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Croeso ...
Croeso i rifyn mis Medi o fy Newyddlen.

Mae'r rhifyn hwn yn edrych yn ôl ar rai uchafbwyntiau Gorffennaf ac Awst, a fyddai
fel arfer yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a thrafodaethau allweddol a
gynhaliwyd mewn digwyddiadau fel Sioe Frenhinol Cymru a sioeau amaethyddol
lleol eraill, yn ogystal â'r Eisteddfod Genedlaethol - pob un ohonynt wrth gwrs wedi
eu gohirio oherwydd COVID-19. Fodd bynnag, mae wedi bod yn gyfnod prysur i
mi a fy swyddfa, ac yn y rhifyn hwn fe gewch wybodaeth am sut wyf wedi parhau
i ddwyn Heddlu Dyfed-Powys i gyfrif, gwybodaeth am ein cais llwyddiannus i'r
Swyddfa Gartref am gyllid Safer Streets, yn ogystal â set a chyfweliadau gyda rhai
o fy staff yn son am yr heriau y maent wedi'u hwynebu wrth weithio gartref yn ystod
y broses gloi, a manylion am gyfleoedd gwirfoddoli cyffrous yn fy Swyddfa.

Diolch i chi am gymryd yr amser i ddarllen y Newyddlen a gobeithio y gwnewch chi
ei mwynhau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth rydw i wedi'i rhannu,
cysylltwch â ni.

Pob hwyl,

Dafydd Llywelyn

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys

UchafbwyntiaU

cyhoeddi adroddiad

blynyddol 2019-20

Sicrhau £200k o

gronfa nawdd Safer

Streets

Recriwtio rhagor o

wirfoddolwyr

cyfweliadau byr

gyda staff chth

Cyhoeddwyd: Medi 2020

Newyddlen Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys



Cyswllt Cymunedol - Medi 2020

Cyhoeddi Adroddiad 
Blynyddol 2019/2020
Yn rhifyn Gorffennaf o’r Newyddlen, fe soniais am y

gwaith caled a oedd yn digwydd o fewn fy swyddfa wrth

baratoi Adroddiad Blynyddol 2019/20, sy’n darparu crynodeb o

fy ngwaith a gweithgaredd y swyddfa yn ystod y flwyddyn

ariannol flaenorol.

Rwy’n falch I ddweud fod yr Adroddiad wedi ei gyhoeddi

ar 31 o Orffennaf, ac mae’n edrych yn ôl ar gyflawniadau

allweddol 2019/20 a’r cynnydd sylweddol a wnaed yn

erbyn y blaenoriaethau a nodwyd yng Nghynllun yr

Heddlu a Throsedd.

1. Cadw’n Cymunedau’n ddiogel;

2. Diogelu’r rhai agored i niwed;

3. Amddiffyn ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol; a

4. Cysylltu gyda Chymunedau.

Eleni am y tro cyntaf, dewisais i gyhoeddi cyfres o wyth

cynhyrchiad fideo i gefnogi'r Adroddiad ysgrifenedig. Fy

mwriad gyda hyn yw rhoi cofnod mwy gweledol i chi o

wahanol adrannau o'r Adroddiad, a rhoi golwg ryngweithiol

'y tu ôl i'r llenni' i chi ar y gwaith a wnaed, er enghraifft

mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd a'r Byrddau

amrywiol a’r Grwpiau rwy'n eistedd arnyn nhw.

Mae'r holl fideos ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar fy Sianel

YouTube yn y tab Rhestr Chwarae:

https://www.youtube.com/channel/UC4IMSB9Jn4_IwfZzry-

7pRg/playlists 

Gobeithio y gwelwch fod y fideos hyn yn rhoi gwell

dealltwriaeth i chi o'r hyn rwy'n ei wneud a'r nifer eang o

sefydliadau rwy'n gweithio gyda nhw.

Rwy’n obeithiol y bydd y cynyrchiadau’n helpu i sicrhau bod

y wybodaeth hon yn fwy hygyrch i’r cyhoedd ac y bydd yn

caniatáu imi a fy Swyddfa ymgysylltu â chynulleidfa

ehangach.

Edrychaf ymlaen i weld eich ymateb, ac mae croeso i chi

gysylltu â'm swyddfa i roi gwybod i ni beth yw eich barn

trwy ffonio 01267 226 440 neu e-bostio 

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Fel arall, gallwch weld fersiwn ysgrifenedig yr Adroddiad ar

fy ngwefan: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/the-

commissioner/police-and-crime-commissioners-annual-report/.

Wrth imi edrych yn ôl dros 2019-2020, rwy’n falch ein bod

ni, ynghyd â staff yn fy Swyddfa, yr Heddlu a phartneriaid,

wedi gweithio’n galed i gyflawni datblygiadau sylweddol ac

adeiladu ar ein llwyddiannau o’r flwyddyn flaenorol.

Gobeithio, trwy ddarllen yr Adroddiad neu drwy wylio'r fideos,

y gwelwch fy mod wedi ymrwymo i warchod diogelwch a lles

trigolion ardal Dyfed-Powys.
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Dal y Prif Gwnstabl i gyfrif
mewn cyfarfod cyhoeddus 
Rwyf wedi parhau i weithio'n galed i sicrhau fy mod yn
rhoi cymaint o gyfleoedd â phosibl i aelodau'r cyhoedd
ymgysylltu â mi, fy Swyddfa a Phrif Swyddogion. Mae'n
bwysig eich bod yn cael cyfle i ofyn cwestiynau yn
uniongyrchol i ni ac i godi unrhyw bryderon sydd gennych
ynglŷn â materion lleol.

Ar 4 Awst, cynhaliais fy Mwrdd Atebolrwydd Plismona.
Mae'r Bwrdd Atebolrwydd Plismona yn cyfarfod bob
chwarter ac mae'n gyfarfod cyhoeddus, ac yn ystyried
themâu yr ymdriniwyd â hwy yn fy Myrddau Plismona a
gynhaliwyd yn ystod y tri mis blaenorol.

Fel arfer, ar gyfer y cyfarfod hwn, rwy’n teithio i bob un o
bedair sir ardal Dyfed-Powys i gynnal y cyfarfod mewn
man cyhoeddus, er mwyn ei gwneud hi'n haws i aelodau'r
gymuned leol fod yn bresennol. Wrth gwrs, oherwydd
cyfyngiadau o amgylch y pandemig COVID-19, nid wyf
wedi gallu cynnal y cyfarfod fel y byddwn fel arfer.

Felly, ar gyfer y cyfarfod diweddaraf, cymerais gamau i
wahodd cynrychiolwyr cyhoeddus o bob un o'r pedair sir,
yn ogystal ag aelodau fy Mhanel Sicrwydd Ansawdd, i 

ymuno â mi ar gyfer y Bwrdd Atebolrwydd Plismona

rhithiol

Roeddwn yn falch o weld nifer yn bresenol yn y cyfarfod,

a gofynnwyd cwestiynau i mi a'r Prif Gwnstabl gan y

Cynghorydd Emlyn Schiavone (Sir Gaerfyrddin), y

Cynghorydd Keith Evans (Ceredigion), y Cynghorydd

Bob Summons (Sir Benfro) a'r Cynghorydd Les George

(Powys) am faterion lleol pwysig.

Cafwyd trafodaethau ynghylch materion plismona

gweithredol, cynlluniau Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer

cwrdd â gofynion Covid-19.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y Bwrdd

Atebolrwydd Plismona a sut y gallwch chi gymryd rhan

yn y dyfodol, dilynwch y ddolen hon: http://www.dyfed-

powys-pcc.org.uk/cy/accountability-and-trans-

parency/policing-accountability-board 
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Sesiwn holi ac ateb gyda
staff SCHTh
Y mis hwn, roeddwn am roi blas ichi o’r ffordd mae fy

swyddfa wedi ymateb i’r heriau a gyflwynir gan COVID-

19. Mae fy staff wedi parhau i gyflawni eu rolau’n effeithiol

drwy gydol y cyfnod cyfyngiadau teithio drwy newid y

ffordd maen nhw’n gweithio er mwyn cefnogi’r cyhoedd.

Isod, ceir sesiwn holi ac ateb byr gyda sawl aelod o’r tîm,

a fydd yn rhoi trosolwg ichi o’r ffordd yr ydym wedi bod

yn gweithio: 

alison Perry

cyfarwyddwr comisiynu 

1. beth yw natur eich rôl fel arfer (cyn cOViD-19)?

Mae fy rôl yn cynnwys cynllunio strategol a chomisiynu

gwasanaethau sy’n cefnogi dioddefwyr ac yn helpu i

fodloni blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throseddu.

Mae hyn yn cynnwys cymorth pwynt cyswllt cyntaf ar

gyfer dioddefwyr trosedd, canolfannau argyfwng trais

rhywiol, Ymgynghorwyr Trais Domestig Annibynnol a llu

o wasanaethau cymorth eraill. Hefyd, mae’n cynnwys

gwasanaethau megis cynllun dargyfeiriol ar gyfer

troseddwyr lefel is er mwyn rhoi cymorth ar gyfer torri’r

cylch troseddu, yn arbennig camddefnyddio sylweddau.

Yr wyf hefyd yn gweithio’n agos â’n holl asiantaethau

partner ac yn arwain ar waith ein Bwrdd Cyfiawnder

Troseddol lleol, gan sicrhau system cyfiawnder troseddol

effeithiol ac effeithlon yn ardal Dyfed-Powys. 

2. Sut mae’r cyfyngiadau symud a’r cyfyngiadau

cymdeithasol wedi effeithio ar eich gwaith?

Mae ein darparwyr gwasanaeth wedi wynebu heriau

sylweddol o ran addasu eu gwasanaethau i fodloni

anghenion troseddwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn

ystod y cyfnod cyfyngiadau symud. Mae cyfyngiadau a

osodwyd oherwydd y pandemig wedi gosod pwysau

ychwanegol ar bobl sy’n agored i niwed, gan nad yw’r

cartref o reidrwydd yn le diogel i bawb. Gan hynny, bu’n 

rhaid i’n gwaith craidd o ran cefnogi a chraffu ar ein

gwasanaethau addasu’n unol â hynny. Bu’r effaith ar y

system cyfiawnder troseddol a’r rhai sy’n ei defnyddio’n

enfawr, gyda llysoedd yn gorfod cau am gyfnod byr

ar ddechrau’r cyfnod cyfyngiadau teithio.

3. beth yw’ch prif lwyddiant o ran cynnal digwyddiad/

cyfarfod yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud?

Yr ydym wedi llwyddo i sicrhau arian ychwanegol gan

y Weinyddiaeth Gyfiawnder er mwyn helpu

gwasanaethau lleol sy’n rhoi cymorth i ddioddefwyr

cam-drin domestig a rhywiol i barhau â’u gwaith

hollbwysig. Mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr

i wasanaethau sy’n cael trafferth ymdopi â’r effaith. Yr

ydym hefyd wedi gweithio’n agos â’n partneriaid ar

draws y system cyfiawnder troseddol er mwyn sicrhau

bod modd dychwelyd i’r un hen rigol ag arfer mor

gyflym a diogel â phosibl. Yr ydym yn falch o fod yn un

o’r ardaloedd cyntaf yng Nghymru i ddychwelyd i’r

drefn arferol o ran ein llysoedd Ynadon, gyda’r holl

achosion a oedd yn aros wedi’u clywed erbyn hyn. Yr

ydym ar y ffordd yn awr i gyflawni statws tebyg gyda

Llysoedd y Goron. 

4. Sut ydych chi wedi bod yn ymgysylltu â dioddefwyr

a gwasanaethau dioddefwyr yn ystod y cyfnod

cyfyngiadau symud?

Yr ydym yn ffodus iawn i gael perthnasau gweithio

cadarnhaol iawn gyda’n partneriaid a’r darparwyr

gwasanaeth yr ydym yn eu gwerthfawrogi’n fawr. Bu’r

perthnasau hyn yn hollbwysig o ran ein helpu i fodloni

anghenion dioddefwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn

ystod yr amserau digynsail hyn. Mae ein swyddfa hefyd

wrthi’n sefydlu Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr, a fydd

yn sicrhau adborth gan y bobl bwysicaf oll, sef y rhai

sy’n defnyddio’n gwasanaethau. Os oes unrhyw un

wedi dioddef trosedd, neu’n cefnogi rhywun sydd wedi

dioddef trosedd, cysylltwch â’n Tîm Ymgysylltu, a fydd

yn eich cynorthwyo i brosesu’ch pryder:

OPCC.Communication@dyfed-powys.pnn.police.uk
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helen Shayle

Swyddog cymorth ymgysylltu

1. beth yw natur eich rôl fel arfer (cyn cOViD-19)?

Un o agwedd o’m gwaith fel Swyddog Ymgysylltu yw
cynllunio a chydlynu digwyddiadau a gweithgarwch
ymgysylltu cymunedol a mynd gyda’r Comisiynydd
Heddlu a Throseddu i’r digwyddiadau a’r ymweliadau hyn
a’i gefnogi, gan ymateb i unrhyw gamau gweithredu sy’n
codi. Rwyf hefyd yn mynd gyda’r Comisiynydd ar ymweliadau
a chyfarfodydd gydag elusennau a sefydliadau gwahanol yn
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, i wrando
ar eu barn, pryderon a chanmoliaeth o ran plismona. Rwy’n
ymweld â sefydliadau sydd wedi elwa o gynlluniau grant
y Comisiynydd, ac mae hi bob tro’n bleser i weld a chlywed
am eu gwaith amhrisiadwy a’r ffordd y maent yn gwneud
gwahaniaeth cadarnhaol yn ein cymunedau. Roedd y
ffaith mai Heddlu Dyfed-Powys yw’r ardal heddlu fwyaf yn
ddaearyddol, a’r ffaith ei bod yn ardal wledig, yn golygu
treulio amser yn teithio i leoliadau gwahanol o fewn yr ardal
heddlu. Mae cynnal cyfarfodydd rhithiol yn ystod y cyfnod
y clo wedi bod yn gost effeithiol ac o fudd mawr i’n
hamgylchedd â’n hôl troed carbon. Yr wyf hefyd yn
ystyriol o’r ffaith nad yw’r byd rhithiol yn addas i bawb, ac
mae’n bwysig edrych ar ffyrdd eraill o estyn allan at gymaint
o bobl â phosibl, o bob cefndir, felly rwy’n edrych ymlaen at
ddychwelyd i rywfaint o normalrwydd, lle y gallaf gwrdd â
phobl a’u cyfarch wyneb yn wyneb.

2. Sut mae’r cyfyngiadau symud a’r cyfyngiadau

cymdeithasol wedi effeithio ar eich gwaith? 

Ar ddechrau’r cyfnod cyfyngiadau teithio, yr oeddwn
braidd yn ansicr sut fyddai pethau’n datblygu. Nid oedd
modd imi gwrdd â phobl yn y gymuned ac ymgysylltu â
nhw yn y cnawd yn ystod y cyfnod hwn, a chymerodd
beth amser imi ddod i arfer â ffordd newydd o weithio. Yr
oeddwn hefyd yn gweithio o adref llawn amser, lle yr oedd
gennyf gysylltiad rheolaidd â’m swyddfa’n rhithiol. Fel
swyddfa, edrychom ar ffyrdd gwahanol o barhau i weithio’n
effeithiol er mwyn parhau i ymgysylltu â’n cymunedau
yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Yr
wyf wedi trefnu amryw o gyfarfodydd rhithiol ar gyfer y
Comisiynydd yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symund,

gan gynnwys cyfarfodydd cyhoeddus rhithiol sydd wedi’u
cynnal gan y Comisiynydd ac Uwch-arolygydd. Roedd
y cyhoedd a chynghorwyr lleol yn bresennol yn y cyfarfodydd
hyn. Roedd yn gyfle da i’r cyhoedd ymuno â’r cyfarfod o
gysur eu cartref, cwrdd â’r Comisiynydd â’u huwch-arolygydd
lleol, clywed am flaenoriaethau plismona yn eu hardal, a
mynegi unrhyw bryderon a oedd ganddynt. Yn ogystal,
trefnwyd cyfarfodydd rhwng y Comisiynydd a’r
gwasanaethau comisiwn y mae’n eu hariannu. Yr oedd yn
gyfle i’r Comisiynydd ganfod pa un ai a oeddent yn
wynebu unrhyw heriau â’u gwaith o ran cefnogi eraill yn
ystod y pandemig. 

3. beth yw’ch prif lwyddiant o ran cynnal

digwyddiad/cyfarfod yn ystod y cyfnod cyfyngiadau

symud? 

Bu sawl llwyddiant; trefnu a chynnal cyfarfod cyhoeddus
rhithiol ar gyfer preswylwyr Powys lle gwnaeth cynhyrchydd
ffilmiau lleol, Gwyn Cole, lansio ffilm yr oedd wedi’i
chynhyrchu ar gyfer taith lwyddiannus yr Angel Cyllyll â’r
Drenewydd, Powys, ym mis Ionawr 2020. Pleser oedd
ail-ymweld â’r daith, a dangoswyd y ffilm i’r rhai a oedd yn
bresennol yn ystod y cyfarfod cyhoeddus rhithiol. Os oes
gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am yr Angel Cyllyll,
cliciwch ar y ddolen i weld y ffilm fer o’r Angen Cyllyll gan
Gwyn Cole:   https://vimeo.com/427002814

Pleser hefyd oedd cael bod gyda’r Comisiynydd yn y
cyfarfodydd rhithiol a gynhaliwyd gyda’r gwasanaethau
comisiwn y mae’n eu hariannu a chlywed am y cymorth
amhrisiadwy sydd ar gael i’r cyhoedd. Mae’r gwasanaethau
wedi gweld cynnydd yn nifer y cyfeiriadau yn ystod y cyfnod
cyfyngiadau teithio, ac roedd yn ddiddorol clywed am y ffyrdd
gwahanol y bu’n rhaid iddynt addasu yn ystod cyfnod heriol,
gan ystyried anghenion y cleient a phwyso a mesur
pwysigrwydd canllawiau COVID-19. Os oes gennych
ddiddordeb mewn dysgu mwy, cliciwch ar y ddolen i’r
Gwasanaethau Comisiwn sydd ar gael ichi:
h t tp : / /www.dy fedpowys-pcc .o rg .uk /cy /e i ch -
ardal/gwasanaethau-sydd-ar-gael-i-chi/

4. Sut ydych chi wedi bod yn ymgysylltu â dioddefwyr

a gwasanaethau dioddefwyr yn ystod y cyfnod

cyfyngiadau symud? 

Yr ydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau rhithiol lle y
bu modd inni ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd, sefydliadau,
derbynwyr cyllid cymunedol y Comisiynydd a
gwasanaethau comisiwn. Yr ydym wedi parhau i gyhoeddi
cylchlythyr deufisol y Comisiynydd a rhyddhau datganiadau
rheolaidd i’r wasg ar waith arwyddocaol y swyddfa, sydd
ar gael i’w darllen ar ein gwefan ar http://www.dyfed-
powys-pcc.org.uk/cy/, ac ymgysylltu â’r cyhoedd drwy
negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol - Twitter a Facebook.
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caryl bond

Swyddog cymorth Sicrwydd

1. beth yw natur eich swydd fel arfer?

Mae fy swydd yn cynnwys:
• Trefnu paneli craffu’r Comisiynydd, gan gynnwys Paneli 

Gwarediadau Tu Allan i’r Llys a’r Panel Sicrhau Ansawdd.
• Cydlynu cynlluniau Gwirfoddolwyr y Comisiynydd, gan   

gynnwys y Cynllun Lles Anifeiliaid a’r Cynllun Ymwelwyr
Annibynnol â Dalfeydd. 

• Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y Cyd-bwyllgor    
Archwilio.

2. beth fu’r peth anoddaf am gyflawni eich rôl yn

ystod y pandemig cOViD-19? 

Mae’r pandemig COVID-19 wedi effeithio ar y cynlluniau
gwirfoddolwyr a’r paneli craffu gwahanol sy’n cael eu
rhedeg gan swyddfa’r Comisiynydd. Mae gweithgareddau
wyneb yn wyneb y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â
Dalfeydd a’r Cynllun Lles Anifeiliaid wedi’u hatal. Mae’n
rhaid i’r Comisiynydd gael cynllun Ymwelwyr Annibynnol
â Dalfeydd mewn grym. Gan hynny, mae’n rhaid iddynt
sicrhau y goruchwylir amgylchedd dalfeydd yr heddlu tra
bod ymweliadau wedi’u gohirio. Yr wyf wedi bod yn cynnal
hap-samplu annibynnol o gofnodion dalfa bob yn ail
wythnos er mwyn sicrhau bod gwirio lles carcharorion yn
parhau, a bod yr holl hawliau a rhyddidau dal yn cael eu
rhoi yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Yn ddiweddar,
dechreuodd y cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd
gysylltu â dalfeydd er mwyn siarad â charcharorion am
eu profiad o’r ddalfa, gwirio eu lles a sicrhau eu bod wedi
cael gwybod am eu hawliau a’u rhyddidau dros y ffôn
neu drwy Skype. 

Golyga’r pandemig y bu’n rhaid inni feddwl am ffyrdd
newydd o weithio, gan gynnwys cyfarfodydd y Panel
Gwarediadau Tu Allan i’r Llys, cyfarfodydd y Panel
Sicrhau Ansawdd a chyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Archwilio.
Cynhaliwyd yr holl gyfarfodydd hyn yn rhithiol. 

Bu’r cyfnod hwn yn un heriol ar gyfer gwirfoddolwyr ac
aelodau Panel, ac rwy’n ddiolchgar iawn i bawb ohonynt
am fod yn hyblyg ac yn barod i dreialu’r ffyrdd newydd
hyn o weithio

3. beth yw’ch prif lwyddiant o ran cynnal digwyddiad/

cyfarfod yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud?

Cyfarfu’r Panel Sicrhau Ansawdd a’r Panel Gwarediadau
Tu Allan i’r Llys yn rhithiol ar gyfer eu sesiynau craffu rhithiol
cyntaf erioed ym mis Gorffennaf. Adolygodd y Panel
Sicrhau Ansawdd 29 Hysbysiad Cosb Benodedig a
gyhoeddwyd am dorri rheoliadau’r Coronafeirws (COVID-
19), ac adolygodd y Panel Gwarediadau Tu Allan i’r Llys
20 achos Ymosod Cyffredin yr ymdriniwyd â nhw drwy
warediad tu allan i’r llys. Yr oedd yn wych cael cwrdd yn
rhithiol â phawb a oedd yn bresennol a sicrhau bod paneli
craffu’r Comisiynydd yn parhau.   

4. beth fydd yn newid ar gyfer gwirfoddolwyr wrth

symud ymlaen?

Byddwn yn parhau i archwilio ffyrdd newydd o weithio,
gan addasu i’r canllawiau a’r amgylchiadau presennol er
mwyn sicrhau bod modd i’r holl Baneli a chynlluniau
gwirfoddolwyr ail-gychwyn/parhau â’u rolau’n ddiogel
a llwyddiannus.  
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Gweithgareddau Craffu yn ystod mis Gorffennaf ac Awst,
a Chyfleoedd Gwirfoddoli
Mae gen i sawl grŵp o wirfoddolwyr ac rwy'n hynod ddiolchgar am eu holl cefnogaeth a'u mewnbwn gwerthfawr i waith fy
swyddfa.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli a dod yn rhan o'n teulu gwirfoddol estynedig gwerthfawr, rwy'n falch o gyhoeddi
bod digon o gyfleoedd i chi gymryd rhan ar hyn o bryd. Gellir gweld gwybodaeth am y ddau grŵp gwirfoddol yr ydym yn recriwtio
ar eu cyfer ar hyn o bryd ym mar ochr yr erthygl hon, ac mae gwybodaeth am y telerau ac amodau ynghyd â'r broses ymgeisio
I’w gweld ar waelod y dudalen.

Panel Sicrhau ansawdd 

Yn eu sesiwn craffu rhithiol cyntaf erioed, adolygodd aelodau fy Mhanel Sicrhau
Ansawdd 29 o Rybuddion Cosb Sefydlog (FPNs) a ddewiswyd ar hap am eu
bod yn torri rheoliadau Coronavirus (Covid-19). Dewiswyd sampl o FPNs a roddwyd
i unigolion o wahanol gefndiroedd ethnig o bob rhan o ardal Heddlu Dyfed-
Powys. Canfyddwyd;

• nad oedd problemau gyda'r rhesymeg dros roi FPN i unrhyw unigolion
• fod manylion y rhesymeg a gofnodwyd ar y FPNs yn amrywio.
• fod rhai gwahaniaethau yn y gwiriadau a gynhaliwyd ar gefndir y rhai a stopiwyd.
• bod gwelliant wedi bod o ran swyddogion yn actifadu eu Fideo Gwisg Corff.

Rhoddwyd cydnabyddiaeth i effeithiolrwydd a chyflymder swyddogion wrth iddynt
orfod addasu i'r rheoliadau newydd ac roeddent yn unfrydol bod Heddlu Dyfed-
Powys wedi gwneud gwaith da mewn sefyllfa anodd.

Panel Gwarediadau y tu allan i’r Llys

Mewn cyfarfod o Banel Craffu Gwaredu y Tu Allan i Lys Dyfed-Powys a gynhaliwyd ar
27 Gorffennaf 2020, adolygodd yr Aelodau ddetholiad o achosion ymosod cyffredin yr
ymdriniwyd â hwy trwy’r broses Warediadiadau y Tu Allan i'r Llys. Hefyd adolygodd y
Panel ddetholiad bach o Warediadau y Tu Allan i'r Llys a roddwyd i achosion gyda thag
yn ymwneud â Covid-19. Yn ystod y cyfnod hwn dim ond 3 achos gyda chanlyniad
Gwarediad y Tu Allan i'r Llys oedd ar gael.

Ystyriodd y Panel gyfanswm o 20 achos, 7 yn ymwneud â phobl ifanc drwgdybiedig a
13 yn ymwneud ag oedolion. 

Oherwydd pandemig Covid-19 a chanllawiau Llywodraeth o ran pellhau cymdeithasol,
cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn rhithiol trwy Skype for Business.

• Daeth y Panel i'r casgliad y gwaredwyd 16/20 
o achosion yn briodol.

• Canfu’r Panel fod 19/20 o achosion yn 
dogfennu dymuniadau a boddhad y dioddefwyr 
gyda’r canlyniad a roddwyd i’w hachos. Dim 
ond un achos a ganfuwyd lle na chafodd 
dymuniadau'r dioddefwr eu cofnodi yng 
nghofnodion yr achos.

• Nododd y Panel fod un achos cam-drin 
domestig yn cael Rhybudd Amodol pan ddylid 
rhoi Rhybudd (gydag awdurdod arbennig) i 
droseddau cam-drin domestig neu eu cyhuddo.

cynllun ymweld a Phobl yn y Ddalfa 

annibynnol

Mae hwn yn gynllun sy'n gweld ein gwirfoddolwyr
- Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol, yn ymweld ag
ystafelloedd dalfa ar draws ardal Dyfed-Powys.
Maent yn ymweld mewn parau, yn ddirybudd,
ar adegau amrywiol o'r dydd neu'r nos ac yn
darparu gwiriad annibynnol ar les y carcharorion
yn y ddalfa, a'r amodau y maent yn cael eu
cadw ynddynt.

Panel Sicrhau ansawdd

Mae'r Panel Sicrhau Ansawdd wedi'i sefydlu i
graffu ar ansawdd cyswllt yr Heddlu â'r cyhoedd,
mewn modd tryloyw ac annibynnol, ar ran y 
cymunedau yn ardal Dyfed-Powys.

Bydd y Panel yn craffu ar feysydd cyswllt yr Heddlu
gyda’r cyhoedd, er enghraifft, achosion o gwyn,
digwyddiadau Stopio a Chwilio, achosion defnydd
o rym a ymdriniaeth yr heddlu o alwadau i Ganolfan
Gyfathrebu’r Heddlu h.y. galwadau 101 a 999.

cydbwyllgor archwilio

Mae ein Cydbwyllgor Archwilio yn rhan allweddol o
lywodraethiant corfforaethol Corff Plismona Lleol
Dyfed-Powys. Mae'n darparu ffocws annibynnol
a ffocws lefel uchel ar y trefniadau archwilio,
sicrhau ac adrodd sy'n sail i safonau 
llywodraethiant ac ariannol da.

Pwrpas ein Cyd-bwyllgor Archwilio yw rhoi
sicrwydd annibynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a
Throsedd a'r Prif Gwnstabl ar ddigonolrwydd y
fframweithiau llywodraethu a rheoli risg, yr
amgylchedd rheolaeth fewnol, ac adroddiadau
ariannol, a thrwy hynny helpu i sicrhau fod 
trefniadau effeithlon ac effeithiol yn eu lle.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, ewch i'n
gwefan:
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/ac-
countability-and-transparency/joint-audit-com-
mittee/

I wirfoddoli gyda ni mae'n rhaid i chi fod dros 18 oed; yn byw, yn gweithio neu'n astudio yn ardal Dyfed-Powys; wedi bod yn
preswylio yn y DU am o leiaf 3 blynedd; yn annibynnol o System yr Heddlu a Chyfiawnder Troseddol, ac yn gallu gwneud 
arsylwadau diduedd a rhoi dyfarniadau gwybodus y gall y cyhoedd fod â hyder ynddynt.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01267 226440 neu e-bostiwch opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.

I lawrlwytho llawlyfrau ein Cynllun a ffurflen gais dilynwch y dolenni isod:
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/the-office/volunteer-schemes/
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Sicrhau buddsoddiad cenedlaethol o £118k i recriwtio
Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol ychwanegol i’r ardal
Roeddwn yn hynod falch o gyhoeddi ym mis Gorffennaf bod fy Swyddfa wedi llwyddo i sicrhau cyllid ychwanegol gan y Weinyddiaeth
Gyfiawnder ar gyfer recriwtio ISVAs newydd (Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol) yn yr ardal.

Mae Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol wedi eu hyfforddi'n arbennig i ddarparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i
ddioddefwyr trais rhywiol ac ymosodiadau rhywiol. Eu prif rôl yw darparu cefnogaeth o amgylch y broses cyfiawnder troseddol,
ond maent yn annibynnol i’r heddlu ac nid yn ymgynghorwyr cyfreithiol.

Daw'r cyhoeddiad hwn o gyllid ychwanegol yn dilyn proses a gychwynnwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder cyn cyfnod y clo
mawr, ond ailedrychwyd arno a'i wella o ganlyniad i'r cyllid ychwanegol a oedd ar gael yn genedlaethol i gynorthwyo gydag
effaith y pandemig Covid-19 ar ddarpariaeth gwasanaethau.

Roedd Dyfed Powys yn un o ddim ond 15 ardal y dyfarnwyd cyllid iddynt, gyda £55k ychwanegol wedi'i sicrhau ar gyfer yr
ardal am weddill 2020/21, gan gynyddu i £63k yn 2021/22.

Rwyf wedi parhau i lobïo’n galed ar lefel llywodraethol i sicrhau bod mwy o arian ar gael, ac rwy’n hynod falch o allu cyhoeddi
ein bod wedi llwyddo i sicrhau’r cyllid ychwanegol hwn.

Mae llwyth gwaith Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol yn parhau i gynyddu o ran maint a chymhlethdod gydag achosion
yn aml yn cymryd mwy o amser i ddod i'r llys ac yn cynnwys trawma mwy cymhleth, gan arwain at ostyngiad yn nifer y cleientiaid
sy'n gadael y gwasanaeth.

Mae ein Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol lleol yn aml yn cario mwy na'r llwyth gwaith a argymhellir ac yn amlwg nid yw
hyn yn gynaliadwy.

Mae ardal Dyfed-Powys yn ardal bennaf wledig, gyda’r tirwedd yn gorchuddio dros hanner maint Cymru, ac mae hyn yn achosi
heriau unigryw wrth geisio darparu gwasanaethau digonol o’r math yma.

Mae’n bwysig sicrhau bod gwasanaethau Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol ar gael mewn canolfannau ledled ardal yr
Heddlu ond hefyd ein bod yn darparu gwasanaethau peripatetig i’r bobl hynny sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin rhywiol
a threisio ac nad ydynt yn gallu teithio i ganolfannau; darpariaeth sy'n hanfodol i ddaearyddiaeth yr Heddlu fel Dyfed-Powys.

Mae gwasanaethau Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol yn cael eu darparu gan un darparwr yn Dyfed-Powys, sef New
Pathways. Bydd yr arian ychwanegol yn galluogi New Pathways i ddarparu adnodd pwrpasol gan sicrhau bod y ddarpariaeth
hyblyg hon ar gael ac yn bwysicach fyth, yn gynaliadwy. Bydd hefyd yn galluogi gwell cefnogaeth i blant a phobl ifanc.

“MAE'N HANFODOL BOD POBL SY'N CAEL EU HEFFEITHIO GAN DRAIS RHYWIOL YN DERBYN
CEFNOGAETH ARBENIGOL PRYD A BLE BYNNAG MAE EI ANGEN ARNYN NHW.”

“MAE HYN YN ARBENNIG O BWYSIG I BOBL SY'N BYW MEWN ARDALOEDD GWLEDIG, A ALLAI
DEIMLO'N YNYSIG HEFYD AC YN AML YN EI CHAEL HI'N ANODD CAEL GAFAEL AR
WASANAETHAU.”

“MAE'R CYLLID A GAWSOM GAN SWYDDFA’R COMISIYNYDD YN MYND I'R AFAEL Â'R MATER
HWN YN UNIONGYRCHOL TRWY EIN GALLUOGI I GYFLOGI YMGYNGHORWYR TRAIS RHYWIOL
ANNIBYNNOL YN Y GYMUNED A FYDD YN DARPARU CEFNOGAETH UNIONGYRCHOL I BOBL Y
MAE TRAIS RHYWIOL YN Y RHANBARTH YN EFFEITHIO ARNYNT.”

“RYDYM YN DDIOLCHGAR IAWN I MR LLYWELYN AM EI GEFNOGAETH BARHAUS AC AM GADW'R
MATER HWN YN UCHEL AR EI RESTR O FLAENORIAETHAU.”

MiKE wiLKinSOn 

DiRPRwy bRif wEithREDwR nEw PathwayS
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Sicrhau cyllid o £200k o Gronfa ‘Safer Streets’ y Swyddfa
Gartref, i weithio gyda phartneriaid lleol er mwyn lleihau
trosedd a gwneud cymunedau'n fwy diogel yn ardal
Llanelli.

Yng Ngorffennaf eleni roeddwn i’n falch i gyhoeddi ein bod wedi
sicrhau cyllid o £195,673 o Gronfa Safer Streets y Swyddfa Gartref
i weithio gyda phartneriaid diogelwch cymunedol lleol yn Sir
Gaerfyrddin i fynd i’r afael â throseddu yn ardaloedd Tŷisha a Glanymor
yn Llanelli, gyda’r nod o wneud y ddwy gymuned yn fwy diogel.

Nod y Gronfa Safer Streets yw atal troseddau sy'n difetha
cymunedau ac sy’n achosi trallod i ddioddefwyr.

Mae ardaloedd Tŷisha a Glanymor yn cael eu hystyried yn rhai o
ardaloedd mwyaf difreintiedig yn Sir Gaerfyrddin yn ôl Mynegai
Amddifadedd Lluosog Llywodraeth Cymru. Bydd yr arian a
sicrhawyd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phob trosedd gaffaeliadol
fel lladrata a dwyn cerbydau.

Bydd yr arian yn mynd tuag at mesurau y profwyd eu bod yn torri
lawr ar drosedd, a bydd yn cynnwys cyflogi dau Warden
Cymunedol; prynu citiau SelectaDNA, cymorth gweithgaredd atal
troseddau cymunedol, gwelliannau amgylcheddol a chitiau Atal
Troseddu Cymunedol.

Rwyf wedi buddsoddi'n sylweddol yn yr ardal dros y blynyddoedd
diwethaf gyda grantiau cymunedol a roddais yn ychwanegol at y
system teledu cylch cyfyng newydd sydd ar waith ledled y dref.
Bydd yr arian ychwanegol newydd hwn yn adeiladu ymhellach ar
fy ngwaith dros y blynyddoedd diwethaf a gobeithio y bydd y
preswylwyr yn teimlo gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau.

Y partneriaid cyflenwi allweddol yw Cyngor Tref Llanelli, Cyngor Sir
Caerfyrddin, Cymdeithas Tai Pobl a Phartneriaeth Diogelwch
Cymunedol Sir Gaerfyrddin. Bydd yr holl bartneriaid yn aelodau
o'r grŵp llywio a fydd yn gyfrifol am oruchwylio'r prosiect, gan
sicrhau bod y gweithredu'n amserol, yn effeithlon, a bod cynnydd
yn cael ei fonitro'n agos.

“RWY’N FALCH IAWN EIN BOD WEDI LLWYDDO I DDERBYN

YR ARIAN HWN A FYDD YN GWNEUD CYFRANIAD ENFAWR

I’N GWAITH PARHAUS YN Y CYMUNEDAU HYN.

MAE'R CYNGOR WEDI BOD YN GWEITHIO'N AGOS

IAWN GYDA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD A

HEDDLU DYFED-POWYS YN OGYSTAL Â PHARTNERIAID

ERAILL I FYND I'R AFAEL Â'R MATERION TROSEDD AC

YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL YN Y MAES HWN,

AC YN BENODOL FEL RHAN O'N CYNLLUNIAU ADFYWIO

UCHELGEISIOL AR GYFER Y WARD TYISHA.

EIN NOD YW TRAWSNEWID YR ARDAL I GREU CYMUNED

FYWIOG A DIOGEL LLE MAE POBL EISIAU BYW; A BYDD

Y CYLLID HWN YN EIN HELPU GYDA'R CYNLLUNIAU

UCHELGEISIOL HYN. MAE'N NEWYDDION GWYCH MEWN

GWIRIONEDD - AC YN HWB AMSEROL I'N CYMUNEDAU.”
cyngh. cefin campell

aelod o fwrdd Gweithredol cymunedau cyngor 

Sir caerfyrddin

“Rwy’n croesawu’n fawr y cyhoeddiad am y
cais llwyddiannus gan gyllid Safer Streets ar
gyfer wardiau Glanymor a Tyisha. Bydd y
gwelliannau a fydd yn cael eu galluogi trwy'r
prosiect hwn yn cael effaith sylweddol yn y
ddwy ward gymunedol.”
Cyngh. Shahana Najmi 
Arweinydd Cyngor Tref Llanelli 
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Buddsoddiad teledu cylch
cyfyng
Ym mis Awst, goruchwyliais dri chamera newydd yn cael eu

gosod yn Nghastell Newydd Emlyn fel rhan o fy addewid i

ail-fuddsoddi mewn system teledu cylch cyfyng gyhoeddus.

Dechreuodd y gwaith yn y dref ar y 10fed o Awst a fydd yn

gweld camerâu yn cael eu gosod yn Sycamore Street, Sgwâr

Emlyn a Heol y Bont.

Rydym wedi dewis y lleoliadau hyn i osod camerau yn dilyn

adolygiad o ddadansoddiad patrwm troseddau, ac mewn

ymgynghoriad ag asiantaethau partner, gyda'r gwaith yn cael

ei gyflawni gan y contractwyr Baydale Control Systems Ltd.

Mae'r camerâu uwch-dechnoleg yn cael eu cyflenwi gan

Hikvision UK & Ireland.

Mae chwe chamera newydd hefyd yn cael eu gosod yn

Aberhonddu. Bydd y gwaith yn cychwyn ar y rhaglen osod

yn y dref yn ystod mis Medi a fydd yn gweld camerâu yn cael

eu gosod yn y Stryd Fawr, Tredegar Street, y Bulwark, Maes

Parcio'r Co-op a Ship Street.

Mae gwaith yn parhau ar y prosiect teledu cylch cyfyng a

ddechreuodd yn ardal yr Heddlu yn 2017, ac rwy'n falch iawn

bod dwy dref arall bellach ar fin elwa o gamerâu newydd, gan

ddod â nifer y trefi yr ydym wedi'u cynnwys yn y prosiect

teledu cylch cyfyng i 23. Rwy'n hyderus. bydd y camerâu yn

profi i fod yn ased gwerthfawr wrth gadw'r trefi hyn yn ddiogel

a chynorthwyo i ganfod troseddau.



Cyswllt Cymunedol - Medi 2020

Cysylltwch â ni
Rhowch wybod i mi os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â rhywbeth yr ydych wedi’i ddarllen yn y cylchlythyr hwn:

01267 226440                

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

www.dyfedpowys-pcc.org.uk 

DPOPCC

@DPOPCC

&

Wythnos ym mywyd y Comisiynydd
3ydd - 7fed o Awst

Roedd yr wythnos hon yn wythnos brysur i mi cyn fy mod yn mynd ar gyfnod o Wyliau Blynyddol ddiwedd y mis.

DyDD LLUn 

Heddiw cynhaliais gyfarfod dilynol gydag Ameer
Davies i drafod gwaith ymgysylltu â phobl ifanc
yn ymwneud â throseddau casineb, hiliaeth a
materion plismona.

Mynychais gyfarfod hefyd â Chymdeithas y

Comisiynwyr Heddlu a Throsedd lle bum yn

trafod Adolygiad y Comisiynwyr 

Heddlu a Throsedd sydd ar ddod.

DyDD MERchER

Cefais gyfle i ddal i fyny gyda nifer o aelodau

staff y Swyddfa heddiw gyda chyfarfod gyda fy

Ymgynghorwyr Polisi yn y bore, a chyfarfod o’r

Tim Gweithredol yn y prynhawn.

DyDD iaU

Heddiw, cyfarfûm â Chynghorwyr Tref

Aberystwyth a Grwpiau Cymunedol lleol i drafod

materion penodol yn yr ardal.

Yn y prynhawn, mynychais gyfarfod y Swyddfa

Gartref i drafod y Rhaglen Data Gorfodi Cyfraith

Genedlaethol.

DyDD GwEnER 

Heddiw, fe wnes i gyfweliad ar gyfer rhaglen
- Newyddion S4C - i drafod heriau lleol plismona
pellter cymdeithasol wrth i fwy a mwy o
dwristiaid deithio i mewn i ardal Dyfed-
Powys.

Hefyd, cefais gyfarfod gyda’r Prif Weinidog i
drafod gwersi a ddysgwyd o gam cyntaf plismona
pandemig Covid a rhai o’r 
heriau i’r heddlu ynghylch gorfodi.

DyDD MawRth

Heddiw, cynhaliais gyfarfod rhithiol o Fwrdd

Atebolrwydd Pl ismona l le adolygais

benderfyniadau gweithredol ac ariannol a

wnaed gan y Prif Gwnstabl.


