
Yn gyntaf, hoffwn ddymuno blwyddyn newydd 

hapus, iach a ffyniannus i bawb. Mae'n anodd 

credu ei bod eisoes yn 2019. Rwy’n edrych 

ymlaen at barhau i gynrychioli llais y cyhoedd 

ar faterion plismona, ac at sicrhau bod yr 

heddlu, ein partneriaid a’n rhanddeiliaid yn 

deall y pryderon lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol.

Uchafbwynt i mi yn 2018 oedd cychwyn ar y 

broses o gyflwyno teledu cylch cyfyng, ac 

mae hynny’n parhau. Mae wyth tref ledled 

ardal yr heddlu wedi elwa hyd yn hyn o'm 

haddewid i ailfuddsoddi mewn isadeiledd 

CCTV modern. Mae gallu ei weld ar waith yn 

cefnogi swyddogion a staff yn eu gwaith o 

ddiogelu ein cymunedau, ac ymchwilio i 

droseddau, yn rhoi boddhad mawr i mi. Ceir 

manylion y dref ddiweddaraf i elwa ar y 

camerâu yn y Cylchlythr hwn. Edrychaf 

ymlaen at weld y trefi eraill yn cael y 

buddsoddiad hwn, ac i weld y staff monitro yn 

eu lle, fel y gallwn ddefnyddio'r system i'w 

llawn botensial yn 2019.

 

Yn ddiau, fe fydd arnom straen ariannol yn 

ystod 2019. Ar ôl ymgynghori â'r cyhoedd, 

byddaf yn fuan yn gwneud penderfyniad ar 

braesept yr heddlu.

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Y penawdau...

IONAWR 2019

Croeso...
Cyswllt Cymunedol

Wrth wynebu’r her ariannol  hon, byddaf yn 

parhau i lobïo’r Llywodraeth yn Llundain ar 

eich rhan, gan fod eu gweithredoedd yn cael 

effaith ar ein gwasanaethau lleol.

 

Rwy’n gobeithio byddwch chi’n teimlo bod y 

cylchlythyr hwn yn hygyrch ac addysgiadol. 

Ceir manylion ychwanegol am fy ngwaith ar fy 

ngwefan.

Digwyddiadau 
i ddod...

Powys

Ceredigion Sir Benfro

Sir Gaerfyrddin

Lansio fy Fforwm Ieuenctid

Gwrando ar farn y cyhoedd

Ceisiadau nawdd llwyddiannus

Y diweddaraf am y Teledu 

Cylch Cyfyng

https://www.facebook.com/DPPolice
https://twitter.com/dafyddllywelyn?lang=en
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/your-area/engagement/public-meetings/


Pum Camera Teledu Cylch 
Cyfyng yn Fyw ac yn Recordio

yn Ninbych-y-pysgod

Cyflawnwyd y gwaith gan y contractwyr Baydale 
Control Systems Ltd fel rhan o’r rhaglen ail-fuddsoddi 
yn nheledu cylch cyfyng sy’n cael ei llywio gan 
addewid allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu 
Dyfed-Powys.
Meddai’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd 
Llywelyn: “Rydw i’n cael cyfarfodydd rheolaidd gyda’r 
Rheolwr Prosiect Teledu Cylch Cyfyng sy’n sicrhau fy 
mod i’n cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect 
hwn, ac mae’n galonogol iawn gweld fod y fath 
gynnydd yn parhau o ran gosod y camerau teledu 
cylch cyfyng ar draws ardal yr heddlu. Rwy’n falch fod 
fy addewid allweddol i ailgyflwyno teledu cylch cyfyng 
yn ardal Heddlu Dyfed-Powys yn cael derbyniad da 
ymhlith y cymunedau sydd fwyaf ei angen.”

Datganiad i’r Wasg

“Y mae’n gam cadarnhaol iawn cael y camerâu 
hyn wedi eu gosod ac yn gweithredu yn 
Ninbych-y-pysgod. Mae’r dref yn denu nifer 
anferthol o ymwelwyr i’r ardal wrth i dymor y 
gwyliau ail-gychwyn yn y gwanwyn. Bydd cael y 
camerâu hyn yn eu lle yn barod ar gyfer y llif 
hwn o ymwelwyr yn ein helpu i gadw pawb mor 
ddiogel â phosibl ac ein cynorthwyo i gyflawni 
ymchwiliadau o ansawdd pan fod angen.”
Meddai Comander Rhanbarthol Sir Benfro, 
yr Uwcharolygydd Ross Evans

Mae pum camera teledu cylch cyfyng newydd o’r dechnoleg flaenaf wedi eu gosod ac yn fyw ac 
yn recordio yn Ninbych-y-pysgod, Sir Benfro. Mae’r pum camera wedi eu lleoli yn y Stryd Fawr, 
Rhodfa’r De, Sgwâr Tudur, Stryd Sant Siôr ac Upper Frog Street. Bydd chweched camera’n cael 
ei osod cyn hir ger yr harbwr lle mae polyn newydd wedi ei godi. Mae dros 120 o gamerâu’n cael 
eu gosod mewn 17 tref ar draws ardal yr heddlu, sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a 
Phowys.
Dechreuodd y gwaith yn Llanfair-ym-Muallt yng Ngorffennaf 2018 ac y mae’n symud ymlaen yn 
dda. Mae Saundersfoot, Aberdaugleddau, Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman ac Aberhonddu eisoes 
wedi elwa o’r cynllun.Bydd gwaith yn dechrau yn Hwlffordd yr wythnos hon a dylai fod wedi ei 
gwblhau erbyn diwedd y mis.Mae Ystafell Fonitro Teledu Cylch Cyfyng hefyd yn cael ei chyflwyno 
yng Nghanolfan Gyfathrebu’r Heddlu ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, a fydd yn caniatáu i 
gamerâu gael eu monitro’n ganolog gan staff penodedig.

Joanne Harries o'm swyddfa yn siarad â 

busnesau'r dref gan sôn am y CCTV 



Lansiad fy Fforwm Ieuenctid 
Lansio fy Fforwm Ieuenctid cyntaf un, a chwrdd â'm 

Llysgenhadon Ieuenctid newydd
Rwyf newydd lansio fy Fforwm Ieuenctid 

cyntaf erioed yn ystod digwyddiad 

arbennig a gynhaliwyd yng Nghanolfan 

S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Lansiwyd fy 

forwm Ieuenctid ar gyfer plismona a 

throseddu yn swyddogol ddydd Iau 13 

Rhagfyr ac mae’n tanlinellu fy  ymrwymiad 

i wrando ar lais pobl ifanc. Mae’r Fforwm 

yn cynnwys Llysgenhadon Ieuenctid sydd 

rhwng 11-18 oed ac yn cynrychioli 

amrediad o grwpiau a sefydliadau 

ieuenctid cymunedol ar draws 

Dyfed-Powys.

 

Mae lansiad fy Fforwm Ieuenctid yn nodi 

datblygiad cyffrous o ran y ffordd rwyf yn 

gwrando ar lais pobl ifanc. Rwyf yn awyddus 

i adeiladu perthynas gyda grwpiau ieuenctid, 

a chynghorau a fforymau ieuenctid sydd eisoes yn bodoli ar draws y rhanbarth fel y gallant 

ddylanwadu ar fy mhenderfyniadau o ran plismona a throseddu, ac roedd nifer o’r rhain 

wedi eu cynrychioli yn y lansiad. Rydw i hefyd yn datblygu dulliau newydd o gyrraedd y rhai 

sy’n anoddach eu cyrraedd. Rwy'n falch iawn o gyhoeddi fod gennym aelodau newydd-

etholedig o Senedd Ieuenctid Cymru wedi eu cynrychioli ar fy Fforwm, ac rydw i eisoes wedi



Os hoffai eich grŵp neu sefydliad ieuenctid chi glywed mwy am fy Fforwm Ieuenctid, 
cysylltwch â’r swyddfa ar 01267 226 440 
neu anfonwch e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk. 
 
I wylio'r ffilm fer a grewyd gan y criw ifanc, ewch i: https://vimeo.com/305764080/e86ca27c3b

Meddai Denise Barry o ‘Teithio 

Ymlaen’: 

“Mae ein pobl ifanc wedi llwyr 

fwynhau’r broses o weithio gyda 

Theatr Genedlaethol Cymru, 

drwy’r Comisiynydd Heddlu a 

Throseddu, i archwilio 

materion mor gymhleth mewn 

modd deinamig. Maent nawr 

hefyd wrth eu bodd i ddod yn 

Llysgenhadon Ieuenctid ar 

gyfer y gymuned Sipsi, Teithwyr 

a Roma ar Fforwm Ieuenctid y 

Comisiynydd.”

dechrau trafodaethau gyda’r Senedd yng 

Nghaerdydd ynghylch ffyrdd y gall fy 

Llysgenhadon Ieuenctid fwydo i mewn i waith 

Senedd Ieuenctid Cymru, a sut y gellir bwydo yn ôl 

y ffordd arall hefyd. Rwy'n ddiolchgar iawn i fy 

Llysgenhadon Ieuenctid am roi o'u hamser, ac 

rwy'n edrych ymlaen at 

weld y Fforwm Ieuenctid yn datblygu dros yr 

ychydig fisoedd nesaf. Roedd lansiad y Fforwm 

Ieuenctid hefyd yn gyfle i ddangos, am y tro 

cyntaf, ffilm fer a grëwyd gan Theatr Genedlaethol 

Cymru a Fforwm Ieuenctid Sipsi, Roma a 

Theithwyr Gorllewin Cymru o’r sefydliad ‘Teithio 

Ymlaen’, a grëwyd fel rhan o Wythnos 

Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2018. Roedd y 

gwaith, a gomisiynwyd gennyf drwy gyllid 

Llywodraeth Cymru, yn ganlyniad cyfres o 

weithdai yn archwilio’r cysyniad o gymuned, cariad 

a'r ymdeimlad o berthyn.

https://vimeo.com/305764080/e86ca27c3b


Roedd yn amlwg fod llawer o ddiddordeb yn lleol yn nyfodol y safle, gan y cyhoedd yn gyffredinol 

a gan bartneriaid lleol. Y dewis a ffafriwyd gan y cyhoedd oedd parhau yn y safle cyfredol nes 

bod prosiect Canolfan Gydweithredu Gymunedol a gynlluniwyd wedi ei gwblhau.

Trefnodd y Comisiynydd hefyd ymgynghoriad wyneb yn wyneb gydag aelodau o’r cyhoedd a 

pherchnogion busnes, a chynhaliwyd cyfarfodydd gyda Chyngor Tref Abergwaun ac Wdig a 

Siambr Masnach a Thwristiaeth Abergwaun ac Wdig er mwyn casglu barn a gwybodaeth leol.

Meddai’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn:

“Wrth hybu fy ymrwymiad i wrando ar farn Dyfed-Powys, ac yn dilyn dadansoddiad ariannol 

trylwyr o bob opsiwn, fy argymhelliad yw ein bod, yn y tymor byr, yn parhau i weithredu o’r Orsaf 

Heddlu gyfredol yn Abergwaun.

Rydym, fodd bynnag, yn ein canfod ein hunain mewn sefyllfa gymhleth o ganlyniad i amserlen 

amhenodol y Prosiect Canolfan Gydweithredu Gymunedol newydd ac ansicrwydd mewn 

perthynas â Brexit. Ein bwriad yw cael eglurder dros y 12-18 mis nesaf ynghylch   

                                                                      dyfodol yr Orsaf Heddlu newydd, wrth 

                                                                      i’r ffactorau dylanwadu uchod ddod yn fwy eglur. 

                                                                      Hoffwn ddiolch i gymuned Abergwaun ac Wdig  

                                                                      am eu cydweithrediad parhaus ar y mater pwysig 

                                                                      hwn.”    

 

                                                                      Meddai Uwcharolygydd Sir Benfro, Ross Evans:

                                                                      Rydym wedi ein hymrwymo i ddarparu’r 

                                                                      gwasanaeth Plismona gorau posibl. Rydw i’n 

                                                                      ddiolchgar iawn i’r gymuned leol am eu hadborth 

                                                                      pwysig fel rhan o’r broses ymgynghori yn ystod y 

                                                                      misoedd diwethaf. Rydym wedi gwrando ar hyn 

                                                                      yn ofalus ac wedi ymateb yn unol â hynny. Rydw i 

hefyd yn ddiolchgar i swyddogion a staff lleol sy’n parhau i weithio’n galed i gadw’r cyhoedd yn 

ddiogel.”                                                                         

Bydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n rhoi gwybod i’r gymuned maes o law, am ei fwriad o 

ran dyfodol hirdymor yr heddlu yn Abergwaun.

Dyfodol Gorsaf Heddlu 
Abergwaun

Datganiad i’r Wasg

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, 

wedi penderfynu y bydd yr Heddlu’n parhau i weithredu o 

Orsaf Heddlu gyfredol Abergwaun yn y tymor byr. Gosodwyd 

tri dewis gerbron y cyhoedd mewn arolwg ymgynghorol a 

lansiwyd yn Nhachwedd 2018 ynglŷn â lleoliad yr Orsaf 

Heddlu yn y dyfodol, gan fod y Comisiynydd wedi nodi nad 

oedd yr orsaf gyfredol yn ddichonol yn yr hirdymor.



Ar y cyd â’m swyddogion cyfatebol yn Ne Cymru, Gwent a Gogledd Cymru, mae cyllid wedi’i 
ddiogelu i ymdrin ag achosion creiddiol troseddau trais difrifol, drwy ymyrraeth gynnar a 
gwaith atal.
 
Yn Ebrill 2018, cyhoeddodd y Llywodraeth ei Strategaeth Trais Difrifol, gan osod ei 
ymrwymiad i ddarparu cyllid dros 2 flynedd ar gyfer cronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid. 
Roedd y gronfa’n agored i bob Comisiynydd Heddlu a Throseddu wneud cais am gyllid i 
gefnogi ymyraethau cynnar wedi eu targedu, a gweithgarwch atal.
 
Fis diwethaf, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cartref, Sajid Javid, fod cais
 ar y cyd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid
y pedwar Heddlu yng Nghymru yn un o’r 29 cais llwyddiannus am gyllid 
o’r Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid. Bydd yr £1.2 miliwn yn cael ei 
dderbyn ar draws Cymru, dros ddwy flynedd, er mwyn helpu ymdrin ag 
achosion creiddiol trais difrifol, drwy ymyrraeth gynnar a gwaith atal.
 
Byddaf yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i drosglwyddo dulliau ymyrryd ac atal ar lefel 
leol, wedi eu pennu a’u seilio ar anghenion lleol. Bydd Cydlynydd Atal Trais Difrifol yn cael ei 
benodi ar gyfer Dyfed-Powys ac ym mhob un o ardaloedd y lluoedd eraill, a byddant yn 
gweithio gyda’i gilydd i gydlynu pedwar ymagwedd allweddol:

Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau fod Heddlu 
Dyfed-Powys yn parhau i dargedu trosedd 
difrifol drwy ymyrraeth gynnar, a bydd y 
cyllid hwn yn caniatáu ymagwedd 
amlasiantaethol i ddeall ac ymdrin ag 
achosion creiddiol trais difrifol drwy 
ymyrraeth gynnar a gwaith atal, gan 
ganolbwyntio ar ymyrraethau lleol wedi eu 
targedu gyda phobl ifanc.

Gyda’r cynnydd mewn gweithgarwch Llinellau Sirol ar draws y wlad, rhagwelir y bydd trais 
difrifol yn parhau i gynyddu yn ardal Dyfed-Powys. Mae’r uchod, ynghyd â gweithgarwch arall 
gan yr heddlu, yn anelu at ymdrin â throseddau difrifol cyn iddynt ddod yn broblem sylweddol 
yn ardal Dyfed-Powys. Mae fy swyddfa’n parhau i weithio gyda Heddlu Dyfed-Powys i 
fonitro’r sefyllfa ac ymdrin ag achosion creiddiol trais difrifol.

Cyllid Llwyddiannus
Cais ar y cyd i’r 

Ymyrraeth uniongyrchol un i un 
ac ymagweddau holistaidd;
Gweithgareddau cadarnhaol i 
ddatblygu cadernid a gwydnwch 
ac i gynnig llwybrau eraill;
Addysg ac ymwybyddiaeth;
Ymyrraeth i’r teulu.

Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid



 

Mae fy Swyddfa i, ar y cyd â Heddlu Dyfed-Powys, ac mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân 

ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, wedi llwyddo i dderbyn cyllid o Grant Prosiect 

Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Llywodraeth Cymru.

Rhoddwyd £9,064 i’m swyddfa, a byddwn yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub i 

ddarparu ymagwedd amlasiantaeth sy’n canolbwyntio ar y dioddefydd, sydd wedi’i hanelu at 

leihau effeithiau trais domestig ar ddioddefwyr.

 

Bydd y prosiect yn galluogi dioddefwyr trais

domestig i aros yn eu cartrefi eu hun, a 

bydd yn lleihau’r perygl y byddant yn

dioddef trais domestig eto drwy ddarparu 

pecynnau arbennig ar gyfer pobl sy’n agored i drais domestig. Bydd y pecynnau hyn yn 

cynnwys gwahanol offer a mesurau diogelwch a fydd yn cael eu benthyca a’u gosod yn y 

cartref.

 

Bydd hyn yn gwella diogelwch eu cartref ac yn rhoi tawelwch meddwl i’r dioddefydd ei bod 

yn ddiogel iddynt aros yn eu cartref eu

hun. Cyhoeddir y pecynnau yn dilyn 

adolygiad o’r digwyddiad domestig 

gan swyddog heddlu. Rwy’n falch 

iawn ein bod ni wedi llwyddo i gael yr 

arian hollbwysig hwn gyda’n partneriaid. Yn aml, mae’n rhaid i bobl sydd mewn perygl o 

drais domestig adael eu cartrefi oherwydd y perygl y byddant yn dioddef trais o’r fath eto.

 

 Cais i gefnogi dioddefwyr 
trais yn y cartref

Drwy’r prosiect hwn, bydd modd i ni ddarparu’r mesurau diogelwch sydd angen i’w 

galluogi i aros yn eu cartrefi a theimlo’n ddiogel yno: ychydig o dawelwch meddwl ar 

gyfer dioddefwyr y drosedd ddifrifol hon.

Cyllid Llwyddiannus



Ymgysylltu â'r Gymuned: 

Rydw i’n eich cynrychioli pan rwy'n i’n siarad â 
swyddogion yr heddlu ar lefel leol; pan rwy'n trafod 
materion gyda Phrif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, 
Mark Collins, ar lefel Heddlu-gyfan; a hefyd pan rwy'n 
siarad â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a San 
Steffan ynghylch materion plismona ar lefel 
genedlaethol. Rydw i felly eisiau cynnig cymaint o 
gyfleoedd â phosibl i chi gyfathrebu â fi, a gyda’r heddlu, 
fel y gallaf  sicrhau fod y penderfyniadau allweddol a 
wneir, a’r trafodaethau allweddol a geir, yn seiliedig ar 
eich barn chi. Drwy gydol 2018, rydw i wedi ymgymryd â 
nifer o weithgareddau ymgysylltu llwyddiannus; ac rwyf 
wedi rhoi manylion ynghylch nifer o’r rhain mewn 
rhifynnau blaenorol o Cyswllt Cymunedol.

Tuag at ddiwedd 2018, dechreuodd fy Nhîm Ymgysylltu ddatblygu ymagwedd newydd tuag at 
ymgysylltu cymunedol. Egwyddor sylfaenol yr
ymagwedd newydd hon yw y byddaf i a fy nhîm
yn ymgysylltu’n uniongyrchol gyda chymunedau
ar lefel llawr gwlad; gan ymweld â grwpiau
cymunedol, cyfleusterau addysgiadol,
elusennau, busnesau ac unigolion i geisio eich
barn, yn hytrach na disgwyl i chi ddod
atom ni yn unig.
 
Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi rhoi o'u 
hamser i siarad â ni hyd yma: rydyn ni’n 
gobeithio cyrraedd hyd yn oed mwy ohonoch cyn
hir!
 
Isod ceir manylion ychydig enghreifftiau o’r 
ymagwedd newydd hon…

"Rydw i eisiau sicrhau bod pawb yng nghymunedau Dyfed a Phowys 
yn cael cyfle i ymgysylltu â fi a gyda’r heddlu. Mewn gwirionedd, 

rydw i’n gweld fy rôl fel eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn 
bont rhwng y gymuned a Heddlu Dyfed-Powys."

 Ein Gweledigaeth

Hannah Hyde, Ymgynghorydd Polisi ac 

Ymgysylltu gydag Aelodau Pobl yn Gyntaf 

Sir Benfro

Staff fy swyddfa yn siarad ag aelod o 

staff Cafe No.25 yn Ninbych y pysgod



Yn Nhachwedd 2018 gweithiodd fy Nhîm Ymgysylltu’n 
agos gyda Phobl yn Gyntaf Sir Benfro i gynnal Diwrnod 
Ymgysylltu ar gyfer eu haelodau a myfyrwyr o Goleg Sir 
Benfro. Mae Pobl yn Gyntaf Sir Benfro yn Elusen 
annibynnol, wedi ei rhedeg gan, ac ar gyfer, oedolion
gydag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth, ac mae’r
myfyrwyr o Goleg Sir Benfro a oedd yn bresennol yn 
gweithio tuag at Dystysgrif Lefel Mynediad 
BTEC mewn Datblygiad Cymdeithasol 
Personol. Fel y nodwyd eisoes, rwyf wedi 
fy ymrwymo i ymgysylltu’n llawn gyda’r 
holl gymunedau ar draws Dyfed-Powys, 
ac rydw i eisiau i bobl ymgysylltu’n 
hawdd gyda ni; rhaid adnabod ac 
ymdrin â rhwystrau i grwpiau gwahanol 
o bobl. Oherwydd hynny, hwylusodd 
staff a gwirfoddolwyr Pobl yn Gyntaf Sir 
Benfro'r diwrnod ar ein rhan; gan 
ddefnyddio dulliau a gweithgareddau 
addas ar gyfer y rhai oedd yn mynychu.
Mae fy Ymgynghorydd Polisi ac 
Ymgysylltu, Hannah, yn dweud mwy 
wrthych isod…

Ymgysylltu â
Pobl yn Gyntaf Sir Benfro

"Diwrnod ymgysylltu gwych yn  
Johnston, Sir Benfro gydag aelodau Pobl 
yn Gyntaf Sir Benfro a myfyrwyr Coleg 

Sir Benfro"

Roedd hwn yn gyfle ymgysylltu cyffrous iawn i ni.  
Rydym am roi cyfle i bawb ymgysylltu â'r Comisiynydd, 
ac mae ein dull newydd o ymgysylltu yn caniatáu i ni 
ehangu ein cynulleidfa.  Fe wnes i weithio’n agos â 
Karen, Pobl yn Gyntaf Sir Benfro i deilwra ein dull 
ymgysylltu er mwyn diwallu anghenion y gynulleidfa.   
Roedd y gweithgareddau’n hwyl, yn gwneud i bobl 
deimlo'n gyfforddus, ac rwy'n credu eu bod wedi'u 
helpu i agor cil y drws ar rai materion a chael y 
gynulleidfa i rannu eu barn am yr heddlu. 
Gwahoddwyd y tîm plismona cymdogaeth lleol i fod yn 
bresennol hefyd, er mwyn annog ymgysylltu wyneb yn 
wyneb â'r heddlu mewn amgylchedd anffurfiol a 
chyfforddus.  Daeth PC Emma Smyth a PS Terri 
Harrison, ac roedd yn amlwg eu bod eisoes wedi 
datblygu perthynas dda iawn gydag aelodau Pobl yn 
Gyntaf Sir Benfro.
Yn ogystal â chael eu barn am yr heddlu ac ar faterion 
lleol, roedd Emma a Terri yn gallu rhoi gwybodaeth a 
chyngor amhrisiadwy i'r grŵp ar faterion fel troseddau 
casineb, troseddau cyfeillio, a'u hawliau oedd iddynt 
gael eu stopio a'u chwilio gan yr heddlu.
O ganlyniad i'r diwrnod ymgysylltu llwyddiannus hwn, 
rydym eisoes yn bwriadu cynllunio digwyddiadau tebyg 
mewn mannau eraill yn ardal yr heddlu." 
- Hannah Hyde, SCHTh



Diwrnodau 
Ymgysylltu 
Cymunedol 

   Fe wnes i a'r Comisiynydd ymweld â 

  Hwlffordd. Roedd yn bleser ymweld â PAVS -   

                                  Cymdeithas Gwasanaethau 

                                  Gwirfoddol Sir Benfro a 

                                  Chomisiynydd Ardal a 

                                  Chadeirydd Sgowtiaid Sir  

                                  Benfro. Gwelsom y gwaith  

                                  celf rhyfeddol a wnaed gan  

                                  y gymdeithas leol yn Oriel    

                                  Gelf  VC (Cyn-filwyr yn y 

                                  Gymuned). Menter gelf 

                                  gymunedol yw’r Oriel VC 

                                  sy’n helpu cyn-filwyr, pobl 

                                  anabl, pobl ifanc a hen bobl 

gan ddefnyddio celf fel dull creadigol i dorri 

allgáu cymdeithasol er mwyn magu hyder a  

chael hwyl.

Er mwyn gwrando ar eich barn, eich pryderon a’r hyn 

rydych am ei ganmol am blismona, bob mis rwy'n 

ymweld â sir wahanol ledled Dyfed-Powys. Rwy'n 

treulio'r diwrnod – diwrnod ymgysylltu â'r gymuned – 

mewn lleoliad penodol yn gwrando ar anghenion y 

gymuned honno.  Mae hefyd yn gyfle gwych i gael 

gwybod am y gwaith amhrisiadwy sy'n cael ei wneud yn 

y cymunedau gan amryw o sefydliadau ac elusennau. Ar ddiwedd 2018, fe wnes i gynnal diwrnodau

ymgysylltu â'r gymuned yn Aberystwyth a Hwlffordd; dau ddiwrnod difyr iawn a oedd yn ysgogi'r 

meddwl.

   Fe wnes i a'r Comisiynydd ymweld ag 

Aberystwyth. Fe wnaethom alw yn ‘Yr Hwb’, 

Canolfan Gymunedol Penparcau a 

gweld drosom ein hunain y gwaith 

gwerthfawr y maen nhw’n ei 

wneud yn y gymuned. Cawsom 

gwmni cydweithwyr ‘Yr Hwb’, 

Cwnstabl Phil Westbury a 

chynghorwyr lleol. Cawsom 

gyfarfod gyda Gwasanaethau 

Cam-drin Domestig Gorllewin 

Cymru a dysgu am y 

gwasanaethau a’r gefnogaeth 

bwysig y maen nhw’n eu cynnig i 

ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig. 

Roedd yn bleser cwrdd â phersonél canolfan 

Morlan a derbyn croeso cynnes gan gyfeillion    

     y mosg (yn y llun)

Y comisiynydd gyda staff CFFI, Helen Shayle o fy 

swyddfa a PCSO Adam Chard

Yn fwy diweddar, ar 11 Ionawr, treuliais y diwrnod gyda Helen ym Mhowys, yn ymweld â nifer o 
leoliadau: Llandrindod, Llanfair-ym-Muallt, a Thalgarth.
Yn Llandrindod, gelwais draw gyda Dyfodol Powys Futures a dysgais am y gwaith hynod y maent yn 
ei wneud gyda phobl ifanc ynysig mewn cymunedau ledled Powys; enwedig gwaith eu gweithiwr 
ieuenctid datgysylltiedig.



Yn Llanfair-ym-Muallt, fe wnes i ymweld â chanolfan Clybiau Ffermwyr Ifanc ar Faes y Sioe 

Frenhinol.  Cefais gyfarfod â Chyfarwyddwr Cymru a'i Swyddog Gweithrediadau/cydgysylltydd 

eu fforwm ieuenctid.  Cawsom drafodaeth bwysig ar sut y gall yr heddlu a'r Clybiau Ffermwyr 

Ifanc weithio gyda'i gilydd yn effeithiol.

 

Yn Nhalgarth, fe wnes i ymweld ag Ysgol y Mynydd Du gyda'r Cynghorydd William Powell.  

Roedd yn brynhawn ymarferol ac addysgiadol iawn, gyda chydweithwyr Gan Bwyll a disgyblion 

ysgol yn cynnal ymarfer gwylio cyflymder cerbydau.  Fe wnes i hyd yn oed gael tro ar fesur 

cyflymder cerbydau!

Nid wyf eto wedi penderfynu ar leoliadau pendant ar gyfer y dyddiau hyn, felly os ydych chi'n 
gwybod am unrhyw grwpiau o fewn eich cymuned a fyddai'n hoffi i mi gyfarfod â nhw - i glywed 
eu barn, neu i ddysgu am eu gwaith, rhowch wybod i'm tîm ymgysylltu ar 01267 226440/ 
opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Dydd Gwener 14 Chwefror 2019 – Ceredigion
Mawrth 2019 – Sir Gâr
Ebrill 2019 – Sir Benfro
Mai 2019 – Powys
Mehefin 2019 – Ceredigion
Gorffennaf 2019 – Sir Gâr
Awst 2019 – Sir Benfro

Y noson honno, es i gyfarfod Diogelwch ar y Ffyrdd a drefnwyd gan Un Llais Cymru yn Neuadd 
y Dref, Talgarth; diwrnod prysur iawn, yn llawn gwybodaeth ac yn werth chweil. 
Byddaf yn parhau i gynnal y diwrnodau ymgysylltu cymunedol gwerthfawr hyn, a dyma rywfaint 
o wybodaeth am y dyddiadau nesaf ...

Gweithgaredd gwylio cyflymder cerbydau gyda Gan Bwyll a 
disgyblion Ysgol y Mynydd Du



Diwrnod Llwyddiannus yn 
Hyfforddi Gwirfoddolwyr 

Gwirfoddolwyr o'm swyddfa ac o Heddlu Dyfed-Powys 
yn cael diwrnod hyfforddi ar y cyd

Cefais y pleser o agor y digwyddiad, ac rwy'n ddiolchgar 
am y cyfle hwnnw i ddiolch yn ddiffuant iddynt am eu 
hymroddiad a'u cefnogaeth.  Mae'r gwaith y maent yn ei 
wneud yn cael effaith gadarnhaol ar fy nyletswydd i ddal 
y Prif Gwnstabl yn atebol wrth redeg gwasanaeth 
heddlu effeithiol.

Ymunodd aelodau o'm Cynllun Ymweld Annibynnol â Dalfeydd, Cynllun Lles Anifeiliaid a'r Panel 
Sicrhau Ansawdd â gwirfoddolwyr yr heddlu am ddiwrnod o rannu gwybodaeth, datblygiad personol 
a rhwydweithio.

Roedd yn ddiwrnod prysur i'r holl wirfoddolwyr,  gyda 
gwahanol sesiynau o gael mewnbwn a sesiynau 
torri-allan:
 
- Rhoddodd rheolwr llywodraethu Heddlu Dyfed-Powys 
ddiweddariad manwl ar y ffordd y mae Heddlu 
Dyfed-Powys yn perfformio ar hyn o bryd;
- Rhoddodd aelodau'r cynllun gwirfoddoli drosolwg o'u 
rolau;
- Roedd y toriad amser cinio yn gyfle i rwydweithio a chasglu 
gwybodaeth gan amrywiaeth o stondinwyr;
-Roedd modd wedyn i’r gwirfoddolwyr ddewis 
gweithdy datblygiad personol o’r canlynol:
 
 
 
 
 
Caewyd y diwrnod hyfforddi gan y Dirprwy 
Brif Gwnstabl dros dro newydd, Richard Lewis,
 a ategodd fy neges o ddiolch am gefnogaeth 
barhaus pob un o'r gwirfoddolwyr.
 
Mae amrywiaeth o rolau gwirfoddol yn fy 
swyddfa i a Heddlu Dyfed-Powys.  Os am 
wybod rhagor, edrychwch ar fy ngwefan, neu
cysylltwch â Caryl Bond, fy swyddog cymorth 
sicrwydd ar 01267 226440
opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Pendantrwydd a sgiliau cyfathrebu da;
Rhagfarn diarwybod; a
Mynd i'r afael â defnyddio cyffuriau'n 
anghyfreithlon.

Elfen allweddol yw ein cydbwyllgor archwilio o 

lywodraethu corfforaethol Corff Plismona Lleol Dyfed 

Powys. Mae’n darparu ffocws annibynnol a lefel uchel ar 

drefniadau archwilio, sicrwydd ac adrodd sy’n tanategu 

llywodraethu a safonau ariannol da.

Diben ein cydbwyllgor archwilio yw darparu sicrwydd 

annibynnol i’r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif 

Gwnstabl ar ddigonolrwydd y fframweithiau llywodraethu 

a rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol ac adrodd 

ariannol a thrwy hyn helpu i wneud yn siŵr bod trefniadau 

sicrwydd effeithlon ac effeithiol yn eu lle.

Am fwy o wybodaeth am y rôl edrychwch ar ein gwefan: 

<http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-

swyddfa/ymunwch-ar-tim/>  

Neu cysylltwch â:

Carys Morgans

Rhif ffôn: 01267 226440

E-bost: carys.morgans.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Rydyn ni wrthi’n recriwtio ar gyfer y 
Cyd-bwyllgor Archwilio!

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/accountability-and-transparency/joint-audit-committee/


Parhau i ddatblygu 
gweithlu’r dyfodol

Ymunodd James Tansley, sydd yn ddiweddar wedi graddio 

mewn Mathemateg a TGC o’r Brifysgol Agored, â fy nhîm ym 

mis Hydref am gyfnod 10 wythnos ar leoliad gwaith 

cyflogedig. Mae James, a benodwyd i weithio gyda fy staff 

sicrwydd ac ymgysylltu, wedi bod yn gyfrifol am gefnogi 

gwaith ymgysylltu cyhoeddus ychwanegol yn ymwneud â fy 

ngwaith craffu ar Heddlu Dyfed-Powys. Ymgartrefodd James 

yn gyflym yn y swyddfa ac y mae wedi ymgymryd â nifer o 

dasgau i gefnogi gweithgareddau fy swyddfa, ac yn fwyaf 

nodedig digwyddiad ymgysylltu gyda Phobl yn Gyntaf Sir 

Benfro, lle gweithiodd defnyddwyr gwasanaeth a swyddogion 

yr heddlu gyda’i gilydd i ddeall canfyddiadau pobl ynghylch yr 

heddlu a’u hawliau wrth iddynt gael eu stopio a’u chwilio.

Efallai i chi ddarllen yn fy nghylchlythyr yng Ngorffennaf fy mod wedi cyflwyno Myfyrwraig Intern 
Teleri, a Phrentis Cefnogi Busnes Anwen, i fy swyddfa. Mae’n dda gen i ddweud fod Anwen yn 
parhau i fod yn gaffaeliad i fy swyddfa a bod ei hastudiaethau’n datblygu’n dda ochr yn ochr â’i 
gwaith. Roedd yn chwerw-felys dweud “hwyl fawr” wrth Teleri sydd, ar ôl lleoliad blwyddyn gyda            
                                                      ni, wedi dychwelyd i Brifysgol Aberystwyth i barhau gyda’i 
                                                      hastudiaethau israddedig - pob lwc Teleri!
 
                                                      Fodd bynnag, dydy fy swyddfa i ddim yn llonydd yn hir - mewn 
                                                      gwirionedd, o fewn ychydig wythnosau wedi i Teleri adael, 
                                                      ffurfiodd fy nhîm bartneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng 
Nghymru i gynnig cyfle Interniaeth Myfyriwr unigryw, wedi ei noddi gan Santander.

Eglura James, "Roeddwn wedi derbyn e-bost gan y Brifysgol 

Agored am interniaeth bosibl gyda Swyddfa Comisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu. Roedd yn ddiddorol clywed mwy a 

gweld y math o bethau yr oedd yr OPCC yn ymwneud â nhw, 

felly cysylltais â'r swyddfa a threfnu cyfweliad.

Wedi cyrraedd fy niwrnod cyntaf yn y gwaith, dyma fi’n cael fy 

nghyfarch gan y grŵp mwyaf cyfeillgar o bobl erioed. Dros 

gyfnod o amser, roeddwn yn cymryd mwy o ran mewn 

gwahanol ddarnau o waith, megis llunio crynodebau ar gyfer 

Brexit, creu cylchlythyrau a chynlluniau ymgysylltu. Wrth 

siarad â mwy a mwy o bobl yn ein swyddfa a'r tu allan iddi, 

sylweddolais fod unrhyw un yr oeddwn yn siarad â nhw, yn y 

swyddfa a thu hwnt, yn garedig ac yn barod i geisio fy helpu gydag unrhyw dasg. Gallaf ddweud yn 

ddiffuant iawn fy mod wedi mwynhau fy nghyfnod yma mas draw, ac y byddaf yn drist i orffen ym 

mis Mawrth."



Datganiad i’r Wasg

Heddlu Dyfed-Powys yn Cychwyn 16 
Diwrnod o Weithredu ar gyfer yr Ymgyrch 

Rhuban Gwyn
Un o'r blaenoriaethau yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu yw diogelu'r rhai sy’n agored i niwed, ac 
un o'r ffyrdd allweddol o wneud hynny yw i ddiogelu pobl rhag cam-drin domestig. Fel llais y 
dioddefwyr, mae'n allweddol fy mod yn gallu darparu gwasanaethau sy'n cefnogi'r unigolion hynny 
sy'n cael eu heffeithio gan rai o'r troseddau mwyaf ffiaidd a niweidiol.
 
Felly, roedd yn bleser gennyf fod yn rhan o'r ymgyrch Rhuban Gwyn Rhyngwladol ddiwedd mis 
Tachwedd, gyda 16 diwrnod o weithredu yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys. 
Ymgyrch y Rhuban Gwyn yw'r fenter fyd-eang i roi terfyn ar drais dynion yn erbyn menywod. Mae'r 
diwrnodau gweithredu yn mynd ati i godi ymwybyddiaeth o'r ymgyrch Rhuban Gwyn o fewn y 
sefydliad ac allan yn y cymunedau y mae'r heddlu'n eu gwasanaethu.

Y Comisiynydd Dafydd Llywelyn a’r Diprwy Brif 

Gwnstabl Dros Dro, Richard Lewis, sef 

Llysgenhadon Rhuban Gwyn y Llu

Rwy'n falch o gael bod yn Llysgennad Rhuban Gwyn, ynghyd â'r Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro 
(DBG) Richard Lewis, a galwaf ar bawb i gefnogi'r ymgyrch hon; gyda'n gilydd, gallwn gyfleu'r 
neges bwysig hon, newid agweddau ac ymddygiad a gwneud gwir wahaniaeth.
 

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu, Dafydd Llywelyn: "Rwy'n falch o 
fod yn Llysgennad Rhuban Gwyn, ac yn 
galw ar bawb i gefnogi'r ymgyrch hon; 
gyda'n gilydd, gallwn gyfleu'r neges bwysig 
hon, gan newid agweddau ac ymddygiad a 
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol."

Dywedodd y DBG Lewis:
 
 “Mae gan bawb yr hawl i fyw yn rhydd rhag ofn, 
brawychu a cham-drin, yn arbennig o fewn eu 
cartref eu hun. Rwy’n falch o fod yn Llysgennad 
Rhuban Gwyn ar gyfer yr ymgyrch Rhuban 
Gwyn, ac rwy’n falch o fod yn arwain yr 16 
diwrnod o weithredu ar gyfer yr heddlu. 
 
Mae’r ymgyrch fyd-eang yn galw ar i ddynion 
ddod at ei gilydd ac addo diddymu trais yn 
erbyn menywod. O fewn Heddlu Dyfed-Powys, 
rydyn ni’n defnyddio’r 16 diwrnod o weithredu 
fel cyfle i godi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth 
sydd ar gael i ddioddefwyr a goroeswyr cam-
drin domestig. Rwy’n annog unrhyw un sy’n 
poeni y gallai rhywun fod yn dioddef cam-drin 
domestig – boed yn aelod o’r teulu, yn ffrind 
neu’n gymydog – i roi gwybod i’r heddlu.” 


