
 

 

 
 
Annwyl Alun 
 
Ysgrifennaf atoch ynglŷn â’ch llythyr a ddaeth i law ar 8 Ionawr. Gweler isod ymateb yr Awdurdod 
i’r pwyntiau yr ydych yn eu codi o ran cefnogi gwaith pwysig Panel Heddlu a Throseddu                    
Dyfed-Powys. 
 
1. Pa un a yw eich awdurdod yn ystyried bod angen adolygu Cynllun Heddlu a 

Throseddu'r Comisiynydd o ystyried natur newidiol y bygythiadau i'n cymunedau. 
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn llwyr gefnogi Cynllun Heddlu a Throseddu presennol y 
Comisiynydd. Ymatebodd yr Awdurdod i’r ymgynghoriad ar yr adeg briodol ac mae’n parhau i 
fod o’r farn bod y cynllun yn addas at y diben a bod y blaenoriaethau a’r camau gweithredu 
hefyd yn parhau’n briodol yn amodol ar unrhyw dueddiadau newydd a allai ddod i’r amlwg yn 
y dyfodol. Mae’r awdurdod yn gwbl hyderus yn y cynllun presennol.  
 

2. Pa un a yw eich awdurdod yn ystyried bod angen adolygu Cynllun Heddlu a 
Throseddu'r Comisiynydd er mwyn sicrhau ei fod yn cyd-fynd yn well â'r cynllun 
llesiant ar gyfer eich Sir a sicrhau bod anghenion trigolion eich Sir yn cael eu diwallu 
mor effeithiol â phosibl   
Nid cynllun ar gyfer yr Awdurdod yn unig yw’r Cynllun Llesiant Lleol. Cafodd y cynllun sy’n un 
ar y cyd rhwng y gwasanaethau cyhoeddus ei baratoi a’i gymeradwyo gan yr holl bartneriaid.    
Mae hyn yn cynnwys Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a oedd yn rhan o’r 
gwaith o asesu a chymeradwyo’r cynllun. Mae rhai o uwch swyddogion yr heddlu hefyd wedi 
bod yng nghyfarfodydd partneriaeth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a chyflwynwyd y 
Cynllun Heddlu a Throseddu gerbron y Bwrdd. Mae'r Awdurdod o'r farn bod Cynllun Llesiant 
Lleol Ceredigion a Chynllun Heddlu a Throseddu Dyfed Powys yn cyd-fynd â’i gilydd, er bod 
natur y cynlluniau yn golygu y dylent osod gwahanol dasgau er mwyn osgoi dyblygu. Yn eu 
hanfod mae'r ddau gynllun yn gweithio tuag at wella llesiant dinasyddion Ceredigion. 
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3. Pa un a ydych yn ystyried bod angen gwella'r modd y mae'r Heddlu, y Cyngor a 
rhanddeiliaid sector cyhoeddus eraill yn cydweithio yn eich Sir er mwyn hybu rhoi'r 
Cynllun Heddlu a Throseddu ar waith mewn modd effeithiol. Os ydych yn credu bod 
angen gwneud gwelliannau, a oes gennych unrhyw awgrymiadau penodol? 
Mae Cyngor Sir Ceredigion o'r farn bod y trefniadau cydweithio presennol yn dda ac yn addas 
at y diben er mwyn cyflawni'r Cynllun Heddlu a Throseddu. Yn ogystal â'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, ystyrir bod y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yng 
Ngheredigion yn ffordd effeithiol iawn o hwyluso cydweithio rhwng yr Awdurdod, Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu, swyddogion yr heddlu yn lleol a’r rhai sy’n gweithio yn y pencadlys, 
a’r asiantaethau eraill. Ceir hefyd gyfarfodydd rheolaidd rhwng Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu a rheolwyr y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.  

 
4. Pa un a ydych yn credu bod angen adolygu Strategaeth Troseddau Gwledig y 

Comisiynydd er mwyn sicrhau ei fod yn cyd-fynd yn well â'r cynllun llesiant ar gyfer 
eich Sir a/neu wella'r modd yr ymdrinnir â throseddau gwledig yn gyffredinol. 
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi rhoi croeso brwd i Strategaeth Troseddau Gwledig y 
Comisiynydd gan nodi ei fod yn ddatblygiad arloesol a chyffrous. Cydnabyddir bod y 
strategaeth yn gymharol newydd a bod angen amser arni i ymsefydlu cyn ei hadolygu. 
 

5. Pa un a ydych yn credu bod angen adolygu'r Strategaeth Troseddau Gwledig o 
ystyried natur newidiol y bygythiadau i'n cymunedau gwledig. 
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi croesawu’r penderfyniad i neilltuo adnoddau i fynd i'r afael â 
throseddau gwledig. Mae'r Strategaeth Troseddau Gwledig yn strategaeth sy'n ymdrin â 
maes gwaith cymharol benodol. Wrth reswm, bydd yn rhaid monitro tueddiadau dros amser, 
ond ar hyn o bryd byddai'n well gan Gyngor Sir Ceredigion pe byddai’r strategaeth yn cael ei 
hadolygu'n ddiweddarach, gan mai strategaeth newydd ydyw. 
 

6. Pa un a fyddech yn dymuno gweld unrhyw newidiadau i ddull y Comisiynydd o reoli 
ystâd yr Heddlu, gan gynnwys lleoliad/adleoli gorsafoedd heddlu yn ein cymunedau. 
Mae'r awdurdod lleol yn deall y pwysau ariannol sydd ar bob gwasanaeth cyhoeddus. Mae o'r 
farn mai mater i'r Comisiynydd yn y pen draw yw rheoli ystâd yr heddlu. Serch hynny, mae’r 
Cyngor yn gwerthfawrogi’r ffaith y bydd yna ymgysylltu ac ymgynghori o flaen llaw ynghylch 
unrhyw gynigion fel y gall gyfrannu sylwadau a gwybodaeth i gynorthwyo’r Comisiynydd i 
wneud penderfyniadau. 
 

Hoffwn ddiolch i chi am y gwahoddiad i’r cyfarfod ar 15 Chwefror; yn anffodus, ni allaf fod yn 
bresennol oherwydd ymrwymiadau blaenorol. Fodd bynnag, fel y cynrychiolwyr a enwebwyd gan y 
Cyngor i fod ar Banel yr Heddlu a Throseddu, byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi ynghyd â’r 
Cynghorwyr Keith Evans a Lloyd Edwards gyfleu barn y Cyngor i’r Panel. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn 
Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion  
 


