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To visit my website and for more information on Dyfed-
Powys Police click on the logos below

Beth wnaethon ni...

Adolygu data

Ymgynghori â defnyddwyr gwasanaethau
camddefnyddio sylweddau wyneb yn
wyneb

Arolwg ar-lein o farn y cyhoedd

Grwpiau ffocws gyda swyddogion a staff

Ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau

Pam y gwnaethom hyn...

Y ffeithiau:
Gwelwyd cynnydd o 128% yn nifer y

marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau
yng Nghymru mewn 13 mlynedd

Lleihaodd y cynllun braenaru dargyfeiriol y
ffactorau risg ar gyfer aildroseddu o 60%  

Y llynedd, buddsoddodd y CHTh £435,000
mewn gweithgareddau dargyfeirio a

thriniaethau camddefnyddio sylweddau

Mae cyfeiriadau gan yr heddlu i
wasanaethau camddefnyddio sylweddau’n
cyfrif am lai na chwarter o’r holl gyfeiriadau

Dywedodd preswylwyr Dyfed-Powys mai
cyffuriau anghyfreithlon oedd eu pryder mwyaf

Diddordeb cynyddol yn ymarferoldeb
Ystafelloedd Cymryd Cyffuriau

Dadl genedlaethol ynghylch
ailddosbarthiad cyffuriau anghyfreithlon

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn targedu
troseddu trefnedig sy’n gysylltiedig â
chyffuriau

Gwelwyd cynnydd o 49%
yn nifer y troseddau

masnachu yn Nyfed-Powys
rhwng 2016 a 2018

Mae 82% o’r unigolion sy’n derbyn triniaeth yn
lleihau eu defnydd o sylweddau

Mae 117 o unigolion wedi’u heuogfarnu, a
gwerth £23.6 miliwn o sylweddau dosbarth A

wedi’i aflonyddu, fel rhan o ymgyrchoedd
cyffuriau Dyfed-Powys rhwng 2016 a 2019

Ein casgliadau...
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithredu’n
rhagweithiol yn erbyn masnachu mewn cyffuriau
anghyfreithlon;
Mae gweithgareddau dargyfeiriol a thriniaethau ar
gyfer camddefnyddio sylweddau’n cael eu
tanddefnyddio gan Heddlu Dyfed-Powys;
Mae angen i systemau TG Heddlu Dyfed-Powys
gynorthwyo swyddogion heddlu o ran cyfeirio
unigolion i wasanaethau cymorth; 
Mae angen i bartneriaid archwilio i ddichonolrwydd
Ystafelloedd Cymryd Cyffuriau er mwyn mynd i’r afael
ag effaith niwed sy’n gysylltiedig â chyffuriau ar
breswylwyr Dyfed a Phowys 

Ebrill 2019

Ein prif argymhellion...
Ymgysylltu â phartneriaid yn gynnar yn y cam
cynllunio wrth gyflwyno ymgyrchoedd ar gyfer
aflonyddu ar gyffuriau

Sefydlu protocol gweithio cyson rhwng Heddlu
Dyfed-Powys a darparwyr gwasanaethau
camddefnyddio sylweddau

Gweithredu’r cynllun braenaru ledled Dyfed-Powys

Gweithredu’r model dwy haen ar gyfer gwarediadau
y tu allan i’r llys

Adolygu effaith bosibl Ystafelloedd Cymryd
Cyffuriau ar gymunedau Dyfed-Powys

Blaenoriaeth yng Nghynllun Heddlu a

Throseddu 2017-2021


