
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

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/
https://www.dyfed-powys.police.uk/
https://en-gb.facebook.com/DPPolice
https://twitter.com/DyfedPowys
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/

