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Cydnabyddiaethau

Cefnogwyd yr adroddiad hwn gan arian Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-
Powys. Hoffai’r awduron hefyd ddiolch i Heddlu Dyfed-Powys ac yn arbennig y Tîm/Fforwm 
Troseddau Gwledig. Rydym yn ddiolchgar i gydweithwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan 
gynnwys Alexandra Brookes am gymorth gyda’r arolwg ar-lein ac i Dafydd Davies o’r Tîm 
Cyhoeddiadau Digidol a Phrint am gymorth wrth lunio’r adroddiad hwn.

  Awduron a Chysylltiadau:
 E-bost: ggn@aber.ac.uk 
 Swyddfa: 1.33, Adeilad Penbryn 5 
 Ffôn: +44 (0) 1970 621666 
 Twitter: garethnorris1

Mae Dr Gareth Norris yn uwch ddarlithydd yn Adran Seicoleg 
Prifysgol Aberystwyth ac mae yno er 2006. Mae ei brif feysydd 
ymchwil ac addysgu yn canolbwyntio ar seicoleg fforensig a 
throseddegol, yn enwedig barnu a gwneud penderfyniadau 
mewn cyd-destunau cyfreithiol. Ochr yn ochr â’i waith gyda 
throseddau gwledig, mae wedi cynnal gwerthusiadau ar gyfer y 
Swyddfa Gartref ar Droseddau Difrifol a Chyfundrefnol a chyda 
Chyfiawnder Ieuenctid wrth ddatblygu offer asesu risg. 

 
 E-bost: dmm@aber.ac.uk 
 Swyddfa: C54, Adeilad Hugh Owen 
 Ffôn: +44 (0) 1970 622513 
 Twitter: wyn_wm

Graddiodd Dr Wyn Morris o Brifysgol Aberystwyth yn 2001 
gyda BSc mewn Rheoli Adnoddau Gwledig, gan arbenigo mewn 
busnes ac economeg. Aeth ei yrfa ag ef i’r Cynllun Gwarant 
Fferm Da Byw lle bu’n gweithio fel Cydlynydd Ardystio ac Asesu 
wrth astudio ar gyfer MSc Econ mewn Entrepreneuriaeth trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Ymunodd Wyn â staff Prifysgol Aberystwyth 
fel Swyddog Ymchwilio gyda’r Arolwg Busnes Fferm yn 2003, cyn 
ymgymryd â swydd fel Cymrawd Addysgu mewn Rheolaeth yn 
yr Ysgol Busnes a Rheolaeth yn 2010. Mae Wyn yn Ddarlithydd 
mewn Rheolaeth er 2014.
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Crynodeb Gweithredol

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar blismona troseddau gwledig a throseddau fferm 
yn ardal Dyfed-Powys, gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd o arolwg a gynhaliwyd yng 
nghanol 2019. Mae’r gwaith yn adeiladu ar wybodaeth o werthusiad blaenorol a gynhaliwyd 
ar droseddau fferm a gwledig yn ystod haf 2017. Y nodau allweddol sy’n ymwneud â’r 
adroddiad dilynol hwn yw asesu newid mewn canfyddiadau o blismona gwledig dros gyfnod 
o ddwy flynedd a gwerthusiadau o ymyriadau a gyflwynwyd o ganlyniad i Strategaeth 
Troseddau Gwledig Heddlu Dyfed-Powys 2017. Casglwyd ymatebion i’r arolwg gan ffermwyr a 
chymunedau gwledig yng nghefn gwlad Gorllewin-Cymru trwy sioeau amaethyddol ac ar-lein 
trwy wefan Heddlu Dyfed-Powys.

Mae goblygiadau’r ymchwil hwn yn cynnig y bu 
cynnydd amlwg yn yr adroddiadau am droseddu a 
hefyd y canfyddiad cyffredinol o lefelau troseddu. 
Yn hytrach na nodi lefelau uwch o ddigwyddiadau 
troseddol go iawn, yn lle hynny mae’n debygol bod 
y buddsoddiad mewn timau plismona gwledig a’r 
cyfryngau cymdeithasol wedi cyfrannu at newid 
mewn diwylliant o ran rhyngweithio â’r heddlu. 
Mae’r cyfryngau cymdeithasol a’r gwelededd sy’n 
gysylltiedig â chael swyddogion troseddau gwledig 
ymroddedig wedi lliniaru ar rai o’r pryderon 
a godwyd yn arolwg 2017; ar ben hynny, mae 
gwelliannau amlwg i’w gweld yn yr ymddiriedaeth a’r 
boddhad ar draws ardal yr heddlu.

Mae’r adroddiad yn gwneud rhai argymhellion 
wrth symud ymlaen, sef bod cymunedau’n ystyried 
bod y buddsoddiad yn y gweithgareddau hyn yn 
gadarnhaol dros ben ac roeddent yn awyddus i weld 
hyn yn parhau. Fodd bynnag, roedd y llwyddiant 
canfyddedig wrth erlyn troseddwyr yn llai amlwg ac 
roedd angen rhoi mwy o bwyslais ar sut y deliwyd 
â throseddwyr i sicrhau bod effaith wirioneddol yn 
cael ei gwireddu a bod yr effaith ataliol ddilynol yn 
amlwg i’r mentrau troseddol sydd eisiau gweithredu 
yn ardal heddlu Dyfed-Powys.



4

Cefndir

Pwrpas yr ymchwil hwn yw ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth gynyddol yn ymwneud â maint, 
effeithiau ac ymatebion troseddau busnes fferm a mater cysylltiedig troseddau gwledig yn fwy 
cyffredinol. Yn benodol, ei nod yw archwilio sut mae troseddau fferm yn cael eu gweld gan 
y rhai sy’n agored iddo (ffermwyr yn bennaf), a sut maen nhw’n gweld ymateb yr heddlu i’r 
troseddau hyn, ochr yn ochr â materion ehangach o ymddiriedaeth a chyfreithlondeb yr heddlu. 

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn 
cyhoeddi adroddiad cryno yn flynyddol ar Ystadegau 
Troseddau Gwledig. Mae problemau gyda sefydlu 
amcangyfrifon cywir o droseddau gwledig yn parhau 
i fodoli oherwydd bod mwyafrif y troseddau a 
gofnodir ar ffermydd yn cael eu grwpio yn gyffredinol 
o dan erledigaeth fasnachol (mae rheolau penodol 
yn bodoli ar gyfer dosbarthu defnydd eiddo ar 
ffermydd), sy’n golygu bod amcangyfrifon yn parhau 
i fod yn amwys (Laub, 1983; Donnermeyer a Barclay 
, 2005). Er enghraifft, gellir cofnodi rhywfaint o 
droseddau o dan ‘lladrad arall’ fel y fasnach mewn 
metel sgrap, gan gynnwys gatiau a pheiriannau fferm 
(Coombes, Wong, Charlton & Atkins, 1994), sydd i 
gyd yn feysydd sy’n cael eu dosbarthu fel troseddau 
ar y fferm. (Barclay, 2016). Mae patrymau tebyg yn 
dod i’r amlwg ar gyfer categorïau troseddau eraill, 
gan gynnwys difrod troseddol a dwyn cerbydau, er 
bod rhai heddluoedd yn casglu data ar lefel ficro 
ac weithiau yn cyhoeddi cyngor helaeth ar atal 
troseddau (Gilling a Pierpoint, 1999). 

Yn gyffredinol, mae’r hyn sy’n drosedd amaethyddol 
benodol (wedi’i lleoli ar fferm) a sut mae’n cael ei 
mesur, a’i chofnodi yn amrywiol ac yn broblemus 
(Barclay, 2016). Mae mentrau eraill, fel y Rhwydwaith 
Troseddau Gwledig Cenedlaethol, yn sefydliadau 
lled-swyddogol a ariennir gan heddluoedd unigol, 
y Swyddfa Gartref a chwmnïau preifat, gyda’r 
nod o gael mwy o gydnabyddiaeth o droseddau 
fferm a gwledig yn gyffredinol. Y nod sy’n gyrru’r 
llywodraeth a sefydliadau preifat yw mynd i’r afael 
â throseddau fferm a gwledig trwy adrodd cynyddol 
a chynhyrchu ystadegau mwy cadarn i gefnogi 
plismona ar sail tystiolaeth yn y maes hwn.
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Methodoleg Arolwg a Sampl

Er mwyn dadansoddi’r meysydd diddordeb eang, defnyddiwyd arolwg trawstoriadol o 
ffermwyr a thrigolion gwledig. Roedd yr holiadur yn seiliedig ar ddulliau a ddefnyddiwyd o’r 
blaen (h.y. Arolwg Troseddau Gwledig 2017), i ganiatáu dehongliad cymharol o’r amrywiol 
fesurau a newidiadau posibl dros amser. 

 

Roedd y mesurau penodol yn ymwneud â throsedd 
a phlismona yn seiliedig ar y rhai gan y CSEW, ond 
roedd mesurau cyfalaf cymdeithasol yn seiliedig 
ar y rhai o Arolwg Cymdeithasol Ewrop ac Arolwg 
Dinasyddiaeth y DU. Datblygwyd yr holiadur mewn 
ymgynghoriad â thîm yr heddlu gwledig i gasglu 
agweddau polisi a gweithredol ar eu gwaith yn 
ddigonol mewn cyd-destunau gwledig. Yn ogystal 
â chasglu data ar droseddau fferm a gwledig, mae’r 
ymchwil yn dadansoddi newidiadau ers casglu’r 
data ymchwil cychwynnol yn 2017. Cymerir cam 
pellach wrth werthuso effaith Strategaeth Troseddau 
Gwledig Heddlu Dyfed-Powys ac ymyriadau 
cysylltiedig.

Er bod yr astudiaeth yn canolbwyntio ar droseddau 
gwledig yn fwy cyffredinol, ffermwyr a atebodd yr 
arolwg yn bennaf; mae tua 37% o’r rhain yn fentrau 
cig eidion a defaid a 31% arall yn ffermwyr defaid yn 
unig ac mae’n cynrychioli’n fras systemau bugeiliol 
yr ucheldir yn rhanbarth Heddlu Dyfed Powys. Mae’r 
canfyddiadau hefyd yn cynnwys ymatebion gan 
ystod o randdeiliaid ychwanegol (tua 1/3 o’r sampl) 
o fewn ardaloedd gwledig ehangach sydd, yn ogystal 
â ffermwyr, yn cynnwys, mentrau moch, ceffylau 
a dofednod, contractwyr a thrigolion gwledig. 
Cynhaliwyd yr arolwg yn ystod misoedd Gorffennaf-
Awst 2019 ar lwyfan ar-lein a hysbysebwyd trwy 
gyfryngau cymdeithasol Heddlu Dyfed-Powys 
ac mewn sioeau a digwyddiadau amaethyddol a 
fynychwyd gan Heddlu Dyfed-Powys.



6

Canfyddiadau Allweddol

Cyfanswm yr ymatebwyr a brofodd ddigwyddiad troseddol yn eu heiddo oedd 51% - ystadegyn 
tebyg i’r un a gofnodwyd yn yr arolwg blaenorol yn 2017. Unwaith eto, fel yr adroddwyd yn yr 
arolwg blaenorol, colledion peiriannau fferm oedd y categori mwyaf o droseddu (51%) ac yna 
dwyn da byw (29%) ac yn debyg i ffigurau cenedlaethol NFU (2018).

Canfyddiadau’r Heddlu
 Ydych chi’n teimlo bod troseddau fferm wedi cynyddu? 98% YDW
 A oeddech chi’n hapus gyda’r ffordd y deliodd yr heddlu â’r digwyddiad? 85% YDW
 A arweiniodd y digwyddiad at euogfarn? 75% NA

Un mater sy’n wynebu cynnydd yn sylw’r heddlu ar 
droseddau gwledig a throseddau fferm yw y bydd 
mwy o bobl heb os yn adrodd troseddau; er bod hyn 
yn y pen draw yn arwain at gynnydd o flwyddyn i 
flwyddyn yn yr ystadegau trosedd ar gyfer y categori 
hwn, dim ond rhan o’r stori y mae’r prif ffigurau 
hyn yn ei hadrodd. Mewn gwirionedd, un canlyniad 
o gyflwyno’r Strategaeth Troseddau Gwledig oedd 
bod 79% o’r ymatebwyr, yn dilyn yr ymyriadau a 
gyflwynwyd, yn cytuno eu bod bellach yn ei chael 
hi’n haws cysylltu â Heddlu Dyfed Powys ar faterion 
troseddau fferm a gwledig. Yn bwysicach fyth, 
cytunodd 70% fod cyflwyno swyddogion troseddau 
gwledig pwrpasol wedi cynyddu eu hymddiriedaeth 
yn yr heddlu a chytunodd 80% bod datblygu 
fforymau troseddau gwledig gyda rhanddeiliaid 
allweddol (NFU, FUW, CNC, ac ati) yn ffordd 
gadarnhaol o frwydro yn erbyn troseddau gwledig.

Roedd rhan o’r arolwg yn gwerthuso Strategaeth 
Troseddau Gwledig Heddlu Dyfed-Powys a’r 
ymyriadau a gyflwynwyd gan yr heddlu. Roedd 
ymateb cadarnhaol o 64% yn teimlo bod troseddau 
fferm a gwledig yn cael eu cymryd o ddifri ers 
cyflwyno’r strategaeth troseddau gwledig. Dywedodd 
54% fod y swyddogion gwledig pwrpasol wedi 
cynyddu eu hymddiriedaeth yn yr heddlu a nododd 
66% o’r ymatebwyr eu bod yn fwy tebygol o adrodd 
trosedd oherwydd y swyddogion gwledig.  
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Strategaeth Troseddau Gwledig - Data Cymharol ar gyfer 2017-2019 

Prif bwrpas arolwg 2019 oedd ail-werthuso’r ymyriadau a roddwyd ar waith ers arolwg 2017, yn 
bennaf trwy’r Strategaeth Troseddau Gwledig (2017) a hefyd trwy ddatblygiadau a gafodd eu 
hidlo i lawr o’r Fforwm Troseddau Gwledig. 
 

Adroddwyd oddeutu 85% o’r troseddau a brofwyd i’r 
heddlu, ond roedd hyn yn is na’r 91% a gofnodwyd 
yn yr astudiaeth flaenorol. Fodd bynnag, roedd 60% 
o’r ymatebwyr a adroddodd am droseddau yn hapus 
gyda’r ffordd y deliodd yr heddlu â’r digwyddiad, 
gan ddangos cynnydd mewn boddhad o 55% yn ôl 
yn 2017. Felly, er bod ychydig yn llai o droseddau yn 
cael eu hadrodd, roedd y modd yr oedd yr heddlu 
wedi delio â’r digwyddiadau hyn yn fwy cadarnhaol.

Mae problemau yn ymwneud â’r ymchwiliad, casglu 
tystiolaeth a’r system gyfreithiol ehangach yn parhau 
gyda 75% yn nodi nad arweiniodd y digwyddiad at 
euogfarn. Fodd bynnag, roedd hwn yn welliant o 
82% yn flaenorol ac mae’n dangos bod peth cynnydd 
wedi’i wneud wrth ddelio ag ymchwiliadau cymhleth 
yn aml. Mae achosion proffil uchel diweddar fel 
defnyddio profion DNA ar wartheg wedi’u dwyn yn 
tynnu sylw at yr ymrwymiad cynyddol hwn (Heddlu 
Dyfed-Powys, 2020).

Maes a allai beri pryder oedd bod 83% o’r ymatebwyr 
wedi nodi eu bod yn ymwybodol o droseddau yn 
cael eu cyflawni ar ffermydd yn yr ardal leol. Roedd 
hyn i fyny o 70%; ar ben hynny, roedd 97% yn teimlo 
bod troseddau ar gynnydd yn wahanol i 89% yn 2017. 
Fodd bynnag, weithiau gall newidiadau sylweddol 
mewn ystadegau trosedd fod yn fwy o adlewyrchiad 
o dueddiadau adrodd, ac wrth i bobl ddod yn fwy 
ymwybodol o rai troseddau yna gall y cynnydd yn 
syml adlewyrchu’r gwerthoedd newidiol hyn, h.y. 
gall ystadegau trosedd ddangos cynnydd tymor byr 
oherwydd mwy o adrodd (Baumer a Lauritsen, 2010). 
Mae’n ymddangos bod yr ymwybyddiaeth gynyddol - 
trwy fuddsoddi mewn meysydd fel swyddogion gwledig 
a chyfryngau cymdeithasol - wedi gwneud trosedd 
yn fwy amlwg, ond nid oes tystiolaeth o gynnydd 
cyffredinol mewn digwyddiadau troseddol go iawn.

Boddhad â’r heddlu yn 
52% i fyny o 47% 

Boddhad cynyddol yn 
y buddsoddiad mewn 
technoleg o
50% i fyny o 33%

Mewn perthynas ag ymwybyddiaeth gynyddol o 
droseddau fferm a gwledig, roedd 69% yn teimlo 
bod cyfryngau cymdeithasol yn rhannol gyfrifol 
am godi’r ymwybyddiaeth hon. Gellir cysylltu’r 
defnydd o gyfryngau cymdeithasol â digwyddiadau 
byw, er enghraifft, beiciau cwad wedi’u dwyn 
neu gerbydau amheus, a darganfuwyd bod 80% 
bellach yn cymryd mesurau ataliol oherwydd yr 
ymwybyddiaeth gynyddol o weithgaredd o’r fath. 
Yn olaf, roedd sefydlu fforymau troseddau gwledig 
- yn dilyn Strategaeth Troseddau Gwledig 2017 ac 
a arweiniwyd gan yr heddlu - yn cael ei ystyried yn 
gam cadarnhaol ymlaen gan 66% o’r ymatebwyr.
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Argymhellion

Yn ystod y ddwy flynedd ers i’r arolwg cychwynnol gael ei gynnal, bu rhai newidiadau 
sylweddol yn y dirwedd plismona yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Yn y pen draw, mae 
buddsoddiad mewn plismona gwledig yn dilyn y Strategaeth Troseddau Gwledig yn 2017 wedi 
cynyddu boddhad, ymddiriedaeth a chyfathrebu â’r heddlu. Canlyniad y rhyngweithio gwell 
hwn yw bod canfyddiadau ac adrodd am droseddu wedi cynyddu; fodd bynnag, disgwylir y 
rhain o ystyried y llinell sylfaen gymharol isel ac yn wir maent yn dangos yr effaith gadarnhaol 
y mae’r tîm plismona gwledig wedi’i chael er 2017. 

Ymhlith yr argymhellion 
gan ymatebwyr yr arolwg 
mae: 
 Parhau i fuddsoddi mewn swyddogion 

troseddau gwledig 

 Mwy o erlyniadau - effaith ataliol y 
byddai troseddau gwledig yn cael eu 
hymchwilio a’u herlyn

 Cadw’r un swyddogion yn yr ardal 

 Cyhoeddi crynodebau o’r holl 
droseddau yr adroddwyd amdanynt 

 Codi ymwybyddiaeth o effaith 
troseddau gwledig ar gymunedau a 
phobl sy’n teimlo’n fregus 

 Angen mwy o arwyddion gwylio fferm / 
farm watch 

 Mae angen i’r CPS gymryd troseddau 
gwledig o ddifri

Roedd prif thema sylwadau’r ymatebwyr yn 
ymwneud â diffyg erlyniadau; yn amlwg adeiladu ar 
yr arbenigedd a’r adnoddau sy’n angenrheidiol i fynd 
i’r afael â natur gymhleth menter droseddol fodern 
yw’r cam nesaf wrth fynd i’r afael â throseddau 
gwledig a throseddau fferm. 
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