
Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai

prysur iawn ar draws ardal yr heddlu, ac

wrth i ni gyrraedd cyfnod yr haf bydd

llawer ohonoch yn ymwybodol mai hwn

yw amser prysuraf y flwyddyn i ni. 

Y tu mewn, cewch fanylion rhai o’r

gweithgareddau a’r gwaith rydw i wedi

bod yn rhan ohonynt ers cyhoeddi fy

nghylchlythyr ym mis Mai. 

Rwy’n gobeithio y cewch y cylchlythyr yn

hawdd ei ddefnyddio ac yn llawn

gwybodaeth. Ceir gwybodaeth bellach ar

fy ngwefan ynghylch cynnydd a’r hyn

rydw i a’r Prif Gwnstabl wedi ei gyflawni

wrth wneud Dyfed-Powys yn ardal

ddiogelach. 

Mae hon yn ddogfen ryngweithiol, felly

cliciwch ar y logos sy’n rhan o’r erthyglau

i gael gwybodaeth bellach. 

Diolch.
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Mae'r cytundebau wedi eu dyfarnu a bydd gwaith yn decrhau y mis hwn i ailfuddsoddi Teledu Cylch Cyfyng

mewn 17 tref ar draws Ceredigion, Powys, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.  

Yn dilyn proses caffael drylwyr gan Heddlu Dyfed-Powys, cadarnheir y bydd y prosiect Teledu Cylch Cyfyng yn

dod â 116 o'r camerâu mwyaf cyfoes i drefi a nodwyd yn safleoedd blaenoriaeth ar gyfer camerâu drwy

ddadansoddi trosedd a thrwy ymgynghori â rhanddeiliaid. 

Mae ailfuddsoddi a gwella’r ddarpariaeth Teledu Cylch Cyfyng yn un o brif flaenoriaethau’r Comisiynydd

Heddlu a Throseddu,  sydd wedi bod yn rhan anhepgor o'r gwaith o arwain ar y prosiect ers iddo gael ei ethol. 

Dywedodd Dafydd Llywelyn: “Roedd Teledu Cylch Cyfyng yn adduned etholiad allweddol gennyf i, ac

addewais y byddwn yn buddsoddi mewn isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng modern. Rwy’n falch iawn o allu

dweud fod hyn nawr yn digwydd. 

Mae’n hanfodol bwysig fod yr Heddlu’n gwneud y defnydd gorau o’r ail-fuddsoddiad sylweddol hwn er mwyn

targedu mannau problemus a chyflawni gostyngiadau mewn cysylltiad ag anhrefn a thrais. 

Nid cyflwyno hyn fydd diwedd gwaith yr Heddlu yn y maes hwn, a bydd cyfleoedd ar gyfer safleoedd camerâu

yn y dyfodol yn cael eu hystyried.” 

Meddai Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: “Mae gwaith rhyfeddol wedi ei gyflawni yn y

Prosiect Teledu Cylch Cyfyng er mwyn cyrraedd y cam hwn. Mae’r gwaith cefndir wedi bod yn angenrheidiol er

mwyn sicrhau fod gennym isadeiledd o gamerâu mewn lleoliadau priodol a bennwyd drwy asesiadau angen.

Bydd y camerâu eu hunain o’r dechnoleg ddiweddaraf, a bydd hyn yn helpu Dyfed-Powys i fod yn un o’r

llefydd mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef yn y DU. Rwyf yn hyderus y bydd y system yn profi i fod

yn gaffaeliad amhrisiadwy wrth atal trosedd ac ymateb i ddigwyddiadau’n gyflym wrth iddynt ddechrau, a chyn

iddynt waethygu. Bydd tystiolaeth o’r camerâu Teledu Cylch Cyfyng hefyd heb amheuaeth yn profi’n offeryn

ymchwiliol pwysig i swyddogion.” 

Mae'r gwaith i gychwyn yn Llanfair-ym-Muallt, Powys yn ystod ail wythnos mis Gorffennaf. 

Bydd y camerâu’n dod â delweddau Teledu Cylch Cyfyng manylder uwch i system fonitro ganolog ym

Mhencadlys yr Heddlu. Bydd hefyd cyfleusterau monitro yng ngorsafoedd lleol a fydd yn caniatáu i swyddogion

fonitro’u camerâu lleol wrth wasgu botwm. Bydd swyddogion hefyd yn gallu adolygu Teledu Cylch Cyfyng ar

eu dyfeisiau data symudol. 

  

Datganiad i'r wasg 

Dafydd Llywelyn yn gadarn wrth
ail-fuddsoddi mewn Teledu Cylch
Cyfyng



Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn gyfle i ddweud

diolch am y cyfraniad gwych y mae miliynau o

wirfoddolwyr yn ei wneud ar draws y DU. 

Mae’n digwydd rhwng 1-7 Gorffennaf bob

blwyddyn ac y mae’n gyfle i ddathlu gwirfoddoli

yn ei holl amrywiaeth.  

Y mae gwirfoddolwyr nid yn unig yn cefnogi’r

heddlu ar draws nifer o rolau, maent hefyd yn

chwarae rhan anhepgor wrth fy nghynorthwyo i

fel eich CHTh. Mae cynnwys y cyhoedd, eu

syniadau, eu profiadau a’u barn wrth arolygu a

chraffu ar Heddlu Dyfed-Powys yn

angenrheidiol, ac mae pob gwirfoddolwr yn

chwarae rhan hanfodol wrth fy nghynorthwyo i

gyflawni hyn. 

Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-

Powys, rwyf yn gweinyddu tri chynllun

gwirfoddoli, ac y mae pob un ohonynt yn cael ei

oruchwylion gan fy nhîm Polisi a Sicrwydd. 

Y tri chynllun: 

 • Panel Sicrhau Ansawdd 

 • Ymwelwyr Lles Anifeiliaid 

 • Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa 

Ar hyn o bryd mae gennym 48 o wirfoddolwyr

sy’n gweithio i fy swyddfa a hoffwn gymryd y

cyfle hwn i ddiolch i bob un ohonynt. 

Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa  

Mae Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa yn ymweld â
dalfeydd yr heddlu mewn parau, yn ddirybudd er
mwyn cadw golwg ar les pobl a gedwir yn y ddalfa
a sicrhau bod eu hawliau’n cael eu cynnal. 

Mae materion a godir ganddynt yn cael eu
hystyried gan Heddlu Dyfed-Powys ac mae’r
wybodaeth ddiweddaraf ynghylch hynny’n cael ei
roi i mi. Mae gwaith Ymwelwyr Annibynnol â’r
Ddalfa yn diogelu pobl a gedwir yn y ddalfa, ac yn
sicrhau fod y broses o gadw pobl yn y ddalfa’n
dryloyw, ac mae hyn yn hollbwysig. 

Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid 

Mae lles cŵn yr heddlu yn flaenoriaeth; rhaid i’r

modd y maent yn cael eu trin fod yn effeithiol, yn

drugarog yn foesegol ac yn dryloyw.  

Mae gwirfoddolwyr yn arsylwi, yn rhoi sylwadau ac

yn adrodd ar les y cŵn ac ar amodau eu cartrefi,

eu hyfforddi, eu cludo a’u defnyddio’n weithredol.

Mae gwirfoddolwyr yn aelodau o gymunedau lleol

sydd â phrofiad o weithio gyda chŵn a gweithwyr

proffesiynol o sefydliadau lles anifeiliaid. 

Panel Sicrwydd Ansawdd

Fe sefydlwyd PSA ym mis Rhagfyr 2016 i adolygu

ansawdd cyswllt yr heddlu â'r cyhoedd, mewn

ffordd dryloyw ac annibynnol. Mae'r Aelodau'n

adolygu amrywiaeth eang o ffyrdd y mae'r heddlu'n

dod i gyswllt â'r cyhoedd, megis Stopio a Chwilio,

achosion cydymffurfiol, a galwadau i Ganolfan

Gyfathrebu'r Heddlu. 

Mae'r gwaith hwn yn hanfodol er mwyn sicrhau'r

safonau uchaf yn Nyfed-Powys. 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/the-office/volunteer-schemes/


E in  t îm
MANDY DAVIES
Ymwelydd Annibynol â’r Ddalfa

Dros y blynyddoedd rydw i wedi gwirfoddoli’n

weithgar o fewn y gymuned, ac ers ymddeol bron

ddeng mlynedd yn ôl, mae mwy o strwythur a

ffocws i fy ngwirfoddoli. Yn ystod fy ngyrfa waith

rydw i wedi ymwneud ag Ymchwil Gwyddonol,

Addysg, Llyfrgellyddiaeth, Cyfraith a Threfn,

Prosiectau Cysgu Allan a Thai Cymdeithasol.

Mae’r gwaith ei hun a’r hyfforddiant a dderbyniais

yn fy swydd wedi rhoi sgiliau trosglwyddadwy i mi

sy’n berthnasol i fy rolau gwirfoddol presennol. 

Rydw i wedi bod yn Ymwelydd Annibynnol â’r

Ddalfa am tua phum mlynedd ac rwy’n teimlo fy

mod yn cael fy nghefnogi a fy ngwerthfawrogi gan

y staff a’r swyddogion o fewn yr heddlu. Mae’r

hyfforddiant a’r digwyddiadau eraill a gynhelir ym

Mhencadlys yr Heddlu wedi fy helpu i ddatblygu o

fewn fy rôl.  Mae’r heddlu’n sicr yn gwneud i mi

deimlo fel rhan o’r System Cyfiawnder, ac mae’r

gwaith yn rhoi ymdeimlad o bwrpas i mi ac yn fy

ngwneud yn fwy ymwybodol yn gymdeithasol. 

Un o’r pethau rwy’n ei hoffi am fy rôl yw ei fod yn

gyfle gwirfoddoli anghyffredin, ac nid oes un

ymweliad yn debyg i un arall. Rydym yn cyfarfod

pobl yn y ddalfa sydd ar gyfnod isel yn eu

bywydau ac y mae bod mewn sefyllfa i allu lleihau

ychydig ar eu straen a’u pryder yn rhoi boddhad

mawr i mi. 

Ymwelydd Annibynol â’r Ddalfa

JOHN JONES

Rwyf yn mwynhau fy amser yn gwirfoddoli fel

Ymwelydd Annibynnol â’r Ddalfa yn Rhydaman ac yn

cael boddhad mawr o gyflawni fy ngwaith. Mae’r

hyfforddiant wedi bod yn rhagorol, yn enwedig o ran

ymwybyddiaeth o bobl fregus a’r rhai hynny sydd â

phroblemau iechyd meddwl. Mae’r gwaith rydym yn ei

wneud yn bwysig, fel hyrwyddo cydraddoldeb ac

amrywiaeth, diogelu hawliau’r bobl sy’n cael eu cadw

yn y ddalfa a hefyd cynnal hyder y cyhoedd yn yr

heddlu. Byddwn yn annog unrhyw un sydd ag ychydig

o amser yn rhydd ac sydd eisiau gwneud gwahaniaeth

i’r gymuned i wirfoddoli fel Ymwelydd Annibynnol â’r

Ddalfa. 

YAD Mandy Davies y tu allan i

orsaf heddlu Rhydaman
YAD John Davies-Wigley

gyda'i dystysgrif gan y

SCHTh

Y m w e l w y r  

A n n i b y n o l  

â ’ r  D d a l f a

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ac
ymuno â'r tîm, cysylltwch â'm swyddfa drwy ffonio
01267 226440 neu glicio Aelodau o'r Panel Sicrwydd Ansawdd yn dathlu Wythnos

Gwirfoddolwyr ar 25 Mehefin, 2018.

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/the-office/volunteer-schemes/


Datganiad i'r wasg 

Preswylwyr Brechfa’n dweud eu
dweud yn dilyn rêf anghyfreithlon 

Daeth llond neuadd i gwrdd â Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a

Throseddu, yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a Mark Collins, Prif

Gwnstabl yr Heddlu, ar ôl iddynt gynnal cyfarfod cyhoeddus yn neuadd

gymunedol Brechfa yn dilyn y rêf anghyfreithlon dros benwythnos gŵyl y

banc. 

Amcangyfrifir bod rhwng 1,000 a 1,500 o loddestwyr wedi heidio i Frechfa dros y penwythnos. Roedd

preswylwyr lleol yn grac iawn am y gerddoriaeth uchel, y cynnydd o ran traffig a’r effaith negyddol ar

dwristiaeth a’r economi, ac yn poeni y gallai digwyddiad o’r fath gael ei gynnal yno eto yn y dyfodol.  

Cydlynodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y cyfarfod cyhoeddus nos Iau, 31 Mai.

Daeth â’r AS lleol a phrif swyddog yr heddlu at ei gilydd i amlinellu’r penderfyniadau gweithredol a gymerwyd

gan yr heddlu, a rhoi cyfle i breswylwyr rannu eu profiadau.  

Roedd y Prif Gwnstabl Mark Collins yn cefnogi’r penderfyniadau gweithredol a gymerwyd gan yr heddlu.

Esboniodd mai’r peth mwyaf diogel i’w wneud er diogelwch y cyhoedd a’r heddlu oedd rheoli’r digwyddiad.

Aeth y Prif Gwnstabl ymlaen i hysbysu preswylwyr bod ei swyddogion wrthi'n dilyn nifer o ymholiadau’n er

mwyn adnabod trefnwyr y digwyddiad. Cadarnhaodd hefyd y byddai’r heddlu a swyddfa Comisiynydd yr

Heddlu a Throseddu’n cynnal adolygiad o’r digwyddiadau ac yn adrodd yn ôl i breswylwyr mewn cyfarfod

pellach ymhen tua deufis. 

Gan siarad ar ôl y digwyddiad, dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: "Rwy’n ddiolchgar i gymuned Brechfa

am gyfarfod adeiladol, a roddodd gyfle i mi esbonio ymateb yr heddlu i’r rêf anghyfreithlon a gynhaliwyd dros

benwythnos gŵyl y banc. Mae swyddogion heddlu wedi’u hyfforddi i ymdrin yn ddiogel â heriau o’r fath, a’r tro

hwn, y peth mwyaf priodol oedd blaenoriaethu rheoli’r digwyddiad er mwyn lleihau nifer y gloddestwyr a oedd

yn cyrraedd yr ardal.' 

Ychwanegodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: 

"Fel ymateb uniongyrchol i bryderon lleol, trefnais gyfarfod cyhoeddus yn

Neuadd Brechfa nos Iau. Rwy’n ymwybodol iawn o effaith y digwyddiad

anghyfreithlon ar breswylwyr lleol, ac mae’n bwysig ein bod ni’n cydweithio er

mwyn dysgu’r gwersi o ddigwyddiadau’r penwythnos. 

"Gyda’n gilydd, sefydlom set o gamau gweithredu clir i’w symud ymlaen, ac

rwyf wedi derbyn sicrwydd gan y Prif Gwnstabl bod Heddlu Dyfed-Powys

wrthi’n adolygu ei brotocolau ymateb, gyda chanllawiau newydd i’w cyhoeddi

maes o law. 

"Rwyf am ddiolch i bawb a oedd yn bresennol nos Iau i leisio eu pryderon –

mae’n amlwg bod cydweithio â chymunedau gwledig a phartneriaid yn

allweddol er mwyn atal digwyddiadau digroeso o’r fath, gan gynnwys sefydlu

sut y gellir gwneud ardaloedd yn ddigroeso i ddigwyddiadau anghyfreithlon, ac

ar yr un pryd, parhau’n fannau harddwch apelgar.” 

" M a e ' n  
b w y s i g  e i n  

b o d  n i ' n  
g w e i t h i o  

g y d a ' n  
g i l y d d  i  
d d y s g u  
g w e r s i "

D. Llywelyn CHTh

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/newyddion/datganiadau-ir-wasg/preswylwyr-brechfa-n-dweud-eu-dweud/


Mr Edwards, Aelod Seneddol, a gadeiriodd y digwyddiad. Gan siarad ar ôl y

digwyddiad, dywedodd: “Roedd y cyfarfod hwn yn hollbwysig er mwyn gwir

werthfawrogi pryderon preswylwyr, yn ogystal â’u hofnau dilys y gallai hyn

ddigwydd eto os nad yw gwersi’n cael eu dysgu o ddigwyddiad y penwythnos. 

"Nodwyd nifer o feysydd allweddol, megis sicrhau bod y llwybrau mynediad

priodol i’r goedwig yn cael eu cau’n iawn, a sut y gall y gymuned gydweithio er

mwyn rhoi cudd-wybodaeth i’r heddlu. 

"Ar ôl trafodaeth agored a llawn, daeth y cyfarfod i ben ar nodyn cadarnhaol, gyda

set o gamau gweithredu clir ac ymrwymiad gan yr heddlu i ddod nôl i’r gymuned

ymhen deufis i ddiweddaru preswylwyr ynglŷn â’r ymchwiliad, yr adolygiad

gweithredol, a’r mesurau fydd yn cael eu rhoi mewn grym yn y dyfodol.” 

Diweddariad

Bythefnos yn ôl, ysgrifennais at drigolion Brechfa i ddiolch iddynt am fynychu'r Cyfarfod Cymunedol ar Fai 31.

Mae eu cyfraniad a'u cyfranogiad yn parhau i gael eu gwerthfawrogi'n fawr wrth helpu i lunio ein hymateb

parhaus. Mae ganddynt ran bwysig i'w chwarae yn y broses hon, a bydd eu cyfranogiad a'u gwybodaeth leol

yn chwarae rhan allweddol tuag at helpu i atal digwyddiadau diangen o'r fath ddigwydd yn y dyfodol.

Yn ystod y cyfarfod, sefydlom gamau gweithredu clir i’w datblygu, gan gynnwys y canlynol: 

1. Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Jonathan Edwards AS yn cychwyn trafodaethau â
Cyfoeth Naturiol Cymru. 
2. Dywedodd Jonathan Edwards AS y byddai’n ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn holi
cwestiwn yn y Senedd. 
3. Addawodd y Prif Gwnstabl y byddai’n cynnal adolygiad o brosesau, ac yn dilyn erlyniadau. 
4. Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n trefnu cyfarfod cyhoeddus dilynol gyda diweddariadau
ynglŷn â’r ymchwiliad. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei drefnu ymhen 8 wythnos. 

Mae'r cynnydd hyd yn hyn wedi bod yn gadarnhaol, gyda diweddariadau fel a ganlyn: 

1. Rwyf wedi ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru, ac wedi estyn gwahoddiad i gynrychiolydd o’r
sefydliad ddod i’r cyfarfod dilynol. 
2. Ar ddydd Mercher 6 Mehefin, holodd Jonathan Edwards AS gwestiwn yn y Senedd. Gofynnodd i
Weinidog o’r Swyddfa Gartref edrych ar ba bwerau ychwanegol y gellir eu rhoi mewn grym i
heddluoedd fynd ar ôl trefnwyr digwyddiadau aflonyddol ac anghyfreithlon. Mae’r Cyfreithiwr
Cyffredinol wedi cytuno i edrych ar Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, a gohebu
â Jonathan Edwards. 
3. Ers y cyfarfod, rwyf eisoes wedi gweld symudiad ar lefel uwch o fewn Heddlu Dyfed-Powys. Rydw i
wedi derbyn sicrwydd gan y Prif Gwnstabl Mark Collins bod yr heddlu wrthi’n adolygu ei brotocolau
ymateb, a bydd canllawiau newydd yn cael eu cyhoeddi maes o law. 
4. Cytunwyd ar ddyddiad ar gyfer y cyfarfod nesaf. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Neuadd Eglwys
Brechfa ym mis Awst. 

Yn ganolog i’m llw fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu oedd addewid i ymgysylltu â chymunedau a lleisio

pryderon y cyhoedd – blaenoriaeth y byddaf yn ei chadw drwy gydol fy nghyfnod yn y swydd hon. Fodd bynnag,

rhan o’m rôl fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw dal y Prif Gwnstabl i gyfrif. Er mwyn cyflawni’r

ddyletswydd hon yn effeithiol, mae’n rhaid i mi barchu annibyniaeth weithredol Heddlu Dyfed-Powys. Mae hyn

yn rhan hollbwysig o gynnal atebolrwydd ac mae’n allweddol ar gyfer sicrhau amhleidioldeb. 



Fy ymrwymiad i fuddsoddi mewn sgiliau 
lleol
Y flwyddyn ddiwethaf, fe wnes i gyflogi prentis, a fi oedd y Comisiynydd cyntaf

yng Nghymru a Lloegr i wneud hynny. Dangoswyd fod prentisiaethau ac

interniaethau’n ychwanegu gwerth, yn darparu gweithlu medrus ar gyfer y

dyfodol, yn gwella'r modd yr ydym yn cadw staff, yn newid rhagolygon gwaith ac

yn agor llwybrau newydd a chyffrous i’r cyflogwr a’r gweithiwr. 

Ymgeisiodd 19 o bobl am y swydd Prentis Cefnogi Busnes, a rhoddwyd pump ar y rhestr fer a’u gwahodd i

gyfweliad. Penodwyd Anwen Howells i'r swydd, ac y mae’n datblygu’n dda yn ei rôl.  

Ym mis Medi 2017 cychwynnodd Teleri Haf Thomas yn ei rôl fel intern cyflogedig drwy’r Coleg Cymraeg

Cenedlaethol. Mae Teleri’n astudio Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac y

mae wedi bod yn rhan bwysig o'r gwaith wrth helpu i gyflawni nifer o amcanion a osodais ar ddechrau’r

flwyddyn. Rwy’n ddiolchgar iddi am ei holl waith caled. 

Myfyrwraig Intern 2017/18 

TELERI HAF THOMAS

Yn fyfyrwraig blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol, mae popeth mor newydd a

chyffrous; symud oddi cartref, gwneud ffrindiau newydd a dysgu pethau cwbl

newydd. I’r fath raddau, roedd y syniad o raddio a dechrau gyrfa yn teimlo fel

oes i ffwrdd. Wrth astudio Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol roeddwn i’n

teimlo ei bod hi’n bwysig cadw fy opsiynau’n agored; fel cymaint o rai eraill,

doedd gen i ddim syniad beth oeddwn i eisiau ei wneud ar ôl graddio. 

Mae bellach yn fis Mehefin, ac rydw i dros hanner ffordd drwy fy mlwyddyn ar

leoliad yma yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Mae’n swnio’n ystrydebol, ond mae’r amser wedi hedfan. Dwi'n credu bod

hyn yn dangos cymaint rydw i wedi mwynhau gweithio yma. Fodd bynnag,

rydw i wedi cael fy nghadw’n brysur gydag amrywiaeth o rolau a

chyfrifoldebau o fewn y swyddfa. O ddod i arfer â rolau cefnogi busnes i

gynorthwyo’r tîm Ystadau gyda’r broses fetio ar gyfer contractwyr, doedd dim

un eiliad diflas!  



Mae’r disgrifiadau hyn yn dangos for interniaethau a phrentisiaethau’n darparu cyfle i ennill amrywiaeth o

brofiad gwaith gwerthfawr tra mewn swydd gyflogedig, yn cynnig datblygiad gyrfa rhagorol ac yn caniatáu i’r

heddlu ehangu ei gronfa dalent. Mae hwn yn gam cadarnhaol ar ein taith i hyfforddi a chadw mwy o staff lleol o

ardal Dyfed-Powys gyfan, ac rwy’n dymuno’n dda i Anwen a Teleri. 

Yn hyn o beth, rwy’n croesawi’r cyhoeddiad diweddar a wnaed gan Heddlu Dyfed-Powys ei fod yn recriwtio

saith prentis. Bydd y saith yn derbyn hyfforddiant yn y gweithle, yn ogystal â chyfle i astudio i ennill cymhwyster

Lefel 2. Mae hwn yn arwydd pellach o’n cyd-ymrwymiad i fuddsoddi mewn preswylwyr lleol, a'u huwchsgilio.  

Daeth fy mhrif gyfrifoldeb yn sgil Taith Seiclo Elusennol y Comisiynydd - #TourdeForce, er

mwyn lansio elusen Safer Dyfed-Powys Diogel. Roeddwn yn teimlo'n falch iawn o gael y

cyfrifoldeb o arwain trefniadau'r digwyddiad hwn, a rhoddodd y gwaith flas i mi o rôl Rheoli

Prosiect. Gweithiais yn galed ar y daith seiclo, ac er nad oeddwn yn seiclo fy hun, roedd y

teimlad o falchder a gefais ar derfyn y daith yn un o’r uchafbwyntiau i mi o’r flwyddyn hon ar

leoliad. 
Yn ddiweddar cefais gyfle i arwain ar ddarn o waith ymchwil i’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru ar

gyfer cyflwyno tystiolaeth y CHTh. Roedd llawer o’r gwaith hwn yn seiliedig ar ymchwil, ac rwy’n teimlo bod

hyn yn fy ngwneud yn fwy parod ar gyfer dychwelyd i’r brifysgol gan y gallaf gymhwyso dysgu ehangach o’r

byd proffesiynol i'm gwaith academaidd. Mae’n bosibl mai bod yn rhan o dîm mor gynnes a chyfeillgar o bobl

oedd un o fy hoff bethau am y broses gyfan. Rwyf bellach yn teimlo fel aelod o dîm yn hytrach na myfyriwr

intern. Mae hyn wedi bod yn allweddol yn fy natblygiad fel unigolyn gan ei fod wedi fy ngalluogi i feithrin

hyder, nid dim ond ynof fi fy hun, ond hefyd yn fy ngwaith. Rwyf wir yn teimlo y bydd y profiadau yr wyf wedi

eu cael yn ystod fy amser yma o fantais fawr i mi ar gyfer unrhyw swydd. 

Business Support Apprentice

ANWEN HOWELLS

Yna es i ymlaen i weithio’n llawn-amser fel cynorthwyydd gweinyddol gyda

chwmni datblygu eiddo yn Llanelli, ac yn ddiweddarach gydag asiant

gosod yn Llambed. 

Yn dilyn cyfweliad yn Chwefror, cefais gynnig swydd yn Swyddfa

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Yma rwy’n gobeithio ennill cymaint o

brofiad â phosibl er mwyn helpu datblygu mewn rolau eraill yn

ddiweddarach yn fy mywyd. Rwy’n ffodus i fod yn gallu ennill profiad

gwaith gwerthfawr mewn sefydliad mawr wrth weithio tuag at ddau

gymhwyster NVQ mewn Gweinyddu Busnes o Goleg Sir Gâr. Rwy’n cwrdd

â fy nhiwtor l ddwywaith y mis i drafod cynnydd yn fy ngwaith. Mae hyn yn

gymorth mawr i mi gan ei fod yn helpu i osod gwaith damcaniaethol ac

academaidd yn ei gyd-destun. 

Roedd dod i arfer â byd cymhleth plismona’n her ar y cychwyn, ond rwy’n

mwynhau dysgu rhywbeth newydd bob dydd, a gweld gyda fy llygaid fy

hun yr effaith y mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n ei gael ar

gymunedau lleol ar draws ardal Dyfed-Powys. 

Ar ôl treulio fy mhlentyndod yn Aberporth, Ceredigion symudais yn

ddiweddar i Rydaman yn Sir Gaerfyrddin. Es i i Ysgol Uwchradd Aberteifi,

ac yn 2012, gadawais ar ôl cwblhau fy arholiadau Safon Uwch.



• PC Llangynnwr • Hendy-gwyn ar Daf • Arberth • Llanussyllt • Dinbych-y-pysgod • Doc Penfro •

Aberdaugleddau • Hwlffordd • Tyddewi • Abergwaun •  Crymych • Aberteifi •   Castell Newydd Emlyn •

Llandysul • Llanbed •  Aberaeron • Aberystwyth  • Machynlleth • Llanfyllin • Y Trallwng • Y Drenewydd •  

Llanidloes •  Rhayadr •  Llandrindod •  Llanandras • Llanfair ym Muallt • Y Gelli Gandryll  

• Crucywel • Aberhonddu • Ystradgynlais • Llanymddyfri • Llandeilo •   Rhydaman • Cross Hands •

Llwynhendy • Llanelli • Porth Tywyn • Cydweli   • PC Llangynnwr •

T a i t h  F e i c i o  
E l u s e n o l

# T o u r d e F o r c e

Rhwng 29 Ebrill a 4 Mai 2018, treuliais 5 diwrnod hir ar gefn beic ar gyfer yr
her a elwir yn #TourdeForce. Fe wnes i feicio 500 milltir o fewn 5 diwrnod
gyda thîm ymroddedig a chefnogol o swyddogion Heddlu Dyfed-Powys, er
mwyn hyrwyddo elusen Safer Dyfed-Powys Diogel. Fe wnaethom: 

Seiclo mwy na 3000 o filltiroedd (sy'n cyfateb i Gaerfyrddin i Rufain

a nôl); 

Dringo'n gyfwerth ag Everest 5 gwaith; 

Llosgi dros 100,000 o galorïau;

Gwirfoddoli 220 awr ar gefn beic; 

Ymweld â 43 gorsaf yn Nyfed-Powys; a

Chynnal digwyddiadau ymgysylltu bob nos i gwrdd ag aelodau o'r

cyhoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r elusen. 

Hoffwn ddiolch i bawb a gefnogodd y digwyddiad hwn mewn unrhyw
ffordd - mae gormod i’w henwi. Ond ni fyddwn wedi medru cyflawni hyn
heb y swyddogion a fu’n beicio gyda mi gan fy ngwthio ymlaen, a’r
cymorth meddygol amhrisiadwy gan yr elusen, Cariad. Wrth edrych nôl,
roedd yn brofiad arbennig, ac yn sicr, roedd hi’n werth rhoi o’m hamser
fy hun i wneud hyn. Nid yn unig yr oedd yn wych lansio Safer Dyfed-
Powys Diogel a chodi arian ar gyfer yr elusen, ond yr oedd hefyd yn
gyfle arbennig i gwrdd â phreswylwyr lleol a sgwrsio â nhw yn ystod
digwyddiadau ymgysylltu gyda’r hwyr. Gwnaeth imi sylweddoli mor
amrywiol yw’n cymunedau, boed hynny mewn ardaloedd gwledig neu
ardaloedd mwy trefol, ac mae hynny’n rhywbeth i’w ddathlu.  

Yn dilyn y daith, rwy'n falch o gyhoeddi bod Safer Diogel Dyfed-Powys
Diogel mewn sefyllfa i ddechrau gwneud gwahaniaeth. Roedd ceisiadau
i wneud cais am gyllid ar agor rhwng Mai 10 a Mehefin 29, gyda grwpiau
cymunedol a / neu elusennau yn ardal Dyfed-Powys yn gallu gwneud
cais am uchafswm o £1,000. 

G w n a e t h o m  y m w e l d  
â . . .



Y m g y s y l l t u  â ' r  c y h o e d d

Un o'r egwyddorion allweddol yn fy Nghynllun Heddlu a

Throseddu yw ymgysylltu â chymunedau lleol. Rydw i eisiau i

chi gydweithio gyda fi ar blismona lleol a chyfiawnder

troseddol fel y gallwn ymgymryd â phroblemau gyda’n gilydd

a’u datrys. Dylid seilio penderfyniadau ar ddealltwriaeth

gadarn o’r materion sy’n effeithio arnoch chi ac sy’n bwysig i

chi. 

GORFFENNAF - RHAGFYR 2018

Rydw i eisiau i chi fod â ffydd a hyder yn yr heddlu. Bob mis, rwyf yn cynnal ac yn mynychu nifer

o gyfarfodydd cyhoeddus. Rwyf yn eich annog i fod yn bresennol fel y gallwch glywed a gofyn am

yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal.

Cyf l e o edd  i  Ymgysyl l t u

Medi 6, 2018 

09:30 - 16:00

RHYDAMAN

Hydref 5, 2018 

09:30 - 16:00

ARBERTH

Tawchwedd 2, 2018 

09:30 - 16:00

ABERAERON

Am fwy o wybodaeth, 
cliciwch ar y logo isod

Rhagfyr 7, 2018 

10:30 - 16:00

Y DRENEWYDD

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/your-area/engagement/
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/your-area/engagement/
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/your-area/engagement/
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/your-area/engagement/
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/your-area/engagement/community-engagement-days/


Cynhaliwyd mewn partneriaeth â | Held in partnership with

Rural Crime Forum               

FUW building, Royal Welsh Show

Fforwm Troseddau Gwledig 

Adeilad UAC, Sioe Frenhinol Cymru 2018

Join a panel of experts at the Royal Welsh Show for an opportunity to discuss and share

your views on the challenges and opportunities facing modern policing in rural

communities. 

Ymunwch â phanel o arbenigwyr yn y Sioe Frenhinol am gyfle i chi drafod a rhannu eich

barn ar yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu plismona modern mewn cymunedau gwledig 

Dwyn offer amaethyddol  

Dwyn da byw a phoeni  

Caethwasiaeth fodern yng

Nghymru wledig 

Defnyddio dronau a thechnoleg  

Mynd i'r afael â throseddoldeb

trawsffiniol 

Agricultural equipment theft 

Livestock theft and worrying 

Modern slavery in rural Wales 

Drone use and technology 

Tackling cross-border

criminality 

23/07/2018 

11:00 - 12:30


