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1.0 Crynodeb 

2.0 Canlyniad  
Mae Heddlu  Dyfed-Powys (HDP) yn cynnal adolygiadau bodlonrwydd dioddefwyr 

yn unol â’r gofynion a osodir gan y Swyddfa Gartref. Mae arolygon bodlonrwydd 

dioddefwyr yn:  

a) ystyried profiad dioddefwyr, nid dim ond adeg cam cychwynnol 

gweithredu gan yr heddlu, ond yn y camau dilynol; ac  

b) yn rhoi gwybodaeth am brofiad dioddefwyr y gall heddluoedd a 

Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu weithredu arni er mwyn gwella 

cyflenwi gwasanaeth. 

Mae arolygon bodlonrwydd dioddefwyr wedi’u strwythuro o gwmpas nifer o 

gwestiynau craidd, gan archwilio i ymatebion bodlonrwydd ar draws pedwar cam 

rhyngweithio: cyswllt cychwynnol, camau gweithredu, camau dilynol (rhoi’r 

wybodaeth ddiweddaraf), triniaeth, yn ogystal â’r profiad cyfan. Y grwpiau 

dioddefwyr sy’n cael eu hystyried gan Heddlu Dyfed-Powys ar hyn o bryd yw: 

byrgleriaethau domestig, troseddau treisgar, troseddau cerbydau, digwyddiadau 

casineb; tanau bwriadol a difrod troseddol, lladradau ac ysbeiliadau. 

Nod adolygiad y Panel oedd rhoi barn annibynnol i Heddlu Dyfed-Powys o ran sut 

y maent wedi cyfathrebu â dioddefwyr lladradau yn ystod eu hachos, a nodi 

unrhyw feysydd posibl ar gyfer dysgu a gwella.  

3.0 Y Sefyllfa  
3.1 Ystadegau 

Mae’r graffiau canlynol yn dangos canfyddiadau’r dioddefwyr a holwyd o’r 

gwasanaeth a ddarparwyd gan Heddlu Dyfed-Powys. Mae’r data’n ymwneud ag 

arolygon a gynhaliwyd yn 2018 gan mai dyna oedd y data diweddaraf a oedd ar 

gael i swyddfa’r Comisiynydd ar y pryd.    

Mae’r graff canlynol yn dangos tueddiadau dros amser, ac yn dangos bod 

dioddefwyr yn gyson fwy bodlon â rhwyddineb cysylltiad a’r ffordd y maent wedi 

cael eu trin, ac yn llai bodlon â chael eu diweddaru na holl agweddau eraill eu 

profiad.   
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Ffynhonnell: Qlikview 

Mae’r graff nesaf yn dangos cyfanswm yr ymatebion ar gyfer y cwestiwn “wedi 

derbyn y wybodaeth ddiweddaraf”, wedi’i rannu i bob grŵp dioddefydd. Mae 

ymatebwyr yn cael y cyfle i ateb cwestiynau ar raddfa 7 pwynt, sy’n amrywio o 

‘anfodlon iawn’ i ‘bodlon iawn’. Er symlrwydd, mae’r ymatebion wedi’u grwpio’n 

dri dewis – ‘anfodlon’, ‘nid yn fodlon nac yn anfodlon’ a ‘bodlon’. 

 

Ffynhonnell: Qlikview 

Er mwyn deall y gyfran gymaradwy o anfodlonrwydd, cynhyrchwyd y graff 

canlynol er mwyn dangos y canlyniadau fel canran o’r holl arolygon a 

gynhaliwyd. Roedd hyn yn dangos bod tua chwarter o ddioddefwyr lladradau, 

troseddau treisgar ac ysbeiliadau wedi mynegi rhywfaint o anfodlonrwydd 

ynghylch pa mor dda y cawsant eu diweddaru am gynnydd eu hachos. 

Arweiniodd hyn at ddewis hap-sampl o 18 achos lladrata i’w hadolygu gan y 

Panel Sicrhau Ansawdd. 
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Ffynhonnell: Qlikview 

3.2 Canfyddiadau blaenorol  

Ystyriodd y Panel Sicrhau Ansawdd y mater o ddiweddariadau dioddefwyr yn eu 

cyfarfod diwethaf (Hydref 2019) o dan y pwnc ehangach o gymorth ar gyfer 

dioddefwyr troseddau domestig. Rhestrir y canfyddiadau perthnasol yn y tabl 

isod.   

 

Meini prawf Nifer yr 

achosion 

Sylwadau 

Cytundeb dioddefydd 

wedi’i greu  

8 Gwrthododd un, optiodd un allan, ac 

roedd un yn glaf preswyl ar ward 

iechyd mewnol ac yn methu â 

chymryd rhan lawn.  

Diweddariadau dioddefwyr 

yn unol â’r cytundeb  

13 Roedd nifer o ddiweddariadau’n 

amherthnasol gan nad oedd cytundeb, 

neu roedd diffyg ymgysylltiad â’r 

dioddefydd (roedd y dioddefydd wedi 

optio allan). Roedd un achos lle’r oedd 

y dioddefydd wedi’i ddiweddaru sawl 

gwaith, ond doedd dim tystiolaeth ei 

fod wedi cael gwybod am y canlyniad 

terfynol.   
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3.3 Cynnydd a wnaed ers yr adolygiad diwethaf  

Rhoddwyd adborth i Heddlu Dyfed-Powys a bydd cynnydd yn cael ei asesu drwy 

weithgarwch craffu yn y dyfodol.   

4.0 Canlyniadau 

4.1  Crynodeb o’r achosion a adolygwyd 

Dewiswyd 18 achos o ladrad o sampl lle’r oedd arolygon bodlonrwydd dioddefwyr 

wedi’u cwblhau. Digwyddodd 6 achos yn Sir Gaerfyrddin, 4 yng Ngheredigion, 4 

yn Sir Benfro, a 4 ym Mhowys. Adolygodd y Panel 17 o’r achosion hyn – 

eithriwyd un gan fod yr eitem a oedd wedi’i ddwyn ar goll mewn gwirionedd, a 

daeth yr unigolyn a adroddodd am y lladrad o hyd iddo yn fuan ar ôl adrodd. Ni 

welodd yr Aelodau Panel yr atebion i’r arolygon bodlonrwydd dioddefwyr.  

Canlyniad  Nifer yr 

achosion 

14 – Mae’r dioddefydd yn gwrthod / methu cefnogi camau 

gweithredu. NI chafodd drwgdybyn ei adnabod. 

1 

15 – Mae’r dioddefydd yn cefnogi camau gweithredu, ond mae 

trafferthion tystiolaethol.   

2 

16 – Cafodd drwgdybyn ei adnabod, ond mae’r dioddefydd yn 

gwrthod cefnogi camau gweithredu, neu mae’r dioddefydd wedi tynnu 

ei gefnogaeth yn ôl.  

2 

18 – Ymchwiliad wedi’i gwblhau: ni chafodd drwgdybyn ei adnabod. 12 

 

4.2  Crynodeb o’r canfyddiadau o’r adolygiad hwn 

Yn ogystal â mynegi eu barn am y ffordd y cafodd dioddefwyr eu diweddaru am 

gynnydd eu hachos, gofynnwyd i’r Aelodau Panel fesur:  

1. nifer yr achosion lle y cytunwyd ar gytundeb cyfathrebu â’r dioddefydd; a  

2. pha un ai a lynwyd wrth y cytundeb hwn yn ystod oes yr achos. 

 

Meini prawf Nifer yr 

achosion 

Sylwadau  

Crëwyd cytundeb 

dioddefydd 

11 Dewisodd rhai dioddefwyr beidio â 

chadarnhau cytundeb cyswllt. 

Nid oedd gan achosion eraill 

dystiolaeth o gytundeb, ond roedd y 

dioddefydd wedi’i ddiweddaru’n 

briodol. 

Dim ond un achos oedd yn cynnwys 

oedi o ran diweddaru’r dioddefydd. 

Roedd diweddariadau 

dioddefwyr yn unol â’r 

cytundeb / cysylltwyd â’r 

dioddefydd yn rheolaidd  

12 
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4.2 Arfer gorau 

 Nododd y Panel fod nifer o achosion yn dangos fod pob cam rhesymol 

wedi’i gymryd gan yr Heddlu er mwyn ymchwilio i’r drosedd a diweddaru’r 

dioddefydd. Tynnwyd sylw at bum achos yn arbennig fel enghreifftiau o 

arfer gorau.  

 Roedd wyth achos yn dangos tystiolaeth bod cymorth dilynol priodol wedi’i 

gynnig i’r dioddefydd, er nad oedd pawb o reidrwydd wedi’i dderbyn.  

 Nododd y Panel fod 8 cofnod wedi’u cymeradwyo’n rheolaidd gan y 

goruchwylydd. Ni sylwyd ar gofnodion goruchwyliaeth wyth achos, felly 

gallai mwy fod wedi’u cymeradwyo ond nid eu cofnodi gan y Panel. 

 Roedd y swyddog mewn un achos yn arbennig wedi dogfennu bod y 

dioddefydd wedi derbyn cerdyn ‘GOFALU’ a thaflen dioddefydd trosedd, er 

bod y dioddefydd wedi gwrthod cymorth ychwanegol. Nodwyd fod hyn yn 

beth da iawn, gan y byddai wedi sicrhau y gallai’r dioddefydd ofyn am 

gymorth pellach yn y dyfodol pe bai angen.  

4.3 Meysydd dysgu 

 Nid oedd tystiolaeth bod cefnogaeth wedi’i chynnig mewn 9 achos a 

adolygwyd. Fodd bynnag, nododd yr Aelodau nad dioddefydd y drosedd 

oedd wedi adrodd mewn dau achos, a allai fod wedi drysu’r mater o ran 

pwy y dylid cynnig cymorth iddo. 

 Mewn un achos penodol, roedd yr Aelodau’n teimlo nad oedd casgliadau’r 

goruchwylydd yn gwbl gyfiawn, a’u bod o bosibl yn fesurau rhagataliol. 

 Ymddengys bod un achos ond wedi’i ddatblygu yn dilyn ymyrraeth yr 

ymchwilydd arolwg bodlonrwydd dioddefwyr. Holodd yr aelodau pa un ai a 

ddylai goruchwylwyr adolygu achosion sydd heb eu cwblhau’n rheolaidd er 

mwyn sicrhau nad oes unrhyw oedi diangen i’r ymchwiliad neu’r cyswllt  

a'r dioddefydd, neu pha un ai a ydynt yn gwneud hyn.   

4.4 Crynodeb manwl o achosion 

Achos 1 

 Datryswyd yr achos hwn ac roedd tystiolaeth bod y dioddefydd wedi cael 

cynnig cymorth priodol.   

 Ystyriodd yr aelodau bod y dioddefydd wedi aros rhy hir i gael ei eiddo yn 

ôl o dan yr amgylchiadau.   

Achos 2 

 Diweddarwyd y dioddefydd yn yr achos hwn cyn gynted ag y daeth 

tystiolaeth ar gael, yn unol â’i gais.   
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 Ystyriwyd bod yr ymchwiliad cyfan ychydig yn faith, ac ymddengys bod yr 

ymchwiliad wedi oedi hyd nes i’r ymchwilydd arolwg bodlonrwydd 

dioddefwyr ymyrryd.  

Achos 3 

 Canfu’r Aelodau bod cymorth priodol wedi’i gynnig i’r dioddefydd hwn, a 

oedd wedi arwyddo i gadarnhau nad oedd eisiau mynd ymlaen â’r mater 

gan mai lladrad gwerth isel iawn ydoedd.  

Achos 4 

 Oherwydd nad oedd y dogfennau a roddwyd i’r Panel yn gyflawn, nid oedd 

modd gweld rhywfaint o’r cynnydd. Fodd bynnag, o’r hyn oedd ar gael, 

teimlai’r aelodau y bu ymchwiliad trylwyr a chysylltiad sylweddol â’r 

dioddefydd.  

Achos 5 

 Diweddarwyd y dioddefydd yn yr achos byr hwn yn rheolaidd, yn unol â’i 

gytundeb.   

Case 6 

 Nododd yr Aelodau bod yr heddlu wedi gweithredu’n gyflym, bod y 

dioddefydd wedi’i sicrhau, a bod ymholiadau rhesymol wedi’u cynnal.   

 Cynhaliodd SCCH ymweliad dilynol hefyd, fodd bynnag, nid oedd y Panel 

yn medru dod o hyd i gytundeb dioddefydd.   

Achos 7 

 Roedd dioddefydd y lladrad hwn yn amharod i gefnogi camau gweithredu 

gan yr heddlu, a thynnodd yn ôl yn ddiweddarach. Cadarnhawyd hyn yn 

ysgrifenedig.   

 Mae’n bosibl fod ei amharodrwydd wedi cyfrannu at y ffaith bod nifer o 

gwestiynau heb eu hateb ar y cofnod trosedd.  

 Nododd yr Aelodau fod y swyddog yn ymddangos fel pe bai wedi cymryd 

camau rhesymol i gyfweld â dioddefydd anfodlon ac ystyriwyd bod 

cefnogaeth briodol wedi’i rhoi.   

Achos 8 

 Nododd yr Aelodau fod yr achos hwn yn ymddangos yn syml, ond nodwyd 

nad oedd yn glir pa un ai a oedd y Cwnstabl wedi dilyn cyngor y Rhingyll i 

sicrhau bod y dioddefydd yn gwybod na fyddent yn cynnal ymholiadau 

pellach.   

 Roedd y dioddefydd wedi dweud o’r cychwyn ei fod ond eisiau i’r drosedd 

gael ei chofnodi, ac nad oedd eisiau dilyn camau pellach. 
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Achos 9 

 Er bod yr achos wedi’i drin yn brydlon, nododd yr Aelodau nad oedd yr 

unigolyn a oedd yn adrodd ar ran y dioddefydd (merch y dioddefydd) yn 

fodlon.  

 Nid oedd yr Aelodau’n siŵr pa un ai a fyddai cymorth wedi’i roi i’r 

dioddefydd neu’r unigolyn a adroddodd am y drosedd.   

Achos 10 

 Mynegodd yr Aelodau bryder ei fod yn edrych fel na pe bai dioddefydd 

ymchwiliad a oedd yn ymddangos fel ymchwiliad hir wedi’i ddiweddaru’n 

rheolaidd - nodwyd fod tua phum wythnos wedi mynd heibio cyn y 

cysylltwyd â’r dioddefydd.   

Achos 11 

 Ni fynegodd yr Aelodau unrhyw bryderon â’r achos hwn, gan ddweud bod 

cytundeb wedi’i gytuno ac y glynwyd wrth y cytundeb, gyda’r 

goruchwylydd yn cymeradwyo canlyniad y drosedd hon.   

Achos 12 

 Roedd yr achos hwn yn ymwneud â dioddefydd agored i niwed a oedd yn 

cael ei gefnogi gan ei ferch.  

 Mynegodd yr Aelodau bryderon nad oedd tystiolaeth o gytundeb 

dioddefydd na thystiolaeth bod cymorth wedi’i gynnig.  

Achos 13 

 Ni fynegodd yr Aelodau unrhyw bryderon â’r achos hwn, gan nodi bod 

cytundeb dioddefydd wedi’i greu a bod cymorth wedi’i gynnig, ond bod y 

dioddefydd wedi gwrthod y ddau.   

Achos 14 

 Gwrthododd y dioddefydd hwn gymorth pellach hefyd, ac fe’i diweddarwyd 

yn unol â’r cytundeb a wnaed.   

Achos 15 

 Ni fynegodd yr Aelodau unrhyw bryderon ynglŷn â’r diweddariadau a 

roddwyd i’r dioddefydd yn yr achos, ond nid oeddent yn medru dod o hyd i 

dystiolaeth bod cymorth dilynol priodol wedi’i gynnig.   

Achos 16 

 Roedd y dioddefydd yn yr achos hwn wedi cytuno i gytundeb, ac wedi 

mynegi ei fodlonrwydd o ran derbyn rhif cyfeirnod trosedd ar gyfer 

dibenion yswiriant.  
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 Oherwydd yr oedi o ran adrodd am y drosedd, doedd dim llwybrau ymholi 

ar ôl, felly caewyd yr achos ar ôl diwrnod. Cafodd y dioddefydd wybod am 

y penderfyniad hwn.   

Achos 17 

 Nododd yr Aelodau bod y dioddefydd yn yr achos hwn wedi’i ddiweddaru 

am gynnydd yr ymchwiliad.  

 Nid oedd drwgdybyn wedi’i adnabod, er waethaf apeliadau yn y wasg a 

thrwy gyfryngau cymdeithasol. 

 Roedd y dioddefydd wedi dweud ei fod ond eisiau diweddariad os oedd 

drwgdybiedigion yn cael eu hadnabod, a dyna a wnaed.  

 Gwrthododd y dioddefydd unrhyw gymorth ychwanegol, ond rhoddwyd 

cerdyn ‘GOFALU’ a thaflen dioddefydd trosedd iddo.   

5.0 Camau Gweithredu 
Camau gweithredu a awgrymwyd ac ymateb yr Heddlu  

Rhif Sylw Ymateb yr Heddlu 

1 

 

 

 

 

 

2. 

Doedd dim tystiolaeth o 

gymorth yn cael ei gynnig i 

ddioddefwyr mewn mwy na 

hanner o’r achosion a 

adolygwyd. Er mwyn bod yn 

sicr fod pob dioddefydd yn 

cael cynnig cymorth pellach, 

rhaid i swyddogion sicrhau 

bod tystiolaeth o hyn yn y 

cofnodion. 

Nid oedd tystiolaeth o 

gymeradwyaeth 

goruchwylydd cadarn ym 

mhob achos. Os disgwylir hyn 

gan oruchwylwyr, dylid 

dangos tystiolaeth llawn o’u 

hadolygiad o fewn y cofnod 

trosedd. 

Mae’r materion a godwyd gan y 

Panel Sicrhau Ansawdd yn cyd-fynd 

ag adolygiad craffu dwys diweddar 

SCHTh i ddioddefwyr yn tynnu’n ôl 

ac adolygiad annibynnol o 

wasanaethau dioddefwyr Goleudy 

yn ardal Dyfed-Powys. Mewn 

ymateb i hyn, mae’r Heddlu wedi 

sefydlu Grŵp Aur er mwyn 

goruchwylio a chynllunio camau 

gweithredu ar gyfer gwaith sy’n 

ymwneud â dioddefwyr ac wedi 

neilltuo adnodd penodol. Bydd Prif 

Arolygydd yn canolbwyntio’n llwyr 

ar y prosiect hwn am 3 mis, gan 

sicrhau bod camau gweithredu 

trawsadrannol yn cael eu cytuno 

a’u gweithredu er mwyn dwyn yr 

Heddlu i sefyllfa lle y gall ymateb 

yn gadarnhaol i’r holl argymhellion 

a godwyd. Bydd y Panel Sicrhau 

Ansawdd yn derbyn diweddariad ar 

y gwaith hwn maes o law. 
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4.0 Adolygiad 
Gan fod y gwaith hwn yn cael ei ddatblygu mewn prosiect mwy, bydd SCHTh yn 

gweithio gyda’r Heddlu er mwyn cytuno ar amserlen briodol ar gyfer adolygu 

cynnydd yn erbyn y camau gweithredu.   

 


