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Croeso ...
Helo a chroeso i rifyn mis Hydref o fy nghylchlythyr.
Mae wedi bod yn haf prysur iawn i mi a fy nhîm. Mae
yna nifer o ddiweddariadau yr hoffwn eu cyflwyno i
chi ynglŷn â phynciau megis troseddau gwledig,
cam-drin domestig a buddsoddi yn fy ngweithlu ar
gymuned. Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i'ch
hysbysu am fy ngwaith gyda phartneriaid a gwirfoddolwyr
i wneud Dyfed-Powys yn lle mwy diogel, amddiffyn y
rhai mwyaf agored i niwed a chysylltu'n well â'n
cymunedau.

Gobeithio y bydd y cylchlythyr hwn yn hygyrch ac yn
addysgiadol. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch
â'm swyddfa (manylion cyswllt isod).

Diolch am ddarllen!

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd Heddlu A Throseddu

Y penawdau …
Cyflawni fy Nghynllun Heddlu a
Throsedd

Amser rwyf wedi'i treulio o fewn
cymunedau Dyfed-Powys 

Fy’n ngwirfoddolwyr yn 
diogelu’r bregus 

Fy muddsoddiad yn y gweithlu 

Am ddim

Tanysgrifio!
Os hoffech danysgrifio i Cyswllt Cymunedol, fy nghylchlythyr deufisol, cysylltwch â ni. 

01267 226440                

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
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Effaith y Comisiynydd yn ein Cymunedau: Cyflawni ar
Gynllun yr Heddlu a Throseddu
Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i mi greu Cynllun Heddlu a Throseddu sy'n nodi fy mlaenoriaethau ar gyfer Plismona a
Throseddu yn Nyfed-Powys. Ar hyn o bryd mae gen i bedair prif flaenoriaeth, sef cadw ein cymunedau'n ddiogel, diogelu'r
rhai sy'n agored i niwed, eich amddiffyn rhag niwed difrifol a chysylltu gyda chymunedau.

Mae'n bwysig i mi ein bod yn cyflawni'r blaenoriaethau hyn ar gyfer cymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro
a Phowys Yn y rhifyn hwn o fy nghylchlythyr, byddaf yn rhoi cipolwg ar rywfaint o waith diweddar sy'n tystio sut mae
fy mlaenoriaethau yn cael effaith arnoch chi a'ch gwasanaethau lleol.

Canolbwyntiaf ar flaenoriaethau un: cadw ein cymunedau'n ddiogel a dwy: diogelu'r rhai sy'n agored i niwed. 

Yn y rhifyn nesaf, byddaf yn canolbwyntio ar flaenoriaethau tri a phedwar.
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Cofio Simon Prince QPM

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth ein cyn Prif Gwnstabl Simon Prince QPM ym mis Awst. Cefais y pleser o
adnabod Simon pan oeddwn yn gweithio i'r heddlu ac yn fwy diweddar yn 2016 yn dilyn fy ethol yn Gomisiynydd
yr Heddlu. Roedd Simon yn trin pawb yn gyfartal, waeth beth fo'u rheng, ac roedd yn unigolyn a weithredodd gyda'r
lefel uchaf o broffesiynoldeb ac uniondeb.

Diweddariad Trosedd Wledig 
Mae Tîm Troseddau Gwledig Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i weithio mor galed ag y gallant i wneud ardaloedd
gwledig Dyfed-Powys yn fwy diogel; ond nid yw'n dasg hawdd. Yn ddiweddar bu cyfres o feiciau cwad a lladradau
gwledig eraill ar draws Dyfed-Powys ac mae'r Tîm Troseddau Gwledig yn gwneud eu gorau i'w hadfer. Roeddwn yn
falch o weld bod rhai beiciau cwad wedi'u hadennill ac arestiadau wedi'u gwneud ac mae hwn yn gam cadarnhaol
ond mae hon yn broblem barhaus sy'n effeithio ar galon ein cymunedau gwledig yn enwedig y rhai sy'n gweithio yn y
sector amaethyddol.

Ar 23ain o Fedi, cyfarfûm â'r Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter a'r Uwch-arolygydd Ifan Charles lle cefais
ddiweddariadau gweithredol ar y mater pwysig hwn. Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin eisoes wedi
datgelu ei cynllun i adfywio cymunedau gwledig y sir, gan bwriadu cryfhau'r economi leol, creu swyddi a chyfleoedd
busnes a diogelu'r iaith Gymraeg. Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r strategaeth sydd o dan arweiniad y
Cyng. Cefin Campbell. Mynychodd fy nhîm ddigwyddiad yn ddiweddar lle lansiodd y tasglu Adroddiad y
Tasglu Materion Gwledig.

Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i glywed mwy am ganfyddiadau'r
tasglu. Byddwn croesawu unrhyw gydweithrediad gyda’r tasglu yn
y dyfodol i gyflawni ein holl amcanion ar gyfer yr ardal. Mae mwy
o wybodaeth ar sut rydw i'n cynorthwyo Prifysgol Aberystwyth
gyda'u hastudiaeth troseddau gwledig ar dudalen 3.

Mr Simon Prince QPM (Chwith)
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Comisynydd yn y Gymuned 
Sioe Frenhinol
Fe aethon ni i Sioe Frenhinol Cymru unwaith eto eleni. Yn ogystal â chyflawni
ein gwaith ymgysylltu arferol, manteisiais ar y cyfle i lansio'r Astudiaeth
Troseddau Gwledig mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth. Bydd y
prosiect ymchwil newydd yn adeiladu ar yr Arolwg Troseddau Gwledig a gynhaliwyd
ar y cyd yn 2017 a ddefnyddiwyd i lywio Strategaeth Troseddau Gwledig
Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer 2017-2021.

Ochr yn ochr â Heddlu Dyfed-Powys am y tro cyntaf, gwnaethom gyflwyno
biniau amnest cyffuriau yn y sioe; mae biniau amnest yn flychau diogel lle
gellir adneuo cyffuriau anghyfreithlon neu uchafbwyntiau cyfreithiol yn ddiogel
a bydd unrhyw un sy'n gosod eu sylweddau anghyfreithlon yn y biniau hyn yn
gallu gwneud hynny heb ofni cael eu herlyn. Buom yn gweithio'n agos gyda Heddlu Dyfed-Powys, a Grŵp
Diogelwch Digwyddiad Llanfair ym Muallt ar y mater hwn er mwyn sicrhau profiad diogel i bob ymwelydd â'r
ardal yn ystod y Sioe.

Sioe Sir Benfro
Roedd Sioe Sir Benfro yn gyfle imi gyflwyno’r car hybrid ‘Renault Zoe’ a ariannais
ar gyfer Tîm Plismona Cymdogaeth Dinbych-
y-Pysgod dros yr haf. Roedd y sioe yn llwyddiant
unwaith eto gan roi'r cyfle perffaith i ni siarad
â'r cyhoedd am droseddau gwledig a'u cysylltiad â'r
Heddlu. Hoffwn ddiolch i bawb a gynorthwyodd
fy nhîm trwy gydol yr wythnos.

Sioe Tregaron
Yn dilyn diwrnod amlasiantaethol a gynhaliwyd yn y dref ym mis Ionawr 2019, lle cafodd
preswylwyr gyfle i rannu eu pryderon lleol gyda ni a'n hasiantaethau partner, gwnaethom
ddychwelyd i'r ardal yn ystod y sioe i rannu'r camau a gymerwyd gan ein partneriaid ers
y digwyddiad. Roeddwn yn falch iawn o weld bod fy swyddfa ac asiantaethau partner
wedi gallu cymryd y camau angenrheidiol i ateb eich pryderon o ganlyniad i'ch
ymgysylltiad.    

Bwrdd Atebolrwydd Yr Heddlu
Cyfarfod cyhoeddus yw hwn - mae croeso i’r cyhoedd fynychu. Rydym yn eu dal
mewn mannau cyhoeddus ar draws Dyfed-Powys. Cynhaliwyd y Bwrdd Atebolrwydd
yr heddlu diweddaraf ar Awst 6ed ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llambed.

Y themâu a ystyriwyd oedd atebolrwydd ac arweinyddiaeth, ac roedd y cyfarfod yn
gyfle imi ddwyn y Prif Gwnstabl a'r tîm Prif Swyddogion ehangach i gyfrif ar y materion
hyn.

Ymunodd aelodau o'r cyhoedd â ni a chafodd hwy y cyfle i fynegi pryderon lleol o
ran plismona a throseddu; a oedd yn cynnwys pryderon ynghylch defnyddio cyffuriau
yn yr ardal. Yn dilyn y cyfarfod ymunodd y Prif Gwnstabl â mi ar gyfer sesiwn Holi ac
Ateb Facebook fyw. Dyma'r ail dro i ni gynnal yr Holi ac Ateb byw ac rydym yn sicr o
ddefnyddio'r platfform eto i ateb eich cwestiynau a'ch pryderon felly gwyliwch y gofod
hwn.
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Cysgodi Bugeiliaid Stryd Aberhonddu                 
Cefais wahoddiad i gysgodi’r Bugeiliaid Stryd am noson yn ystod Gŵyl Jazz
Aberhonddu ar yr 11eg o Awst. Beth wnaeth fy nharo i wrth yrru adref am 2yb; oedd
natur ac ymroddiad dwys 24 awr nid yn unig yr Heddlu, swyddogion a staff Dyfed-
Powys, ond ein partneriaid a'n gwirfoddolwyr gweithgar, maent yn bartner gwerthfawr
i'm swyddfa a chydweithwyr yn Heddlu Dyfed-Powys. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i
ddiolch i bawb sy'n gwirfoddoli ochr yn ochr â ni i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

Tyisha, Llanelli
Yn dilyn y cyhoeddiad ar 5ed o Orffennaf y byddwn yn buddsoddi £50mil yng
nghymunedau, wardiau Glan-y-môr a Tyisha i helpu i wella diogelwch cymunedol.
Mynychodd fy nhîm a Diwrnod Gweithgaredd Teulu yn Tyisha. Trefnwyd y digwyddiad
hwn gan Lywodraeth Cymru; ac roedd yn gyfle gwych i ymgysylltu â thrigolion lleol
ac asiantaethau eraill. Yn dilyn y digwyddiad ei hun gwahoddwyd fy nhîm i Ganolfan
Deuluol St Paul’s i gwrdd â staff a theuluoedd, ac mae cyswllt amhrisiadwy bellach
wedi’i wneud. 

Crymych
Dechreuais i fy niwrnod Diwrnod Ymgysylltu yng Nghrymych yn Mart y ffermwyr lle
ymunodd Caryl Griffiths, SCCH, aelod o'r Tîm Troseddau Gwledig ynghyd
â Chynghorwyr lleol i drafod materion troseddau gwledig gyda thrigolion. Ymwelais
hefyd â Chanolfan Tai Cymunedol Bro Preseli i drafod materion lleol gyda'r
preswylwyr a'r staff. Gorffennais y diwrnod yn Ysgol y Preseli lle cynhaliwyd sesiwn
hwyliog gyda rhai cwestiynau diddorol gan y disgyblion ar faterion plismona. Roedd
yn wych gweld aelodau Cadetiaid yr Heddlu yn cymryd rhan yn y sesiynau hyn gan
rannu eu gwybodaeth am wasanaeth yr Heddlu. Diolch i bawb.

Prosiect EDWARD  
Ar y 26ain o Fedi roeddwn yn hapus i gefnogi ‘Diwrnod Ewropeaidd Heb Farwolaeth Ffordd’ a elwir yn Prosiect EDWARD.

Nod yr ymgyrch ledled Ewrop yw lleihau wrthdrawiadau a marwolaethau ar y ffyrdd.

Mae Prosiect EDWARD yn annog holl gyrrwyr i fyfyrio ar eu hymddygiad a'u hagwedd.

Ymwelais ag Ysgol Gynradd Llyswen lle gwnaethom gynnal trafodaeth ar ddiogelwch ar y
ffyrdd gyda disgyblion, yn ogystal â sesiwn fideo-gynadledda fyw gydag aelodau o Dîm Taith
Ffordd Project EDWARD; a oedd yn cynnwys y Comisiynydd Trafnidiaeth Ewropeaidd Violeta
Bulc.

Cafodd Prosiect EDWARD ei ‘greu’ ar lwybr yng nghefn Ysgol Llyswen felly rwy’n falch iawn
fy mod wedi cefnogi’r Prosiect a byddaf yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.
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Gwobrwyo Dros £100K i Ymgeiswyr Llwyddiannus Cronfa
Gymunedol y Comisiynydd
Yn gynharach yr haf hwn, cyhoeddais ymgeiswyr llwyddiannus fy Nghronfa Gymunedol; lle dyfarnwyd cyfanswm o
£117,554 rhyngddynt. Edrychaf ymlaen i weld y gwahaniaeth y mae'r grantiau'n ei wneud i’n cymunedau.

Un o'r ymgeiswyr llwyddiannus oedd Stop it Now! Cymru,
a dyma beth oedd gan Claire Short Rheolwr Cenedlaethol
Stop it Now! Cymru ar dderbyn grant o £10,000: “Mae
Stop It Now! Cymru wrth ei bodd ei bod wedi derbyn cyllid
trwy Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu Dyfed-Powys. Bydd ein prosiect yn galluogi i
ni ddarparu cyfres o ymyriadau sydd wedi'u cynllunio i
fynd i'r afael â cham-fanteisio rhywiol ar blant ar-lein.”
Bydd y sefydliad yn darparu eu gwasanaethau ar draws
ardal Dyfed-Powys.

Canolbwyntiodd fy nghyllid hefyd ar achosion lleol ac un ohonynt oedd
‘Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin’; Dywedodd Adam Whitehouse,
Cadeirydd yr Elusen; “Rydyn ni wrth ein boddau o gael cefnogaeth eto yn ein
gwaith gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, ac rydyn ni
eisoes yn gweithio ar lu o brosiectau a mentrau ledled ardal Dyfed i addysgu
pobl ifanc a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd yn ehangach o'r materion sy'n
ymwneud â dŵr, atal diogelwch a boddi. Mae'r mentrau hyn, gan gynnwys yr
arian sy’n cefnogi gweithgareddau yn ein Pencadlys yng Nghanolfan y Cei i
gyd wedi bod yn bosibl diolch i'r cyllid hwn gan Dafydd Llywelyn a'i dîm." 

Un o'r blaenoriaethau allweddol yn fy Nghynllun Heddlu a Throsedd yw amddiffyn
y rhai mwyaf agored i niwed, ac rwyf wedi dyrannu cyllid i grwpiau sy'n
amddiffyn ac yn datblygu unigolion bregus. Un o'r ymgeiswyr llwyddiannus
oedd Dyfodol Powys sy'n canolbwyntio ar blant, pobl ifanc a theuluoedd gan
gynnig cefnogaeth lle bynnag y bo angen. Dywedon nhw am dderbyn grant i
gefnogi eu rhaglen ‘Estyn Allan’; “Mae Estyn Allan yn helpu i adeiladu dyfodol
cadarnhaol gyda dynion ifanc bregus 16 - 25 oed, lle mae ffynonellau cymorth
eraill wedi methu ar eu cyfer. Maent ar bwynt tyngedfennol yn eu bywydau,
gan symud i fod yn oedolion. Rydyn ni'n rhoi cefnogaeth ddwys un i un yn eu
cymunedau, neu lle bynnag sy'n teimlo orau iddyn nhw: gan canolbwyntio ar
eu bywydau a beth sy'n bwysig iddyn nhw."

Rwy'n hyderus y bydd y grantiau a ddarperir i sefydliadau ledled Dyfed-Powys yn helpu i fynd i'r afael â rhai o'n problemau
mwyaf ac yn fy helpu i gyflawni'r blaenoriaethau a nodir yn fy nghynllun Heddlu a Throsedd.
Ymgeiswyr Llwyddiannus fy Nghronfa Cymunedol

• Diwrnod Rhyngwlado Menywod (Prosiect Goroeswyr  
Benywaidd) - £1000

• Clwb Ieuenctid Llanussyllt - £1,560
• Dyfodol Powys (Estyn Allan) - £9,732
• Rhaglen Ieuenctid Teifi (Padlwyr Llandysul) - £5,500
• VC Gallery (Llais ar lan yr afon) - £9,850
• Bugeiliaid Stryd y Drenewydd - £500
• Stop it Now! Cymru - £10,000
• Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau 

(O Dan y Bont 2019) - £5,215
• Ffedarasiwn CFfI Cymru (What’s the Crac) - £9000
• Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro - 

£2000

• Fforwm Llwynhendy a Pemberton - £500
• Threshold DAS Ltd 
(Prosiect Ymyrraeth Teuluol Cynnar) - £10,000

• Gwasnaethau Cam-Drin Domestig Gorllewin Cymru 
(Dioddefwyr Cam-Drin Ceredigion) - £9,781

• Hafren (Prosiect Ymyrraeth Ieuenctid Creadigol)  
- £10,000

• Hafan Cymru (Prosiect Cwnsela Seren) - £9,916
• Cwmni Theatr Arad Goch (TEMPTED 2019) - £10,000
• Prosiect Ieuenctid Aberteifi (Sound Connections) - £8000
• Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin - £5000
• Dr Mz (Prosiect Ymgysylltu a Ieuenctid) - £10,000
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Amddiffyniad Pellach i Bobl sy'n Agored i Niwed yn
y Ddalfa Heddlu wrth i Beilot Arsylwyr Dalfeydd 
Annibynnol gael ei lansio
Ym mis Medi, roeddwn yn falch fy mod wedi gallu
cyhoeddi fy Nghynllun Ymweld â Dalfeydd Annibynnol; yr
unig Gynllun Gymraeg i fod wedi ymuno â’r ‘Peilot
Sylwedyddion Dalfeydd Annibynnol’.

Mae'r Peilot hwn yn cael ei redeg gan y Gymdeithas
Ymweld â Dalfeydd Annibynnol (ICVA) o fewn 7 ardal
yr Heddlu ledled Cymru a Lloegr, a'i nod yw amddiffyn lles
y rhai y nodwyd eu bod yn agored i niwed yn nalfa'r
heddlu ymhellach, gan gynnwys pobl ifanc. Bydd
cyflwyno cofnod yn y ddalfa yn adolygu trwy'r peilot
hwn yn caniatáu i'm ICVs ystyried taith gyfan y sawl
sy'n cael eu cadw trwy'r ddalfa; gan ein helpu i
adeiladu gwell dealltwriaeth o faterion cyfredol a lleol.

Dywed Mandy Davies, un o fy ICV’s yn Sir Gaerfyrddin:
“Dim ond cipolwg ar faterion y mae’r ymweliadau
cyfredol yn eu cynnig tra bydd y Peilot yn ein galluogi
i archwilio’r holl gofnodion perthnasol. Trwy ddarparu
arsylwadau diduedd gan bobl annibynnol, gall y gymuned fod
â hyder mewn triniaeth deg a chyfiawn o garcharorion.”

Bydd y peilot a ddechreuodd ym mis Medi yn rhedeg
am chwe mis gan ddod i ben ym mis Chwefror y flwyddyn
nesaf. Fel rhan o’r peilot, mae ICV’s yn ymweld â fy
swyddfa yn wythnosol i adrodd ar ystod o feini prawf.
Mae'n galonogol eu gweld yn gweithio'n galed yn
darparu'r amddiffyniad pellach hwn i bobl agored i
niwed yn y ddalfa.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Peilot neu'r cynllun, siaradwch â chydlynydd cynllun Caryl Bond:
opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk or telephone 01267 226440.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar fy ngwefan: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/the-office/volunteer-
schemes/independent-custody-visitors/

Buddsoddi yn Gweithlu y Dyfodol 
Dros yr Haf, rhoddais gyfle i ddau fyfyriwr weithio am gyfnod o 10 wythnos yr un yn fy swyddfa. Rwyf wedi ymrwymo i
roi cyfle i bobl weithio yn fy swyddfa i ddatblygu eu sgiliau a hyrwyddo eu rhagolygon gyrfa. Yn ddiweddar rydym
wedi recriwtio ar gyfer dwy interniaeth myfyrwyr newydd, mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored a Santander.
Dyma fydd yr eildro i'r interniaeth hyn fod ar gael i Fyfyrwyr y Brifysgol Agored, ac edrychaf ymlaen at groesawu'r
myfyrwyr i'n tîm. Dyma beth oedd gan ein myfyriwr Cerys a Steffan i'w ddweud am eu profiad. 

“Mae mynd i mewn i fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol yn frawychus, a nawr mae'n rhaid i mi ddechrau meddwl
am raddio a pha yrfa rwyf am ei dilyn. Wrth astudio Seicoleg gyda Throseddeg a Chyfiawnder Troseddol, roedd
gen i syniad eithaf clir o'r hyn roeddwn i eisiau ei wneud gyda fy nyfodol. Fodd bynnag, mae’r profiad rwyf wedi
cael yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros gyfnod yr haf wedi newid fy rhagolwg ar gyfer fy nyfodol
yn llwyr.
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“Mae fy amser yn y swyddfa wedi mynd heibio mor gyflym, sy’n dystiolaeth o faint rydw i wedi mwynhau gweithio
yma a bod yn rhan o’r tîm. Nad oedd dau ddiwrnod yr un peth gyda rolau a chyfrifoldebau amrywiol; o fynd i’r
afael ag amgylchedd swyddfa i weithio’n agos gyda’r tîm ymgysylltu ar ddiwrnodau ymgysylltu â’r gymuned,
roedd rhywbeth i’ch cadw’n brysur o hyd. Roedd ceisio deall cymhlethdod y byd plismona yn heriol ar y dechrau,
ond buan iawn y daeth yn haws wrth imi ddysgu mwy.

“Rhai o fy mhrif cyfrifoldebau oedd; helpu gydag ymchwil yn ymwneud â'r gwaith craffu 'Deep Dive' sy'n cael ei
gynnal ar gyswllt cyhoeddus â'r Heddlu ac ysgrifennu adroddiad yn dilyn cyfarfod o'r Panel Sicrwydd Ansawdd.
Roedd hwn yn gyfle gwych i mi ddefnyddio'r sgiliau yr oeddwn eisoes wedi'u hennill o'r brifysgol yn ogystal ag
ennill a datblygu sgiliau newydd y gallaf eu defnyddio a'u gweithredu ar ôl dychwelyd i'r brifysgol.

“Ers gweithio yn y swyddfa, rwyf wedi cwrdd ag amrywiaeth o unigolion, yn fewnol ac yn allanol, sydd i gyd wedi
bod mor garedig ac yn barod i'm helpu neu gael sgwrs. Mae'r profiad hwn wedi agor byd hollol newydd i mi a byddaf
yn bendant yn elwa ohono wrth ddilyn fy ngyrfa yn y dyfodol. Rwyf wedi magu mwy o hyder ac wedi ennill llawer
o sgiliau wrth fod yma. Rwyf wedi mwynhau'r profiad hwn yn fawr. Diolch i Mr Llywelyn a'r tîm. ”

“Graddiais o Brifysgol Aberystwyth ym mis Mehefin ac fel y mwyafrif o raddedigion nid oedd gennyf syniad clir o'r
hyn yr oeddwn am ei wneud pan adewais y Brifysgol. Gwelais y cyfle i weithio yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu
a Throseddu am ddeng wythnos, ac roeddwn i'n gwybod pe bai'n llwyddiannus wrth gael y swydd y byddai'n lle da
i ddechrau yn y byd cyflogaeth; Nid oeddwn yn anghywir. 

“Cefais groeso cynnes iawn gan staff y swyddfa; gwnaeth hyn fy symud yma o Ogledd Cymru yn llawer mwy haws
gan eu bod wedi gwneud i mi deimlo'n gartrefol ar unwaith. Roedd rhywun ar gael bob amser i'm helpu neu i gynghori
pan oedd angen. Roeddwn teimlo fel un or tîm o’r dechrau gan cynorthwyo mewn prosiectau cyffrous fel yr adolygiad
i gyswllt cyhoeddus gyda’r heddlu, diwrnodau ymgysylltu, gweithio gyda chydweithwyr i sefydlu Fforwm Ymgysylltu
â Dioddefwyr a hyd yn oed roi’r cylchlythyr hwn at ei gilydd.

“Mae'r interniaeth wedi rhoi cyfle i mi ddysgu llawer o sgiliau newydd a fydd o fudd mawr i mi mewn cyflogaeth yn y
dyfodol. Rwyf hefyd wedi dysgu llawer am blismona a'r gwaith pwysig y mae'r Comisiynydd a'r staff yn ei wneud a'r
effaith y mae hynny'n ei chael ar y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Mae'n wych gweld bod y Comisiynydd
yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc a byddwn yn argymell bod unrhyw un sydd â diddordeb yn ceisio am unrhyw
gyfleoedd yn y dyfodol gyda Swyddfa'r Comisiynydd. Diolch i bawb.”

Gobeithio eich bod yn cytuno bod y cyfrifon hyn yn dangos bod interniaethau myfyrwyr yn rhoi cyfle i ennill ystod
o brofiad gwaith gwerthfawr tra mewn cyflogaeth â thâl, ac eu bod yn cynnig dilyniant gyrfa ragorol a bydd yn
caniatáu i'r heddlu ehangu ei gronfa dalent. Mae hwn yn gam cadarnhaol yn ein taith i hyfforddi a chadw staff a
hoffwn ddymuno'r gorau i Cerys a Steffan.
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DATGANIAD I’R WASG: Canmol Cynnydd yr Heddlu
o ran Mynd i’r Afael â Cham-drin Domestig
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi canmol Heddlu Dyfed-Powys am welliannau o ran adnabod cam-drin
domestig ac ymateb iddo, ond mae ‘mwy i’w wneud o hyd’ yn y maes pwysig hwn.

Ym mis Ionawr 2018, nodwyd cam-drin domestig fel un o dair blaenoriaeth graidd ar gyfer y 12 mis nesaf gan yr
heddlu, ac roeddent yn awyddus i fynd i’r afael â’r pryderon a fynegwyd gan arolygwyr, Arolygiaeth Heddluoedd a
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (AHGTAEM), am eu hasesiadau risg cychwynnol o ddigwyddiadau cam-drin
domestig.

Roedd y gwaith a ddilynodd yn cynnwys cyflwyno Desg Fregusrwydd benodol yn ystafell reoli’r heddlu, sy’n derbyn
galwadau brys a galwadau difrys, er mwyn helpu derbynwyr galwadau a swyddogion ymateb i adnabod cam-drin
domestig ac asesu’r risg mor gyflym â phosibl, a sicrhau bod troseddau’n cael eu cofnodi’n gywir. Yn y pen draw,
mae’r wybodaeth a roddir gan y Ddesg i staff rheng flaen yn rhoi’r cymorth gorau i ddioddefwyr o’r cyswllt cyntaf un.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn:

“Rwy’n falch gweld bod yr heddlu’n trin y mater hwn o ddifrif. Mae cam-drin domestig yn drosedd erchyll sy’n effeithio
ar oroeswyr, plant, teuluoedd a’r gymuned gyfan.

“Mae’r heddlu wedi buddsoddi mewn pecyn hyfforddi wedi’i deilwra, sef ‘Domestic Abuse Matters’, sy’n cael ei gydnabod
ar lefel genedlaethol ac sy’n gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau cam-drin domestig arbenigol er mwyn
gwella dealltwriaeth swyddogion a staff o ochr gudd cam-drin domestig, megis rheolaeth drwy orfodaeth.

“Mae adroddiadau am ymddygiad rheolaethol neu gymhellol a stelcio wedi cynyddu llawer dros y flwyddyn ddiwethaf,
ac mae’r heddlu a minnau’n croesawu hyn fel arwydd cadarnhaol bod yr hyfforddiant hwn yn gweithio.

“Er bod llawer o gynnydd cadarnhaol wedi’i wneud yn y maes hwn, mae mwy i’w wneud o hyd. Mae gennyf bryderon
ynghylch hyd rhai ymchwiliadau, ac rwyf wedi cael trafodaethau manwl gyda’r Tîm Prif Swyddogion a’r Pennaeth
Trosedd er mwyn craffu ar ymateb yr heddlu yn y maes pwysig hwn.

“Yr wyf wedi cael sicrwydd bod Grŵp Aur Safonau Ymchwilio wedi’i sefydlu er mwyn canolbwyntio ar sicrhau bod
gan swyddogion a staff y sgiliau a’r wybodaeth i gyflwyno ymchwiliadau cyflym o safon uchel i ddioddefwyr trosedd.
“Gwyddom fod gan hyd ymchwiliad effaith uniongyrchol ar ddioddefwyr, ac mae’n hollbwysig ein bod ni’n cynnwys
dioddefwyr yn y broses cyfiawnder troseddol. Medrwn wneud hyn drwy roi cefnogaeth briodol o’r cychwyn, a
chyflwyno proses gyfiawnder mor gyflym ag sy’n bosibl.

“Rwyf wedi bod yn gweithio gydag asiantaethau partner er mwyn sicrhau bod dioddefwyr yn derbyn y gwasanaethau
gorau posibl yn un o’r ardaloedd daearyddol mwyaf gwledig a heriol yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn cynnwys
buddsoddi mewn gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr perygl uwch ar y cyd â’r pedwar awdurdod lleol, yn ogystal ag
ariannu cymorth ychwanegol ar gyfer dioddefwyr sydd mewn unrhyw fath o berygl.”

Mae’r heddlu’n awyddus i roi cyd-destun o gwmpas ei sefyllfa gyfredol, a thynnu sylw at y ffaith mai cyfradd trosedd
Dyfed-Powys yw’r isaf yn y wlad, er waetha’r holl ymwelwyr yn ystod yr haf:

“Ein cyfradd trosedd fesul 1000 o bobl, sy’n llai na hanner y cyfartaledd cenedlaethol, yw’r isaf o’r 43 heddlu yn y
DU. Rydyn ni’n croesawu cannoedd o filoedd o ymwelwyr i’n pedair sir yn ystod yr haf, sy’n hybu’n poblogaeth yn
sylweddol ac yn gosod galw ychwanegol arnom.

Dywedodd Prif Uwch-arolygydd Steve Cockwell, Pennaeth yr Adran Ymchwilio i Droseddau,

“Er waetha’r heriau rydyn ni’n wynebu, mae ein cyfradd cyhuddo cyffredinol dal yn sylweddol uwch na’r cyfartaledd
cenedlaethol,”
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“Yn Heddlu Dyfed-Powys, rydyn ni wedi buddsoddi’n helaeth yn ein gallu o ran seiberdroseddu, gyda chefnogaeth
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (CHTh), sydd wedi rhoi arian i ni ar gyfer technoleg ac offer newydd er mwyn
gwella ein gallu i archwilio dyfeisiau’n gynt.

“Rydyn ni wedi cynyddu ein gallu arbenigol o ran ymchwilio i ddyfeisiau digidol er mwyn mynd i’r afael â’r galw cynyddol,
ac rydyn ni hefyd yn defnyddio dulliau brysbennu er mwyn blaenoriaethu dyfeisiau lle mae’r cyfle gorau ar gyfer adfer
tystiolaeth.

“Diolch i’r arian ychwanegol hwn gan y CHTh, rydyn ni nawr yn adeiladu gallu i archwilio ffonau mewn canolfannau
lleol er mwyn gwella amseroldeb, yn enwedig pan mae drwgdybiedigion eisoes yn y ddalfa. Mae ail-fuddsoddiad
CHTh mewn teledu cylch cyfyng hefyd yn helpu, ac mae tystiolaeth o’r camerâu eisoes wedi profi’n amhrisiadwy
mewn nifer o ymchwiliadau, yn ogystal â rhoi tawelwch meddwl i’r cyhoedd.”

Edrych Ymlaen: 
8fed a 9fed Hydref: Digwyddiad teledu cylch cyfyng, Pencadlys yr Heddlu 

Byddaf yn cynnal dau ddigwyddiad i gyflwyno fy systemau teledu cylch cyfyng i gynrychiolwyr cymunedol
o bob rhan o Ddyfed-Powys. Roedd ail-fuddsoddi mewn systemau teledu cylch cyfyng yn un
o fy addewidion allweddol yn fy maniffesto etholiad ac rwy'n falch o ddweud fy mod wedi cyflawni fy
addewid. Rwy'n edrych ymlaen i ddangos i westeion y cyfleusterau sydd gennym yma yn y Pencadlys
a byddaf yn bachu ar y cyfle i dynnu sylw at y cynnydd a wnaed yn yr ardal a beth arall sydd angen
ei wneud i wella diogelwch yn ein cymunedau. Mae'r prosiect yn parhau i ddatblygu gyda 7
ardal ychwanegol i elwa o fuddsoddiad teledu cylch cyfyng.

12-19 Hydref: Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb
Mae hon yn wythnos bwysig i bawb fod yn ymwybodol ohoni. Rydym yn gweithio'n agos
gyda Heddlu Dyfed-Powys i ddatblygu arferion gwell mewn perthynas â chasineb. Yn
ddiweddar, mae fy Mhanel Sicrwydd Ansawdd wedi bod yn craffu ar ddogfennau sy'n
ymwneud â throseddau casineb er mwyn sicrhau bod Swyddogion yr Heddlu yn dilyn y
canllawiau cywir wrth ddelio ac ymchwilio i droseddau casineb. Sefydlwyd yr wythnos
gan Stop Hate UK a ddechreuodd fel sefydliad bach ym 1995 yn dilyn marwolaeth
Stephen Lawrence. Fe wnaethant ail-lansio fel Stop Hate UK yn 2007 i adlewyrchu eu cefnogaeth i  o droseddau
casineb ar blatform genedlaethol ac maen’t yn parhau i ddarparu gwasanaeth hanfodol trwy ymgyrchoedd
ymwybyddiaeth cenedlaethol a gwasanaethau megis y llinell gymorth 24 awr.

Tachwedd 1af: Confensiwn Plismona Ieuenctid Cymru i gyd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ar y 1af o Dachwedd, bydd y Confensiwn Plismona Ieuenctid Cymru gyntaf erioed yn cael ei gynnal yn
y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd. Bydd yn dod â Chadetiaid yr Heddlu o bob un o bedair
ardal blismona Cymru ynghyd o dan yr un to i ddathlu'r cyfraniad hanfodol y mae gwirfoddolwyr ifanc yn
ei wneud i'r gwasanaeth. Bydd hefyd yn gyfle i'r bobl ifanc gymryd rhan mewn trafodaeth ddifrifol ar sut
y gallwn wella'r gwasanaeth ac o ganlyniad helpu pob un ohonom i lunio dyfodol ein heddluoedd ledled
Cymru. Noddir y Digwyddiad yn garedig gan Llywydd y Senedd Elin Jones AC; Rwy'n edrych ymlaen yn
fawr iawn i fynychu'r digwyddiad hwn.  

Paratoi ar Gyfer Brexit  
Rwyf wedi cael sicrwydd gan y Prif Gwnstabl Mark Collins bod cydweithwyr o bob rhan
o Heddlu Dyfed-Powys a phartneriaid allweddol wedi bod yn gwneud paratoadau hanfodol
cyn  dyddiad cau Brexit ar 31ain o Hydref; pe bai’r wlad yn gadael gyda bargen neu hebddi.
Mae sylw penodol wedi'i roi i'n Porthladdoedd yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Phenfro
i sicrhau gweithrediadau parhaus heb darfu ac oedi cyfyngedig.

Mae canlyniad cyhuddo/gofyniad post Heddlu Dyfed-Powys 50% yn uwch na’r
cyfartaledd cenedlaethol, sef 11.8%, o’i gymharu â 7.8% yn genedlaethol.

Mae adroddiadau am Ymddygiad Rheolaethol a Chymhellol wedi cynyddu
214% (i 251) yn y 12 mis a ddaeth i ben ym Mehefin 2019.

Mae adroddiadau am Stelcio wedi cynyddu 167% (i 184) yn y 12 mis a ddaeth
i ben ym Mehefin 2019.


