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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  

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
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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/  

https://www.dyfed-powys.police.uk/media/4984/dyfed-powys-police-rural-crime-strategy-booklet-2017_welsh-final.pdf
https://www.dyfed-powys.police.uk/media/4984/dyfed-powys-police-rural-crime-strategy-booklet-2017_welsh-final.pdf
https://www.npcc.police.uk/documents/crime/2018/NPCC%20Rural%20affairs%20Strategy%202018%202021.pdf
https://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.  



Chwefror 2020  

 

 4 

 

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 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/eich-ardal/cylchlythyrau/
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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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