. Oedi yn yr Ymchwiliad  

Digwyddiad 

Gwelliant 

Parhaus ar 

Foddhad 

Dioddefwyr  

 

Yr Uwch-

arolygydd sy’n 

dal y portffolio 

 

Medi 2017 1. Angen storfa ganolog i gasglu’r holl wybodaeth adborth: 

adborth drwy wahanol ddulliau 

1. Rhoi caniatâd i Ganolfan Reoli’r Llu ddiweddaru’r System 

Rheoli Troseddau - dim ond mewn rhai amgylchiadau 

2. Mae angen egluro’r adnoddau sydd ar gael yn llawn 

wrth Ganolfan Reoli’r Llu/swyddogion e.e. Olrhain fy 

Nhrosedd, angen mwy o hyrwyddo  

3. Pwysau ar drafodwyr galwadau i ateb cymaint o 

alwadau’n gyflym ag y bo modd, gan achosi problemau 

cywirdeb data 

4. Mae cwestiynau am ganiatâd dioddefwyr ar Derfynellau 

Data Symudol yn ddryslyd. Gwybodaeth anghyflawn yn 

mynd i Goleudy  

5. Diffyg diweddariadau i ddioddefwyr yw’r prif achos 

anfodlonrwydd. Sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu 

diweddaru fel a phan y cytunwyd hynny 

6. Gofalwn (We Care) - a ydym yn parhau â hyn? Mae 

angen arweiniad ynghylch y fenter Gofalwn: Pryd y dylid 

ei gyhoeddi? Pa bwynt yn ystod yr ymchwiliad? I bwy?  

7. Gormod o wybodaeth i’w darparu (taflenni) e.e. taflen 

dioddefwyr troseddau, cerdyn Gofalwn 

8. Adferiad gwasanaeth yn aneglur - angen mwy o 

eglurder ynglŷn â phwy ddylai ymdrin â phroblem.  Y 

Biwro Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio oriau 

swyddfa’r – ble dylid cwyno ar ôl 6yh?   

9. Diweddaru dioddefwr drwy’r system rheoli gwaith ar-lein 

ddim yn gweithio. Angen diwygio’r system ar gyfer 

goruchwylwyr  

10. Nid yw ymatebion testun rhydd yn cael eu dadansoddi 

ar hyn o bryd. Colli gwybodaeth a chyd-destun 

gwerthfawr 
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Troseddau Rhyw 

(plant)  

 

Yr Uwch-

arolygydd sy’n 

dal y portffolio 

 

Tachwedd 

2017 

 

1. Angen datblygu polisi Presenoldeb Cyntaf er mwyn 

mynd i’r afael â’r diffyg eglurder ynglŷn ag i bwy mae 

digwyddiad yn cael ei ddosrannu, creu atgyfeiriadau 

diogelu ac ati.  

2. Adborth i’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ynghylch 

amseroldeb gwybodaeth a ddarperir gan rai partneriaid 

e.e. addysg neu iechyd  

3. Materion yn ymwneud â darparu gwasanaeth paediatrig 

ar gyfer archwiliadau meddygol - cyfrannu at 

gyfarfodydd y Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhyw 

(SARC) a chwestiynu’r gofrestr risg: 

• Plentyn yn gorfod teithio i Abertawe/Caerdydd i 

Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhyw. 

• Diffyg arian ar gyfer Canolfannau Atgyfeirio 

Ymosodiadau Rhyw mewn ardaloedd gwledig. 

• Amser teithio ar gyfer Paediatregydd neu 

Archwilydd Meddygol Fforensig (FME). Efallai y 

byddant oriau i ffwrdd a gallai’r archwiliad gael ei 

ohirio tan y diwrnod wedyn. 

• Os oes angen archwiliad meddygol ar yr un dan 

amheuaeth yn y ddalfa a’r dioddefwr, nid oes 

gan Heddlu Dyfed-Powys ddigon o Archwilwyr 

Meddygol Fforensig i ddelio â’r ddau.  

4. Hyfforddiant yr Adran Ymchwilio i Droseddau i fynd i’r 

Grŵp Llywio Trais Rhywiol. Mae gwelliannau posibl eraill 

yn cynnwys: 

• Hyfforddiant Llyfryn Effaith Tystion i recriwtiaid 

newydd  

• Diwrnodau hyfforddi ar gyfer swyddogion 

sefydledig, yn enwedig swyddogion ymateb.  

• Diwrnodau hyfforddi’r hyfforddwr gan ddefnyddio 

hyfforddwr arbenigol  

• Cyfathrebu  

5. Bwydo awgrymiadau ynglŷn â chydweithio/hyfforddi i’r 

Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae gwelliannau posibl 

eraill yn cynnwys: 
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• Eglurder neu arweiniad ynglŷn â pha gymorth 

sydd ar gael i’r plentyn. 

• Hyfforddiant ar y cyd ar gyfer yr Uned Ymchwilio 

ar y Cyd / Amddiffyn Pobl Fregus a gweithwyr 

cymdeithasol er mwyn helpu i feithrin perthynas.  

6. Mae angen egluro’r polisi ynghylch defnyddio 

Cyfryngwyr.  

7. Cyfrannu at gyfarfodydd Grŵp Llywio Trais Rhywiol a 

Chyfarfodydd Cyfweliadau ar Fideo gyda llysoedd i 

edrych ar yr arfer orau a’r hyn a aeth o’i le. 

8. Sefydlu grwpiau e-bost o arbenigwyr i rannu arferion 

gorau. 

9. Mae gwelliannau posibl eraill yn cynnwys: 

• Hyfforddiant gloywi wrth gynllunio ar gyfer 

cyfwelwyr arbenigol.  

• Cefnogwyr plant i fod ar gael ar gyfer y cyfweliad 

ar fideo. 

• Cynllunio a pharatoi hyfforddiant/hyfforddiant 

gloywi 

• Cynllunio ar gyfer cyfweliad - paratoi’r ystafell a 

phenderfynu ar y ffordd orau ymlaen 

• Gwneud gwell ddefnydd o Gynghorwyr Cyfweld 

ar gyfer achosion cymhleth. Rhoi 

cyhoeddusrwydd ynglŷn â phwy ydynt. 

• Hyfforddiant arfer orau 

• Monitrau - hyfforddiant ar yr offer ar gyfer yr holl 

swyddogion a chanllawiau wedi’u diffinio’n glir ar 

rôl monitorau. 

• Offer - clustffonau ar gyfer cyfathrebu gyda 

monitorau. 

• Adolygu’r ystafell gyfweld - rhestr wirio ar gyfer 

anghenion gofalu 

10. Bwrdd Dioddefwyr i ystyried atebion: Mae angen 

eglurder ynglŷn â chymorth ac atgyfeiriadau, darlun clir 

o bwy sy’n darparu pa gymorth a pham.  
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• Dim eglurder ynghylch pwy yw’r prif gymorth i 

blant yn ystod pob cam 

• Nid yw Goleudy bob amser yn ymwybodol o bwy 

arall sy’n cefnogi’r plentyn.  

• Nid yw swyddogion bob amser yn ymwybodol o 

ba gymorth sydd ar gael i’r plentyn. 

• Nid oes gan Goleudy swyddog wedi’i hyfforddi ar 

gyfer plant. 

• Cwestiynu a yw’n cael ei esbonio i’r 

plentyn/rhieni pwy sy’n darparu pa gymorth.   

• Yn aml, meddygon teulu sy’n atgyfeirio 

dioddefwyr ifanc am gymorth ac yn aml nid yw’r 

meddygon yn gwybod at bwy y dylid eu cyfeirio. 

• Nid oes rhwymedigaeth statudol ar unrhyw 

sefydliad penodol i ariannu cwnsela.  

11. Datrysiad TG ar gyfer Case Prep / Digital Portal i dynnu 

sylw at ddioddefwr sy’n blentyn ac i anfon hysbysiadau 

at Gynghorwyr Cyn Cyhuddo. 

12. Ailgyflwyno cyfnod mewn uned Trais a Throseddau 

Rhyw Difrifol ar gyfer Ditectif Arolygwyr newydd. 

13. Bwrdd Cyfiawnder Troseddol i drafod gwarediadau y tu 

allan i’r llys (‘plentyn ar blentyn’) trwy’r broses Biwro. 

Os nad yw’n addas, sut rydym yn sicrhau cyfle i gefnogi 

dioddefwyr?   

14. Bwrdd Cyfiawnder Troseddol i drafod terfynau amser ‘ar 

ôl cyhuddo’ ar gyfer cwblhau ceisiadau am ragor o 

waith. Mae yna derfyn o 14 diwrnod ar gyfer darparu 

deunydd ychwanegol (mae’r Swyddog Achos yn cael 

saith diwrnod) sydd â goblygiadau i’r Farnwriaeth yn 

nes ymlaen. 

15. Bwrdd Diogelu Rhanbarthol i drafod effaith newidiadau 

i’r trefniadau mechnïaeth a’r goblygiadau ar gyfer 

diogelu. 
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Adolygiad o 

Ganlyniad 16 

Tîm 

Perfformiad a 

Llywodraethu 

Medi 2018 1. Drwy gyfrwng archwiliad ar gofnodion troseddau, 

argymhellir y dylid ymchwilio i’r defnydd a wneir o 

Ganlyniad 16 er mwyn deall yn llawn y mecanwaith sy’n 

gysylltiedig â’r defnydd aml sydd ohono.  

2. Er y gall perthynas gydberthynol groes fodoli rhwng y 

lefelau o Ganlyniad 16: nid yw’r dioddefwr yn cefnogi 

(neu mae wedi tynnu cefnogaeth yn ôl) a Chanlyniad 

18: Yr un dan amheuaeth ddim wedi’i adnabod, mae 

angen ymchwiliad pellach i archwilio’r cysylltiad hwn 

ymhellach.  

 

 

Adolygiad o 

Drais a 

Throseddau 

Rhyw Difrifol 

Tîm 

Perfformiad a 

Llywodraethu 

Medi 2018 1. Dylid cynnal digwyddiad gwelliant parhaus aml-

asiantaeth sy’n canolbwyntio ar y broses ‘o’r dechrau i’r 

diwedd’ er mwyn i bob parti ddeall ei rôl yn yr oedi ac i 

sbarduno gwelliannau  

2. Dylid comisiynu adolygiad o brosesau gwaith o fewn yr 

Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu (DCCU)  

mewn ymgais i leihau’r amser sylweddol a gymerir yn y 

prosesau cyflwyno a dadansoddi. 

3. Dylid dechrau adolygiad o’r gofynion ar y DCCU cyn 

diwedd 2019 er mwyn deall yn iawn y llwythi gwaith o 

fewn yr uned, sut y gellid eu lliniaru a materion a ddylai 

gyfrannu at Ddatganiad Rheoli’r Llu yn 2019.  

 

Adolygiad o 

Ganlyniad 16 

Diane Davies Tachwedd 

2018  

1. Rheolwr perfformiad i ystyried a ddylai staff Canolfan 

Reoli’r Llu ddatblygu sgiliau holi gan ddefnyddio 

cwestiynau mwy agored.   

2. Staff Canolfan Reoli’r Llu i ddatblygu’r elfen ymchwilio 

THRIVES i gynnwys y broses o ganfod a chadw 

tystiolaeth yn gynnar. 

3. Staff Canolfan Reoli’r Llu i sicrhau bod manylion cywir y 

dioddefwr yn cael eu casglu ar Storm, yn enwedig pan 

fo rhiant yn gwneud adroddiad 3ydd parti ar ran 

plentyn. 

4. Cofrestrydd Digwyddiadau Troseddu’r Llu i ddiweddaru 

polisi ar ofynion ar gyfer cytuno’n derfynol ar Ganlyniad 

16 
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5. Cofrestrydd Digwyddiadau Troseddu’r Llu i greu taflen 

atgoffa un dudalen ar gyfer staff yn crynhoi pob 

Canlyniad sydd ar gael. 

6. Cofrestrydd Digwyddiadau Troseddu’r Llu i ddarparu 

hyfforddiant ac ymwybyddiaeth bwrpasol o Ganlyniadau 

i Hyrwyddwyr Cywirdeb Data Troseddau. 

7. Hyrwyddwyr Cywirdeb Data Troseddau i ledaenu 

ymwybyddiaeth o Ganlyniadau ac yn arbennig y neges 

allweddol nad oes “Canlyniad a ffefrir”. 

8. Hyrwyddwyr Cywirdeb Data Troseddau i nodi ac ymateb 

i unrhyw brosesau mewnol neu rwystrau i’r defnydd 

cywir a chyson o Ganlyniadau. 

9. Y Bwrdd Perfformiad a Chanlyniadau i fonitro data 

Canlyniadau a gweithredu unrhyw duedd sy’n awgrymu 

anomaledd posibl. 

10. Arweinydd y Cod Ymarfer Dioddefwyr i ddatblygu 

cynllun gweithredu ar gyfer gwella perfformiad. 

11. THRIVES i gael eu hystyried ar Ddadansoddiad o 

Anghenion Hyfforddi’r Llu a blaenoriaethu hyfforddiant. 

12. Polisi Cofnodi ac Ymchwilio Troseddau i gynnwys 

disgwyliad y bydd yr heddlu yn gweld enwau’r rhai dan 

amheuaeth, a bod gofyn cofnodi rhesymegau ar gyfer 

eithriadau i hyn. 

13. Ystyried datblygu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Archwilio ar 

y Cyd aml-asiantaethol i adolygu setiau sampl o 

achosion o ddigwyddiadau domestig, yn enwedig pan fo 

plentyn ar yr aelwyd. 

14. Y Grŵp Defnyddwyr Cofnodi Troseddau i ystyried Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen i archwilio a deall achosion uchel o 

gofnodion sgerbwd o ganlyniad i Droseddau Domestig, 

ac i leihau’r fiwrocratiaeth a briodolir i hynny.  

15. Ystyried tab Qlikview i dynnu sylw at achosion agored 

sydd dros chwe wythnos oed er mwyn eu codi mewn 

Cyfarfodydd Rheoli Dyddiol 

16. Cyfarfodydd Perfformiad Lleol i ystyried achosion sydd 

wedi bod ar agor ers dros dri mis 
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17. Cynrychiolydd o’r Uned Amddiffyn Pobl Fregus i drafod 

gyda’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol, CYSUR, a chytuno ar 

brotocol ar gyfer gweithgarwch rhywiol sy’n cynnwys 

plant a phobl ifanc dros 13 a than 16 oed. 

 

Adolygiad o 

Droseddau Rhyw 

Tîm 

Perfformiad a 

Llywodraethu 

Ionawr 

2019 

Ni wnaed unrhyw argymhellion. Mae'r prif ganfyddiadau’n 

cynnwys amlder iechyd meddwl fel rheswm dros ddioddefwyr 

yn tynnu’n ôl.  

 

Cam-drin 

domestig 

Cyfarwyddwr 

Cynorthwyol 

Cyfiawnder 

Troseddol 

 

Ionawr 

2019  

1. Ni chwblhawyd y cwestiynau gorfodol i Goleudy gan 

swyddog - y cwestiwn i gael ei adolygu, angen 

awdurdodiad.  

2. Cyflwyniad Ansawdd Cam-drin Domestig, Stelcian ac 

Aflonyddu (DASH) - cael sylw drwy’r Adolygiad Cam-

drin Domestig  

3. Mater yn ymwneud â phost diogel. Nid yw’r holl 

atgyfeiriadau Cam-drin Domestig yn cyrraedd y 

Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol - y post 

cyfreithiol wedi’i ddiweddaru  

4. Dyblygu posibl rhwng Goleudy, yr Adran Ymchwilio i 

Droseddau, Swyddogion Cam-drin Domestig ac ati 

mewn perthynas ag atgyfeiriadau i’r Uned Plismona Bro  

5. Mae’r amser a gymerir o’r gŵyn i’r cyhuddiad yn 

effeithio ar ddioddefwyr ac ar asiantaethau cymorth i 

ddioddefwyr - cyngor yn gynnar yn ystod ymchwiliad ac 

ymyrraeth gynnar gan yr Uned Gyfathrebu Digidol a 

Seiberdroseddu  

6. Mae CPS Direct yn camgynghori swyddogion y dylent 

wneud penderfyniad rhybuddio heb gyfeirio at CPS 

Direct yn gyntaf – datrys hyn drwy Ganllawiau’r 

Cyfarwyddwyr ar Gyhuddo.  

7. Cynlluniau Gweithredu Gwasanaeth Erlyn y Goron - nid 

yw pob pwynt yn cael ei weithredu gan y swyddog – Y 

cynllun ar waith, cydymffurfiaeth yn cael ei fonitro 
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8. Nid yw’r holl rifau diogel yn cael eu tynnu o’r Terfynellau 

Data Symudol a’u rhoi ar y System Rheoli Troseddau. 

Amcangyfrifir mai dim ond 50% o’r data sy’n cael eu 

tynnu drwodd. Mae TG yn gweithio ar ddatrysiad  

9. Lle cafwyd ymholiadau hirfaith, nid yw asiantaethau 

cefnogi na Swyddogion Cam-drin Domestig yn cael eu 

diweddaru’n awtomatig pan fo Dim Camau Pellach / 

Rhybudd yn cael ei weithredu – cwestiynu’r broses 

awtomatig o Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu   

10. Mae dryswch ynghylch pwy sy’n gyfrifol am 

ddiweddaru’r dioddefwr, gan arwain at nifer o 

asiantaethau’n cysylltu â’r dioddefwr 

11. Ffeil Gwasanaeth Erlyn y Goron - nid yw dyddiadau 

adolygu bob amser yn cael eu bodloni. Oedi hir cyn cael 

cyngor ynghylch: Mesurau Arbennig - Gwasanaeth Erlyn 

y Goron i flaenoriaethu hyn 

12. Gofyniad post - pryderon i’r dioddefwr ynghylch diogelu 

– Adolygu’r broses a llythyron 

13. Ceisiadau hwyr gan Wasanaeth Erlyn y Goron i’r Uned 

Gofal Tystion yn rhybuddio dioddefwyr bod angen iddynt 

fynd i’r llys. Nid yw hyn yn rhoi digon o amser i’r Uned 

Gofal Tystion gael gafael ar y dioddefwr a gwneud y 

trefniadau angenrheidiol.   

14. Nid yw Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol Sir 

Benfro/Ceredigion bellach yn derbyn diweddariadau 

ynghylch achosion Risg Uchel yn y Llys - yr Uned Gofal 

Tystion i ddatrys hyn 

15. Y camddefnydd o Gynghorwyr Trais Domestig 

Annibynnol gan yr Amddiffyniad a’r Erlyniad i gael ei 

ddatrys drwy Lys Trais Domestig Arbenigol. 

16. Llys Ynadon Hwlffordd - materion yn ymwneud â’i 

gynllun.  I’w hystyried gan Lys Trais Domestig Arbenigol 

17. Defnydd dioddefwyr o Gyswllt Fideo neu sgriniau yn y 

llys - swyddogion i esbonio i ddioddefwyr drwy Fesurau 

Arbennig   
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18. Cyflymder diweddariadau i’r dioddefwr. Mae dioddefwyr 

weithiau’n gweld y canlyniad ar y cyfryngau 

cymdeithasol cyn derbyn y diweddariad swyddogol. Llys 

agored - dim rheolaeth dros y rhai sy’n mynychu 

19. Nid yw Canlyniadau llysoedd remand ar ddydd Sadwrn 

yn cael eu derbyn gan yr Uned Gofal Tystion tan ddydd 

Llun: Un Pwynt Cyswllt i gael ei nodi yn yr Ystafell Reoli  

20. Prosesau ynglŷn â dedfrydu. Yr Adran Cyfiawnder 

Troseddol i adrodd yn ôl i’r Bwrdd Cyfiawnder Troseddol 

Lleol 

21. Gorchymyn Atal: Weithiau, nid yw’r dioddefwr yn 

derbyn copi - y llysoedd i ddarparu diweddariad 

 

Mapio'r broses 

cam-drin 

domestig  

 

Swyddogion 

arweiniol yr 

Adolygiad 

Cam-drin 

Domestig 

Mai 2019  1. Adolygu nifer y ffurflenni Cam-drin Domestig, Stelcio ac 

Aflonyddu (DASH) sy’n dod i mewn gan drydydd parti a’r 

wybodaeth sydd ar goll, gan nad yw DASH wedi’u cofnodi  
yn fewnol a’u cysylltu â Throsedd  

2. Ystyried materion yn ymwneud ag Uniondeb Data 

Troseddau 

3. Gweld a oes unrhyw synergedd rhwng y ganolfan 

bregusrwydd a’r Uned Cofnodi Troseddau/ y Gynhadledd 

Asesu Risg Aml-asiantaeth (MARAC)   

4. Gwirio i weld a yw rhywfaint o wybodaeth dioddefwyr 

cam-drin domestig/dioddefwyr eildro ar goll gan             

Fiwro Cudd-wybodaeth yr Heddlu (FIB)  

5. Y Tîm Archwilio Troseddau i edrych ar newidiadau i godau 

agor 

6. Cofrestrydd Troseddau’r Llu i roi manylion am yr 

archwiliadau h.y. pa feysydd sydd wedi’u harchwilio 

7. Y Tîm Archwilio Troseddau i edrych ar y capasiti ar gyfer 

cynyddu archwiliadau 

8. Mae angen esbonio i swyddogion y broses o gael 

gwybodaeth gan y ddesg Cam-drin Domestig a’r oedi 

posibl y gallent ei wynebu. 
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9. Cyfathrebu ynghylch eglurder am gyfrifoldebau rhwng 

desgiau amrywiol (arfau tanio, cudd-wybodaeth, Biwro 

Cudd-wybodaeth yr Heddlu)  

10. Cytundeb rhannu gwybodaeth gyda’r Gwasanaeth Prawf; 

rhannu cudd-wybodaeth, marcwyr ac ati.  

11. Adolygu a mireinio’r ddogfen friffio, penderfynu pa 

wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y 

Goron o’r pecyn briffio 

12. Y ddesg i ddweud wrth swyddogion os oes yna faterion 

brys i’w hystyried cyn i’r pecyn gael ei gwblhau 

13. Adolygu anghytundebau 

14. Mae angen deall y cynnydd mewn cyfeiriadau MARAC - 

mae angen gwell trothwy o ran yr hyn sy’n mynd i MARAC 

a’r hyn sydd ddim 

15. Mae angen cyfathrebu ynghylch DASH i rai o dan 16 oed 

pan nad oes angen un   

16. Mae angen i ansawdd DASH gyfrannu at storfa ganolog - 

dysgu’r gwersi ac ar Unedau Gorchymyn Sylfaenol 

17. A all y Tîm Archwilio Troseddau anfon gwelliannau y 

maent yn eu gweld mewn perthynas â manylion plant, 

arfau tanio ac yn y blaen 

18. Gwirio problem dioddefwyr eildro - y llyfrynnau ddim cael 

eu diweddaru - mae angen i swyddogion gysylltu â’r 

Biwro Cofnodi Troseddau i’w diweddaru. 

19. Mae angen cyfathrebu â swyddogion ynghylch gwirio 

cwestiynau ynglŷn â’r arestio, y camau priodol er mwyn 

lliniaru risg ac ati, cyn gadael y safle. 

20. Ystyried ailalino’r cyfarfodydd perfformiad er mwyn 

sicrhau bod Cam-drin Domestig yn cael sylw 

21. Mae angen cyfathrebu ynghylch pwrpas a phwysigrwydd 

swyddogion yn gorfod cwblhau’r DASH  

22. Angen Sicrhau Ansawdd yr Asesiadau Risg  

23. Mae angen gwirio am ddata coll a diffodd yr anfon 

awtomatig, fel bod rhaid gwasgu botwm er mwyn rhannu 

gwybodaeth 
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24. Bwrdd Rhanbarthol y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, 

Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i godi’r mater o 

rannu gwybodaeth rhwng gwahanol awdurdodau lleol  

25. Gwirio i weld beth sy’n cael ei anfon allan gan y system 

ynglŷn ag oedolion/dibynyddion bregus  

26. Gwirio bod y maes Beichiogrwydd yn cael ei rannu 

27. Cofrestrydd Troseddau’r Llu i sicrhau nad yw dibynyddion 

sy’n oedolion yn cael eu tynnu o’r adran dibynyddion  

28. Egluro’r nifer cyfartalog sy’n mynd at MARAC a’r gost 

gyfartalog 

29. Cofrestrydd Troseddau’r Llu/Archwilio Troseddau i 

eistedd gyda’r Ddesg er mwyn Sicrhau Ansawdd 

30. Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i roi trefn ar 

swyddogaethau’r ddesg - Pencampwyr Cam-drin 

Domestig, desg i addasu swyddogaethau. 

 

Gweithdy llwybr 

y dioddefwr 

troseddau rhyw 

(oedolion) 

Y Prif 

Arolygydd 

gyda 

phortffolio a 

Swyddfa’r 

Comisiynydd 

Heddlu a 

Throseddu. 

Gorffennaf 

2019  

1. Safleoedd SARC y dyfodol yn cael eu nodi drwy brosiect 

rhanbarthol - Aberystwyth, Abertawe, Caerdydd. 

Codwyd pryderon ynghylch colli darpariaeth yng 

Nghaerfyrddin lle mae darpariaeth Damweiniau ac 

Achosion Brys 24 awr yn agos i SARC. Sut fydd hyn yn 

gweithio yn Aberystwyth? I’w ystyried yng nghyfarfod y 

Bwrdd Prosiect Rhanbarthol  

2. Bydd pob dioddefwr yn cael ei gyfweld gan Dditectif 

Gwnstabl sydd wedi derbyn hyfforddiant PIP2 (newid 

gan Y Coleg Plismona). Rôl Swyddogion Hyfforddedig 

mewn Troseddau Rhyw (SOTO) wedi newid. Bydd 

adolygiad o’r galw am Swyddogion Hyfforddedig mewn 

Troseddau Rhyw a’u nifer yn cael ei gynnal  

3. Dylid egluro rolau pawb sy’n gysylltiedig (SOTO, 

Gweithiwr Argyfwng, Cynghorydd Trais Rhywiol 

Annibynnol, Goleudy, Gwasanaeth Tystion Cyngor ar 

Bopeth) yn glir mewn mewnbynnau hyfforddiant, yn 

enwedig hyfforddiant yr Adran Ymchwilio i Droseddau. 

Dylid hefyd cael eglurder ynghylch y ddarpariaeth er 
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mwyn galluogi swyddogion i reoli digwyddiadau 

dioddefwyr e.e.  Disgwyl aros am wasanaethau cwnsela 

4. Mae darpariaeth y rhan Iechyd o’r archwiliad wedi cael 

sylw ar lefel ranbarthol. Os bydd materion penodol yn 

codi’n lleol yn y cyfamser, dylid eu codi drwy’r grŵp 

Trais a Throseddau Rhyw Difrifol. 

5. New Pathways i ystyried y polisi gweithio unigol a’r 

effaith y mae hyn yn ei gael. Mae gwaith eisoes yn cael 

ei ddatblygu drwy bractisau meddygon teulu ac ati er 

mwyn cyflawni mwy o leoliadau allgymorth. 

6. Goleudy i gefnogi teuluoedd dioddefwyr ifanc, ond 

mae’n rhaid i blant ac oedolion sy’n dioddef o ganlyniad 

i drosedd rhywiol gael eu cefnogi gan New Pathways yn 

unig. 

7. System TG Goleudy i ddiweddaru’r System Rheoli 

Troseddau’n awtomatig i ddweud bod Goleudy wedi cael 

cyswllt (cofnod bod cyswllt wedi’i wneud, ond dim 

manylion y drafodaeth) - Goleudy i drafod gydag IS&T. 

I’w nodi â llaw yn y cyfamser 

8. Angen delio â materion cyfreithiol - ni fydd yn caniatáu i 

fanylion dioddefwyr gael eu hanfon yn uniongyrchol at 

New Pathways ar hyn o bryd. 

9. Dryswch ynghylch pwy fydd yn darparu pa gyswllt, a 

pha mor aml  

10. Swyddog yr Achos i nodi’n glir yng nghytundeb y 

dioddefwr pa wybodaeth/pa mor aml y bydd yn cael ei 

ddarparu, ac egluro pa gyswllt a chymorth a ddarperir 

gan New Pathways. 

11. Cyfathrebu â phob swyddog ynghylch contract y 

dioddefwr a rheoli disgwyliadau  

12. Yn sgil y newidiadau uchod, bydd angen adolygu a 

diweddaru polisi’r Llu 
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Mark Collins QPM 
Prif Gwnstabl – Chief Constable. 
Rhif Ffôn/Tel.No. 01267 226308 
E-Bost/E-Mail: 
carol.price@dyfed-powys.pnn.police.uk 
 

30 Ionawr 2020 
 

Mr. Dafydd Llywelyn, 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, 
Heddlu Dyfed-Powys, 
Pencadlys yr Heddlu, 
Caerfyrddin. SA31 2PF 
 
 
Annwyl Gomisiynydd,  
                                     

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i gydnabod yr adroddiad craffu dwys sydd wedi’i gwblhau 
gennych chi a’ch adran i ymagwedd yr Heddlu tuag at fonitro Dioddefwyr yn tynnu’n ôl, sydd, 
fel y gwyddoch, yn un o fy mhrif flaenoriaethau ar gyfer yr heddlu mewn perthynas â gwella 
bodlonrwydd dioddefwyr a hyder mewn plismona.  

 
Hoffwn eich sicrhau y byddwn ni’n parhau i adeiladu ar ein perfformiad, ac mae’r Prif 

Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Roderick wedi penodi’r Uwch-arolygydd Ifan Charles i arwain 
ar Grŵp Aur yr Heddlu.  

 
Er eich gwybodaeth, bydd y pwyntiau canlynol yn cael eu datblygu:  
 

 Bydd Cynllun Gweithredu’r Heddlu’n cael ei grynhoi ym mis Chwefror 2020. Bydd 
y cynllun hwn yn tynnu’r pwyntiau a’r argymhellion a godwyd yn yr Adolygiad o 
Ddioddefwyr yn Tynnu’n Ôl at ei gilydd.  
 

 Bydd hyn yn cael ei oruchwylio gan Grŵp Aur yr Heddlu, a fydd yn ymgynnull ym 
mis Chwefror 2020. 

 

 Rhoddir diweddariadau misol ar Gynllun Gweithredu’r Heddlu yng nghyfarfodydd 
y Bwrdd Plismona. 

 

 Rhoddir cyflwyniad ar gynnydd o ran Cynllun Gweithredu’r Heddlu yng nghyfarfod 
y Bwrdd Plismona ym mis Mai. 

 
Byddaf yn sicrhau bod yr heddlu nawr yn gweithio’n agos â’ch swyddfa er mwyn 

sicrhau bod yr argymhellion a nodwyd o fewn yr adroddiad yn cael eu gweithredu ar lefel 
strategol ac ar lefel weithredol, ac yn darparu cynllun gweithredu arfaethedig wrth symud 
ymlaen. 
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Os hoffech drafod hyn gyda mi yn y cyfamser, peidiwch ag oedi i gysylltu â mi.  
 

Yr eiddoch yn gywir, 
 

 
 

Mark Collins, 
Prif Gwnstabl. 
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PANEL HEDDLU A THROSEDDU DYFED-POWYS 

21
AIN

 CHWEFROR 2020 
 

PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD 

Yr argymhellion/penderfyniadau allweddol y mae eu hangen: 

 

Ystyried y penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd a gwneud y 
fath adroddiad neu argymhellion ag y gwêl y Panel yn briodol.  

 

 

 

 

 

Rhesymau:  
 

Mae dyletswydd statudol ar y Panel i wneud hyn. 

 

 

 
 

 

Awdur yr Adroddiad: 

Robert Edgecombe 

Swydd: 

Rheolwr Gwasanaethau 
Cyfreithiol 

Rhif Ffôn: 

01267 224018 

Cyfeiriad e-bost: 

rjedgeco@carmarthenshire.gov.uk 
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EXECUTIVE SUMMARY 

DYFED-POWYS POLICE AND CRIME PANEL 
21

ST
 FEBRUARY 2020 

 

 

DECISIONS TAKEN BY THE COMMISSIONER 
 
Section 28(6) of the Police Reform and Social Responsibility Act 2011 requires the Panel to 
review or scrutinise decisions made and actions taken by the Police and Crime Commissioner 
in connection with the discharge of his functions and make reports and recommendations to 
the Commissioner in relation to the discharge of those functions. 
 
Any such reports or recommendations must be published by the Panel. 

 
 

DETAILED REPORT ATTACHED? YES  
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Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 

List of Background Papers used in the preparation of this report: 

THESE ARE DETAILED BELOW      

 

Title of Document 

 

File Ref No. Locations that the papers are available for public inspection  

 
Host Authority File 

 
LS-
0511/58 

 
County Hall, Carmarthen 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

Tudalen 103



Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol



SWYDDOGOL 

 

SWYDDOGOL 

 

Penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd (gan gynnwys y rhai 

a wnaed yn y Bwrdd Plismona) 28 Ionawr 2020 – 14 Chwefror 

2020 

Teitl a Chrynodeb Dyddiad 

Cytunodd y Comisiynydd y dylai Heddlu Dyfed-Powys 
gymryd rhan yn ail gam y Cynllun Peilot Arsylwyr Dalfeydd 

Annibynnol. 

Cytunodd y Comisiynydd y dylai Heddlu Dyfed-Powys gymryd rhan 

yn ail gam y Cynllun Peilot Arsylwyr Dalfeydd Annibynnol. Ar hyn o 
bryd, mae cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd Dyfed-Powys 
yn cymryd rhan mewn cynllun peilot cenedlaethol sy’n cael ei 

arwain gan y Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd. Wedi’i 
rannu’n ddau gam, cychwynnodd y cam cyntaf ym mis Medi 2019, 

ac mae’n galluogi Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd i adolygu 
cofnodion dalfa’r rhai y nodwyd eu bod yn agored i niwed er mwyn 

cael gwell mewnwelediad i’r gofal a roddir i garcharorion bregus.  

Bydd cam 2 yn cychwyn ym mis Ionawr 2020 a bydd yn cynnwys 
rhai newidiadau i ymweliadau Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd â’r 

ddalfa. Gyda chaniatâd y carcharorion, cânt adolygu’r 
gweithdrefnau derbyn a rhyddhau yn y ddalfa. Hefyd, byddant yn 

ateb cwestiynau penodol ar y gweithdrefnau hynny, gyda ffocws ar 
les a hawliau carcharorion. 

29 Ionawr 

Cytunodd y Comisiynydd i gyfraniad o £1,250 tuag at Sefyll 
yn Erbyn Cam-drin Domestig. 

Cytunodd y Comisiynydd i roi cyfraniad o £1,250 tuag at Sefyll yn 

Erbyn Cam-drin Domestig. Rhoddir nawdd ar y cyd â 
Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu De Cymru, Gogledd Cymru a 

Gwent am gyfanswm o £5,000. 

Bydd y cyfraniad yn mynd tuag at Wobr Jack Sparrow Award 

mewn digwyddiad o’r enw Buddugoliaethus yng ngwesty’r Celtic 
Manor ar 26 Medi 2020. Mae’r digwyddiad yn dilyn y gynhadledd 
gyntaf ar gyfer goroeswyr dan arweiniad goroeswyr yn 2019. Bydd 

yr elw’n mynd tuag at helpu menywod a phlant sy’n gadael lloches. 

3 
Chwefror 

Cytunodd y Comisiynydd i roi cyfraniad tuag at Gyllidebu 

Cyfranogol. 

Cytunodd y Comisiynydd i roi cyfraniad i’r Heddlu, a fydd yn cynnal 

digwyddiad cyllidebu cyfranogol peilot yn y Drenewydd. Bydd yr 
Heddlu’n gweithio gyda Mutual Gain, a fydd yn cynorthwyo i 

gyflenwi’r cynllun peilot. Asiantaeth ymgynghori yw Mutual Gain, 
sy’n arbenigo mewn cynnal hyfforddiant a digwyddiadau CC. Yn 
dilyn canlyniadau’r digwyddiad CC yn y Drenewydd, y bwriad yw 

14 

Chwefror 
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cyflwyno digwyddiadau CC ledled yr ardal heddlu er mwyn helpu 

timoedd plismona bro i bennu beth mae’r gymuned eisiau 
buddsoddi ynddo.  

Mae’r CHTh wedi addo rhoi £140,000 i’r timoedd plismona bro 
(£10,000 i bob tîm plismona bro) i’w galluogi i gyflwyno’r 
digwyddiadau hyn yn llwyddiannus. 
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21
AIN

 CHWEFROR 2020 
 

ADBORTH GAN FWRDD ATEBOLRWYDD YR HEDDLU AR  

17
EG

 CHWEFROR 2020 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen: 

Nodi'r adborth gan aelodau'r Panel a fu'n arsylwi ar y cyfarfod a gofyn 
cwestiynau i'r Comisiynydd fel y bo'n briodol. 

 

 

Y rhesymau:  

Mae craffu ar y modd y mae'r Comisiynydd yn dal y Prif Gwnstabl i 
gyfrif yn un o swyddogaethau allweddol y Panel. 
 

 

 

 

 
 

 

Awdur yr Adroddiad: 

 

Robert Edgecombe 

Swydd: 

 

Swyddog Arweiniol 

Rhif Ffôn: 

01267 224018 

Cyfeiriad e-bost: 

rjedgeco@sirgar.gov.uk 
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EXECUTIVE SUMMARY 

DYFED-POWYS POLICE AND CRIME PANEL 
21

ST
 FEBRUARY 2020 

 

FEEDBACK FROM THE POLICING ACCOUNTABILITY BOARD 
ON THE 17

th
 FEBRUARY 2020 

 
The Scrutiny of how the Police and Crime Commissioner holds the Chief Constable to 
account is a key function of the Panel. 
 
One of the methods by which the Commissioner performs this function is the holding of public 
Policing Accountability Board meetings. 
 
Panel members regularly attend these meetings as observers to satisfy themselves that the 
Commissioner is holding the Chief Constable to account appropriately. 
 
The last Policing Accountability Board was held in Tenby on the 17th February 2020. 
 
 
 

DETAILED REPORT ATTACHED? No 

 

  

Tudalen 108



  

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 

List of Background Papers used in the preparation of this report: 

THESE ARE DETAILED BELOW      

 

Title of Document 

Host Authority File 

File Ref No. 

LS-0511/58 

Locations that the papers are available for public inspection  

County Hall Carmarthen 
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PANEL HEDDLU A THROSEDDU DYFED-POWYS 

21
AIN

 CHWEFROR 2020 
 

CYFARFOD GYDA'R DIRPRWY BRIF WEINIDOG 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen: 

Derbyn adroddiad ar lafar gan Yr Athro Ian Roffe ynghylch y cyfarfod. 

 

 

Y rhesymau:  

Bu cynrychiolwyr o holl Banelau Heddlu a Throseddu Cymru a 

Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cwrdd â'r Gweinidog yng 

Nghaerdydd ddydd Llun 2 Ionawr 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Awdur yr Adroddiad: 

Yr Athro Ian Roffe 

Robert Edgecombe 

Swydd: 

Is-gadeirydd y Panel 

Swyddog Arweiniol 

Rhif Ffôn 

01267 224018 

Cyfeiriad e-bost: 

rjedgeco@sirgar.gov.uk 
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EXECUTIVE SUMMARY 

DYFED-POWYS POLICE AND CRIME PANEL 
21

ST
 FEBRUARY 2020 

 

MEETING WITH THE DEPUTY FIRST MINISTER 
 
Following discussions at the last meeting of the Chairs and Vice-Chairs of the Welsh Police 
and Crime Panels in 2019, the WLGA agreed to facilitate a meeting between the Panels and 
the Deputy First Minister, Jane Hutt AM. 
 
The purpose of the meeting was to raise with the Minister concerns about how panel 
members are appointed and how the panels are funded and in particular that the unique 
status of the Welsh Panels places them at a disadvantage in comparison with their English 
counterparts. 
 
The Dyfed-Powys Panel was represented at the meeting by its Vice-Chair, Professor Ian 
Roffe, who will provide verbal feed back to the Panel at its meeting. 
 
 

DETAILED REPORT ATTACHED? YES 
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Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 

List of Background Papers used in the preparation of this report: 

THESE ARE DETAILED BELOW      

 

Title of Document 

Host Authority File 

File Ref No. 

LS-0511/58 

Locations that the papers are available for public inspection  

County Hall Carmarthen 
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Note of meeting between Deputy Minister & Chief Whip and the Police & Crime 

Panel (PCP) Chairs in Wales, 22 January, 2020, 10:15 AM, Conference Room, 

Second Floor, Ty Hywel, Cardiff Bay 

 

Attendees  
 
Jane Hutt AM, Deputy Minister & Chief Whip (DMCW) 
Karin Phillips, Deputy Director Community Safety (KP) 
Jayne Phillips, Crime & Justice (JP) 
 
Councillor Colin Mann – Vice Chair Gwent Police & Crime Panel (CM) 
Rachel Morgan, Wales Local Government Association (RM) 
Mel Jehu – Vice Chair South Wales Police & Crime Panel (MJ) 
Professor Ian Roffe – Vice Chair Dyfed Powys Police & Crime Panel (IR) 
Patricia Astbury – Chair North Wales Police & Crime Panel (PA) 
 

1. Welcome & Introductions. DMCW. The meeting was requested by the Chair of 
the WLGA PCP’s in Wales group to discuss the work of the PCPs and discuss 
the problems with the way panels are constituted in Wales.  
  

2. Each of the PCP chairs gave an overview on their respective panel 
membership and how they were chosen and appointed.  
 

3. The DMCW asked the group to summarise the main issues faced by PCPs.  
All agreed that these are: 
 

o Funding – there had been no uplift to the annual grant received from 
the Home Office since their inception. This is taken up by expenses 
and the regular meetings. Panel members often cover their own costs 
when the budget runs out. There is insufficient to cover training or 
conferences, and membership turnover increases the need for training. 
DMCW asked if similar concerns had been raised by English PCPs and 
if RM was aware of the extent to which LAs in England provide 
additional funding to PCPs. 

 
Action Point 1 
 
RM to provide information on the extent to which LAs contribute to PCPs in 
Wales and in England and whether similar concerns had been raised about 
funding levels by English PCPs 
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o Panel constitution – In Wales, the Panel is not a committee or joint 
committee of any local authority and in general in Wales’s panels work 
very well together and positive relationships have developed over time. 
This means that panels in Wales are unable to utilise resources from 
the local authority for support if the LA wishes to. In England, Local 
authorities are free to use their own budgets to resource the Police and 
Crime Panels as they see fit. 
 

o Legislation - The legislation to change the status of Panels in Wales is 
UK Government legislation. Also given that the National Assembly 
rejected the LCM in 2012 that was required to establish PCPs in Wales 
in the same way as in England therefore if it was agreed there would 
be benefit in revisiting the way PCPs in Wales are constituted then the 
view of the Assembly would need to be sought too.   

 

 
o Appointing panel members – given the status of the Panels in Wales, 

nominated panel members have to be submitted to the Home 
Secretary for agreement. It can take up to 8 weeks for the agreement 
to be received. For that period the new member is observing only. 
Usually the process of securing nominations was not problematic. 
However in May this year. There are also council elections in England 
as well as the PCC elections in England and Wales. This could bring a 
big churn in membership of elected members, added to the time taken 
by the Home Office to approve nominations.  

 
4.  It was confirmed that WLGA provide support to PCPs. For example the 

WLGA meet regularly with PCP chairs twice a year. WLGA had had a good 
relationship with the previous Home Office Crime Director, and are aiming to 
establish this with the current director.   

 
5. DCMW asked that RM work with the four Chairs to produce a short note 

summarising the issues and what they suggested could be done to address 

them. The paper should highlight where the situation in England differs and 

why. KP would raise the issues with the Home Crime Director, Asim Hafeez, 

with whom she has regular meetings. 

Action Point 2 

Panel members to draft a paper on the issues and KP would raise with the Home 

Office Crime Director for Wales 

 

6. There was discussion around the possibility of a representative of the panels 

attending the Policing & Partnership Board for Wales. DMCW explained the 

Board is owned by the PCCs and CCs and they have the responsibility for the 

Terms of Reference and membership; they had invited the FM to chair and he 

sometimes delegates the role to the DMCW.  DMCW suggested the members 
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could contact Paul Morris, the Head of the Police Liaison Unit to have that 

discussion.   

 

Action Point 5 

JP to link the panel members with Paul Morris. 

 

7. DMCW will inform the members of the Policing & Partnership Board for Wales 

about today’s meeting. A paper will be drafted to take to the Policing Board for 

information.  

Action Point 6 

DCMW to inform the Policing & Partnership Board for Wales of her meeting with the 

PCP Chairs 

8. DMCW suggested today’s discussion/meeting could continue between the 

panel members and officials. DMCW also suggested KP attend one of the 

meetings convened twice a year with the WLGA and the panel chairs.  

Action Point 7 
 
RM to invite KP to one of the WLGA PCP meetings 
 

Action Point 8 
 
KP and RM will meet and discuss PCPs outside the meeting. 
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