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Annwyl Karen 

 

Diolch am y cyfle i adolygu’r Strategaeth Genedlaethol ddrafft ar gyfer Plismona Twyll a 
chynnig sylwadau.    

 

Mae’n galonogol gweld bod y strategaeth genedlaethol yn cynnwys adran ar leihau erledigaeth 
trwy ymgyrchoedd sy’n cael eu cydlynu’n genedlaethol a chyngor atal trosedd wedi’i dargedu 
sy’n dylanwadu ar newid ymddygiad yn effeithiol. Rwy’n credu bod cyfathrebu, addysg 

chyflwyno’r neges Atal llawn mor bwysig â mynd i’r afael â’r achosion sy’n effeithio ar ein 
cymuned leol ac ymchwilio iddynt. I’r perwyl hwn, bydd Grŵp Cysylltu â Chymunedau ein 

heddlu’n sicrhau bod hyn yn cael ei gyflenwi yn lleol.   

 

Rwy’n hyderus bod Dyfed-Powys fel heddlu yn cydnabod yr heriau mawr a gyflwynir gan dwyll. 
Maen nhw wedi profi hyn drwy gyflwyno Uned Seiberdroseddu benodol. 

 

Fe’m sicrhawyd bod strategaeth Heddlu Dyfed-Powys yn cael ei datblygu ac yn cydymffurfio ag 

argymhelliad AHGTAEM, sef cynhyrchu strategaeth leol erbyn mis Medi.  
 

Rwy’n hyderus y bydd ffocws parhaus Heddlu Dyfed-Powys ar y maes hwn yn sbarduno’r 

gwelliannau sydd angen. Bydd fy swyddfa’n parhau i weithio gyda’r heddlu er mwyn sicrhau ein 
bod ni’n amddiffyn ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol ac yn diogelu’r rhai sy’n agored i 
niwed, sy’n flaenoriaeth allweddol o fewn fy nghynllun heddlu a throseddu.  

 
 

Yr eiddoch yn gywir 
 

 

 
 

Dafydd Llywelyn 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

 

Copi at:    Y Prif Gwnstabl Mark Collins 

 
 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ni fydd gohebu yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn arwain at oedi. 
 

We welcome correspondence in Welsh and English.  Corresponding in Welsh or English will not lead to a delay. 
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