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Croeso ...
Helo a chroeso i rifyn mis Mai/Mehefin Cyswllt 
Cymunedol. Fel un sy’n cynrychioli’r cyhoedd, rwyf am
rannu datblygiadau diweddaraf fy ngwaith â thrigolion,
ymwelwyr, partneriaid a dioddefwyr troseddau.

O bryd i’w gilydd, daw i’r amlwg nad yw pawb yn deall rôl
Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn llawn. Er mwyn i'r
gymuned allu gwneud y mwyaf o’r cyfle i ymgysylltu â mi,
mae angen cael dealltwriaeth lawn o’m swyddogaeth. I
helpu i gyfleu'r neges hon yn eang, gwnaeth y Gymdeithas
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ryddhau fideo byr
yn ddiweddar sy'n esbonio'n glir rôl y Comisiynwyr
Heddlu a Throseddu: http://bit.ly/MaeGennychLaisDPP 

Gobeithio bod y cylchlythyr hwn yn hawdd ei ddarllen ac
yn llawn gwybodaeth. Mae gwybodaeth ychwanegol ar
gael ar fy ngwefan, ond cofiwch roi gwybod i mi os oes
meysydd eraill o'm gwaith
yr hoffech i’r Cylchlythyr roi
sylw iddynt.

Diolch am ddarllen!

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd Heddlu A Throseddu

Y penawdau …
Llwyddiant y Gynhadledd Gŵyl
Dewi

Gwobr Genedlaethol Fawreddog
i’n Gwirfoddolwyr

Cyffuriau Anghyfreithlon -
Adolygiad

Ymgysylltu â Chymunedau
Dyfed-Powys

Rhedeg Marathon Llundain i
Elusen Plant

Am ddim

Tanysgrifio!
Os hoffech danysgrifio i Cyswllt Cymunedol, fy nghylchlythyr deufisol, cysylltwch â ni. 
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PF

Ffôn: 01267 226440                
E-bost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
www.dyfedpowys-pcc.org.uk

https: //www.facebook.com/DPOPCC/ 

www.twitter.com/DPOPCC



Cynhadledd Gŵyl Dewi: Seiberdroseddu
1 Mawrth 2019
Gyda datblygiadau mewn technoleg a phoblogaeth sy’n heneiddio, mae plismona nawr yn wynebu’r her o ymdrin â
throseddau mwy cymhleth; yn arbennig o safbwynt bygythiad seiberdroseddu a thwyll i unigolion sy’n agored i niwed.  

O’r herwydd, ar gyfer y Gynhadledd eleni, roeddwn am ganolbwyntio ar seiberdroseddu. Yn benodol, roeddwn i
eisiau rhoi gwybodaeth, a dylanwadu ar drafodaethau am yr hyn y gall Heddlu Dyfed-Powys a’i bartneriaid ei wneud
i amddiffyn pobl yn ein cymunedau rhag dioddef sgiamiau seiber a thwyll seiber. 

Yn ystod y dydd, clywsom gan:

• Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, a roddodd araith frwd ar waith ei Swyddfa ar gyfer atal plant rhag cael eu 
bwlio ar gyfryngau cymdeithasol a’u cam-drin ar-lein, a phwysleisiodd bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth yn 
y maes hwn; 

• Tony Neate, Prif Weithredwr Get Safe Online, a roddodd gyflwyniad ar waith pwysig  Get Safe Online; 
• Amila Perera, darlithydd mewn diogelwch gwybodaeth a fforensig ym Mhrifysgol De Cymru, a roddodd gyflwyniad 
ar beryglon e-byst twyllodrus; 

• Paul Callard o Dîm Troseddau Ariannol Heddlu Dyfed-Powys, a roddodd gyngor i’r gynulleidfa ynghylch sut y gallant 
gefnogi pobl sy’n agored i droseddau o’r fath;

• Y Ditectif Gwnstabl Gareth Jordan o Dîm Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu Heddlu Dyfed-Powys, a roddodd 
gyflwyniad ar y gwaith pwysig yr ymgymerir ag ef gan yr uned; 

• Chris Phillips o’r Uned Troseddu Trefnedig Ranbarthol TARIAN, a siaradodd am y gwaith a gyflawnir gan y tîm ar 
gyfer mynd i’r afael ag ymyriadau cyfrifiadurol ac achosion difrifol eraill o seiberdroseddu; a’r 

• Prif Gwnstabl Cynorthwyol Vicki Evans, a gaeodd Gynhadledd 2019 trwy gadarnhau pa mor bwysig yw gwneud 
y pethau bychain yn dda, yng ngwir ysbryd Dewi Sant, er mwyn cefnogi’r rhai sydd mewn perygl o ddioddef 
seibrdroseddu.

Roeddwn wrth fy modd â nifer y swyddogion, staff a phartneriaid allanol a ddaeth i’r digwyddiad. Diolch i bawb a oedd
yno ac a gyfrannodd i’m Cynhadledd Gŵyl Dewi Flynyddol. Bydd cydweithio â chydweithwyr, partneriaid ac anwyliaid
fel cymuned unedig yn cefnogi fy addewid parhaus i amddiffyn y mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas rhag
troseddau difrifol. 
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L-R Amila Perera, Prifysgol De Cymru;
Dafydd Llywelyn, y Comisiynydd; Chris
Phillips, TARIAN ROCU; a DC Gareth

Jordan, Tîm Sieberdroseddu a 
Cyfryngau Digidol HDP. 

Y Comisiynydd yn agor y Gynhadledd

Y Cynadleddwyr
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Ennill gwobr genedlaethol arobryn am ein cynllun
ymwelwyr annibynnol â dalfeydd 
Rwy’n hynod falch o allu cyhoeddi fod fy swyddfa wedi ennill gwobr genedlaethol arobryn am ansawdd ein
Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd.

Yn Nyfed-Powys, mae 26 gwirfoddolwr -
Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd - yn
ymweld â dalfeydd heddlu yn ddirybudd er
mwyn gwirio hawliau, haeddiannau, lles ac
urddas carcharorion mewn dalfeydd heddlu. 

Rwy’n derbyn adroddiad ar eu canfyddiadau,
a dwi wedyn yn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif
amdanynt.

Sefydlwyd y cynllun yn Nyfed-Powys yn
2001. Ers hynny, mae miloedd o ymweliadau
wedi’u gwneud â dalfeydd ledled ardal yr
heddlu.

Cyflwynwyd Gwobrau Sicrhau Ansawdd
cyntaf y Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol

â Dalfeydd mewn seremoni yn Nhŷ’r Arglwyddi ddydd Mercher 15 Mai. Cymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â
Dalfeydd yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n cefnogi, arwain a chynrychioli cynlluniau ymwelwyr annibynnol â
dalfeydd a reolir yn lleol. 

Roedd pedair lefel wobrwyo, ac roedd hi’n dda iawn gan Gynllun Dyfed-Powys dderbyn y safon aur, sy’n golygu
bod y cynllun yn cynnig safon ardderchog o ran ymweld â dalfeydd a rheoli gwirfoddolwyr. Rwy’n falch iawn bod
ein Cynllun wedi’i gydnabod fel un safon aur.

Mae ymwelwyr annibynnol â dalfeydd wedi cyflwyno tryloywder i brosesau dalfeydd yr heddlu, ac mae gan ein
gwirfoddolwyr rôl hollbwysig o ran sicrhau bod hawliau dynol carcharorion yn cael eu cynnal a bod Deddf yr
Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 yn cael ei dilyn. 

Rwyf wedi ymweld â’r dalfeydd, ar y cyd â’m gwirfoddolwyr, ar sawl achlysur a gallaf dystio bod eu brwdfrydedd,
eu cefnogaeth a’u hymrwymiad parhaus yn allweddol i lwyddiant y Cynllun, a hoffwn ddiolch i bawb ohonynt yn
bersonol.

Chwith Shirley Matthews, ymwelydd
annibynnol o Sir Benfro, Dde Caryl
Bond, Cydlynydd y Cynllun yn fy
Swyddfa.

Dywedodd Shirley Matthews, Ymwelydd Annibynnol
â Dalfeydd ar gyfer Dyfed-Powys:
“Rwy’n falch fy mod i wedi fy newis i gynrychioli ein
tîm yn y gwobrau, a bod gwaith da’r grŵp yn ein
hardal wedi’i gydnabod. Rwy’n falch hefyd bod y
gwaith rydyn ni’n ei wneud yn helpu i gynnal safonau
lles ar gyfer carcharorion ac yn cefnogi staff dalfeydd
i gyflawni eu dyletswyddau’n ddiogel.”
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Dal Heddlu Dyfed-Powys i Gyfrif
Mae fy swyddfa wedi cyflwyno proses newydd o’r enw “Craffu Cefnogol”, sy’n ffordd o gyflawni fy
nyletswyddau i ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif am gyflenwi gwasanaethau plismona yn effeithiol ac effeithlon,
drwy ystyried materion y gallaf gael yr effaith fwyaf arnynt.

Fy Adolygiad o’r ffordd y mae Heddlu Dyfed-Powys yn Mynd i’r Afael â Chyffuriau Anghyfreithlon 

Mae’n dda gennyf gyflwyno canfyddiadau’r adolygiad a gynhaliwyd gan fy swyddfa, a oedd yn edrych ar yr ymagwedd
a gymerir gan Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer mynd i’r afael â phroblem cyffuriau anghyfreithlon yn ein cymunedau.  

Mae’r poster [drosodd] yn dangos pam y cynhaliwyd yr adolygiad hwn, sut y cafodd ei gynnal, rhai ffeithiau am y
maes hwn, ein casgliadau a’n hargymhellion. 

Roeddwn yn falch iawn ag ymateb yr heddlu i’r darn hwn o waith, ac rwy’n ddiolchgar i bawb a gyfrannodd at yr
adolygiad. I glywed fy nghyfweliad llawn ar y pwnc, ewch yma: https://tinyurl.com/y3562w3m

Beth wnes i ddarganfod?

Fe’m calonogir gan y ffordd y mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael â masnachu cyffuriau
anghyfreithlon a’r ymateb rhagweithiol a gymerwyd gan swyddogion heddlu er mwyn mynd i’r afael
â hyn. Mae hyn yn dangos cysylltiad clir rhwng y blaenoriaethau yn fy Nghynllun Heddlu a
Throseddu a’r ffordd y mae plismona’n cael ei gyflenwi ledled ardal Dyfed-Powys. 

Beth sydd ddim yn gweithio cystal?

Mae gwasanaethau cymorth a gweithgareddau cyfeirio yn chwarae rôl hollbwysig o ran cefnogi’r rhai
sydd wedi’u heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau, ac rwy’n ariannu nifer o’r gwasanaethau hyn yn
Nyfed-Powys. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cael eu tanddefnyddio, gan arwain at golli cyfleoedd i
gefnogi rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.   

Beth ydw i’n teimlo sydd angen ei wneud?

Ni ellir datrys y materion y tynnwyd sylw atynt yn fy adroddiad drwy blismona yn unig. Mae hyn angen i
asiantaethau gydweithio i wneud hyn. Mae angen i asiantaethau partner adolygu’r effaith y gallai
cyfleusterau cymryd cyffuriau gael ar gymunedau Dyfed-Powys, a’r manteision posibl o ran lleihau’r
niwed sy’n gysylltiedig â chyffuriau. 

Beth fyddaf i’n bersonol yn ei wneud er mwyn mynd i’r afael â’r materion rwyf wedi’u codi?

Yng ngoleuni’r adolygiad hwn, rydw i wedi cyflwyno cyfres o argymhellion i’r Prif Gwnstabl, ac rwy’n
hyderus y bydd ef a’i dîm yn eu datblygu. Byddaf yn adolygu’r cynnydd hwn dros y misoedd i ddod, ac
yn ceisio’ch diweddaru drwy fy nghyfarfodydd cyhoeddus a’m gwefan. 

Beth yw’r cam nesaf ar gyfer fy swyddfa?

Rwyf wedi ymrwymo i barhau i graffu ar y meysydd rydych chi’n teimlo fwyaf angerddol amdanynt, a
gofynnaf i chi ddweud wrth fy staff beth yw’r rhain. Rwy’n eich annog i gymryd rhan yn fy ymgyngoriadau
a’m digwyddiadau ymgysylltu yn y dyfodol. Cewch fanylion rhain ar fy ngwefan, neu drwy gysylltu â’m
swyddfa. Diolch.

?
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Mynd i’r afael â chyffuriau anghyfreithlon

Craffu Dwys

n

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



Cyswllt Cymunedol - Mehefin 2019

Cam cyntaf fy rhaglen Teledu Cylch Cyfyng wedi’i
gwblhau
Cyn cychwyn yn y swydd, fe wnes i addo y byddwn yn buddsoddi mewn isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng
modern. Rwy’n falch iawn o allu dweud fod hyn bellach wedi digwydd mewn 17 tref ledled yr ardal heddlu,
sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae camerâu teledu cylch cyfyng (TCC) wedi’u gosod yn Llanfair-ym-Muallt, Caerfyrddin, Aberhonddu, Saundersfoot,
Rhydaman, Llanelli, Aberdaugleddau, Dinbych-y-pysgod, Hwlffordd, Aberystwyth, Penfro, Doc Penfro, Abergwaun,
Aberteifi, y Drenewydd, y Trallwng a Llandrindod, fel rhan o gam 1.

Bu’n dipyn o daith dros y misoedd diwethaf, gyda heriau gwahanol i ymdrin â nhw. Un agwedd rwyf wedi mwynhau’n
fawr yw ymweld â’r trefi, ynghyd â staff o’m swyddfa, wrth i’r camerâu gael eu gosod, i gwrdd â’r cyhoedd a chlywed
eu barn am y camerâu newydd. Bu’r adborth yn gadarnhaol dros ben. 

Yr oedd yn gyffrous iawn cwrdd â’r pedwar swyddog monitro TCC
newydd ar eu diwrnod cyntaf yn y swydd ym Mhencadlys yr Heddlu.
Byddant yn monitro’r camerâu ledled yr ardal heddlu, gan symud y
prosiect TCC ymlaen i’r cam nesaf.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r prosiect TCC ar draws yr ardal
heddlu, cliciwch yma. 

Cysylltu â Chymunedau 
Un o’r prif bethau rwy’n ymrwymo i’w gwneud yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu yw ymgysylltu â
chymunedau lleol. Mae'n hanfodol i mi gael dealltwriaeth gadarn o'r materion sy'n effeithio arnoch ac
sy'n bwysig i chi, a bod y cyhoedd yn deall rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu.  

Yn ogystal â mynd i ddigwyddiadau a chyfarfodydd amrywiol, ers dechrau 2019, rwyf wedi teithio ar draws y pedair sir:  

• Ionawr 2019 Powys - Llandrindod, Llanfair-ym-Muallt, a Thalgarth
• Chwefror 2019 Ceredigion - Aberteifi
• Mawrth 2019 Sir Gaerfyrddin - Caerfyrddin
• Ebrill 2019 Sir Benfro - Hendy-gwyn ar Daf
• Mai 2019 Powys - Y Trallwng

Dyma gipolwg ar rai o'r gweithgareddau diweddar ers y rhifyn diwethaf o Cyswllt Cymunedol.

Dydd Mawrth 7 Mai 2019: Darlledu’n Fyw ar Facebook Live
Rhan allweddol o'm rôl fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw dal y Prif Gwnstabl i gyfrif, o ran darparu
gwasanaethau'r heddlu mewn modd effeithiol. Un o'r amrywiol ffyrdd dwi’n gwneud hynny yw drwy Fwrdd
Atebolrwydd yr Heddlu (PAB), sef cyfarfod cyhoeddus sy'n cael ei gynnal bob chwarter. Mae PAB yn gyfle i mi

graffu'n gyhoeddus ar waith yr heddlu ym mhresenoldeb prif
swyddogion heddlu Dyfed-Powys a'r cyhoedd. Fel ymgais i estyn
allan at y cyhoedd ymhellach, ac i wneud ein gwaith mor dryloyw a
hygyrch â phosibl, treialwyd digwyddiad Facebook Live ar ddiwedd y
cyfarfod ym mis Mai. Roedd hyn yn gyfle i'r cyhoedd gysylltu â ni
drwy Facebook a gofyn cwestiynau penodol i mi a Mark Collins, y
Prif Gwnstabl, a hynny heb orfod gadael eu cartref. Mae Mark
Collins a minnau wedi cytuno i gynnal Facebook Live ar ôl pob
cyfarfod PAB yn y dyfodol. Cynhelir ein cyfarfod PAB nesaf ar 6 Awst,
felly cofiwch gadw llygad ar fy ngwefan a chyfryngau cymdeithasol
y Swyddfa i gael rhagor o wybodaeth. 
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Dydd Mercher 8 Mai 2019
Rwy'n derbyn diweddariadau rheolaidd gan y Prif Gwnstabl ar waith y llu ar
lefel strategol, o ran y modd y mae'r heddlu'n gweithredu yn erbyn y
blaenoriaethau a nodir yn fy nghynllun heddlu a throseddu. Yn achlysurol,
rwyf hefyd yn mwynhau'r cyfle i gael profiad mwy ymarferol o waith y llu, ac
yn ddiweddar cefais groeso i ymweld ag ystafell reoli'r llu er mwyn arsylwi ar
eu gwaith pwysig. Mae gwrando ar alwadau ac eistedd i mewn yno wedi
gwneud imi lwyr werthfawrogi eu rôl allweddol bwysig, o ran defnyddio
adnoddau'r heddlu a chadw pobl yn ddiogel.

Dydd Iau 21 Chwefror 2019 - Diwrnod Ymgysylltu Aberteifi
Yn rhan o un o’m blaenoriaethau i gysylltu â chymunedau, rwy'n mwynhau ymweld â gwahanol gymunedau yn y
rhanbarth bob mis er mwyn darganfod a deall materion lleol, a chodi ymwybyddiaeth o rôl y Comisiynydd Heddlu a
Throseddu.  Roedd yn bleser ymweld ag Area 43 yn Aberteifi, a gweld y gwaith da sy’n cael ei gynnig ganddynt i bobl
ifanc yn yr ardal. Roeddwn yn awyddus i gael gwybod sut y gallem weithio'n effeithiol gyda'r bobl ifanc drwy fy Fforwm
Ieuenctid sydd newydd ei sefydlu.

Fe wnes i hefyd gyfarfod â dysgwyr
Cymraeg yng Nghastell Aberteifi,
gan hefyd ymweld â Linda Grace 
yn Jig-so, a fu’n trafod prosiect
calonogol y mae'n ymwneud ag 
ef gyda'r heddlu lleol a'r rhaglen
SchoolBeat.  

Dydd Gwener 12 Ebrill 2019 - Digwyddiad Atal Troseddau Gwledig
Hendy-gwyn ar Daf 
Roedd yn bleser ymweld â'r digwyddiad atal troseddau gwledig yn Hendy-gwyn ar Daf. Roedd y digwyddiad yn

gyfle da i aelodau o'r gymuned amaethyddol gael cyngor ar atal troseddau
gwledig gan sefydliadau partner. Yn ystod y dydd, cefais gyfarfod hefyd ag Aled
Rhys Jones o Radio Cymru mewn cyfweld ar faterion yn ymwneud â throseddu
yng nghefn gwlad yn Nyfed-Powys. Mae bod yn ardal wledig o'r fath yn dod â
heriau unigryw i'r heddlu. Rwy'n falch o weld bod y gwaith a gyflwynwyd yn
strategaeth troseddau gwledig yr heddlu yn cael ei gyflwyno ledled ardal yr heddlu,
gyda thimau troseddau gwledig a cherbydau troseddau gwledig bellach yn
weithredol.  

RURAL CRIME
CRIME PREVENTION

EVENT

@DPRuralPolicing

Run by
 Dyfed

-Powys
 Police

Rural C
rime Te

am

· Meet your local Rural Crime Police O0cers and PCSOs

· Get discounted marking of machinery from tractors and

quad bikes to Land Rovers and plant machinery with the

Home O0ce and NPCC approved CESAR security marking

scheme**

· Free glass etching by Autoglass on any vehicle insured

with NFU Mutual

· Find out about Tir Dewi a charity providing a Helpline and

Support Service to farmers in crisis across West Wales

· Get crime prevention advice from NFU Mutual, Tracker

and trained Crime Prevention Advisors

****BBooookkiinngg eesssseennttiiaall,, pplleeaassee ccoonnttaacctt 
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Dydd Mercher 27 Mawrth 2019 - Grŵp Trawsbleidiol ar Blismona,
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gwelodd 2018/19 ddatblygiad nodedig yn y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a'r gwasanaeth heddlu yng
Nghymru, gyda sefydlu Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru - sy’n bont, ar faterion plismona, rhwng y rhai sydd
wedi'u datganoli a’r rhai nad ydynt wedi eu datganoli. Caiff y Bwrdd ei gadeirio gan naill ai'r Prif Weinidog neu'r
Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ac mae'n cynnwys pob un o'r 4 Comisiynydd Heddlu a Throseddu, y 4 Prif Gwnstabl,
Uwch Swyddogion y Llywodraeth ac uwch gynrychiolwyr partner eraill. 

Ynghyd â hynny, er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion
plismona gyda Llywodraeth Cymru a Chynulliad
Cenedlaethol Cymru, sefydlwyd Grŵp Trawsbleidiol ar
Blismona yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda'r cyfarfod
cyntaf yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf 2018.  

Bu cyfarfod ym mis Mai 2019 yn trafod digartrefedd a'r
peryglon cysylltiedig. Diolch i Aelodau'r Cynulliad a'u staff a
fu'n bresennol gyda'r pedwar Comisiynwyr a'r Prif Gwnstabliaid
yng Nghymru. 

Dydd Sul 7 Ebrill 2019 #Op Darwen
Yn 2018, cafodd 67 o feicwyr modur eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar y ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion,
Sir Benfro a Phowys, ac mae ffigurau’r llu’n dangos bod dynion wyth gwaith yn fwy tebygol o gael eu heffeithio na
menywod.

Mae Heddlu Dyfed-Powys bellach wedi lansio eu hymgyrch flynyddol, o'r enw #OpDarwen, sy'n ceisio lleihau'r
niferoedd hynny. Mae'r llu’n rhybuddio y bydd mwy o ffocws ar ffyrdd tan fis Hydref.

Fel rhan o'r gwaith hwn, maent yn annog beicwyr modur i reidio yn ddiogel ac yn atgoffa gyrwyr i fod yn
wyliadwrus o feiciau modur a cherbydau eraill â dwy olwyn.

Roedd yn wych treulio amser gyda swyddogion mewn diwrnod ymgysylltu yn Ystafell Dê'r White Owl,
Llanymddyfri er mwyn cwrdd â'r cyhoedd ac i godi ymwybyddiaeth o'r ymgyrch. Rwy’n cyfrannu cyllid tuag
at Op Darwen yn Nyfed-Powys, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf yr wyf hefyd wedi ariannu parafeddygon
a phecynnau cymorth cyntaf i gefnogi eu gwaith.



Ymgynghori ar ein Hamcanion ar gyfer Cynllun
Cydraddoldeb Strategol 2020-2024
Ar hyn o bryd, mae fy swyddfa’n ymgynghori ar y cyd â sefydliadau eraill er mwyn ceisio barn preswylwyr ynghylch y
profiadau y maen nhw, ac eraill, o bosibl yn eu cael wrth geisio defnyddio amrediad o wasanaethau cyhoeddus.

Rydym wedi creu’r holiadur mewn cydweithrediad â Heddlu Dyfed-Powys, awdurdodau lleol yn y pedwar rhanbarth,
Bwrdd Iechyd Addysgol Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a
Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro.

Bydd yr adborth yn helpu i lywio gwaith ynghylch cydraddoldeb a’r modd
y mae pobl sydd â nodweddion gwarchodedig yn cael eu trin neu sut yr
effeithir arnyn nhw pan maen nhw’n ceisio defnyddio gwasanaethau a
ddarperir gan fwy swyddfa, a Heddlu Dyfed-Powys.

Mae’r holiadur yn canolbwyntio ar drosedd, ynghyd â meysydd allweddol
fel addysg, tai, iechyd, hamdden a mynediad at yr arfordir a chefn gwlad.
Mae’n gofyn i bobl asesu eu profiadau eu hunain o’r gwasanaethau hyn
a’u canfyddiadau o’r profiad y gallai pobl eraill yn ein cymdeithas ei gael.

Mae croeso i chi rannu’r holiadur gyda grwpiau fyddai â diddordeb yn
eich ardal. Gellir llenwi’r arolwg, sy’n cau ar 14 Mehefin, yma: 
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155238706627

Mae’r holiadur ar gael yn y Gymraeg, Saesneg, Pwyleg, a cheir fersiwn hawdd ei darllen hefyd. Mae fformatau
amgen ar gael drwy gysylltu â’r swyddfa.
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Rhedeg Marathon ar gyfer Elusen Plant
Ar fore 28 Ebrill 2019, roeddwn yn sefyll ar linell gychwyn Marathon Llundain ynghyd â miloedd o redwyr eraill,
gyda 26.2 milltir hir o'n blaenau. 

Rhedais farathon Llundain eleni i gefnogi elusen sydd wedi dod yn agos iawn at fy nghalon. 

Mae Embrace - Child Victims of Crime yn elusen sy'n cefnogi plant ledled y DU
bob dydd sydd wedi dod yn ddioddefwyr diniwed o droseddu. Mae Embrace yn

addo dileu'r loes gan adfer rhywfaint o normalrwydd
i fywydau rhai ifanc sydd wedi dioddef trawma o
ganlyniad i droseddau yn eu herbyn nhw neu
rywun sy’n annwyl iddynt. Mae Embrace CVC yn gweithio’n agos â swyddogion
yr heddlu ymhob un o luoedd heddlu’r DU er mwyn cynnig cefnogaeth ymarferol
ac emosiynol. Yn 2018, fe’m penodwyd yn Ymddiriedolwr er mwyn sicrhau
bod eu gwaith da yn cael ei amlygu a'i ddefnyddio gan Heddlu Dyfed-Powys
a ledled Cymru. 

Roeddwn yn falch iawn fy mod wedi cwblhau’r Marathon, ac yn falch, ar adeg
cyhoeddi’r Cylchlythyr hwn, fy mod wedi codi dros £1,400 i’r elusen. Yn fach neu’n
fawr, mae dal modd gwneud cyfraniad. Diolch.  

https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiserdisplay/showROFundraiserPage?userUrl=dafydd-llywelyn-SAVMLM-
BONDS3332019-7340&pageUrl=1
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Diolch i chi am ddarllen fy nghylchlythyr. Gobeithio iddo fod yn addysgiadol ac yn ddiddorol; gan roi blas i chi o
rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. 
Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, ac os hoffech dderbyn pob rhifyn o Cyswllt Cymunedol yn awtomatig,
rhowch wybod i mi.

&   Ffoniwch: 01267 226440
* E-bostiwch: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
Llenwch fy ffurflen gyswllt ar-lein ar y dudalen Cysylltu â Ni ar fy ngwefan http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk

Heddlu Rhanbarth Sir Benfro yn dathlu ymdrech
arbennig a llwyddiannau swyddogion, staff 
cymorth a gwirfoddolwyr
Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro ddydd Gwener 15 Mawrth 2019 ym Mhafiliwn De Valence, Upper
Frog Street, Dinbych-y-pysgod.
Roedd y digwyddiad yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau dyddiol swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr yn
2018.
Gwobrwywyd swyddogion a staff am arddangos dewrder, proffesiynoldeb ac ymrwymiad tuag at ddiogelu’r 
cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu.  
Nodir y categorïau a’r enillwyr isod.
Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, 

“Mae’n bwysig ein bod ni’n cydnabod gwaith caled swyddogion, staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid, a rhaid i ni beidio ag
anghofio rôl teuluoedd a rhwydweithiau cymorth o ran helpu a chynorthwyo swyddogion a staff yn ystod adegau anodd. 
Mae’n dda gennyf gyhoeddi fy mod i wedi rhoi rhodd i elusen “2 Wish upon a Star”. Mrs Rhian Manning, sylfaenydd yr
elusen, enillodd y Wobr Bartneriaeth, ac roedd hi’n llawn haeddu’r wobr. Sefydlwyd yr elusen yn dilyn marwolaeth sydyn
a thrasig ei mab a’i gŵr, ac mae’n cynnig cymorth galar i deuluoedd sydd wedi colli plentyn neu oedolyn ifanc yn sydyn
dan amgylchiadau trasig. 
“Hoffwn ddiolch i Rhian am ddod â gwasanaethau’r elusen i Sir Benfro ac am gefnogi staff Heddlu Dyfed-Powys
â’u hymateb i achosion trasig o’r fath. Mae Rhian yn ysbrydoliaeth, ac mae’r wobr hon yn cydnabod ei chyfraniad
sylweddol i’n staff a’n cymunedau.”  

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn,
a Mrs Rhian Manning.

“Roedd yn fraint gennyf fod yn y Gwobrau
hyn a chael cyflwyno Rhian â’i gwobr
Partneriaethau. Da iawn bawb.”

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Ross Evans, “Roedd hi’n fraint gennyf gynnal Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro,
a oedd yn cydnabod gwaith ardderchog swyddogion heddlu, staff yr heddlu, swyddogion gwirfoddol, cadetiaid a
gwirfoddolwyr. 

"Mae’r gwaith y mae ein staff yn ei gyflawni bob dydd bob amser yn creu argraff arnaf. Maen nhw’n gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ac yn mynd cam ymhellach er mwyn sicrhau bod ein cymuned yn parhau
fel y lle mwyaf diogel yn y DU, yn ogystal â’r harddaf. 


