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RHAGAIR
Ar ddiwedd y flwyddyn
brysuraf, yn fy marn i, ers i
mi ddod i’r swydd, calonogol
yw edrych yn ôl ar y cynnydd
sylweddol a wnaed yn ystod
y 12 mis diwethaf. I mi, y
llwyddiant mwyaf nodedig
oedd gwireddu fy addewid i
ailfuddsoddi mewn camerâu teledu cylch cyfyng
ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a
Phowys. Mae’r prosiect wedi gosod dros 120 o
gamerâu mewn 17 o drefi ar hyd ardal yr Heddlu
gan gostio £1.3 miliwn. Erbyn diwedd 2018/19,
dim ond dwy dref oedd yn disgwyl camerâu,
ac roedd y camerâu yn y trefi eraill yn dechrau
dangos canlyniadau o ran atal a datrys troseddu.
Roedd 2018 yn flwyddyn bwysig iawn i Heddlu
Dyfed-Powys gan i’r Llu ddathlu ei hanner
canmlwyddiant. Yn Gomisiynydd, cymerais ran
mewn dathliadau ac amryw ddigwyddiadau yn
cynnwys digwyddiad ‘Taith trwy Amser’ y Llu a
gyflwynwyd gan y darlledwr, Huw Edwards ym
mis Ebrill 2018. Daeth nifer o swyddogion a
staff y gorffennol a rhai presennol i ymuno â’r
digwyddiad. Anrhydedd mawr oedd dal swydd y
Comisiynydd Heddlu a Throseddu mewn cyfnod
sy’n nodi carreg filltir mor bwysig yn hanes yr
Heddlu. Ym mis Medi 2018, agorwyd ein drysau
i’r cyhoedd trwy gynnal Diwrnod Agored, gyda
digwyddiad penodol ym Mhencadlys yr Heddlu yn
ogystal â diwrnodau agored ym mhob sir yn ardal
yr Heddlu. Er gwaetha’r tywydd oer a gwlyb,
daeth cannoedd o bobl i ddysgu rhagor am yr
Heddlu ac am fy swydd innau wrth i ni weithio’n
ddiflino i gefnogi cymunedau a diogelu pobl.
Mae’n anodd i mi gyfleu faint o weithgarwch sy’n
digwydd yn fy swyddfa erbyn hyn, ond rwy’n
falch bod ymdrechion y tîm wedi’u cydnabod
tua diwedd y flwyddyn wrth i ni ennill y Marc

Ansawdd Tryloywder cenedlaethol. Mae Swyddfa
Cymharu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
yn gorff cenedlaethol annibynnol sy’n monitro
llywodraethu heddluoedd. Bob blwyddyn, maent
yn rhoi’r marc ansawdd i gydnabod perfformiad
gwych gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
wrth ddarparu gwybodaeth i’r cyhoedd mewn
fformat hygyrch ar-lein.
Rwyf wedi parhau i gymryd rhan mewn ystod o
waith cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr, gan
gynnwys bod yn aelod o Fwrdd Cwmni Technoleg
Gwybodaeth a Chyfathrebu yr Heddlu, sydd wedi
llwyddo i arbed dros £28m i heddluoedd ledled
Cymru a Lloegr. Yn Gomisiynydd, rwyf hefyd yn
aelod gweithgar o Fwrdd Cyfiawnder Troseddol
Cymru Gyfan, a gofynnwyd i mi gyflwyno
tystiolaeth i’r Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru
dan arweinyddiaeth yr Arglwydd Thomas o
Gwmgïedd. Cyflwynais fy marn ar blismona
a’r system cyfiawnder troseddol ehangach yng
Nghymru, a sut y gall hyn esblygu a gwella yn
y dyfodol, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Disgwylir
i’r Comisiwn gyhoeddi ei adroddiad cyn diwedd
2019.
Mae 2019/20 yn argoeli i fod yr un mor brysur!
Edrychaf ymlaen at gymryd yr awenau yn
gadeirydd Grŵp Plismona Cymru Gyfan ar
gyfer 2019/20 i sicrhau ein bod yn gwneud y
gorau oll o gyfleoedd i gydweithio yng Nghymru.
Hefyd, byddaf yn gweithio i sicrhau bod y ddwy
lywodraeth yn deall ac yn ystyried cyd-destun a
heriau penodol plismona yng Nghymru wrth osod
polisi a dyrannu adnoddau.
Rwy’n parhau i fod wedi ymrwymo’n gryf i
weithio’n ddiwyd dros y misoedd nesaf i sicrhau
bod ardal Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i fod
yr ardal fwyaf diogel i fyw ac i weithio ynddi
yng Nghymru a Lloegr. Gobeithio y byddwch yn
mwynhau darllen fy adroddiad blynyddol.

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
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GWYBODAETH AM
YR ADRODDIAD
BLYNYDDOL HWN

O dan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a
Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011,
mae’n ofynnol i Gomisiynwyr
Heddlu a Throseddu lunio
adroddiad blynyddol. Mae’r
adroddiad hwn yn amlygu’r
cyflawniadau allweddol yn ystod
fy nhrydedd flwyddyn yn y swydd.
Mae’r un ddeddf yn gosod
dyletswydd arnaf i gyhoeddi
Cynllun Heddlu a Throseddu,
a gyhoeddwyd ym mis Mawrth
2017.
Roeddwn i’n glir ar ddechrau
fy nghyfnod yn y swydd mai
diogelwch Dyfed-Powys oedd
fy mhrif flaenoriaethau. Yr wyf
wedi ymrwymo i gynrychioli
cymunedau, i ymgysylltu’n
llawn â nhw, ac i fod yn llais
y cyhoedd ar bob mater sy’n
ymwneud â phlismona neu
droseddu. Yr wyf wedi dadlau o
blaid gwaith partneriaeth cryf ac
ymagwedd ar y cyd wrth fynd i’r
afael â throseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol.
Mae’r adroddiad hwn yn
grynodeb o fy nhrydedd
flwyddyn ac yn amlygu rhai o fy
nghynlluniau allweddol ar gyfer
blwyddyn olaf fy nghyfnod mewn
swydd.

FY MLAENORIAETHAU
Cyhoeddwyd fy Nghynllun
Heddlu a Throseddu ym mis
Mawrth 2017, ac mae ar gael
ar fy ngwefan. Mae’n amlygu
fy mlaenoriaethau a sut mae
cynnydd yn cael ei fesur.
Mae fy mlaenoriaethau yn
canolbwyntio ar y canlynol:
• cadw ein cymunedau’n
ddiogel;
• diogelu’r rhai agored i newid;
• amddiffyn ein cymunedau rhag
bygythiadau difrifol; a
• chysylltu gyda chymunedau .

12 ffaith am fy rôl
Yr wyf yn gyfrifol am y canlynol:

• gosod blaenoriaethau Heddlu Dyfed-Powys;
• cyhoeddi Cynllun Heddlu a Throseddu;

• ymgysylltu â chymunedau a lleisio barn y cyhoedd ar faterion yn
ymwneud â phlismona;
• cydweithio’n agos â phartneriaid o ran diogelwch cymunedol a
chyfiawnder troseddol;
• cefnogi dioddefwyr a sicrhau cyfiawnder effeithlon ac effeithiol;
• comisiynu gwasanaethau i wella diogelwch cymunedau ac i
gefnogi’r rhai sy’n agored i niwed;
• penodi ac, os bydd angen, diswyddo’r Prif Gwnstabl;
• trin cwynion a materion disgyblaeth ynghylch y Prif Gwnstabl;
• dal y Prif Gwnstabl i gyfrif; a
• gosod cyllideb flynyddol a phraesept yr Heddlu.

Nid wyf yn gyfrifol am:

• ‘blismona gweithredol’, sef rheoli a chyflenwi gwasanaethau
plismona o ddydd i ddydd; nac am
• ymchwilio i gwynion yn erbyn heddweision heblaw am y Prif
Gwnstabl.
Y blaenoriaethau hyn yw’r
man cychwyn wrth fesur yr
holl gynnydd a wneir. Lluniwyd
y blaenoriaethau i ymateb
yn uniongyrchol i adborth
y cyhoedd, yn ogystal â
mewnbwn gan y sector preifat,
staff yr heddlu, heddweision a
phartneriaid.
Fe’u cefnogir gan yr
egwyddorion canlynol:
• cefnogi dioddefwyr;
• ymgysylltu â’r cyhoedd;
• cydweithio;
• darparu arweinyddiaeth gref; a
• sicrhau gwerth am arian.

SWYDDFA
COMISIYNYDD
YR HEDDLU A
THROSEDDU (SCHTH)

Yn ystod 2018/19, parheais i gael
fy nghefnogi gan dîm o unigolion
ymroddedig a phroffesiynol sy’n
rhoi cyngor beunyddiol i mi.

Rwy’n falch fod y tîm ystadau, ers
ei drosglwyddo i fy swyddfa yn
2017, wedi gwneud cynnydd da
o ran gyrru fy rhaglen ystadau yn
ei blaen, ac edrychaf ymlaen at
gynnydd sylweddol ar y rhaglen
gyfalaf yn ystod y tymor hwn.
Cyrhaeddodd fy nhîm
ymgysylltu ei lefel gyflawn
yn ystod y flwyddyn, ac y
mae hyn wedi fy ngalluogi i
sefydlu dulliau ychwanegol i
chi gwrdd â mi a’r tîm, sydd
yn bont rhwng yr heddlu a’r
cyhoedd. Rwy’n ddiolchgar i
bawb a ymdrechoddwnaeth yr
ymdrech i ddod i’r amrywiaeth
o ddigwyddiadau ymgysylltu,
yn ogystal ag i’r rhai hynny sy’n
cysylltu â fy swyddfa trwy ddulliau
eraill. Rwyf yn falch bod fy nhîm
wedi creu mwy o gyfleoedd i chi
gysylltu â mi trwy’r cyfryngau
cymdeithasol, yn ogystal â thros
y ffôn, trwy e-bost a thrwy’r post.
Mae eich barn a’ch adborth
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yn allweddol i mi allu parhau
i sicrhau eich bod yn elwa ar
y gwasanaethau gorau o ran
plismona a throsedd pan fydd eu
hangen arnoch.

Demograffeg fy nhîm
Dynion
19

Menywod
19

Cyfanswm y staff: 38

Cydymffurfio â’r Ddeddfwriaeth

Gallwch fod yn hyderus fy mod
yn bodloni’r gofynion cyhoeddi
gwybodaeth, gan i fy swyddfa
ennill Marc Ansawdd Tryloywder
cenedlaethol Swyddfa Cymharu
Comisiynwyr yr Heddlu a
Throseddu yn ystod 2018/19.
Mae’r swyddogaeth gydymffurfio
o fewn fy swyddfa’n sicrhau
gweithredu ar bob newid neu
ddiweddariad yn y ddeddfwriaeth,
a bod gan y cyhoedd fodd o
geisio gwybodaeth sy’n cael ei
dal gennym. A minnau’n un o’r
28 Comisiynydd i ennill y Marc
yn ystod 2018/19, mae’r swyddfa
wedi dangos ei bod yn darparu
gwybodaeth annibynnol, gyson,
a chlir ar fy ngweithgarwch a’m
perfformiad.

“

I mi, mae’r Swyddfeydd
hyn i gyd wedi dangos eu
bod yn dryloyw yn yr hyn a
wnânt, gan fodloni’r gofynion
cyfreithiol perthnasol. Maent
yn cyflwyno gwybodaeth
allweddol mewn fformat
hygyrch ar eu gwefannau.
Rwyf yn eu llongyfarch i gyd
ar eu gwaith arobryn, ac rwyf
yn edrych ymlaen at beth fydd,
gobeithio, yn waith rhagorol
parhaus yn y maes hwn gan
bob un ohonynt.

”

Paul Grady, Pennaeth Heddlu yn
Grant Thornton, Darparwyr Sicrwydd a
noddwyr y Marc Ansawdd Tryloywder
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Mae’r tîm cydymffurfio o fewn
fy swyddfa hefyd yn gyfrifol am
brosesu pob cais am wybodaeth
o dan y Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth. Ein nod yw
cyhoeddi amrywiaeth o geisiadau
a allai fod o ddiddordeb i
unigolion neu sefydliadau, yn y
cofnod datgelu ar fy ngwefan.

Safonau’r Gymraeg

Yr wyf wedi parhau i ddatblygu
gallu fy staff yn y Gymraeg
er mwyn cynnig gwasanaeth
dwyieithog cyn belled ag y bo
modd. Nodir bod y Gymraeg yn
ddymunol o leiaf ar gyfer pob
swydd wag. Yn ystod 2018/19,
cyhoeddais un hysbyseb
swydd (Swyddog Ymgysylltu
Cyhoeddus) oedd yn gofyn
bod ymgeiswyr yn rhugl yn y
Gymraeg. Mae’r holl staff sy’n
ymdrin â’r cyhoedd yn siarad
Cymraeg fel y gall aelodau’r
cyhoedd ddefnyddio eu dewis
iaith dros y ffôn neu yn ystod
digwyddiadau.
Ar hyn o bryd, mae 38% o’r tîm
yn hyderus yn y Gymraeg, ac
roedd dau o’r tîm wedi manteisio
ar gyfle hyfforddi i wella ei sgiliau
Cymraeg yn ystod 2018/19,
gydag un arall yn derbyn
enwebiad am Ddysgwr Cymraeg
y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo
Heddlu Dyfed-Powys 2018/19.
Mae fy swyddfa’n parhau i
weithio gyda’r Heddlu i sicrhau
ein bod yn cydymffurfio â Mesur
y Gymraeg 2011 sy’n datgan
bod yn rhaid trin y Gymraeg a’r
Saesneg yn gyfartal.

Buddsoddi mewn Pobl Leol

Eleni, roedd gen i reswm i
ddathlu’r Wythnos Brentisiaeth
Genedlaethol, yn dilyn blwyddyn
gyntaf lwyddiannus fy mhrentis
yn y swydd.
Y llynedd, cyflogais brentis, a fi
oedd y Comisiynydd cyntaf yng
Nghymru a Lloegr i wneud hynny.
Dangoswyd fod prentisiaethau

ac interniaethau’n ychwanegu
gwerth, yn datblygu gweithlu
medrus ar gyfer y dyfodol, yn
gwella’r modd yr ydym yn cadw
staff, yn newid rhagolygon gyrfa
ac yn agor llwybrau newydd
a chyffrous i’r cyflogwr ac i’r
gweithiwr.
Yn dilyn proses recriwtio
gystadleuol ym mis Chwefror
y llynedd, mae Anwen Howells
wedi bod yn gweithio fel Prentis
Cymorth Busnes i mi wrth iddi
weithio tuag at ddau gymhwyster
NVQ mewn Gweinyddu Busnes
gyda Choleg Sir Gâr.

“

Roedd dod i’r arfer â
byd cymhleth plismona’n
her i gychwyn, ond rwy’n
mwynhau dysgu rhywbeth
newydd bob dydd, a gweld yr
effaith y mae Comisiynydd yr
Heddlu a Throseddu’n cael
ar gymunedau lleol ar draws
ardal Dyfed-Powys â’m llygaid
fy hun.

”

Anwen Howells, Prentis Cymorth
Busnes

Yn dilyn llwyddiant yr Interniaeth
Myfyriwr mewn partneriaeth â’r
Coleg Cymraeg Cenedlaethol,
eleni gweithiodd fy swyddfa
mewn partneriaeth â’r Brifysgol
Agored yng Nghymru i gynnig
Interniaeth Myfyriwr, a noddwyd
gan Santander. Ymunodd
James Tansley, a raddiodd
mewn Mathemateg a ThGCh o’r
Brifysgol Agored yn ddiweddar,
â fy nhîm ym mis Hydref. I
ddechrau, roedd hyn ar sail
lleoliad 10 wythnos, ond roedd
yn llwyddiannus dros ben, felly
penderfynais ymestyn y cyfnod
i chwe mis. Gan weithio gyda
fy staff sicrwydd ac ymgysylltu,
dangosodd James, yn yr un
modd â Teleri Thomas y llynedd,
fod lleoliadau gwaith yn cynnig
persbectif newydd, yn cynyddu
amrywiaeth yn fy swyddfa,
ac yn helpu fy staff i gyflawni
fy amcanion. Mae’n bleser

gallu cyfrannu i ddatblygiad y
gweithlu’n lleol, a dymunaf bob
llwyddiant i James yn y dyfodol.
Byddaf yn parhau i fuddsoddi
mewn pobl leol yn ystod y
flwyddyn nesaf trwy gynnig
interniaethau ychwanegol a
chyfleoedd lleoliad gwaith.

“

Mae interniaethau a
phrentisiaethau yn gyfle i
gael amrywiaeth o brofiad
gwaith gwerthfawr tra mewn
cyflogaeth â thâl, cynnig
dilyniant gyrfa rhagorol a bydd
yn galluogi’r Llu i ehangu ei
gronfa dalent. Mae hwn yn
gam cadarnhaol yn ein taith
i hyfforddi a chadw mwy o
staff lleol o bob rhan o ardal
Dyfed-Powys. Rwyf hefyd yn
croesawu ymrwymiad Heddlu
Dyfed-Powys i ddarparu
prentisiaethau ar draws y
gwasanaeth.

”

Dafydd Llywelyn

GWEITHIO GYDA’R TÎM
PRIF SWYDDOGION
Atebolrwydd Cyhoeddus

Yn dilyn yr ymrwymiad a
wneuthum yn 2017/18 i sicrhau
bod gan bobl ledled ardal yr
Heddlu ffordd o ymgysylltu
â minnau a’m swyddfa, yn
2018/19 cynhaliwyd cyfarfodydd
chwarterol Bwrdd Atebolrwydd
yr Heddlu (BAH) ym mhob un o’r
pedair sir yn ardal Dyfed-Powys.
Ym mhob cyfarfod, anogwyd
aelodau’r cyhoedd i ofyn
cwestiynau ac i gymryd rhan er
mwyn herio Aelodau’r Bwrdd a
dysgu sut mae penderfyniadau
plismona lefel uchel yn effeithio
ar bobl yn eu bywyd beunyddiol.
Ym mis Mai, rhoddwyd cyfle
i fyfyrwyr chweched dosbarth
Ysgol Crucywel ddod i’r

cyfarfod a siarad â mi, fy Nhîm
Gweithredol, a Phrif Swyddogion
yr Heddlu. Yn dilyn yr enghraifft
hon, rydym wedi cynnal
cyfarfodydd o’r Bwrdd yn Siambr
y Cyngor yn Aberaeron ym mis
Awst, yn Ysgol y Preseli ym mis
Tachwedd ac yn Ysgol Dyffryn
Aman ym mis Chwefror 2019. Yn
Gomisiynydd, mae’n bwysig i mi
fod pobl yn gallu gweld sut mae
fy rôl yn herio’r Prif Gwnstabl
er mwyn sicrhau’r gwasanaeth
plismona gorau oll i DdyfedPowys.

Craffu

Er mwyn cyflawni fy nyletswydd
statudol i ddal y Prif Gwnstabl i
gyfrif am ddarparu gwasanaeth
plismona effeithiol ac effeithlon
i’r cyhoedd, mae fy swyddfa wedi
datblygu fframwaith craffu manwl.
Mae’r fframwaith newydd yn galw
ar rwydwaith o wirfoddolwyr,
partneriaid, y cyhoedd a fy staff
i gyflawni gwaith craffu cymesur
ac amserol. Dyluniwyd hwn i
gynnig ystod eang o ddulliau
craffu, o adolygiadau “ciplun”
sydyn i adolygiadau manwl ar
thema benodol, sy’n cynnwys
ymgynghori â’r cyhoedd, â
phartneriaid, a chyda gweithlu’r
heddlu, dadansoddiadau data, a
hap-samplo. Dewisir pynciau trwy
asesu diddordebau’r cyhoedd,
Gyda fy staff a myfyrwyr o Ysgol Dyffryn
datblygiadau cenedlaethol, effaith
Aman yn ystod cyfarfod mis Chwefror o
a risg.
Fwrdd Atebolrwydd yr Heddlu
Un elfen o’r “fwydlen” hon
o ddulliau craffu yw craffu
Fel Prif Gwnstabl yr
dwys ar thema benodol. Gan
wyf yn gyfrifol am ddiogelu’n
ddefnyddio amrywiaeth o
cymunedau ar draws Dyfed a
Phowys trwy ddarparu plismona ddulliau dadansoddi, ymgynghori
effeithlon, effeithiol ac ymatebol. ac ymchwil, mae fy staff yn
Mae ein Cynllun Trosglwyddo’n cydweithio i adolygu’r thema.
Maent yn ystyried arfer gorau
cefnogi’r Cynllun Heddlu a
ym maes plismona a thu
Throseddu ac yn amlygu sut y
hwnt, perfformiad presennol
byddwn yn plismona er mwyn
Heddlu Dyfed-Powys, barn
gwireddu blaenoriaethau’r
y gweithlu a’r cyhoedd, a
Cynllun Heddlu a Throseddu.
datblygiadau cenedlaethol. Mae
Rydym yn adolygu’r
hyn yn darparu’r wybodaeth
ddarpariaeth yn rheolaidd i
angenrheidiol fel y gallaf ddod i
sicrhau ein bod yn parhau’n
farn mewn modd gwybodus ar
berfformiad y gwasanaeth.
hyblyg ac yn ymatebol wrth i
Mae’n bwysig i mi fod y craffu
natur troseddu ac anghenion y
hwn yn cael effaith gadarnhaol ar
gymuned newid.
Prif Gwnstabl Mark Collins, BSc. y gwasanaeth plismona y mae’r
cyhoedd yn ei dderbyn, boed
hynny drwy ysgogi a chefnogi
gwelliannau i’r gwasanaeth neu
trwy lobïo am newid ar ran yr
Heddlu.
Agweddau pwysig ar y fframwaith
yw sut mae canfyddiadau’r
craffu’n cael eu cyflwyno i’r Prif
Gwnstabl am ei sylwadau, a sut
y mae’r canlyniadau terfynol, gan
Gyda’r Prif Gwnstabl Mark Collins yn ystod
gynnwys fy sylwadau innau ac
un o gyfarfodydd Bwrdd Atebolrwydd yr
ymateb y Prif Gwnstabl, yn cael
Heddlu a gynhaliwyd o flaen cyngor ysgol

“

”
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eu cyfleu i’r cyhoedd.
Cyflwynir canfyddiadau’r gwaith
craffu i unigolyn allweddol o
fewn Heddlu Dyfed-Powys
sy’n ystyried y sylwadau ac
yn darparu eglurhad neu’n
ymrwymo i’r camau a gymerir
i ymateb i’r pryderon. Wedyn,
llunnir adroddiad ffurfiol i’r Prif
Gwnstabl a minnau ei ystyried, a
chaiff ei gyhoeddi ar fy ngwefan
a’i hyrwyddo trwy’r cyfryngau
cymdeithasol, sy’n hollbwysig.
Hefyd, cyflwynir yr adroddiadau’n
gyhoeddus i’r Panel Heddlu
a Throseddu, gan ganiatáu
craffu ychwanegol a sicrhau
ansawdd fy ngwaith. Yn achos
adolygiad sydd wedi mynd i
fanylder sylweddol gan gynnwys
ymgynghori â’r cyhoedd,
rwyf yn cynhyrchu podlediad
sy’n amlinellu’r canfyddiadau
allweddol a’r argymhellion, a
gyhoeddir mewn dogfen un
dudalen.
Ym mis Medi 2018, cyhoeddodd
fy swyddfa ganlyniadau’r
adolygiad craffu dwys cyntaf,
oedd yn ceisio rhoi sicrwydd
bod Heddlu Dyfed-Powys yn
defnyddio ei hawl i ddefnyddio
grym ar aelodau’r cyhoedd
mewn modd cyfreithlon. Rwyf
yn falch o’r gwelliannau a
ysgogwyd gan y gwaith hwn, gan
gynnwys gwneud gwell defnydd
o Fideo Camera’r Corff i gefnogi
gweithredoedd heddweision
ac adolygiadau o hyfforddiant
diogelwch ac arfer cofnodi
heddweision.
Rwyf wedi ymrwymo i barhau â’r
ymagwedd hon tuag at graffu er
mwyn canolbwyntio ar y materion
sydd o bwys i’r cyhoedd, ac yn
gynnar yn 2019/20 cyhoeddais
ganlyniadau fy adolygiad o
ymagwedd yr Heddlu tuag
at ddefnyddio cyffuriau
anghyfreithlon.

Paneli Craffu

Yn ogystal â chynnal adolygiadau
dwys, mae fy Mhanel Sicrhau
Ansawdd hefyd yn rhan o’r
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rhaglen reolaidd o weithgarwch
craffu. Mae’r Panel yn cynnwys
hyd at 15 o wirfoddolwyr sy’n
byw yn ardal yr Heddlu ac yn
cwrdd bob yn ail fis i gynnal
adolygiadau o sampl ar hap o
gofnodion o’r cysylltiad rhwng
yr heddlu a’r cyhoedd, gan
gynnwys: achosion stopio
a chwilio, digwyddiadau lle
defnyddiwyd grym, trosedd
casineb, trin galwadau, a
thrin cwynion. Mae’r Panel
yn cynnig cipolwg unigryw, o
safbwynt lleygwr, ar ansawdd y
rhyngweithio rhwng yr heddlu a’r
cyhoedd.
Mae eu gwaith wedi helpu i
gefnogi gwelliannau o fewn yr
Heddlu, megis arfer cofnodi
gwell, yn ogystal â gwella fy
nealltwriaeth o berfformiad yr
Heddlu o ran cefnogi dioddefwyr
a thrin pawb â thegwch a pharch.
Mae holl adroddiadau’r Paneli ar
gael ar fy ngwefan.

Cynrychiolwyr o fy Mhwyllgor Sicrhau
Ansawdd

Hefyd, mae fy swyddfa’n cydlynu
Panel Gwarediadau y Tu Allan i’r
Llys, sy’n dod â chynrychiolwyr
o sefydliadau ar draws y
sector chyfiawnder troseddol
at ei gilydd (gan gynnwys y
Llysoedd, y Gwasanaeth Prawf,
Timau Troseddu Ieuenctid a
Gwasanaeth Erlyn y Goron) i
adolygu’r troseddau a driniwyd
heb fynd i’r llys, er enghraifft trwy
roi rhybudd neu drwy ddatrysiad
cymunedol.
Mae eu gwaith wedi ysgogi
hyfforddiant gwell i heddweision

a gwelliannau i bolisïau’r Heddlu
er mwyn helpu heddweision i
wneud y penderfyniadau mwyaf
addas wrth sicrhau cyfiawnder
cymesur ac effeithiol.

“

Mae gwaith SCHTh yn
cryfhau fy ngallu i negodi a
lobïo dros ragor o adnoddau
i Heddlu Dyfed-Powys. Trwy
rannu canlyniadau gwaith
craffu fy Swyddfa â’r cyhoedd
a phartneriaid, rwyf yn cefnogi
ymgysylltu’r Heddlu â’r
cyhoedd ac, yn allweddol, yn
helpu’r cyhoedd i ddod i farn
wybodus o ran eu hyder yn eu
gwasanaethau plismona.

Cwynion

”

Dafydd Llywelyn

Un o fy mhrif gyfrifoldebau
statudol yw ymdrin â chwynion
ffurfiol yn erbyn y Prif Gwnstabl.
Yn y lle cyntaf, mae’n rhaid i
mi benderfynu cofnodi’r gŵyn
ai peidio (yn unol â gofynion
deddfwriaethol) ac os felly, sut i
ymdrin â hi. Yn ystod 2018/19,
derbyniodd fy swyddfa gyfanswm
o 9 cwyn yn erbyn y Prif
Gwnstabl. O’r rhain, cofnodwyd
7 yn ffurfiol, a phenderfynwyd
peidio â chofnodi’r ddau arall.
O’r 7 cwyn a gofnodwyd yn
ffurfiol, datryswyd y cyfan trwy
‘ddatrysiad lleol’. Swyddfa
Annibynnol Ymddygiad yr
Heddlu (SAYH) yw’r corff apêl
ar gyfer pob cwyn yn erbyn
y Prif Gwnstabl a dderbynnir
gan fy swyddfa. Yn ystod y
flwyddyn ariannol ddiwethaf,
derbyniodd Swyddfa Annibynnol
Ymddygiad yr Heddlu dair apêl,
a chefnogwyd fy mhenderfyniad
gan y Swyddfa ym mhob achos.
Hefyd, caiff trigolion ysgrifennu
ataf i fynegi eu hanfodlonrwydd am
y ffordd yr ymdriniwyd â’u pryderon
gan Heddlu Dyfed-Powys.

Cyfanswm y cwynion yn erbyn y Prif Gwnstabl a dderbyniwyd: 		
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Cyfanswm y cwynion yn erbyn y Prif Gwnstabl a gofnodwyd: 		

7

Cyfanswm a uwchgyfeiriwyd at gorff allanol, er enghraifft SAYH:

3

Cyfanswm lle cefnogwyd y penderfyniad a wnaed gan SCHTh:		

3

Cyfanswm y pryderon cymunedol a dderbyniwyd: 			

191

% Achosion a ddatryswyd o fewn 30 diwrnod: 		
Cofnodir pryderon y gymuned
mewn tri phrif gategori: pryderon
personol megis ymddygiad
gwrthgymdeithasol, pryderon am
draffig neu gam-drin domestig;
pryderon sefydliadol megis teledu
cylch cyfyng, materion ariannol/
cyllidebol, neu anfodlonrwydd
o ran arestiadau; a phryderon
eraill megis materion lleol /
cenedlaethol a rhai nad ydynt
yn ymwneud â phlismona. Bob
chwarter, archwilir y data i weld
a oes unrhyw dueddiadau brig
neu nifer cyson uchel o gwynion
mewn unrhyw faes plismona
penodol. Wedyn, ystyrir a oes
angen gwaith pellach er mwyn
mynd i’r afael â chwynion
sy’n ailadrodd, er enghraifft
cyfeirio’r data at sylw’r Panel
Sicrhau Ansawdd ar gyfer
dadansoddiad annibynnol neu
er mwyn cymharu’r data ar
lefel uchel gyda heddluoedd
eraill. Wedyn, mae fy swyddfa’n
ystyried canlyniadau unrhyw
ddadansoddiad annibynnol i
benderfynu a oes angen gwaith
ymchwil pellach yn ymwneud
â meysydd plismona penodol
megis y cynllun teledu cylch
cyfyng neu adolygiad dwys.
Mae cynrychiolydd o fy swyddfa’n
mynychu cyfarfodydd misol
Pwyllgor Côd Moeseg yr
Heddlu, fforwm a ddyluniwyd
i gyfarwyddo’r Heddlu wrth
wneud penderfyniadau, ac i
gefnogi herio unrhyw ganfyddiad
o ddiwylliant neu arfer annheg
mewn modd agored a thryloyw.
Caiff unrhyw heddwas neu

95.03%

aelod o staff yr heddlu godi
thema, egwyddor neu benbleth
moesegol, a chyhoeddir y
trafodaethau a’r canlyniadau
ar dudalen Côd Moeseg
gwefan Heddlu Dyfed-Powys
ar fewnrwyd yr Heddlu, gan
wneud y broses benderfynu’n fwy
tryloyw.

CADW EIN
CYMUNEDAU’N
DDIOGEL

Gwasanaethau Camddefnyddio
Sylweddau

Yn ystod 2018/19, parhawyd
â fy muddsoddiad yn y
gwasanaethau camddefnyddio
sylweddau a gomisiynwyd ar
y cyd ledled ardal Byrddau
Iechyd Hywel Dda a Phowys,
sy’n darparu gwasanaethau
cymorth a thriniaeth yn ogystal
ag atgyfeiriadau i asiantaethau
eraill o fewn a’r tu hwnt i’r
system cyfiawnder troseddol.
O ganlyniad i’r newidiadau
ym mlaenoriaethau gwariant
y llywodraeth, yn ogystal â fy
ffocws ar ddargyfeirio ac ymyrryd
cynnar, gostyngwyd ychydig ar
gyfanswm fy nghyllido ar gyfer
gwasanaethau triniaeth yn
2018/19.
Atgyfeiriwyd dros 3,500 unigolyn
i’r gwasanaethau yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf. Dechreuodd
69% o’r rhain dderbyn triniaeth,

a chafwyd canlyniad cadarnhaol
ar gyfer 66% o gleientiaid y
gwasanaeth.

Teledu Cylch Cyfyng (TCC)

Mae ail-fuddsoddi mewn TCC a
gwella’r ddarpariaeth yn parhau’n
un o’m blaenoriaethau. Rwy’n
hynod falch o allu dweud bod
y rhaglen gosod camerâu wedi
cychwyn ym mis Gorffennaf
2018 a bod y camerâu’n fyw
mewn 15 tref erbyn diwedd mis
Mawrth 2019. Y bwriad yw gosod
camerâu mewn dwy dref arall ym
mis Ebrill 2019, ac yna fe fydd
123 camera’n gweithredu mewn
17 o drefi yn Sir Gaerfyrddin,
Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

“

Mae hyn yn fuddsoddiad
sylweddol sy’n rhoi gallu
TCC modern, effeithlon a
gweithredol effeithiol i Heddlu
Dyfed-Powys. Mae hyn, nid yn
unig yn helpu monitro mannau
problemus o ran troseddu,
ond hefyd yn helpu sicrhau
cyfiawnder cyflym a theg.

”

Dafydd Llywelyn

•

Sut y mae camerâu yn eich
helpu chi?

Mae camerȃu’n helpu
i atal troseddau ac yn
helpu’r heddlu i ymateb i
ddigwyddiadau’n gyflym, o’r
cychwyn cyntaf, cyn iddynt
ddatblygu ymhellach

•

Gellir defnyddio camerȃu
mewn achosion llys er mwyn
erlyn troseddwyr

•

Gellir defnyddio camerȃu
er mwyn diystyru unigolion
sydd wedi’u cyhuddo o
droseddu

•

Trwy ddefnyddio’r dechnoleg
ddiweddaraf, bydd DyfedPowys yn parhau i fod yn
un o’r llefydd mwyaf diogel
i fyw a gweithio ynddo, ac i
ymweld ag ef
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Gyda SCCH yn cael ein gwylio ar un o’r 19
camera TCC sydd newydd eu gosod yn Llanelli

Fforwm Troseddau Gwledig,
Sioe Frenhinol Cymru

Heddlu Dyfed-Powys yw’r ardal
heddlu fwyaf yng Nghymru a
Lloegr. Mae’n ardal wledig iawn,
yn fewndirol ac ar lan y môr.
Gellir ystyried bod y troseddu
sy’n digwydd yma, fel ar draws y
rhan fwyaf o Gymru, yn droseddu
gwledig sy’n aml yn gymhleth, yn
amlweddog, yn anodd ei fonitro
ac yn anodd ymchwilio iddo.
Er mwyn mynd i’r afael â
phroblemau troseddau gwledig,
ac er mwyn rhoi llwyfan
genedlaethol iddynt, trefnais
Fforwm Troseddau Gwledig yn
Sioe Frenhinol Cymru 2018. Fi
a gadeiriodd y fforwm, ac wrth fy
ochr roedd panel o arbenigwyr
i drafod troseddau gwledig a
throseddau bywyd gwyllt â’r
cyhoedd.
Roedd y panel o arbenigwyr
yn cynnwys sylwebyddion
a rhanddeiliaid allweddol,
gan gynnwys Mark Collins,
Prif Gwnstabl Heddlu DyfedPowys, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Heddlu Gogledd Cymru, Undeb
Amaethwyr Cymru, Arweinwyr
Cymru ar Drosedd Bywyd Gwyllt
a Materion Gwledig o Heddlu
Gwent, ac Anna Jones, darlledwr
a gohebydd amaethyddol
blaenllaw.
Rodd yn gyfle gwych i wrando
ar bryderon y gymuned
amaethyddol a gwledig, ac i
ganolbwyntio ar gymhlethdodau
troseddu gwledig yn NyfedPowys a gweddill Cymru.
Bachodd y gynulleidfa ar y cyfle
i godi cwestiynau perthnasol, ac
ymhlith y prif faterion oedd tipio
anghyfreithlon, caethwasiaeth
fodern a llinellau cyffuriau sirol,
lle mae gangiau cyffuriau’n
ymelwa ar bobl ifanc sy’n
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agored i niwed mewn ardaloedd
gwledig. Roedd hefyd yn gyfle
i Heddlu Dyfed-Powys amlygu
datblygiadau ers lansio ei
Strategaeth Troseddau Gwledig
yn 2017, gan gynnwys gwella
gwaith partneriaeth gyda
rhanddeiliaid megis Cyfoeth
Naturiol Cymru a sefydlu tîm
penodol i ddelio â materion
gwledig a bywyd gwyllt. Mae’r
gwaith partneriaeth parhaus
rhwng heddluoedd gwledig
yng Nghymru’n fodd o rannu
gwybodaeth sy’n allweddol i fynd
i’r afael â throseddu ar draws
ffiniau.

Panel Arbenigwyr Troseddau Gwledig yn Sioe
Frenhinol Cymru 2018

Safer Dyfed-Powys Diogelach

Mae Safer Dyfed-Powys
Diogelach yn elusen sy’n
ceisio gwneud gwahaniaeth
i gymunedau o fewn ardal yr
Heddlu. Yn ystod 2018/19,
anogwyd grwpiau cymunedol
i gyflwyno ceisiadau am grant
o hyd £1,000, a dyfarnwyd
cyfanswm o £6,610 i 7 prosiect
cymunedol ledled Dyfed-Powys.
Roedd y prosiectau’n mynd
i’r afael â nifer o feysydd, gan
gynnwys •

hyfforddiant arbenigol
i Gynghorwyr Cam-drin
Domestig Annibynnol er mwyn
ymateb i broblemau plant yn
eu harddegau megis gangiau
a cham-drin mewn perthynas,
Camfanteisio’n Rhywiol ar
Blant, a chynllunio diogelwch
ar gyfer pobl ifanc (Hafan
Cymru);

•

addysg anffurfiol i bobl ifanc
ynghylch cam-drin domestig,
bwlio, diogelwch yn y dŵr,
seiberdrosedd, camfanteisio
rhywiol a cham-drin rhywiol
(Dr Mz); a

•

cwrs i bobl ifanc rhwng 8 a
25 oed i’w helpu i oresgyn
effeithiau cam-drin domestig
(Gwasanaeth Cam-drin
Domestig Calan).

Taith Feicio Elusenol
#TourdeForce

Uchafbwynt personol i mi yn
2018 oedd yr her Taith Feicio
#TourdeForce. Treuliwyd pum
diwrnod hir ar gefn beic wrth
i finnau a’r tîm swyddogion
ymweld â phob gorsaf heddlu yn
ardal yr Heddlu mewn wythnos.
Ar gyfartaledd, teithiwyd 100
milltir y diwrnod, gan ddringo
rhyw 7,000 troedfedd y diwrnod
ar draws dwy ran o dair o dir
Cymru. Roeddwn mor ddiolchgar
i bawb a gefnogodd y digwyddiad
ac yn arbennig i’r swyddogion a
roddodd o’u hamser rhydd i fy
helpu. Hoffwn ddiolch o waelod
calon am y cymorth meddygol
amhrisiadwy a gafwyd gan yr
elusen Cariad. Roedd yr her
wedi agor fy llygaid i amrywiaeth
ein cymunedau, boed mewn
ardaloedd gwledig neu ardaloedd
trefol.

Tîm Tour de Force yn beicio drwy Solfach

Fe wnaethom:
• seiclo dros 3,000 o
filltiroedd (sef y pellter
o Gaerfyrddin i Rufain
ac yn ôl);
• dringo uchder mynydd
Everest 5 gwaith;
• llosgi dros 100,000 o
galorïau;
• gwirfoddoli 220 awr ar
gefn beic;
• ymweld ȃ 43 gorsaf yn
Nyfed-Powys;
• cynnal digwyddiadau
ymgysylltu bob nos
er mwyn cwrdd ag
aelodau o’r cyhoedd i
godi ymwybyddiaeth
o’r elusen;
• codi £4,000 ar gyfer
elusen Dyfed-Powys
Diogelach; a
• rhoi dros £6,000 i 7
grŵp ieuenctid yn yr
ardal.

DIOGELU’R RHAI SY’N
AGORED I NIWED

Amddiffyn Plant

Mae dros 50% o’r holl bobl
sy’n mynd ar goll yn y Deyrnas
Unedig bob blwyddyn o dan 18
oed. Mae oddeutu chwarter o’r
rhain mewn perygl o ddioddef
niwed difrifol. Mae Llamau’n
cynnig cymorth i blant a phobl
ifanc sy’n mynd ar goll, gan
roi cyfle iddynt siarad am y
rhesymau pam fod hyn wedi
digwydd. Y nod yw creu cyfle i
amlygu’r risgiau cysylltiedig i’r

bobl ifanc a helpu i’w diogelu fel
na fyddant yn mynd ar goll eto yn
y dyfodol. Yn ystod 2018/19 aeth
1,352 o blant a phobl ifanc ar
goll, ac atgyfeiriwyd 422 o’r rhain
i Llamau i gynnig gwasanaeth
ôl-drafod.
Ar gyfartaledd, mae sesiwn
ôl-drafod yn costio uchafswm o
£245, tra bod ymchwiliad i berson
coll yn costio rhwng £1,324 a
£2,415. Yn 2016, aeth un plentyn
penodol ar goll 62 o weithiau,
gan gostio dros £80,000 i Heddlu
Dyfed-Powys. Mae astudiaethau
achos ynghylch pobl ifanc, sydd
wedi bod ar goll yn aml ond
sydd wedi newid eu hymddygiad
yn dilyn sesiwn ôl-drafod, yn
dangos arbedion sylweddol o ran
costau ymchwilio a gwelliant o
ran diogelu’r bobl ifanc. Mae hyn
yn cynnwys unigolyn benywaidd
ifanc mewn perygl o ddioddef
camfanteisio, y derbyniwyd
adroddiad ei bod ar goll 10 o
weithiau o
fewn cyfnod
o 8 mis. Yn
dilyn 2 sesiwn
ôl-drafod
ni chafwyd
adroddiad
pellach ei bod
ar goll.

Tîmau Troseddau Ieuenctid

Rwyf wedi parhau i ariannu
gwaith Tîmau Troseddau
Ieuenctid yn ystod 2018/19, gan
fuddsoddi £180,000 ar draws
y pedair ardal awdurdod lleol a
wasanaethir gan Heddlu DyfedPowys.
Mae’r Tîmau Troseddau
Ieuenctid yn cynnig ymagwedd
amlasiantaethol tuag at weithio
gyda phobl ifanc rhwng 8 a
17 oed sydd mewn perygl o
droseddu, gyda’r nod o wella
eu diogelwch a’u llesiant.
Cyflawnir hyn trwy ymyriadau a
gweithgareddau a drefnir gan y
pedwar Tîm Troseddau Ieuenctid,
yn ogystal ag ymyriadau a

gweithgareddau pwrpasol ar sail
anghenion lleol pob cymuned.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
atgyfeiriwyd 262 unigolyn i’r
Tîmau Troseddau Ieuenctid 68% ohonynt yn wrywaidd a 90%
dan 16 oed. Mae gwerthusiad
cychwynnol o’r gwaith hwn yn
dangos bod y gwasanaethau
hyn yn effeithiol o ran torri’r cylch
troseddu.
Mae’r Tîmau Troseddau
Ieuenctid yn parhau i werthuso
effeithiolrwydd eu hymyriadau o
ran lleihau’r tebygolrwydd y bydd
yr unigolion yn ail-droseddu.

Cam-drin Domestig

Gydag ymwybyddiaeth gynyddol
o holl agweddau cam-drin
domestig, gan gynnwys rheolaeth
gymhellol ac economaidd, mae
angen ymateb llawer cryfach er
mwyn cefnogi dioddefwyr yn ein
cymunedau.
Er mwyn cefnogi dioddefwyr pob
math o gamdriniaeth ddomestig,
fe wnes i gomisiynu gwasanaeth
Cynghorwyr Cam-drin Domestig
Annibynnol newydd ar y cyd â’r
pedwar Awdurdod Lleol yn NyfedPowys. Cychwynnodd y contract
newydd ym mis Gorffennaf 2018,
ac mae’n cynnig ymagwedd
ranbarthol i gefnogi dioddefwyr
cam-drin domestig a thrais
domestig sydd mewn perygl
difrifol, drwy gynnig cymorth
ymarferol ac emosiynol. Mae'r
Cynghorwyr wedi cymhwyso
gyda lefel o achrediad a
gydnabyddir yn genedlaethol.
Y nod yw darparu gwasanaeth
cyfartal, lle bynnag y mae'r
dioddefwyr yn byw.
Ers i’r gwasanaeth gael ei
sefydlu, atgyfeiriwyd 972 o
unigolion ato, gyda bron 84% o’r
rheini’n derbyn cefnogaeth.
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Digwyddiad Rhuban Gwyn

Yn Gomisiynydd, cynhaliais
ddigwyddiad ar y cyd ym
Mhencadlys yr Heddlu ym mis
Hydref 2018 i ddathlu bod Heddlu
Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân
ac Achub Canolbarth a Gorllewin
Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin
i gyd wedi ennill achrediad y
Rhuban Gwyn. Daeth partneriaid
allweddol at ei gilydd ar gyfer
y digwyddiad, ac roeddwn yn
falch o groesawu Avril Bracey,
Cadeirydd Bwrdd Rhanbarthol
Trais yn Erbyn Menywod,
Cam-drin a Thrais Rhywiol
i’r digwyddiad, yn ogystal â
Christine Grimshaw, Pennaeth
Tîm Trais yn Erbyn Menywod,
Cam-drin a Thrais Rhywiol
Llywodraeth Cymru.
Roedd y digwyddiad yn gyfle
delfrydol i ddathlu’r gwaith
caled sy’n cael ei wneud gan
sefydliadau partner er mwyn
mynd i’r afael â’r problemau a
wynebir gan ddioddefwyr camdrin domestig a thrais rhywiol.
Ar ddiwedd y digwyddiad
cafwyd trafodaeth bord gron a
ganolbwyntiodd ar sut y gellir
meithrin ymagwedd bartneriaeth
tuag at gefnogi dioddefwyr gan
y sefydliadau a gynrychiolwyd.
Rwy’n awyddus i gynnal y ffocws
ar hyn, a byddaf yn tynnu’r
partneriaid at ei gilydd yn ystod
blwyddyn ariannol 2019/20 i
asesu’r cynnydd a wnaed.

Sexual Abuse

Mae New Pathways yn parhau i
ddarparu cymorth argyfwng 24
awr ar gyfer dioddefwyr cam-drin
rhywiol, yn ogystal â chymorth
parhaol mewn awyrgylch diogel
sy’n cynnig eu diogelu, yn
ogystal â chynnig gofal clinigol a
fforensig arbenigol.
Yn ystod 2018/19, mae fy
swyddfa wedi cynnal llawer o
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drafodaethau â’r tri Heddlu arall
yng Nghymru a phartneriaid yn
y gwasanaeth iechyd. Y bwriad
oedd cynnal adolygiad ar raddfa
fawr o wasanaethau cam-drin
rhywiol, gan sicrhau bod y rhain
yn darparu gwasanaethau
cyfartal, effeithiol a chynaliadwy
i ddioddefwyr rhai o’r troseddau
mwyaf erchyll. Mae’r prosiect yn
parhau gyda’r nod o gyflwyno
model newydd o wasanaethau
ar draws de-orllewin Cymru yn y
dyfodol agos.
Cafodd y gwasanaeth 335 o
atgyfeiriadau yn Nyfed-Powys
yn 2018/19, ac roedd 42% o’r
rhain yn ymwneud ag achosion
hanesyddol. Ar ben hynny,
cafwyd 408 o atgyfeiriadau ar
gyfer gwasanaethau cwnsela,
32% ohonynt ar gyfer plant a
phobl ifanc.

Addewid Cyfamod y Lluoedd Arfog
Yn sgil trafodaethau rhyngof
innau a’r Prif Gwnstabl,
llofnododd Heddlu Dyfed-Powys
Gyfamod y Lluoedd Arfog mewn
seremoni yn Dering Lines yn
Aberhonddu ar 20 Chwefror
2019. Mae’r weithred syml hon
yn dangos ymrwymiad Heddlu
Dyfed-Powys i gefnogi cymuned
y lluoedd arfog, gan gydnabod
y cyfraniad sylweddol a wneir
gan aelodau a chyn-aelodau’r
lluoedd arfog, milwyr wrth gefn,
a’u teuluoedd i’n cadw’n ddiogel.
Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn
ymrwymiad ar draws y Deyrnas
Unedig i gydnabod a deall y dylid
trin y rhai sy’n gwasanaethu,
neu sydd wedi gwasanaethu,
yn y lluoedd arfog gyda
thegwch a pharch yn y
cymunedau, economi a
chymdeithasau y maent
yn eu gwasanaethu.

Arad Goch

Gyda’r tîm New Pathways yn niwrnod agored
Heddlu Dyfed-Powys

Embrace

Eleni, rwyf wedi dod yn
ymddiriedolwr Embrace Child
Victims of Crime, elusen sy’n
canolbwyntio’n llwyr ar gefnogi
plant, pobl ifanc a theuluoedd
sydd wedi dioddef trosedd
ddifrifol. Rôl yr elusen yw helpu
pobl ifanc i ymdopi â’r pethau
ofnadwy sydd wedi digwydd
iddynt, a’u helpu i ddigymod
â’r profiad trwy ddarparu
gwasanaethau sy’n eu galluogi
i roi’r digwyddiad y tu ôl iddynt a
symud ymlaen i fwynhau bywyd
eto. Rwyf wedi ymrwymo i redeg
marathon Llundain ym mis Ebrill
2019, gan addo codi £1,000
i gefnogi
eu gwaith
rhagorol.

Yn y gorffennol, rwyf wedi
rhoi grantiau i nifer o grwpiau
cymunedol yn ardal DyfedPowys drwy fy nghynllun ‘Ariannu
Cymunedol y Comisiynydd’. Mae
bob amser yn braf gweld beth
mae’r cyllid hwn yn medru creu.
Ddechrau mis Medi, fe wneud i
ymweld â Chwmni Theatr Arad
Goch yn Aberystwyth, er mwyn
gwylio ymarfer cynhyrchiad yr
wyf wedi ei ariannu drwy’r cynllun
hwn. Roedd yn bleser cyfrannu
£5,000 tuag at ymchwilio i
gynhyrchiad newydd Cwmni
Theatr Arad Goch - ‘#Hudo /
#Tempted’ - a’i sgriptio. Nod y
cynhyrchiad, a berfformiwyd
yn y Gymraeg a’r Saesneg,
oedd codi ymwybyddiaeth pobl
ifainc am eu hawliau cyfreithiol
mewn perthynas â cham-drin
rhywiol. O ran cam-drin rhywiol,
mae’n bwysig cofio nad problem
ddinesig yn unig ydyw: mae’n
bodoli mewn ardaloedd gwledig

yma yn Nyfed-Powys hefyd.
Mewn ardaloedd gwledig, ceir
problemau sy’n gysylltiedig ag
unigrwydd a bod yn ynysig,
ac mae’n medru effeithio’n
fawr ar bobl ifanc. Yn aml,
nid oes ganddynt rwydwaith
o gysylltiadau agos, ac mae
apêl y cyfryngau digidol, a’r
mynediad rhwydd iddynt yn
creu argyfyngau a phroblemau
newydd i bobl ifainc. Gan
hynny, mae’n hollbwysig, codi
eu hymwybyddiaeth ynghylch
cam-drin rhywiol. Aeth ‘#Hudo /
#Tempted’, ar daith o gwmpas
Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yn
ystod yr Hydref. Diolch yn fawr
i Gwmni Theatr Arad Goch, a
chast ‘#Hudo /#Tempted’, am
gyflwyno’r neges hollbwysig hon
mewn modd mor effeithiol.

gyda chast #Hudo / #Tempted

Diogelwch Cymunedol

Rwyf wedi parhau i weithio
gyda Rheolwyr Partneriaethau
Diogelwch Cymunedol yn
ystod y flwyddyn gan ariannu
prosiectau sy’n helpu i wireddu
blaenoriaethau fy Nghynllun
Heddlu a Throseddu.
Yn Sir Benfro, ariannwyd
prosiect KiVA, sy’n ceisio codi
ymwybyddiaeth am fwlio a
seiber-fwlio mewn ysgolion
cynradd ac uwchradd, a mynd
i’r afael ag achosion o fwlio
mewn ysgolion. Mae’r prosiect
yn gweithio’n uniongyrchol gyda
disgyblion trwy gynnal arolygon,
ac yn asesu eu barn am
effeithiolrwydd y rhaglen.

Braenaru

Ym mis Ebrill 2018, cyflwynais
gynllun "Braenaru" peilot yn
Sir Benfro. Nod y cynllun yw
nodi achos sylfaenol patrymau
troseddu ar lefel isel trwy asesu
anghenion yr unigolion sy’n dod
i gysylltiad â’r heddlu. Mae’r
gwasanaeth hwn yn adeiladu
ar y cynllun Braenaru blaenorol
i fenywod. Fodd bynnag, trwy
ehangu’r meini prawf i dderbyn
troseddwyr boed yn ddynion
neu’n fenywod mae’n ceisio
darparu gwasanaeth teg i bawb.
Mae sefydliad gwirfoddol o’r enw
‘Pobl’ yn darparu’r gwasanaeth,
ac mae’n seiliedig ar ymagwedd
amlasiantaethol sy’n defnyddio’r
broses asesu yn borth i raglen
gymorth bwrpasol ar gyfer yr
unigolyn dros gyfnod o bedwar
mis.
Yn ystod 2018/19, atgyfeiriwyd
163 achos i’r gwasanaeth, a
derbyniwyd 128 o’r achosion
hynny. O’r rhain, roedd 54 wedi
cwblhau’r rhaglen unigol (erbyn
diwedd y flwyddyn ariannol) a
rhoddwyd 33 awr o gymorth, ar
gyfartaledd, i bob unigolyn.
Gwnaed gwerthusiad dros dro i
ddeall manteision y gwasanaeth,
ac mae trafodaethau ar y gweill
â Heddlu Dyfed-Powys am
ddyfodol y cynllun. Mae ‘Pobl’
wedi cytuno estyn cyfnod y
cynllun peilot tan fis Mehefin
2019 i ganiatáu amser ar gyfer y
trafodaethau hyn.

Goleudy

Mae Goleudy wedi parhau i
gynnig cymorth i ddioddefwyr
trosedd a thystion yn NyfedPowys ar fy rhan. Er bod
Goleudy’n cynnig gwasanaeth
hollol annibynnol i ddioddefwyr,
mae’r tîm yn gweithio’n agos
â’r heddlu i sicrhau darparu
gwasanaeth esmwyth a darparu’r
wybodaeth ddiweddaraf i
ddioddefwyr. Ym mis Ebrill
2018, ehangwyd cylch gwaith

y cynllun, i gefnogi nid yn
unig dioddefwyr trosedd, ond
hefyd dioddefwyr risg uchel
ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Mae hyn yn pontio’r bwlch yn y
gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr
ac yn caniatáu darparu cymorth
di-dor i ddioddefwyr trosedd ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol,
gan fod yn aml gysylltiad rhwng
y ddau. Yn ystod 2018/19,
rhoddodd Goleudy gymorth i
2,408 o ddioddefwyr trosedd ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gydag aelodau Tîm Goleudy

Bodlonrwydd Dioddefwyr

Yn ystod 2018/19, cynhaliwyd
786 o gyfweliadau ffôn gyda
dioddefwyr troseddu. Mae’r
canlyniadau’n dangos bod 81%
yn fodlon ar y ‘profiad cyfan’, a
95% yn fodlon ar y driniaeth a
gawsant gan yr heddlu.
Mae’r tîm sy’n gwneud y
cyfweliadau’n gweithio o
swyddfa’r heddlu, sy’n golygu y
gallant godi materion yn gyflym
os nad yw dioddefwr yn fodlon
ar y lefel o gyswllt a gawsant.
Mae hyn yn hwyluso trosglwyddo
gwybodaeth i heddweision yn
gyflym fel y gallant weithredu
arni. Mae’r cyd-leoli hwn yn
fantais fawr o drosglwyddo’r
gwasanaeth yn fewnol, gan
ganiatáu ymagwedd o wella
parhaus o ran y gwasanaeth a
ddarperir i ddioddefwyr trosedd.
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Cyfiawnder Adferol

Mae Cwmni Adsefydlu
Cymunedol Cymru’n parhau
i ddarparu cyfiawnder adferol
dan arweiniad y dioddefwyr yn
Nyfed-Powys. Mae hwyluswyr
sydd wedi cael hyfforddiant
pwrpasol yn darparu cyngor
a chyfarwyddyd i gefnogi
dioddefwyr trosedd ymghylch
delio â chanlyniadau trosedd.
Yn ystod 2018/19, enillodd
y tîm wobr yng Ngwobrwyon
Gwasanaeth Carchardai a
Phrawf Cymru Ei Mawrhydi, a
thynnwyd sylw at y gwaith tîm
rhagorol a’r angerdd aruthrol
dros gyfiawnder adferol.Enillwyd
hefyd Farc Ansawdd Cyfiawnder
Adferol i nodi bod y tîm yn
darparu gwasanaeth diogel ac o
ansawdd uchel.
Ar ben hynny, ac i sicrhau
darparu’r gwasanaeth gorau
posibl i ddioddefwyr trosedd,
mae Heddlu Dyfed-Powys wedi
hyfforddi pob swyddog heddlu
o bob rheng hyd at Arolygydd
mewn arferion cyfiawnder
adferol. Mae hynny wedi’u
harfogi â dealltwriaeth sylfaenol
o fuddion cyfiawnder adferol a
sut y gallai gael ei ddefnyddio’n
anffurfiol ar gyfer dioddefwyr.
Yn ystod y flwyddyn, atgyfeiriwyd
7 achos at Gwmni Adsefydlu
Cymunedol Cymru, gan arwain
at dri llythyr yn ymddiheuro a
phedwar cyfarfod wyneb yn
wyneb. Mae pob achos yn gofyn
am amser sylweddol i baratoi’r
dioddefwr a’r troseddwr ar gyfer
y broses. Mae dioddefwyr yn
derbyn cymorth cyn, yn ystod,
ac ar ôl y cyfarfod i sicrhau
bod eu profiad mor ddiogel a
chadarnhaol â phosibl. Rwyf yn
ymwybodol bod nifer bach iawn
o ddioddefwyr yn derbyn cynnig
o gyfiawnder adferol, ond rwyf
wedi ymroi i godi ymwybyddiaeth
a sicrhau bod pawb sy’n gymwys
yn derbyn cynnig y gwasanaeth
mewn modd gwybodus ac
annibynnol.
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Camau Cynnar Gyda’n Gilydd

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod yn cynnwys ystod o
ddigwyddiadau trawmatig a llawn
straen y gallai plant eu hwynebu.
Maent yn cynnwys: cam-drin
yn ystod plentyndod (corfforol,
rhywiol neu emosiynol); chwalu’r
teulu; cam-drin domestig yn eu
presenoldeb; byw ar aelwyd
a effeithir gan gamddefnyddio
sylweddau, salwch meddwl neu
le y mae rhywun yn y carchar.
Roedd fy swyddfa, ar y cyd â
Heddlu Dyfed-Powys, yn rhan
o gais cydweithredol Cymru
Gyfan i Gronfa’r Swyddfa Gartref
ar gyfer Trawsnewid yr Heddlu
yn 2018/19. Gwnaed y cais i
ariannu prosiect i fynd i’r afael
â’r diffyg gweithgarwch ataliol
ac ymyrraeth gynnar lle mae
Profiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod yn amlwg a lle
mae risg o ganlyniadau gwael i
deulu (er enghraifft, ymwneud â
throseddu). Mae’r prosiect wedi
ennill cyfanswm o £7m dros 3
blynedd o’r Swyddfa Gartref.

Cronfa Ymyrraeth Gynnar yn
ystod Ieuenctid

effaith ar boblogaeth ehangach
Cymru a’r tu hwnt trwy’r rhaglen
gyflwyno a’r rhwydwaith dysgu.
Mae’r cynnig ar gyfer cael
ymagwedd amlweddog er mwyn
deall a mynd i’r afael ag achosion
sylfaenol trais difrifol, trwy atal ac
ymyrraeth gynnar, gan gynnwys:
• ymyrraeth un i un a chymorth
cyfannol;
• gweithgarwch cadarnhaol a
llwybrau amgen;
• addysg ac ymwybyddiaeth; ac
• ymyrraeth deuluol.

Grant Cyfalaf: Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol

Tua diwedd 2018/19, llwyddodd
fy swyddfa i ennill grant oddi wrth
Lywodraeth Cymru o £9,060 i
brynu pecynnau offer ar gyfer y
rhai sydd mewn perygl o ddioddef
cam-drin domestig. Rhoddir y
pecynnau, sy’n cynnwys cyfarpar
a chyngor am ddiogelwch,
ar fenthyg i ddioddefwyr, a
gosodir y cyfarpar yn eu cartrefi
i wella diogelwch y cartref ac i
roi sicrwydd ei fod yn ddiogel
iddynt aros yn eu cartref. Mewn
partneriaeth â Gwasanaeth
Tân ac Achub Canolbarth a
Gorllewin Cymru, bydd Heddlu
Dyfed-Powys yn darparu
gwasanaeth amlasiantaethol
sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr
er mwyn lleihau effaith trais
domestig ar ddioddefwyr a
chaniatáu iddynt aros yn eu
cartrefi gan gyfyngu ar y risg o
ddigwyddiadau eraill.

Mae hwn yn enghraifft arall o
gais cydweithredol Cymru Gyfan
gennyf i a Chomisiynwyr eraill
Cymru i’r Swyddfa Gartref.
Fe’i paratowyd ar y cyd â’r holl
bartneriaid diogelwch cymunedol
a phartneriaid trydydd sector.
Llwyddodd y prosiect i ennill
£1.2m i’w rhannu rhwng 4 Heddlu
Cymru a 4 Swyddfa Comisiynydd
yr Heddlu a Throseddu; digon
i’r prosiect redeg tan fis Mawrth
2020.
Bydd y gwaith yn cychwyn y
Gyda chynrychiolwyr Gwasanaeth Tân ac
flwyddyn nesaf mewn nifer o
Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a’r
ardaloedd allweddol, ond caiff
pecynnau Cam-drin Domestig

AMDDIFFYN EIN
CYMUNEDAU RHAG
BYGYTHIADAU
DIFRIFOL

Gyda’r ansicrwydd parhaus
ynghylch safle’r Deyrnas Unedig
yn yr Undeb Ewropeaidd, mae
fy swyddfa wedi cadw llygad ar
baratoadau’r Heddlu i sicrhau
bod trigolion Dyfed-Powys, ac
ymwelwyr i’r ardal, yn aros yn
ddiogel yn ystod y broses. Rwyf
wedi ymateb i ymgynghoriad yr
Ysgrifennydd Cartref am adolygu’r
Gofyniad Strategol Plismona
(bygythiadau cenedlaethol) yn
hwyr yn 2018 ac yn disgwyl y
canlyniad gyda diddordeb.

digwyddiad “Diogelu eich
Busnes” gan Heddlu DyfedPowys gyda chymorth fy swyddfa
ar y cyd â Choleg Sir Benfro ym
mis Tachwedd 2018. Ariannwyd
y digwyddiad trwy grant a a
enillwyd gan fy Nghynghorydd
Ariannu Allanol o’r Uned
Trawsnewid Caethwasiaeth
Fodern.
Rwyf wedi ariannu 50% o’r gost
o gyflogi Swyddog Diogelu rhag
Twyll o fis Hydref 2018 tan fis
Mawrth 2019, sef tua £9,000.
Bydd yr ariannu’n codi i 100%
o fis Ebrill 2019. Sefydlwyd y
swydd i helpu cyflawni Ymgyrch
Signature, menter genedlaethol i
nodi a chefnogi dioddefwyr twyll
sy’n agored i niwed.

Twyll a Seiberdrosedd

Daeth dros 70 o bobl o
groestoriad o’r gymuned i’r
gynhadledd flynyddol yr wyf yn
ei threfnu ar Ddydd Gŵyl Ddewi,
oedd yn canolbwyntio eleni ar
dwyll a seiberdrosedd.
Ymhlith y siaradwyr gwadd oedd
Sally Holland, Comisiynydd Plant
Cymru; Tony Neate, Prif Swyddog
Gweithredol Byddwch Ddiogel
Ar-lein; Amila Perera, Darlithydd
mewn Gwyddoniaeth Fforensig
a Diogeledd ym Mhrifysgol
De Cymru; Chris Phillips o’r
Uned Ranbarthol Troseddau
Trefnedig, a Paul Callard
a Ditectif Gwnstabl Gareth
Jordan o dîmau Troseddau
Ariannol a Throseddau Digidol
a Seiberdroseddu Heddlu
Dyfed-Powys. Y nod oedd
codi ymwybyddiaeth o raddfa
bygythiad seiberdrosedd, manylu
ar faint o bobl, a pha fath o bobl,
a fygythir, ac, yn allweddol, pa
gamau ataliol y gellir eu cymryd i
ddiogelu yn erbyn hyn.
Hefyd, cefnogwyd y digwyddiad
gan dîm TCC Heddlu DyfedPowys a Llamau, yr elusen
ddigartrefedd, a ddaeth â
stondinau gwybodaeth fel bod
pawb oedd yno’n ymwybodol o’r
dechnoleg ddiogelu ddiweddaraf.
Ar ben hynny, cynhaliwyd

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, yn
siarad yng Nghynhadledd Dydd Gŵyl Ddewi
eleni

Gydag Amila Perera, Prifysgol De Cymru,
Chris Phillips, TARIAN Uned Ranbarthol
Troseddau Trefnedig a Cwnstabl Gareth
Jordan, Ymchwilydd Cyfryngau Digidol
Dyfed-Powys yn y gynhadledd twyll a
seiberdrosedd

Ymateb i Lifogydd

Yn 2018, ynghyd â sawl rhan
arall o’r wlad, wynebodd ardal
Dyfed-Powys gyfnod heriol
oherwydd amodau tywydd
nad oedd modd eu rhagweld.
Gwelsom rai o’r llifogydd
gwaethaf mewn 30 mlynedd.
Aflonyddwyd ar fywydau pobl ac,
yn drist iawn, lladdwyd unigolyn
gan dirlithriad yn Sir Gaerfyrddin.
Effeithiwyd ar ardaloedd yng
Ngheredigion a De Powys wrth i
nifer o ffyrdd a phontydd gael eu

cau.
Ymdrechodd y gwasanaeth
heddlu a’i bartneriaid yn galed,
gyda’r gwahanol asiantaethau’n
cydweithio mewn ymateb i
sefyllfa a oedd yn peryglu
bywydau ac yn achosi difrod i
eiddo. Fel sefydliad sydd heb ei
ddatganoli, mae nifer o heriau
wrth weithio mewn cyd-destun
datganoledig. I mi, fodd bynnag,
roedd ymateb proffesiynol ac
amserol yr asiantaethau, a oedd
yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn
gwarchod ein cymunedau, yn
enghraifft arbennig o gydweithio.

Cyngor Cymreig Gwasanaethau
Ieuenctid Cymru

Yn ystod 2018/19, roeddwn
wedi parhau i ariannu’r Cyngor
Cymreig Gwasanaethau
Ieuenctid Cymru i ddarparu
gweithwyr ieuenctid yng
nghlwb ieuenctid Dr M’z yng
Nghaerfyrddin a The Point yn
Abergwaun. Mae’r gweithwyr hyn
yn ymgysylltu â phobl ifanc rhwng
11 a 24 oed ac yn ceisio annog
y sawl sy’n byw yn ardaloedd
gwledig ein cymunedau i gymryd
rhan.
Yn ystod y cyfnod ddaeth i
ben ym mis Mawrth 2019,
roedd y prosiectau wedi
gweithio gyda 141 o bobl ifanc
a gymrodd ran mewn ystod
eang o’r gweithgareddau
dargyfeirio a gynigiwyd, gan
gynnwys sesiynau diogelwch
tân, gweithdai fforwm theatr a
sesiynau ymwybyddiaeth ar gyfer
pobl ifanc ‘mewn perygl’.

CYSYLLTU GYDA
CHYMUNEDAU

Gwirfoddolwyr

Rwyf wedi parhau i gynnal sawl
cynllun gwirfoddoli, gan gynnwys
y Cynllun Lles Anifeiliaid, y
Cynllun Ymwelwyr Annibynnol
â’r Ddalfa, a’r Panel Sicrhau
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Ansawdd. Ar hyn o bryd, mae
gennyf 46 gwirfoddolwr yn
gweithio gyda mi er mwyn helpu
i fonitro a sicrhau proffesiynoldeb
o fewn Heddlu Dyfed-Powys.
Mae’r cynlluniau gwirfoddoli sydd
ar gael yn fy swyddfa’n bwysig
o ran fy nghefnogi i wireddu fy
ngweledigaeth ac wrth gyflawni’r
Cynllun Heddlu a Throseddu.

Hyfforddiant Gwirfoddolwyr

Ym mis Rhagfyr 2017, trefnwyd
diwrnod hyfforddi gwirfoddolwyr
ar y cyd gan fy swyddfa a Heddlu
Dyfed-Powys. Daeth aelodau’r
Grŵp Ymgynghorol Annibynnol,
y Panel Sicrhau Ansawdd, a’r
Cynlluniau Lles Anifeiliaid ac
Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa
at ei gilydd am ddiwrnod llawn
sesiynau datblygu, gan gynnwys
hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod,
sgiliau cyfathrebu a hyfforddiant
pendantrwydd, yn ogystal â
grŵp ffocws ar fynd i’r afael â
chyffuriau anghyfreithlon.

blynyddol. Fel rhan o’r diwrnod
hyfforddi, cafodd yr Ymwelwyr
Lles Anifeiliaid ddiweddariad gan
yr Adran Gŵn ar ei gwaith yn
ystod y flwyddyn, a diweddariad
gan yr adran ystadau ynglŷn â
chynnydd o ran cytiau ci newydd.
Un o uchafbwyntiau’r dydd
oedd cyflwyniad gan Gwnstabl
Dave Wardell ar y cynnydd
pwysig mewn perthynas â’r
Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid
Gwasanaethu), sydd hefyd yn
cael ei adnabod fel Cyfraith
Finn, sy’n ceisio cynnig gwell
amddiffyniad i anifeiliaid sy’n
gwasanaethu.

Cynllun Lles Anifeiliaid

Mae gwirfoddolwyr y Cynllun
Lles Anifeiliaid yn ystyried lles ac
amodau llety cŵn Heddlu DyfedPowys, a sut maen nhw’n cael eu
hyfforddi, eu cludo a’u defnyddio.
Mae ein hymwelwyr Lles
Anifeiliaid yn aelodau annibynnol
o’r gymuned leol. Mae hyn yn
rhoi hyder i’r cyhoedd fod yr
heddlu’n gofalu am, a hyfforddi,
cŵn yr heddlu mewn modd
gwaraidd, moesegol a thryloyw.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
ymwelodd ein Hymwelwyr
Lles Anifeiliaid â thrafodwyr
cŵn 31 o weithiau, gan weld
57 ci. Tynnwyd sylw at lif yr
aerdymheru i’r cwt yng nghefn
un cerbyd, a oedd eisoes yn
cael sylw gan yr Adran Gŵn
adeg yr ymweliad. Ni chodwyd
unrhyw bryderon eraill yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf o ran lles cŵn
Heddlu Dyfed-Powys.
Ym mis Tachwedd 2019, trefnwyd
diwrnod hyfforddi / diolch
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Rey, Ci Dibenion Cyffredinol Heddlu DyfedPowys

Fy Ymwelwyr Lles Anifeiliaid gyda’u
tystysgrifau diolch am eu cyfraniad pwysig i
ddiogelu anifeiliaid ein gwasanaeth.

Ymwelwyr Annibynnol ȃ’r
Ddalfa

Mae’n ofyniad statudol i
Gomisiynwyr gynnal Cynllun
Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa.

Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn
ymweld â dalfeydd i wirio ar
les carcharorion a sicrhau y
diogelir eu hawliau. Maent yn
rhoi sicrwydd annibynnol i mi am
amodau cadw carcharorion yn y
ddalfa, ac yn tawelu meddyliau’r
cyhoedd fod carcharorion yn cael
eu trin mewn modd addas a theg
yn ardal Dyfed-Powys.
Ym mis Hydref, trefnodd fy
swyddfa ddiwrnod hyfforddi
blynyddol ar gyfer yr Ymwelwyr
Annibynnol â’r Ddalfa. Yn
ystod y dydd, ymhlith pethau
eraill, cafwyd cyflwyniad ar
iechyd meddwl o fewn y ddalfa,
mewnbwn gan y Tîm Chwilio,
trosolwg o’r defnydd o rym yn
y ddalfa, a chyflwyniad ar y
prosesau sydd mewn grym ar
gyfer diogelu carcharorion cyn eu
rhyddhau.
Roeddwn yn falch o groesawu tri
Ymwelydd Annibynnol â’r Ddalfa
newydd yn ystod y flwyddyn.
Cawsant yr hyfforddiant sefydlu
arferol ac ymweliad cysgodol
gydag Ymwelydd profiadol
cyn cychwyn yn y swydd. Yn
anffodus, ymddiswyddodd pum
Ymwelydd yn ystod y flwyddyn,
sy’n golygu mai 25 Ymwelydd
oedd yn weithredol ar ddiwedd
Mawrth 2019. Fodd bynnag,
mae fy nhîm wedi parhau i
gyhoeddi’r swyddi gwag, gyda’r
canlyniad bod dau unigolyn
newydd yn disgwyl caniatâd fetio
cyn cychwyn yn y swydd. Yn
2018/19, cynhaliwyd cyfanswm
o 187 ymweliad ledled yr ardal
Heddlu. Ymwelwyd ȃ 191
carcharor, ac arsylwyd ar 83.

Wyddoch chi?

Cadwyd 6,709 o
garcharorion yn nalfeydd
Heddlu Dyfed-Powys yn
ystod 2018/19!

Roedd 370 yn y ddalfa ar adeg
ymweliad gan Ymwelydd yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Ymhlith y problemau a godwyd
yn ystod y cyfnod hwn oedd
pryderon ynghylch cynnal a
chadw a glendid, gan gynnwys
paent yn plisgo, craciau yn y
lloriau, cawodydd a oedd angen
sylw, ystafelloedd a chelloedd
yn cael eu defnyddio er mwyn
cadw nwyddau, ac amserau
TCC gwallus. Rhoddwyd gwybod
i Arolygydd y Ddalfa am bob
problem, a rhoddodd yr Arolygydd
wybod i’r unigolion perthnasol er
mwyn iddynt ymdrin â’r materion
hyn. Mae rhagor o fanylion am
y materion a godwyd yn sgil
ymweliadau a’r cynnydd a wnaed
o ran ymateb iddynt ar gael yn
yr adroddiadau chwarterol a
gyhoeddir ar fy ngwefan.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
gwahoddwyd Ymwelydd a rhywun
o fy swyddfa i roi cyflwyniad ar rôl
Ymwelwyr fel rhan o’r hyfforddiant
ar gyfer staff newydd y ddalfa a
hyfforddiant atgoffa i staff eraill.
Mae hyn yn sicrhau bod holl
staff y ddalfa yn gwybod am yr
Ymwelwyr a’u rôl.

Mandy Walker, un o’r Ymwelwyr, yn siarad
am rôl yr Ymwelwyr ac yn egluro paham
ei bod yn gwirfoddoli yn noson Dathlu
Gwirfoddolwyr 2018 yn ystod Wythnos
Gwirfoddoli

Rydym ni yn eich Ardal Chi Tregaron

Ar ddiwrnod o eira ym mis
Ionawr, aeth fy staff a minnau,
yng nghwmni cydweithwyr o
asiantaethau partner, i Dregaron
i drafod materion lleol gyda’r
trigolion.
Roedd darn o waith a wnaed gan
Heddlu Dyfed-Powys ar ddechrau
2018 - OpCynefin - wedi amlygu
nifer o bryderon yn yr ardal.
Nid oeddent i gyd yn faterion i’r
heddlu, ond roeddent yn cynnwys
baeddu cŵn, goryrru, parcio a
chyffuriau. Ar ben hynny, dim ond
rhyw 40% o drigolion Tregaron
oedd yn teimlo eu bod yn gwybod
am blismona’n lleol, ond roedd
79% am ddysgu rhagor.
Mewn ymateb i hwn, a chan
weithio gyda nifer o bartneriaid,
trefnais ddigwyddiad i roi cyfle i
drigolion a busnesau lleol leisio
eu pryderon, trafod materion
lleol, a derbyn gwybodaeth am
wasanaethau lleol.

“

Roedd yn gyfle gwych
i siarad â thrigolion am eu
pryderon ynghylch parcio, a
rhoi gwybodaeth a chyngor lle
bo hynny’n briodol.

”

Gareth Davies, Arweinydd Tîm
Gwasanaethau Parcio Cyngor Sir
Ceredigion

Dyma’r sefydliadau
a gymerodd ran yn y
digwyddiad ‘Rydym ni
yn eich ardal chi’ yn
Nhregaron:
Heddlu Dyfed-Powys,
GanBwyll Cymru, tîmau
Diogelwch y Ffyrdd a
Gwasanaethau Parcio
Cyngor Sir Ceredigion a
Chysylltwyr Cymunedol y
Cyngor Sir, Bwrdd Iechyd
Hywel Dda ynghylch
Canolfan Adnoddau
Integredig Cylch Caron,
Tai Wales & West,
Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Ceredigion, ac
Ysgol Henry Richard.
Swyddog Heddlu Dyfed-Powys a phartneriaid
yn trafod anghenion Tregaron

Cyfleuoedd Ymgysylltu

Eleni, rwyf wedi cynnal nifer o
ddiwrnodau ymgysylltu ar hyd a
lled ardal Dyfed-Powys. Mae’r
diwrnodau hyn yn gyfle i mi
dreulio diwrnod cyfan mewn un
lleoliad yn cwrdd â nifer o grwpiau
ac unigolion, megis ysgolion, fy
Llysgenhadon Fforwm Ieuenctid,
grwpiau cymunedol, sefydliadau
elusennol ac aelodau o’r cyhoedd.

Un o orsafoedd heddlu symudol Heddlu Dyfed-Powys yn ystod y digwyddiad ‘Rydym ni yn
eich ardal chi’
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Ebrill

• Talgarth - Cyngor Tref ac Un Llais Cymru
• Pencadlys yr Heddlu - Diwrnod agored hanner
canmlwyddiant Heddlu Dyfed-Powys
• Y Gelli a Chrucywel - Diwrnod ymgysylltu cymunedol
• Pumsaint - Cyfarfod cyhoeddus ar y cyd â’r Prif
Gwnstabl
• Efailwen - Hoelion Wyth Beca
• Llangynnwr – Cyfarfod trigolion

Mai

• Brechfa - Cyfarfod trigolion ynghylch rêf anghyfreithlon
• Ledled Dyfed-Powys - Taith feicio elusennol
#TourdeForce
• Ceredigion - Ymweld â gorsafoedd
• Eisteddfod yr Urdd – Fforwm Ieuenctid yr Urdd
• Crucywel – Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu

Mehefin
•
•
•
•

Machynlleth - Diwrnod ymgysylltu cymunedol
Sir Benfro - Ymweld â gorsafoedd
Brechfa - Ymweliadau safle
Llanelli - Siambr Masnach

Gorffennaf

• Trefyclo - Cyngor Tref
• Aberaeron - Pawb a’i Farn (Cyngor Ieuenctid Ceredigion)
• Llanfair ym Muallt - Fforwm Troseddu Gwledig yn Sioe
Frenhinol Cymru
• Aberystwyth –Ymweliad Annibynnol â’r Ddalfa

Awst
•
•
•
•
•
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Hwlffordd - Stondin yn Sioe Amaethyddol Sir Benfro
Caerfyrddin - Ymweliadau TCC
Brechfa - Cyfarfod dilynol
Y Drenewydd – Cyfarfodydd â Chynghorwyr
Aberaeron - Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu

Medi

Rhagfyr

Hydref

Ionawr

• Dolgellau - Lansio’r timau Troseddau Gwledig yn sgil
Fforwm Troseddau Gwledig mis Gorffennaf
• Caerfyrddin - Cyfarfod cyhoeddus ar y cyd â’r Prif
Gwnstabl
• Canol Tref Rhydaman - Ymgysylltu TCC a diwrnod
ymgysylltu cymunedol

• Prifysgol Aberystwyth - Digwyddiad Mis Hanes Pobl
Dduon Cyngor Hil Cymru
• Caeriw - Gweithgareddau Wythnos Ymwybyddiaeth
Trosedd Casineb
• Llanbedr Pont Steffan - Cylch Cinio Llanbed
• Aberaeron - RAY Ceredigion
• Crucywel - Clwb Rotari
• Llanussyllt - Cymdeithas y Cymrodorion Dinbych-yPysgod a’r Cylch

Tachwedd

• Caerfyrddin - Digwyddiad yr Ymgyrch Dileu Trais yn
erbyn Menywod ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y
Rhuban Gwyn
• Canol Tref Llanelli - Ymgysylltu TCC
• Canol Tref Aberdaugleddau - Ymgysylltu TCC
• Aberystwyth - Diwrnod ymgysylltu cymunedol
• Abergwaun - Ymgynghori ynghylch yr orsaf heddlu
• Aberdyfi - Digwyddiad beicio oddi ar y ffyrdd
• Coleg Sir Benfro – Digwyddiad diogelu busnes
• Machynlleth - Undeb Amaethwyr Cymru
• Caerfyrddin – Ymweliad Eiriol
• Crymych – Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu

•
•
•
•
•
•

Caerfyrddin - Lansio fy Fforwm Ieuenctid
Caerfyrddin - Seremoni Cwblhau hyfforddiant cadetiaid
Canol Tref Dinbych-y-Pysgod - Ymgysylltu TCC
Hwlffordd - Diwrnod ymgysylltu cymunedol
Llandysul - Cylch Cinio Llandysul
Crymych - Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu

• Llanfair ym Muallt, Talgarth a Llandrindod - Diwrnod
ymgysylltu cymunedol
• Llanymddyfri - Prifysgol y Drydedd Oes
• Tregaron - ‘Rydym ni yn eich ardal chi’
• Llanbedr Pont Steffan - Siambr Fasnach
• Llanbedr Pont Steffan - Prifysgol

Chwefror
•
•
•
•
•
•
•
•

Canol Tref Aberystwyth - Ymgysylltu TCC
Croesyceiliog - Ysgol Bro Myrddin
Llandysul - Clwb Croeso
Aberteifi - Diwrnod ymgysylltu cymunedol
Llanbedr Pont Steffan - Prifysgol
Pum Heol Llanelli - Cymdeithas Treftadaeth
Llanussyllt – Cyfarfod Heddlu a Chymunedau gyda’i Gilydd
Rhydaman – Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu

Mawrth
•
•
•
•
•
•

Canol Tref Abergwaun ac Aberteifi - Ymgysylltu TCC
Caerfyrddin - Diwrnod ymgysylltu cymunedol
Hwlffordd - Merched y Wawr
Llanelli – Ymweliad cadetiaid
Talgarth – Dolen fideo Ysgol y Mynydd Ddu
Caerfyrddin – Ymweliad â Bws Diogelwch Seiber
Llywodraeth Cymru

Fforwm Ieuenctid

gafwyd gan Lywodraeth Cymru,
yn ganlyniad cyfres o weithdai a
oedd yn archwilio i’r cysyniad o
gymuned, cariad a’r ymdeimlad o
berthyn.

Eleni, lansiwyd fy Fforwm
Ieuenctid cyntaf yn ystod
digwyddiad arbennig yng
Nghanolfan S4C Yr Egin,
Caerfyrddin. Lansiwyd fy Fforwm
Ieuenctid ar gyfer plismona a
throseddu’n swyddogol ddydd
Iau 13 Rhagfyr, a oedd yn
tanlinellu fy ymrwymiad i wrando
ar lais pobl ifanc. Mae’r Fforwm
yn cynnwys Llysgenhadon
Ifanc rhwng 11 a 18 oed sy’n
cynrychioli amryw o grwpiau a
sefydliadau ieuenctid cymunedol
ledled ardal Dyfed-Powys. Fy nod
yw parhau i feithrin perthynas â
grwpiau ieuenctid a chynghorau
Lansio fy Fforwm Ieuenctid
a fforymau ieuenctid sydd eisoes
Mae ein pobl ifanc wedi
yn bodoli ar draws y rhanbarth
er mwyn iddynt ddylanwadu
mwynhau gweithio gyda
ar fy mhenderfyniadau mewn
Theatr Genedlaethol Cymru,
perthynas â phlismona a
drwy’r Comisiynydd Heddlu
throseddu, fel bod modd i bobl
ifanc lywio fy mhenderfyniadau
a Throseddu, yn arw, wrth
mewn perthynas â phlismona
iddynt archwilio i faterion
a throseddu, ac mae llawer
mor gymhleth mewn modd
ohonynt eisoes yn cael eu
cynrychioli ar fy Fforwm.
deinamig. Maent hefyd wrth
Yn Gomisiynydd, mae’n dda
eu bodd yn cael dod yn
gennyf gadarnhau bod aelodau
Llysgenhadon Ifanc ar gyfer
newydd-etholedig o Senedd
Ieuenctid Cymru’n cael eu
y gymuned Sipsi, Teithwyr a
cynrychioli ar fy Fforwm, ac rydw i Roma ar Fforwm Ieuenctid y
eisoes wedi cychwyn trafod ffyrdd
Comisiynydd.
y gall fy Llysgenhadon Ieuenctid
Denise Barry o fudiad ‘Teithio Ymlaen’
fwydo i mewn i waith Senedd
Ieuenctid Cymru, a sut y gellir
bwydo yn ôl i’r Fforwm, gyda’r
Senedd yng Nghaerdydd. Rwy’n
ddiolchgar iawn i’m Llysgenhadon
Ieuenctid am roi o’u hamser, ac
rwy’n edrych ymlaen at weld y
Fforwm Ieuenctid yn datblygu ac
aeddfedu dros y flwyddyn nesaf.
Roedd lansiad y Fforwm
Gyda Barry John MBE, cydweithiwr o Oriel
Ieuenctid hefyd yn gyfle i ddangos VC a heddweision o’r Tîm Plismona Bro
ffilm fer a grëwyd gan Theatr
Genedlaethol Cymru a Fforwm
Ieuenctid Sipsi, Roma a Theithwyr
Gorllewin Cymru o’r sefydliad
‘Teithio Ymlaen’, a grëwyd fel
rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth
Troseddau Casineb 2018, am
y tro cyntaf. Roedd y gwaith, a
Trafod plismona lleol yng Nghanolfan
gomisiynwyd gennyf drwy gyllid a OreKnot

“

”

Trafod cydweithio’n agosach gyda’r Ganolfan
'Hub' Penparcau Aberystwyth

Hefyd, cefais groeso cynnes gan aelodau’r
mosg yn ystod ymweliad ag Aberystwyth

Ymateb i Bryderon Trigolion
Brechfa yn sgil Rêf
Anghyfreithlon

Ym mis Mai 2018, heidiodd dros
1,000 o loddestwyr i Frechfa dros
benwythnos gŵyl y banc. Roedd
preswylwyr lleol yn grac iawn am
y gerddoriaeth uchel, y cynnydd
o ran y traffig, a’r effaith negyddol
ar dwristiaeth a’r economi, ac
yn poeni y gallai digwyddiad
o’r fath gael ei gynnal yno eto
yn y dyfodol. Mewn ymateb
i’r pryderon lleol hyn, trefnais
gyfarfod cyhoeddus yn Neuadd
Brechfa ar y nos Iau ganlynol.
Deuthum â’r AS lleol a’r Prif
Gwnstabl at ei gilydd i amlinellu’r
penderfyniadau gweithredol a
gymerwyd gan Heddlu DyfedPowys. Yn allweddol, rhoddodd
gyfle i breswylwyr rannu eu
profiadau a’u pryderon.
Roedd cael pwyntiau gweithredu
clir o ganlyniad i’r cyfarfod
yn galonogol. Sicrheais fod
y preswylwyr lleol yn cael
yr wybodaeth ddiweddaraf
ynghylch cynnydd, gan alw
cyfarfod cyhoeddus dilynol
ym mis Awst i roi diweddariad
pellach ar y camau a gymerwyd
gan y gwahanol asiantaethau.
O ganlyniad i’r hyn a wnes i,
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rwyf yn falch o ddweud bod yr
heddlu lleol yn parhau i sicrhau
bod y cyhoedd yn gwybod
â phwy y dylent gysylltu ar
unwaith os ydynt yn ymwybodol
o weithgarwch anghyfreithlon,
a bod rêfs posibl yn cael eu
monitro yn rhan o OpFlamenco,
ymagwedd amlasiantaethol tuag
at fynd i’r afael â rêfs.

Gyda Mark Collins, y Prif Gwnstabl, a
Jonathan Edwards, AS Dwyrain Caerfyrddin
a Dinefwr, yn ateb cwestiynau preswylwyr
Brechfa

Ymweld â safle’r rêf

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Credaf fod pawb yn haeddu
cael byw’n ddiogel heb niwed
na chamdriniaeth. I amlygu
fy ymrwymiad i hyrwyddo
cydraddoldeb a thegwch ym
mhopeth a wnawn, parhaodd
fy Nghynllun Cydraddoldeb
Strategol i gael ei weithredu yn
ystod 2018/19. Rwy’n cynrychioli
lleisiau ein cymunedau
amrywiol ledled Dyfed-Powys,
ac eleni, roeddwn am adeiladu
perthnasau â grwpiau sy’n cael
eu tangynrychioli yn yr ardal. Ceir
enghreifftiau o’r rhain isod:

Mis Hanes Pobl Dduon

Roeddwn yn falch iawn o gefnogi
dathliad Mis Hanes Pobl Dduon
Cyngor Hil Cymru ym mis Hydref.
Mae Mis Hanes Pobl Dduon
yn ddathliad o gyfraniad pobl o
dras Affricanaidd yng Nghymru.
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Lansiwyd y dathliadau ddydd
Llun 1 Hydref ym Mhrif Neuadd
Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol
Aberystwyth.
Cynhaliwyd y digwyddiad ar y
cyd rhwng Cyngor Hil Cymru,
Undeb Myfyrwyr Prifysgol
Aberystwyth a’m swyddfa i, ac
roedd yn bleser gennyf agor y
digwyddiad. Mae Mis Hanes Pobl
Dduon yn rhoi cyfle i ystyried yr
hanes, a’i ddefnyddio fel sbardun
ar gyfer newid yn y dyfodol. Fy
ngobaith ar gyfer digwyddiadau
o’r fath yn y dyfodol yw y byddant
yn chwalu rhwystrau, ac rwy’n
annog unigolion o bob cefndir
i wneud cais am waith gyda
Heddlu Dyfed-Powys. Mae
angen i bob asiantaeth sector
cyhoeddus sicrhau ein bod ni’n
cynrychioli’n holl gymunedau, a’r
amrywiaeth o fewn y cymunedau
hynny. Roeddwn yn falch felly o
weld staff adran Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth Heddlu Dyfed-Powys
yn rhoi cyflwyniad ar ymrwymiad
yr heddlu tuag at fynd i’r afael â
throseddau casineb yn yr ardal
heddlu, a phwysigrwydd cael
gweithlu amrywiol.

Troseddau Casineb rhwng 1320 Hydref 2018. Roeddwn yn
arbennig o awyddus i glywed
barn a phrofiad pobl ifanc am
drosedd casineb, ac i herio
canfyddiadau a chamdybiaethau
mewn perthynas â rhai
cymunedau a grwpiau.

Mae Wythnos Genedlaethol
Ymwybyddiaeth Troseddau
Casineb yn gyfle i ddangos
i ddioddefwyr y drosedd
ofnadwy hon ein bod ni’n
trin eu profiadau o ddifrif,
ac annog mwy o bobl i
ofyn am gymorth. Gydag
arian a gafwyd oddi wrth
Lywodraeth Cymru, cefnogais
nifer o brosiectau Wythnos
Genedlaethol Ymwybyddiaeth
Trosedd Casineb ym mhedair
sir ardal yr Heddlu.

Mae Gen i Stori

Gyda’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard
Lewis; Uzo Iwobi, OBE, Prif Weithredwr
Cyngor Hil Cymru; Joyce Watson AC Comisiynydd Cydraddoldebau; a Wahda
Placide – Cerddorat, yn nathliad Mis Hanes
Pobl Dduon

Wythnos Ymwybyddiaeth
Troseddau Casineb 2018

Roeddwn yn falch iawn o gefnogi
amryw o weithgareddau a oedd
wedi’u hanelu at wrando ar lais
pobl ifainc drwy gydol Wythnos
Genedlaethol Ymwybyddiaeth

Mae hwn yn brosiect ar y cyd
rhwng Theatr Genedlaethol
Cymru a ‘Teithio Ymlaen’ Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol
Gorllewin Cymru ar gyfer pobl
ifainc o gymunedau Sipsiwn,
Roma a Theithwyr. Cymerodd
pobl ifanc o gymunedau Sipsiwn,
Roma a Theithwyr Sir Benfro ran
mewn cyfres o weithdai i greu
ffilm fer. Y nod oedd chwalu’r
rhwystrau a all fodoli rhwng
gwahanol gymunedau yn NyfedPowys a Chymru gyfan, sy’n
medru arwain at gasineb. Hefyd,
roedd y bobl ifanc wedi dysgu
a datblygu sgiliau newydd, gan
gynnwys ysgrifennu sgript, ffilmio
a golygu.

am droseddau casineb. Cafwyd
llawer o hwyl wrth chwarae’r
gêm bêl-droed, ac roedd pawb
wedi mwynhau. Ymunodd rhai o
swyddogion heddlu Aberhonddu
yn y gêm, a oedd yn ffordd wych
o chwalu unrhyw rwystrau rhwng
y bobl ifainc a’r heddlu.
Gyda Llinos Jones o Theatr Genedlaethol
Cymru a’r bobl ifanc a wnaeth y ffilm

Gweithdy Drama ar gyfer Codi
Ymwybyddiaeth ynghylch
Troseddau Casineb

Trefnodd clwb drama
o Gaerfyrddin weithdy
ymwybyddiaeth trosedd
casineb gyda rhyw 30 o bobl
ifanc o ysgolion amrywiol yng
Nghaerfyrddin.
Ystyriodd y grŵp themâu
gwahanol yn ymwneud â throsedd
casineb, gan ddyfeisio ac actio
cyfres o wahanol sefyllfaoedd.
Dangoswyd eu gwaith i’r grŵp
cyfan ar ddiwedd y sesiwn, gyda
chyfle i gwestiynu ei gilydd, gyda
chymorth Swyddogion Cymorth
Trosedd Casineb.

“

Roedd hwn yn gyfle
gwych i’r Fenter Iaith, Theatr
Genedlaethol Cymru a
Chomisiynydd yr Heddlu
a Throseddu gydweithio
a rhannu eu harbenigedd
er lles un achos, sef codi
ymwybyddiaeth pobl ifainc o
droseddau casineb. Rydym yn
croesawu pob cyfle i weithio
gyda’n cymunedau lleol.

”

Prif Weithredwr Menter Iaith Gorllewin
Sir Gâr, Dewi Snelson

Plant o Fenter Iaith Gorllewin Sir Gâr a Theatr
Genedlaethol Cymru yn rhannu eu barn am
droseddau casineb

Y plant yn mynegi ei barn a’u profiadau trwy
ddrama

Troseddau Casineb a Myfyrwyr
sydd ag Anableddau Dysgu –
Prifysgol Aberystwyth

Mae Gofal MIRUS yn darparu
gwasanaethau cymorth ar gyfer
pobl ag anabledd fel y gallant
fyw bywyd llawn a gwerthfawr.
Roedd yn dda gennyf eu cefnogi,
trwy Gydlynydd Plismona
Dinasyddion Heddlu DyfedPowys, cydweithiwyd â grŵp o
fyfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth
sydd ag anableddau dysgu a
swyddogion heddlu bro er mwyn
codi ymwybyddiaeth o droseddau
casineb.

Cadetiaid Heddlu Aberhonddu a Thîm
Ieuenctid Clwb Pêl-droed Aberhonddu’n
dangos y cerdyn coch i gasineb

Casáu Iaith

Cynhaliwyd gweithdy ar gyfer
pobl ifainc yn Ysgol Uwchradd
Crucywel i godi ymwybyddiaeth
ynghylch troseddau casineb
mewn perthynas â dewis iaith
neu hunaniaeth unigolyn. Y
nod oedd herio canfyddiadau
a chamdybiaethau mewn
perthynas â rhai grwpiau o
bobl oherwydd eu dewis iaith
a’u defnydd o iaith benodol,
mewn amgylchedd agored, heb
fygythiad.

Cynrychiolydd o Heddlu Dyfed-Powys gyda
myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn ystod
Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb

Dangos y Cerdyn Coch i Gasineb
Ymunodd Cadetiaid Heddlu
Aberhonddu â thîm pêl-droed
ieuenctid tref Aberhonddu ar
gyfer gêm bêl-droed gyfeillgar
ddydd Sadwrn 20 Hydref er
mwyn hyrwyddo gweithgareddau
wythnos ymwybyddiaeth
troseddau casineb. Gwisgodd
y Cadetiaid lasys lliwiau’r enfys
Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a
Thraws (LHDT) ar eu hesgidiau
rhedeg, gan roi i’r chwaraewyr
eraill chwibanau, bandiau llawes
LHDT a llyfrynnau ar sut i adrodd

Myfyrwyr yn y gweithdy Wythnos
Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb yn Ysgol
Uwchradd Crucywel

Pobl yn Gyntaf Sir Benfro

Tua diwedd 2018, dechreuodd
fy nhîm ymgysylltu ddatblygu
ymagwedd newydd tuag at
ymgysylltu â chymunedau.
Egwyddor sylfaenol yr ymagwedd
newydd hon yw y byddaf i a fy
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staff yn ymgysylltu’n uniongyrchol
â chymunedau ar lefel llawr
gwlad; gan ymweld â grwpiau
cymunedol, cyfleusterau
addysgiadol, elusennau,
busnesau ac unigolion i geisio eu
barn.
Ym mis Tachwedd 2018,
gweithiodd fy nhîm yn agos â
mudiad Pobl yn Gyntaf Sir Benfro
i gynnal diwrnod ymgysylltu ar
gyfer eu haelodau a myfyrwyr
BTEC Datblygiad Cymdeithasol
Personol o Goleg Sir Benfro.
Mae Pobl yn Gyntaf Sir Benfro
yn elusen annibynnol, wedi ei
rhedeg gan, ac ar gyfer, oedolion
gydag anableddau dysgu a/neu
awtistiaeth.
Gwahoddwyd y Tîm Plismona
Bro lleol i’r sesiwn er mwyn
annog ymgysylltu wyneb
yn wyneb â’r heddlu mewn
awyrgylch anffurfiol a
chyfforddus. Yn ogystal â bod
yn gyfle i’r grŵp leisio barn am
yr heddlu a phroblemau lleol,
roedd hefyd yn gyfle i’r heddlu
ddarparu gwybodaeth a chyngor
gwerthfawr am drosedd casineb,
trosedd ffrindiau ffug, a’u hawliau
os ydynt yn cael eu stopio a’u
chwilio gan yr heddlu.
O ganlyniad i lwyddiant y
diwrnod, mae fy swyddfa’n
ystyried dulliau o greu cyfleoedd
tebyg ar y cyd â Heddlu
Dyfed-Powys ar gyfer grwpiau
cymunedol eraill, gan gynnwys
Pobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin.
Bydd y gwaith hwn yn parhau yn
ystod y flwyddyn nesaf.

Karen Chandler, Prif Swyddog Pobl yn
Gyntaf Sir Benfro yn arwain trafodaeth ar
ganfyddiadau Aelodau o’r heddlu
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Pobl yn Gyntaf Sir Benfro a myfyrwyr
Coleg Sir Benfro yn mynegi eu barn trwy
symudiadau

Hefyd, aeth fy staff ar sesiwn
hyfforddi ymwybyddiaeth
Awtistiaeth gyda Phobl yn Gyntaf
Sir Benfro i sicrhau eu bod mewn
sefyllfa dda i gyfathrebu â phawb
mewn modd addas.

Tystysgrifau a roddwyd i’m staff wrth iddynt
gwblhau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth
Awtistiaeth Pobl yn Gyntaf Sir Benfro

CYDWEITHIO

Llywodraeth Cymru a
Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Cafwyd datblygiad nodedig yn
y berthynas rhwng Llywodraeth
Cymru a’r gwasanaeth plismona
yng Nghymru yn 2018/19 wrth
sefydlu Bwrdd Plismona Cymru.
Mae’r Bwrdd yn bont ar faterion
plismona rhwng yr agweddau
hynny ar wasanaethau
cyhoeddus sydd wedi’u datganoli
a’r rhai sydd heb. Cadeirir y
Bwrdd gan naill ai’r Prif Weinidog
neu’r Dirprwy Weinidog a’r Prif
Chwip ac mae’r aelodaeth yn
cynnwys y pedwar Comisiynydd
Heddlu a Throseddu, y
pedwar Prif Gwnstabl, uwch
swyddogion y llywodraeth ac
uwch gynrychiolwyr partneriaid
eraill. Diben cyffredinol y Bwrdd
yw hyrwyddo a chydlynu gwaith

partneriaeth rhwng Llywodraeth
Cymru a’r gwasanaethau
cyhoeddus yn rhan o’r cylch
gwaith sydd wedi’i ddatganoli
iddynt, er mwyn hybu diogelwch
cymunedol a chefnogi darparu
gwasanaethau yn gyffredinol i
gymunedau.
Ar ben hynny, er mwyn codi
ymwybyddiaeth am faterion
plismona yn Llywodraeth Cymru
a Chynulliad Cenedlaethol
Cymru, sefydlwyd Grŵp
Trawsbleidiol ar Blismona yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf, a
chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf
ym mis Gorffennaf 2018. I’r fath
grŵp allu gweithredu, rhai cael
noddwr ac wedyn cefnogaeth
o leiaf un Aelod Cynulliad o
bob plaid wleidyddol. Cafwyd
y gefnogaeth hon, ac mae
Cadeirydd Pwyllgor y Cynulliad
ar Gymunedau a Llywodraeth
Leol, John Griffiths AC, yn
noddi ac yn cadeirio’r Grŵp. Yn
y cyfarfod cyntaf, cyflwynwyd
crynodeb o’r problemau a heriau
cyfredol y mae’r gwasanaeth yn
eu hwynebu, ac mae cyfarfodydd
ers hynny wedi creu cyfle i drafod
meysydd penodol mewn mwy o
ddyfnder, megis iechyd meddwl,
digartrefedd a chamddefnyddio
sylweddau.

Grŵp Plismona Cymru Gyfan

Mae’r Grŵp Plismona Cymru
Gyfan yn fforwm lle gall
Comisiynwyr yr Heddlu a
Throseddu a Phrif Gwnstabliaid
Cymru gydlynu a chraffu ar waith
cydweithredol a phartneriaeth
ledled Cymru. Yn chwarterol,
bydd yr wyth sefydliad yn dod
at ei gilydd i ystyried anghenion
plismona cyfredol ac yn y dyfodol
ac i benderfynu sut y gall y
gwasanaeth plismona (nad yw
wedi’i ddatganoli) gyfrannu’n
effeithiol i sector cyhoeddus
Cymru sydd, ar y cyfan, wedi’i
ddatganoli. Uwchgyfeirir
problemau lle bo’n briodol am
drafodaeth bellach ym Mwrdd

Plismona Cymru a’r Grŵp
Trawsbleidiol. Edrychaf ymlaen at
gadeirio’r Grŵp Plismona Cymru
Gyfan yn 2019/20.

Arolygiaeth Cwnstabliaeth a
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei
Mawrhydi

Rwyf yn falch o gael dweud bod y
Prif Gwnstabl a’i dîm wedi parhau
i wneud gwelliannau yn ystod
2018/19 o ran cywirdeb y data ar
droseddu (sef pa mor fanwl gywir y
mae’r Heddlu’n cofnodi troseddau),
fodd bynnag, fel Comisiynydd
yr wyf wedi gwneud sylwadau
i’r Arolygiaeth a’r Ysgrifennydd
Cartref am fy siom â chanlyniadau
arolygu PEEL 2018 a gyhoeddwyd
ar ddechrau 2019/20. Er nad
wyf i a’r Prif Gwnstabl yn amau
bod angen gwelliannau mewn
rhai meysydd, yr wyf yn hyderus
bod yr Heddlu eisoes wedi
gwneud cynnydd sylweddol wrth
fynd i’r afael â rhai o’r diffygion
a nodwyd yn yr adroddiad.
Mae’r Heddlu wedi gwneud
newidiadau sylweddol i’r ffordd y
cofnodir digwyddiadau domestig,
gwelliannau y bydd fy swyddfa’n eu
monitro gyda diddordeb yn ystod
y flwyddyn nesaf. Mae’r Heddlu
a fy swyddfa’n cydweithio’n agos
hefyd i sicrhau fy mod yn effeithiol
wrth gyflawni fy nyletswydd i
oruchwylio cydymffurfio â’r Côd
Ymarfer Dioddefwyr, fel y nodwyd
yn Strategaeth Dioddefwyr 2018 y
Weinidogaeth Cyfiawnder.
Eleni, lluniwyd fersiwn gyntaf
Datganiad Rheolaeth yr Heddlu,
sef hunanasesiad yr oedd yn
rhaid i’r Prif Gwnstabl ei baratoi ar
gyfer yr Arolygiaeth. Mae’r gwaith
helaeth a wnaed gan yr Heddlu i
ddrafftio’r datganiad yn dystiolaeth
o ymrwymiad yr Heddlu i wella
parhaus. Rwyf yn ddiolchgar am
y cipolwg a gafodd fy swyddfa
drwy’r broses hon er mwyn sicrhau
bod fy ngweithgarwch craffu’n
canolbwyntio ar y meysydd lle caiff
yr effaith fwyaf.

Byrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus

Mae Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015 yn creu cyfle i sicrhau
bod darparwyr gwasanaethau’n
canolbwyntio ar ganlyniadau
hirdymor a chynaliadwy ar gyfer
y genhedlaeth bresennol a rhai’r
dyfodol. Mae gan y Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus
statudol rôl allweddol o ran
cynnal iechyd, annibyniaeth a
llesiant pawb yng Nghymru.
Dan statud, rwyf yn cael
gwahoddiad i gyfarfodydd y
pedwar Bwrdd yn Nyfed-Powys,
ac rwyf wedi ymrwymo i weithio
gyda phartneriaid wrth iddynt
ymgorffori eu cynlluniau ac
amcanion llesiant wrth ddylunio
a darparu gwasanaethau’r
dyfodol. Mae alinio’n uniongyrchol
â Phartneriaethau Diogelwch
Cymunedol wedi bod yn elfen
bwysig yng ngwaith y pedwar
Bwrdd, ac mae’n rhywbeth
y mae Llywodraeth Cymru a
Chymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru’n ei gefnogi hefyd. Un
canlyniad yw bod y pedwar
Comisiynydd a’r pedwar
Prif Gwnstabl ar yr un llaw a
Chymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru ar y llall wedi cytuno i
gydariannu swydd Cydlynydd
Diogelwch Cymunedol i gefnogi
gwaith partneriaeth lleol ledled
Cymru. Rwyf yn gweithio’n agos
gyda’r unigolyn hwnnw i gefnogi
cyflawni’r nod.

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol

Yn ystod 2018/19, roeddwn
yn parhau i ymwneud â’r holl
bartneriaid cyfiawnder troseddol
trwy Fwrdd Cyfiawnder Troseddol
Dyfed-Powys, gan ddefnyddio’r
fforwm hwn i ddeall ac asesu
perfformiad y broses cyfiawnder
troseddol o ran cefnogi dioddefwyr
trosedd.
Mae’r Bwrdd wedi parhau
i gwrdd bob tri mis ac yn
cynnwys cynrychiolwyr o’r
Heddlu, Gwasanaeth Llysoedd

a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi,
y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid,
Gwasanaeth Erlyn y Goron,
Gwasanaeth Carchardai a
Phrawf Ei Mawrhydi, Gwasanaeth
Cyngor i Dystion a’r Byrddau
Iechyd. Yn y dyfodol, bydd y
Bwrdd yn canolbwyntio ar fonitro
cydymffurfio â’r Côd Ymarfer ar
gyfer Dioddefwyr, gan sicrhau
bod pob asiantaeth yn darparu
gwasanaeth effeithiol i ddioddefwyr
trosedd yn ystod eu taith trwy’r
system cyfiawnder troseddol.

Cyd-bwyllgor Archwilio

Mae’r Cyd-bwyllgor Archwilio
gydaf i a’r Prif Gwnstabl yn gwirio
dulliau rheoli, gweithgarwch
ariannol a threfniadau gwrthdwyll Heddlu Dyfed-Powys a
Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a
Throseddu. Mae’n sicrhau bod y
ddau sefydliad yn lliniaru’r risgiau
allweddol. Caiff ddefnyddio’r
gwaith craffu a wneir gan y
Panel Heddlu a Throseddu yn
fewnbwn. Yr aelodau yw Malcolm
MacDonald (Cadeirydd), Martin
Evans, Andre Morgan ac Alasdair
Kenwright.
Am ragor o wybodaeth, gweler
adroddiad blynyddol y Pwyllgor a
gyhoeddwyd ar fy ngwefan.

Archwilio Mewnol

Mae cynllun archwilio ar waith
sydd wedi’i gytuno â’r archwilwyr
mewnol, TIAA, sy’n targedu
adnoddau ar feysydd risg a
phryder a nodwyd gan y Prif
Gwnstabl a minnau. Mae’r Cydbwyllgor Archwilio’n craffu ar y
Cynllun Archwilio Mewnol cyn
iddo gael ei gytuno, ac mae’r
pwyllgor yn ystyried canfyddiadau
adroddiadau archwilio. Mae rhagor
o fanylion am y gwaith archwilio
mewnol ar gael ar fy
ngwefan.

Archwilio Allanol

Yr archwilwyr allanol a benodwyd
ar fy nghyfer i a’r Prif Gwnstabl
yw Swyddfa Archwilio Cymru.
Bob blwyddyn, maent yn gwneud
sylwadau ar agweddau ariannol
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llywodraethu corfforaethol, gan
gynnwys cyfreithlondeb trafodion
ariannol, systemau ariannol
sefydlog, systemau mewnol ar
gyfer rheolaeth ariannol, safonau
ymddygiad ariannol, twyll a
llygredd. Hefyd, mae gan Swyddfa
Archwilio Cymru gyfrifoldeb
statudol i asesu’r trefniadau
ar gyfer sicrhau cynildeb,
effeithlonrwydd
ac effeithiolrwydd
wrth ddefnyddio
adnoddau.

Panel yr Heddlu a Throseddu

Rôl y Panel Heddlu a Throseddu
yw craffu ar sut yr wyf yn cyflawni
fy nghyfrifoldebau. Yn ogystal â
chodi cwestiynau am y cynnydd
o ran gweithredu’r Cynllun
Heddlu a Throseddu a sut yr wyf,
yn Gomisiynydd, yn dal y Prif
Gwnstabl i gyfrif, mae’r Panel yn
craffu ar fy nghynigion o ran lefel
y praesept. Yn ystod 2018/19,
roeddwn o flaen y Panel ar 5
achlysur, pan heriwyd fy ngwaith
mewn modd cadarnhaol, a
thrafodwyd cynlluniau’r dyfodol.
Datblygiad cadarnhaol iawn
yng ngwaith y Panel yn ystod
2018/19 oedd cyflwyno system
o Aelodau Arweiniol ar gyfer
meysydd gwaith penodol.
Mae hyn wedi golygu fy mod
yn cael fy herio’n fwy trylwyr
mewn meysydd allweddol, er
enghraifft cyllid, comisiynu a
pherfformiad. Rwyf yn croesawu
beirniadaeth gadarnhaol y Panel
ac yn ddiolchgar i’r aelodau am
eu cyfraniad. Gallwch ddarllen
rhagor am waith Panel Heddlu
a Throseddu Dyfed-Powys yn
eu hadraddiad blynyddol, ar eu
gwefan.

Cael fy nal i gyfrif gan y Panel Heddlu a
Throseddu
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GWARIO ARIAN YN
DDOETH

Ym mis Ionawr 2018, pennais
gyllideb net o £99.1m i ddarparu
gwasanaethau plismona i
gymunedau Dyfed-Powys yn ystod
2018/19. Roedd y gyllideb yn
rhagdybio a chynllunio defnyddio
cronfeydd wrth gefn i ariannu
gwasanaethau dydd i ddydd ac
yn cynnwys codiad o 5% ym
mhraesept y dreth gyngor, oedd,
unwaith eto, yn golygu bod gan
Heddlu Dyfed-Powys y praesept
isaf yng Nghymru.
Er gwaethaf heriau ariannol a
gweithredol cynyddol, roedd fy
swyddfa a’r Prif Gwnstabl yn
darparu’r gwasanaethau hyn
yn unol â’r gyllideb ac yn wir,
oherwydd y ffocws ar reolaeth
ariannol dynn a darbodus yn ystod
y flwyddyn, rwyf yn falch o adrodd
bod y ddau ohonom wedi tanwario.
Roedd fy swyddfa, sydd bellach
yn cynnwys yr adran ystadau,
wedi tanwario £233k, trwy beidio
â llenwi swyddi gwag, craffu
gofalus ar gyllidebau nad oedd
yn ymwneud â chyflogau, ac
adolygu’r trefniadau ar gyfer
gwasanaethau a gomisiynwyd. Er
gwaetha’r angen i’r Heddlu ymateb
i bwysau ychwanegol oherwydd
gofynion gweithredol a threfniadol,
roedd ei ymdrechion parhaus
i osgoi gwario, ceisio gwella ei
effeithlonrwydd, a cheisio arbedion
wedi arwain at danwario £264k
ar ddiwedd y flwyddyn. Mae’r tabl

canlynol yn crynhoi’r sefyllfa:
Ar ben y gwariant refeniw hwn,
gwariwyd £4.4m ar fuddsoddiadau
cyfalaf i sicrhau bod y ddarpariaeth
o ran ystadau, cerbydau a
thechnoleg yn ddigonol ar gyfer
bodloni’r gofynion plismona.
Ar ddiwedd 2018/19, cyfanswm y
cronfeydd wrth gefn oedd £16.2m,
gan gynnwys cronfa gyffredinol
o £4m ar gyfer digwyddiadau
annisgwyl, £1.3m ar gyfer
costau plismona yn ystod y tair
blynedd nesaf, cronfa newydd o
£0.5m i gefnogi cynaliadwyedd a
chynlluniau trawsnewidiol, a £6.2m
i ariannu buddsoddiadau cyfalaf
hanfodol y dyfodol, yn bennaf
mewn ystadau a thechnoleg.
Am ragor o wybodaeth am y
sefyllfa ariannol yn 2018/19,
gweler Ddatganiad Cyfrifon y
Grŵp ar gyfer 2018/19 sydd wedi’i
gyhoeddi ar ein gwefan. Mae’r
Adroddiad Naratif ar ddechrau’r
cyfrifon yn rhoi crynodeb
defnyddiol o’r sefyllfa ariannol.

Rhagolwg Ariannol

Mae Heddlu Dyfed-Powys
wedi wynebu heriau ariannol
sylweddol ers 2010 oherwydd
gostyngiadau yn lefel yr ariannu
gan y llywodraeth ganolog
ynghyd â phwysau cost a
newidiadau parhaol yn y galw am
wasanaethau plismona.

2018/19

2018/19

2018/19

Cyllideb

Gwirioneddol*

Amrywiant*

£’000

£’000

Ddiwygiedig*

£’000

Comisiynydd
Costau Swyddfa a Chomisiynu

1,965

1,772

193

Costau Ystadau

3,736

3,434

302

Comisiynydd, Cyfanswm

5,701

5,206

495

Prif Gwnstabl

95,677

95,015

662

Cyfraniadau net i/(o) gronfeydd

-2,279

-1,122

-1,157

Cyfanswm y grŵp (gan gynnwys
cronfeydd)

99,099

99,099

0

-99,099

-99,099

0

Ariennir trwy grantiau a phraeseptau

Ffigurau dros dro yw’r holl ffigurau – galwch heibio i’m gwefan er mwyn darllen y Datganiad o Gyfrifon archwiliedig, a fydd yn cael ei chyhoeddi ar ôl 31 Gorffennaf 2019.

Hefyd, mae’r Llywodraeth wedi
awgrymu y cynhelir Adolygiad
Cynhwysfawr o Wariant yn
ddiweddarach yn 2019/20, ac
mae goblygiadau hynny’n dal
yn aneglur. Gall yr ansicrwydd
parhaus am effaith bosibl gadael yr
UE a newidiadau i flaenoriaethau’r
Llywodraeth gyflwyno heriau yn y
dyfodol ar gyfer plismona. Ar ben
hynny, mae ansicrwydd ynghylch
yr Adolygiad o’r Fformiwla Ariannu
y gallai’r Swyddfa Gartref geisio
ei roi ar waith o 2021. Gall hynny
olygu y bydd Heddlu Dyfed-Powys
yn colli cyfran sylweddol o’r
ariannu canolog a dderbynnir ar
hyn o bryd.
Cafwyd tipyn o sylwebaeth
annibynnol yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf ynghylch cynaliadwyedd,
ariannu, gwydnwch, gofynion
cynyddol a gofynion o ran gallu’r
heddlu, yn ogystal â baich ariannol
cynyddol sydd yn ddiweddar
iawn wedi cynnwys newidiadau i
gyfraniadau’r cyflogwr i bensiynau
swyddogion heddlu.
Gyda’r cefndir hwn, ac wrth gofio
fy mlaenoriaethau, ymgynghorais
â’r Prif Gwnstabl, y cyhoedd a
rhanddeiliaid eraill tua diwedd
2018 cyn pennu fy nghyllideb
ar gyfer 2019/20 ac amlygu fy
Nghynllun Ariannol Tymor Canolig.
Wrth wneud hynny, rhoddais
ystyriaeth ofalus i’r effeithiau a’r
risgiau sylweddol sy’n parhau
i fygwth ein cymunedau lleol,
yn ogystal â’r disgwyliadau a
amlygwyd mewn datganiadau
gan weinidogion. Cyhoeddir y
Cynllun Ariannol Tymor Canolig,
sy’n cynnwys fy strategaethau ar
gyfer gwariant cyfalaf a chronfeydd
wrth gefn, ar fy ngwefan, ac
mae’n rhoi esboniad cynhwysfawr
o’r cyd-destun ariannol lleol a
chenedlaethol.
Bydd y cyllid ar gyfer 2019/20
yn galluogi’r Heddlu i barhau
i ganolbwyntio ar gyflawni fy
Nghynllun Heddlu a Throseddu
a mynd i’r afael â blaenoriaethau
Strategaeth Rheoli’r Heddlu.
Mae gwaith yn parhau o ddifrif i
ymateb i heriau ariannol y dyfodol
gan sicrhau parhau i ddiogelu
cymunedau Dyfed-Powys.

Cyllideb Comisiynu

Y gyllideb ar gyfer comisiynu yn 2018/19 oedd tua £1.5m ac o hynny
ariannwyd bron £600k gan y Grant Dioddefwyr o’r Weinyddiaeth
Gyfiawnder. Mae’r siart cylch isod yn dangos manylion y dyraniad
hwn. Rwyf yn gweithio gyda’r Heddlu i adolygu lefelau’r gwahanol
fathau o droseddu yn Nyfed-Powys ac i sicrhau bod gwasanaethau
addas ar waith i gefnogi dioddefwyr. Hefyd, cynhaliais asesiad
llawn o’r anghenion tua diwedd 2018/19 i sicrhau fy mod yn diwallu
anghenion dioddefwyr yn ardal Dyfed-Powys.

2018/19 Cyllideb Gwasanaethu Comisiynu
£20,000
£100,000

£14,050

£203,372
£170,000

£634,165

£335,000

Diweddariad ar Ystadau

Fel yr addewais yn fy adroddiad
blynyddol diwethaf, mae fy nhîm
ystadau’n parhau i gynnal a
chadw, uwchraddio, a gwella’r
tiroedd ac adeiladau yn NyfedPowys yr wyf innau’n gyfrifol
amdanynt. Mae hyn yn cynnwys
llawer o bethau, ond y prif nod
o hyd yw sicrhau ystâd gosteffeithiol ac addas i’r diben.
Cwblhawyd gwaith gwella
ar draws Sir Gaerfyrddin,
Ceredigion a Sir Benfro ac mae
gwaith ym Mhowys ar y gweill
o hyd. Gwneir y gwaith cynnal
a chadw angenrheidiol ar bob
safle i gyflawni’r amcanion a
nodwyd uchod. I’r perwyl hwn,
mae fy nhîm ar fin cychwyn
contract mawr ar gyfer gwaith
cynnal a chadw gyda chwmni
rheoli cyfleusterau mawr fydd
yn darparu’r holl wasanaethau
mecanyddol, trydanol a glanhau.
Y nod yw gwella gwerth ac
effeithlonrwydd yr ystâd, a
lleihau’r amser a gollir oherwydd

•

Gwasanaethau Dioddefwyr

•

Camddefnyddio Sylweddau

•

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

•

Atal Trosedd Ieuenctid

•

Cynllun Gwrthdyniadol Troseddwr

•

Arolygu Bodlonrwydd Dioddefwyr

•

Prosiectiau Diogelwch Cymunedol

problemau.
Ar ben hynny, mae fy nhîm
yn parhau i weithredu ar
argymhellion a geir yn
adolygiadau o’n dalfeydd gan
Arolygiaeth Cwnstabliaeth a
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei
Mawrhydi ac i wella darpariaeth
gwasanaethau fforensig, yn
ogystal â gwelliannau i isadeiledd
sy’n hanfodol am ddilyniant y
busnes.
Eleni, rydym wedi parhau i
werthu adeiladau nad ydynt
yn cael eu defnyddio, ac mae
hynny wedi lleihau’r baich ar y
gyllideb refeniw. Gwerthwyd tair
safle ar draws ardal yr Heddlu,
a disgwylir cwblhau gwerthu
pedwerydd, ym Mharc y Brodyr,
Caerfyrddin, yn fuan.
Mae gwaith yn parhau i
sicrhau dalfa newydd ar gyfer
Sir Gaerfyrddin a gorsaf
heddlu newydd yn Llanelli.
Mae ymchwiliadau ecolegol
diweddar wedi cadarnhau
graddau’r mesurau lliniaru sydd
eu hangen, a’r oedi dilynol sy’n
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gysylltiedig â’r safle sy’n ei
wneud yn anymarferol. Ar hyn
o bryd, ceisir safleoedd amgen
o wahanol lwybrau, gydag un
safle posibl eisoes yn cael ei
ystyried yn addas. Bydd yr oedi
hwn yn cael effaith ar y rhaglen,
a fydd yn cael ei chadarnhau yn
ystod yr wythnosau nesaf, wedi’i
halinio â chynllun cyfathrebu
cyfannol. Gobeithio y bydd
gennyf newyddion cadarn ar
hyn o fewn yr ychydig fisoedd
nesaf. Hefyd, rydym ar ddechrau

menter gydweithredol i wella’r
cyfleusterau ar gyfer swyddogion,
staff a phobl Aberhonddu.
Rydym yn parhau i ystyried
cyfleoedd cydweithredol, ac mae
mentrau newydd a gwblhawyd
eleni’n cynnwys lleoli ein tîmau
plismona bro gyda Gwasanaeth
Tân ac Achub Canolbarth a
Gorllewin Cymru yng Ngorsaf
Dân Cydweli ac yn Neuadd
y Dref yng Nghaerfyrddin,
gan wella effeithlonrwydd y
cyfleusterau hyn a ariannir gan y

sector cyhoeddus.
Mae gwelliannau amgylcheddol
yn parhau’n elfen allweddol o
fy nghyfnod yn y swydd. Mae
fy nhîm wedi ymgynghori ar
gyfleoedd i wella effeithlonrwydd
ynni lle gallwn ddefnyddio
ymagwedd buddsoddi er mwyn
arbed, yn ogystal â chynlluniau i
leihau’r defnydd o ynni ar draws
ardal yr Heddlu. Edrychaf ymlaen
at weld canlyniadau gweithredu
ar yr argymhellion hyn yn ystod y
flwyddyn nesaf.

Cynrychiolwyr Heddlu Dyfed-Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru o flaen eu swyddfa ar y cyd yng Nghydweli
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Edrych i’r Dyfodol
Diwygio’r System
Gwyno

Cyflwynir newidiadau mawr
i’r drefn gwyno yng Nghymru
a Lloegr yn ystod y flwyddyn
nesaf o dan Ddeddf Plismona a
Throsedd 2017. Y newid mawr
cyntaf yw bod Comisiwn Cwynion
Annibynnol yr Heddlu, o 8
Ionawr 2019, wedi troi’n Swyddfa
Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu
gyda strwythur llywodraethu
newydd. Bydd y Ddeddf yn
golygu newidiadau mawr i’r
system pan ddaw’r adrannau
perthnasol i rym, gan gynnwys
caniatáu i Gomisiynwyr Heddlu a
Throseddu gymryd rôl ehangach
yn y system gwyno yn erbyn yr
heddlu, gan ddewis rhwng tri
model gwahanol. I baratoi am
y newidiadau hyn, mae fy staff
wedi mynychu digwyddiadau
hyfforddiant / gwybodaeth wrth
ochr Adran Safonau Proffesiynol
Heddlu Dyfed-Powys, ac wedi
ymrwymo i fynychu digwyddiadau
hyfforddi annibynnol yn ystod yr
haf yn 2019.

Fforwm Ieuenctid

Ar ôl lansiad llwyddiannus a
chyfarfod cyntaf fy Fforwm
Ieuenctid ym mis Rhagfyr
2018, edrychaf ymlaen at
weld y Fforwm yn datblygu
ac yn cael effaith yn ystod
2019/10. Yn ogystal â gwaith
y Fforwm, byddaf yn gwrando
ar safbwyntiau cymaint o bobl
ifanc â phosibl ledled ardal yr
Heddlu, fel bod eu llais yn rhan
gynhenid o fy mhroses o wneud
penderfyniadau.

Comisiynu
Gwasanaethau

Tua diwedd blwyddyn ariannol
2018/19, comisiynais asesiad
anghenion allanol i roi adolygiad
annibynnol o’r gwasanaethau
a gomisiynwyd gan fy swyddfa.
Bydd hyn yn ddarn mawr o
waith ymgysylltu yn ystod y
flwyddyn nesaf, gan geisio
deall barn asiantaethau partner,
cydweithwyr yn yr heddlu,
darparwyr gwasanaethau a
defnyddwyr y gwasanaethau.
Wrth wneud hyn, byddaf yn
sicrhau bod dioddefwyr, a’r
rhai mwyaf agored i niwed yn
ein cymunedau, yn derbyn y
gwasanaethau mwyaf addas pan
fo angen arnynt.
Ar ôl cwblhau’r gwaith, bydd
canfyddiadau’r adroddiad yn
fewnbwn i waith fy swyddfa yn
y dyfodol a byddant yn caniatáu
canolbwyntio ar weithio mewn
partneriaeth a chomisiynu
gwasanaethau am y flwyddyn i
ddod.

Ymgysylltu

Yn Gomisiynydd, yr wyf wedi
ymrwymo i sicrhau fy mod i a fy
staff yn parhau i gynnig ystod
o gyfleoedd i chi gwrdd â mi a’r
heddlu ledled Dyfed-Powys.
Yn rhan o’r ymrwymiad hwn,
cynhelir digwyddiadau (fel yr un
amlasiantaethol a gynhaliwyd
yn Nhregaron) yn Nhycroes ac
yn Nwyrain Aberdaugleddau,
a byddwn yn rhedeg y broses
gyfan yn Nwyrain y Drenewydd;
o’r arolwg i’r digwyddiad
amlasiantaethol dilynol.

Gwaith Craffu

Yn ystod fy mlwyddyn lawn
olaf yn ystod y tymor hwn yn y
swydd, bydd fy staff yn parhau
i ganolbwyntio ar fy nghefnogi i
sicrhau bod y Prif Gwnstabl yn
darparu’r gwasanaeth plismona
mwyaf effeithiol ac effeithlon yn
Nyfed-Powys. Byddaf yn ceisio
cynnwys preswylwyr i ddweud
wrthyf pa broblemau sy’n achosi’r
pryderon mwyaf, a bydd hynny’n
ei dro’n fewnbwn wrth bennu
pynciau i ganolbwyntio arnynt, er
mwyn sicrhau bod fy ngwaith yn
gwneud gwahaniaeth i fywydau’r
rhai sy’n byw ac yn gweithio yn
ein hardal.

TCC

Cwblhawyd cam cyntaf y
prosiect gosod camerâu yn
ystod 2018/19, ac fe wnes i a
fy staff ymweld â phob tref wrth
iddynt gael eu gosod. Byddaf
yn parhau i roi gwybod i chi am
ddatblygiadau.
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Comisiynydd
Heddlu a
Throseddu
Dyfed-Powys

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, neu os hoffech dderbyn y ddogfen hon
mewn fformat amgen, cysylltwch â ni.
Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn ar gael yn Saesneg hefyd ar ein gwefan.
Cysylltwch â’r Comisiynydd:
Ffôn: 01267 226440
E-bost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
Post: SCHTh, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF
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