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Rhagair

Rwyf wedi cymryd rhywfaint o amser i fyfyrio ar yr heriau a'r cyfleoedd yr wyf wedi'u
hwynebu, ac ar sut yr ymatebwyd iddynt. Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn rhoi
crynodeb o'm gweithgarwch, gwaith fy swyddfa, a'r ffordd yr ydym yn cydweithio'n
adeiladol gyda Heddlu Dyfed-Powys i ddarparu'r gwasanaeth plismona gorau posibl.
Rwy'n angerddol am fy ngwaith ac am yr ardal yr ydym i gyd mor ffodus i fyw ynddi Dyfed-Powys. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gydag eraill dros y blynyddoedd
nesaf i adeiladu ar ein cyrhaeddiadau.
Rydym wedi ymdrechu dros y flwyddyn ddiwethaf i sicrhau bod cyfleoedd gennych i
gwrdd â ni a'r Heddlu i fynegi'ch pryderon, a'ch bod yn fy ngweld ar waith mewn
cyfarfodydd atebolrwydd cyhoeddus gyda'r Prif Heddweision a gynhelir ym mhob un
o'r pedair sir.
Rhoddwyd ffocws ar ymgysylltu â'r cyhoedd a chydweithio i ddiogelu'r rhai agored i
niwed. O ganlyniad newidiwyd y pwyslais - newid oedd fawr ei angen - i
ganolbwyntio ar y gofal a ddarperir i ddioddefwyr gan dîm Goleudy, gofal a gafodd ei
gydnabod yn genedlaethol bellach fel gofal eithriadol. Mae plismona effeithiol ac
effeithlon wrth wraidd popeth a wnawn, ac ni fydd hynny byth yn newid.
Adlewyrchir y camau cadarnhaol hyn yn arolwg diweddaraf Arolygiaeth Cwnstabliaeth
Ei Mawrhydi, a chawsom radd gyffredinol 'Da' am y tro cyntaf ers i'r Arolygiaeth
gyflwyno fframwaith arolygu PEEL. Rwyf yn hynod falch o’r gydnabyddiaeth
gadarnhaol hon. Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod bod tirwedd plismona'n newid
trwy'r amser, ac mae llawer iawn o waith o'n blaenau o hyd.
Mae'r Heddlu hwn yn sefydliad gweddol fychan sy'n gyfrifol am ardal sydd, i raddau
helaeth, yn wledig. Fy mwriad bob amser yw sicrhau proffil cenedlaethol i Heddlu
Dyfed-Powys. Rwyf wedi ymdrechu i ddylanwadu ar y penderfyniadau sy'n effeithio ar
yr Heddlu, ac ar Gymru fel gwlad, trwy aelodaeth o ystod o fyrddau cenedlaethol y
mae eu gwaith yn effeithio'n sylweddol ar ddyfodol plismona yng Nghymru.

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd Heddlu a Throseddu
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Gwybodaeth am yr Adroddiad Blynyddol hwn

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 ail
flwyddyn yn y swydd. Mae'r
un
ddeddf
yn
gosod
dyletswydd arnaf i gyhoeddi
Cynllun Heddlu a Throseddu, a
chyhoeddwyd fy Nghynllun ym
mis Mawrth 2017.
Roeddwn i'n glir ar ddechrau fy
nghyfnod yn y swydd mai
diogelwch a diogeledd DyfedPowys oedd fy mlaenoriaethau
pennaf. Yr wyf wedi ymrwymo i
gynrychioli
cymunedau,
i
ymgysylltu'n llawn gyda 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 gydgysylltiedig
wrth fynd i'r afael â throseddu ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Mae'r
adroddiad
hwn
yn
grynodeb o fy ail flwyddyn ac yn
amlygu rhai o fy nghynlluniau
allweddol ar gyfer 2018/19.

12 ffaith am fy rôl.
Yr wyf yn gyfrifol am:


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 dod â
phobl i gyfiawnder;
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:


'Plismona gweithredol', sef rheoli a
chyflenwi gwasanaethau plismona o
ddydd i ddydd; neu
Ymchwilio i gwynion yn erbyn
heddweision heblaw am y Prif
Gwnstabl.
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Amlygu fy mlaenoriaethau

Fy Nghynllun Heddlu a Throseddu
Cyhoeddwyd fy Nghynllun Heddlu a Throseddu ym mis Mawrth 2017, ac mae ar
gael yn fan hyn. Mae'n amlygu fy mlaenoriaethau a sut mae cynnydd yn cael ei
fesur.
Mae fy mlaenoriaethau yn ffocysu ar:





Gadw ein cymunedau’n ddiogel;
Ddiogelu’r rhai agored i newid;
Amddiffyn ein cymunedau rhag
bygythiadau difrifol; a
Chysylltu gyda chymunedau.

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 tanategir gan yr egwyddorion canlynol:






Cefnogi dioddefwyr;
Ymgysylltu â'r cyhoedd;
Cydweithio;
Darparu arweinyddiaeth gref; a
Sicrhau gwerth am arian.

CHTh Dafydd Llywelyn a PG Mark Collins.
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Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Mae gennyf dîm proffesiynol i'm
cynorthwyo sy'n dod ag ystod eang o
wybodaeth arbenigol i'r swyddfa. Yn
sgil f'addewid i beidio â phenodi
Dirprwy Gomisiynydd, yr wyf yn
dibynnu ar fy staff i roi cyngor i mi ar
ystod o faterion, o gyngor ariannol i
gydlynu gwirfoddolwyr.

bartneriaeth o ran datblygu perthynas
broffesiynol adeiladol o fewn yr Heddlu
a chyda phartneriaid allanol sy'n
ymwneud â darparu gwasanaethau
lleol. O ran hynny, bydd y Swyddfa'n
gatalydd ar gyfer newid cadarnhaol sy'n
darparu gwasanaethau effeithiol ac
effeithlon i'n cymunedau lleol.

Yn
2017/18,
ail-strwythurwyd
fy
swyddfa i sicrhau ei bod yn darparu
cymorth effeithiol ac effeithlon fel y
gallaf
gyflawni
fy
nyletswyddau
statudol.

Buddsoddi mewn Pobl yn
Lleol
Roedd yr ailstrwythuro yn gyfle i greu
cyfleoedd newydd yn fy swyddfa. Ym
mis Tachwedd 2017, fi oedd y
Comisiynydd Heddlu a Throseddu
cyntaf yng Nghymru i gyflogi prentis ac
intern. Dangoswyd bod prentisiaid ac
interniaid yn ychwanegu gwerth, yn
adeiladu gweithlu medrus at y dyfodol,
yn cryfhau teyrngarwch y staff, yn helpu
i gadw staff, yn newid rhagolygon gyrfa
ac yn esgor ar lwybrau diddorol newydd
ar gyfer y staff a'r cyflogwr. Ym mis
Medi 2017 cychwynnodd Ms Teleri
Thomas yn ei rôl, yn intern, trwy'r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol. Mae Teleri'n
astudio Hanes a Gwleidyddiaeth
Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth,
ac wedi gwneud cyfraniad wrth i mi
wireddu llawer o'r amcanion a osodwyd
ar ddechrau'r flwyddyn. Ymgeisiodd 19
am y swydd Prentis Cymorth Busnes,
ac mae'r ymgeisydd llwyddiannus, Ms
Anwen Howells, yn datblygu'n dda yn y
rôl, dan gyfarwyddyd ei thiwtor o Goleg
Sir Gâr.

Yr wyf yn gyfrifol am ystâd Heddlu
Dyfed-Powys a'r staff sy'n cynnal y tir
a'r adeiladau. Trosglwyddwyd y staff o'r
Heddlu ym mis Ebrill 2017, a bellach yr
wyf yn eu goruchwylio'n uniongyrchol
fel y gallaf roi'r Rhaglen Ystadau ar
waith
gyda'r
nod
o
alluogi'n
gwasanaethau i gefnogi'r gymuned yn
effeithiol.
Wrth drosglwyddo'r gwaith ystadau o'r
Heddlu i Swyddfa'r Comisiynydd
Heddlu a Throseddu (y Swyddfa) yn
Ebrill 2017 cynhaliwyd arolwg o
effeithlonrwydd y gwaith ystadau gan
ystyried y gofynion staffio. Roedd y
canfyddiadau'n fewnbwn i adolygiad o
strwythur y Swyddfa yn ei chyfanrwydd
a geisiodd ddod â'r ddau faes ynghyd,
a thrwy wneud hynny cynyddu
cydnerthedd, yn arbennig o ran rheoli
perfformiad a chymorth busnes.
Bydd y strwythur newydd yn gweithio
ochr-yn-ochr â strwythur llywodraethu
corfforaethol newydd Heddlu DyfedPowys, a chaiff ei alinio â'r ymagwedd
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Gweithio gyda'r Tîm Prif Heddweision

Yr wyf yn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif
am berfformiad yr Heddlu o gymharu
â'r Cynllun Heddlu a Throseddu.
Yng
nghyfarfodydd
y
Bwrdd
Plismona
bob
pythefnos,
a
chyfarfodydd Bwrdd Atebolrwydd yr
Heddlu bob tri mis, yr wyf yn
canolbwyntio ar agweddau gwahanol
ar waith yr Heddlu, gan ddarparu
cymorth
a
herio'r
perfformiad
cyffredinol o ran y blaenoriaethau a
gytunwyd. Cyhoeddir cofnodion y
cyfarfodydd hyn ar fy ngwefan.

Mae presenoldeb y Prif Gwnstabl a'r
Prif Swyddogion yn y cyfarfodydd hyn
wedi bod o fudd mawr i'r Heddlu er
mwyn clywed yn uniongyrchol am y
problemau sy'n effeithio ar wahanol
gymunedau. Ceir rhagor o fanylion
am y cyfarfodydd hyn ar fy ngwefan.
Mae presenoldeb y cyhoedd yn y
cyfarfodydd yn amrywio, gyda hyd at
50 yn mynychu dau gyfarfod, ac ond
10 yn mynychu cyfarfod arall. Er
hynny nid nifer y sawl sydd yn
mynychu sydd yn bwysig i mi, ond
cynnwys y trafodaethau sydd yn cael
eu cynnal, a bod cymunedau yn cael
cyfle i gyfarfod â phrif arweinwyr.

O dan arweinyddiaeth y Prif
Heddweision,
mae
perfformiad
Heddlu Dyfed-Powys wedi gwella'n
sylweddol yn ôl canlyniadau arolygon
gan
archwilwyr
Arolygiaeth
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân
ac Achub Ei Mawrhydi. Mewn sioe
deithio Prif Heddweision Heddlu
Dyfed-Powys
yn
ddiweddar,
canmolodd
Wendy
Williams,
Arolygiaeth
Cwnstabliaeth
Ei
Mawrhydi, y gwaith a wnaed gan
Heddlu Dyfed-Powys i wella ei arfer.

Yn 2017/18 gwnaethom ymweld â:

Yr wyf wedi cael y pleser o fynychu
nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu
cymunedol gyda'r Prif Gwnstabl Mark
Collins a Phrif Swyddogion eraill, gan
gynnwys
cyfarfodydd
Bwrdd
Atebolrwydd yr Heddlu ym Mhrifysgol
Aberystwyth (Gorffennaf '17), Coleg
Sir Benfro (Tachwedd '17) a Llyfrgell
Llanelli (Chwefror '18).
Ym mis
Tachwedd 2017, cychwynnais gyfres
o gyfarfodydd gyda'r hwyr ar y cyd â
Phrif Heddweision mewn lleoliadau
cyhoeddus ar draws ardal yr Heddlu.



Llanelli



Aberhonddu



Doc Penfro



Abergwaun



Aberystwyth

“Fel Prif Gwnstabl yr wyf yn gyfrifol am
ddiogelu'n cymunedau trwy ddarparu
plismona effeithlon, effeithiol ac ymatebol.
Mae ein Cynllun Gweithredu Heddlu a
Throseddu yn cefnogi'r Cynllun Heddlu a
Throseddu gan amlygu sut y byddwn yn
plismona er mwyn gwireddu blaenoriaethau'r
Cynllun Heddlu a Throseddu."
- Mark Collins BSc.
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Cadw ein cymunedau’n ddiogel

Rhaglen Ariannu Cymunedol

Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol

A minnau'n gyfrifol am gomisiynu
gwasanaethau ar gyfer cymunedau
Dyfed-Powys, yr wyf wedi darparu cyllid,
yn benodol am 2017/18 yn unig, ar gyfer
rhaglen gymunedol, a neilltuodd £75,000
ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi'r
blaenoriaethau yn y Cynllun Heddlu a
Throseddu. Gwahoddais geisiadau a
fyddai'n ychwanegu at y gweithgarwch
oedd
eisoes
ar
y
gweill
yng
nghymunedau Dyfed-Powys.

2017/18 oedd blwyddyn olaf y contract
gyda Gwalia.
Yn ystod 2017/18,
parhaodd i ddarparu ei wasanaeth ar
draws ardal Dyfed-Powys i leihau
effeithiau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.
Yn ystod y flwyddyn, cafwyd 472 o
atgyfeiriadau. Roedd 330 o'r rhain am
orfodaeth, 121 am gymorth, a 21 yn gofyn
am gyflafareddu. Yn 5 o'r achosion hyn,
cafwyd cytundeb cadarnhaol rhwng y rhai
oedd yn defnyddio cyflafareddu.

Cawsom ein boddi gan geisiadau gan
grwpiau
cymunedol, elusennau
a
sefydliadau ar draws Dyfed-Powys.
Derbyniwyd 106 cais am gyfanswm o
£460k! Ar ôl trafodaethau anodd iawn
wrth ystyried cymaint o achosion da,
llwyddodd 11 cais. Rhoddwyd cyfanswm
o £49,855 yn y lle cyntaf i amrediad o
brosiectau megis mynd i'r afael ag
ecsploetio plant yn rhywiol ar-lein a
gweithgareddau gwrthdyniadol ar gyfer
pobl ifanc. Mae manylion y ceisiadau
llwyddiannus ar gael ar fy ngwefan.
Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r
prosiectau llwyddiannus wrth iddynt
ddatblygu.

Comisiynwyd
Gwalia
i
ddarparu
gwasanaeth dan arweiniad dioddefwyr ar
draws ardal yr Heddlu. Yn ôl yr adborth
gan bartneriaid, mae wedi parhau i gynnig
trefniadau hyblyg er mwyn darparu'r
gwasanaeth gorau i bawb. Mae’r
ymagwedd hyblyg hon wedi caniatáu
addasiadau amser real i'r gwasanaeth i
ddioddefwyr. Yn ystod y flwyddyn, cafwyd
trafodaeth am ddyfodol y gwasanaeth ac o
fis Ebrill 2018 bydd rheoli Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol yn rhan o wasanaeth
Goleudy. Bydd Goleudy, sy'n cynnig y
gwasanaeth cynorthwyo ac atgyfeirio
dioddefwyr Dyfed-Powys ar hyn o bryd, yn
gyfrifol am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
hefyd.
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Cadw ein cymunedau’n ddiogel

Gwasanaethau Camddefnyddio
Sylweddau

Ymosodiadau ar Weithwyr y
Gwasanaethau Brys

Ar hyn o bryd, yr wyf yn buddsoddi mewn
gwasanaethau a gomisiynir ar y cyd yn
ardaloedd Byrddau Iechyd Hywel Dda a
Phowys. Mae'r gwasanaethau hyn yn
darparu cymorth ac atgyfeiriadau i
wasanaethau eraill ar gyfer unigolion
gydag anghenion o ran camddefnyddio
sylweddau, boed o fewn y system
cyfiawnder troseddol neu beidio.

Ym mis Mawrth 2018, ysgrifennais at
y 7 Aelod Seneddol yn ardal Heddlu
Dyfed-Powys i'w hannog i gefnogi'r Bil
Ymosodiadau
ar
Weithwyr
y
Gwasanaethau Brys (Troseddau) sydd
ar y gorwel.

Atgyfeiriwyd oddeutu 846 unigolyn yn
ystod y flwyddyn.
Dechreuodd 509
dderbyn triniaeth, a chafwyd canlyniad
cadarnhaol ar gyfer 53% o gleientiaid y
gwasanaeth.
Daw’r contract gyda
Kaleidoscope (ar gyfer Powys) i ben ym
mis Mawrth 2019. Argymhellais i Fwrdd
Cynllunio Ardal Hywel Dda ddefnyddio'r
opsiwn i ymestyn y contract presennol
gyda Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol
Dyfed am 12 mis ychwanegol tan 31
Mawrth 2019. Byddai hynny'n caniatáu
gwneud rhywfaint o welliannau i'r
gwasanaeth cyfredol ar gyfer cyfiawnder
troseddol ac ail-ystyried y modd yr ariennir
y gwaith penodol hwn.
O ymestyn y contract tan 31 Mawrth 2019,
bydd yr amserlen yn alinio ag amserlen
Bwrdd Cynllunio Ardal Powys - y dyddiad
cyntaf yng nghymal terfynu ei gontract yw
31 Mawrth 2019. Felly bydd modd cynnal
trafodaethau yn ystod y flwyddyn ariannol
nesaf ar lefel Dyfed-Powys.

Mae hyn yn gynnig pwysig sy'n ceisio
tanlinellu
pwysigrwydd
diogelu
gweithwyr y gwasanaethau brys rhag
ymosodiadau.
Mae gweithwyr y
gwasanaethau brys yn gwneud eu
gorau glas i ddarparu gwasanaethau
amhrisiadwy, diwrnod ar ôl diwrnod,
beth bynnag fo'r amgylchiadau.
Y llynedd, cofnododd Heddlu DyfedPowys 187 ymosodiad yn erbyn
heddwas, 48 ohonynt yn ddifrifol.
Mae hyn yn annerbyniol. Yr wyf yn
sefyll
gyda
chydweithwyr
a
heddweision, ac yn wir gyda holl
weithwyr y gwasanaethau brys, i
gefnogi'r Bil hwn.
Yn 2017/18 dosbarthwyd Camerâu
Fidio a Wisgir ar draws Dyfed-Powys i
wella’r broses o ymchwilio cwynion yn
erbyn
swyddogion,
i
wneud
swyddogion yn fwy atebol i’r cyhoedd
ac i warchod swyddogion a’r cyhoedd.

Wyddoch chi?
Ym Mehefin 2017, llwyddodd heddweision Dyfed-Powys yn Y Trallwng
sicrhau’r ple euog cyntaf a gysylltir yn uniongyrchol â thystiolaeth
Camerâu Fidio a Wisgir, yn sgil rhoi’r dystiolaeth hon ar waith ar draws
ardal yr Heddlu.
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Cadw ein cymunedau’n ddiogel

Tîm Diogelwch Cymunedol Sir
Benfro
Oherwydd f'awydd i gefnogi Timoedd
Diogelwch Cymunedol ar draws
Dyfed-Powys, buddsoddais £34,890
dros 3 blynedd yn Nhîm Diogelwch
Cymunedol Sir Benfro i ariannu'r
Prosiect Gwrthfwlio Ki-Va. Yn ystod
cyfnod y grant, bydd y prosiect yn
ceisio cyflwyno rhaglen i atal bwlio ac i
fynd i'r afael ag achosion bwlio mewn
modd effeithiol. At hynny, bydd Tîm
Diogelwch Cymunedol Sir Benfro yn
sefydlu'r prosiect mewn ysgolion
cynradd
ac
uwchradd,
gyda'r
amcanion a ganlyn 










Gosod mesuriad gwaelodlin
wedi’i selio ar ganlyniadau
arolwg gwrth-fwlio a wnaed
gyda phobl ifanc yn 2016;
Deall lefel a natur y seiberfwlio sy'n digwydd;
Asesu
ymwybyddiaeth
disgyblion am ffynonellau
cymorth o ran problemau
bwlio;
Asesu barn y disgyblion am
effeithiolrwydd ymateb eu
hysgolion i fwlio;
Darparu tystiolaeth empirig ar
gyfer datblygu polisïau ac
argymhellion er mwyn gwella;
Darparu cyfleoedd i ddangos
ymarfer
cydraddoldeb
enghreifftiol a thystiolaeth
gefnogol.
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Diogelu’r rhai agored i newid

Cynhadledd Dydd Gŵyl Ddewi
'Iechyd Meddwl a Phlismona'
Yn sgil llwyddiant fy nghynhadledd ar
Reolaeth
Gymhellol
yn
2016,
sicrhaodd
fy
nhîm
gymorth
sefydliadau partner, gwasanaethau a
gomisiynwyd
a
chynrychiolwyr
heddluoedd
eraill
i
gynnal
Cynhadledd Iechyd Meddwl yn 2017,
gan ganolbwyntio ar ‘Iechyd Meddwl
mewn Plismona’.

Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth
hygyrch o safon i'r rhai yn ein
cymunedau sydd ag angen cymorth o
ran iechyd meddwl. Mae gweithio
mewn partneriaeth yn hanfodol wrth
ymateb i, a mynd i'r afael â, y
problemau sydd o'n blaenau.

Cafwyd cyflwyniadau addysgiadol, ac
yn aml cynhyrfus, gan y Prif Gwnstabl
Mark Collins, Yr Athro John Williams,
Michael Brown OBE a Mr Tony
Herbert.
Bu farw mab Tony, sef
James Herbert, yn frawychus yn nalfa'r
heddlu yn ardal Avon a Gwlad yr Haf
yn 2010.
Roedd araith Tony'n
goffadwriaeth ingol am ei ymgyrch
dros gyfiawnder cymdeithasol ers
marwolaeth ocheladwy James yn
2010, gan ystyried mewn modd
parchus effaith marwolaeth James ar
yr heddweision oedd yn ymwneud â'i
gadw yn y ddalfa.
Yn ystod y digwyddiad, cefais yr
anrhydedd
a'r fraint
o
lansio
gwasanaeth gwych newydd y GIG, o'r
enw 'IAWN'. Datblygwyd 'IAWN' gan
Fwrdd Iechyd Hywel Dda mewn
partneriaeth â Gweithredu dros Iechyd
Meddwl Gorllewin Cymru.
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Diogelu’r rhai agored i newid

Cefnogi Dioddefwyr

Timoedd Troseddu Ifainc

Yn ystod 2017/18, rwyf wedi
gweithio’n agos â phartneriaid
diogelwch cymunedol a chyfiawnder
troseddol i ddiogelu plant a phobl
ifanc, teuluoedd, ac oedolion agored i
niwed.

Mae cefnogi pobl ifanc yn bwysig iawn i
mi. Gall gweithio gyda phobl ifanc
mewn modd pwrpasol ac ataliol leihau
troseddu a'r risg o niwed i bobl ifanc.
Eleni, codais y swm a fuddsoddais yn
Nhimoedd Troseddu Ieuenctid o 60%,
gan gynyddu'r cyfanswm o £110,000
(2016/17) i £180,000. Mae'r Timoedd
hyn yn dimoedd amlasiantaethol sy'n
dod â'r gwasanaethau Heddlu, Iechyd,
Gwasanaethau Cymdeithasol, Prawf ac
Addysg at ei gilydd. Yn ogystal â fy
nghyfraniad innau, ariennir y Timoedd
gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau
Lleol. Maent yn gweithio i leihau'r risg y
bydd pobl ifanc rhwng 8 a 17 oed yn
troseddu, ac i wella eu diogelwch a’u
lles.
Gwneir hyn trwy gyfweliadau
wedi'u targedu, ac mae ymwneud y bobl
ifanc yn wirfoddol. Atgyfeiriwyd 426
unigolyn yn ystod 2017/18. Roedd 70%
o'r rhain yn wrywaidd, ac 85% yn iau na
16 oed. Gwneir rhagor o ddadansoddi
yn ystod y flwyddyn nesaf i fesur y
canlyniadau cadarnhaol a geir trwy'r
ymyriadau hyn. Bydd y gwaith hwn yn
cynnwys nodi faint yw’r arbedion sy'n
deillio o'r rhaglen hon a sut y gall
ymyriadau sicrhau lleihad tymor hir ym
maint y troseddu gan bobl ifanc, a hefyd
yn lleihau'r risg y bydd troseddwr ifanc
yn troi'n droseddwr mewn oed, gan
dorri'r cylch troseddu.

Amddiffyn Plant
Mae Llamau'n darparu cymorth
uniongyrchol i blant a phobl ifanc gan
gynnig cyfle i siarad am eu profiadau
a deall pam yr aethant ar goll. Trwy
gydol
2017/18,
cafwyd
1230
adroddiad am berson ifanc ar goll.
Atgyfeiriwyd 339 o’r rhain ar gyfer
cyfweliad i wrando ar yr hyn a
ddigwyddodd. O'r rhain, roedd 304 yn
gyfweliadau cyntaf o'r fath am yr
unigolyn.
Yn 59 achos, nodwyd
materion ecsploetio rhywiol yn erbyn
plentyn, ac atgyfeiriwyd 44 i dimoedd
diogelu.
Mae'r
gwasanaeth
yn
costio
uchafswm o £245 y cyfweliad o
gymharu â'r gost o ymchwilio i achos
o berson ar goll, sef rhwng £1300 a
£2400. Mae'r contract wedi'i ymestyn
i 31 Mawrth 2020 am y pris cyfredol.
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Cam-drin Domestig

Cam-drin Rhywiol

Mae cam-drin domestig yn un o'r
problemau
mwyaf
difrifol
sy'n
wynebu'n cymuned o hyd, ac felly'n
parhau i fod yn flaenoriaeth uchel yn fy
Nghynllun Plismona. Mae'n effeithio
ar ddynion a menywod fel ei gilydd ac
yn ymestyn ymhell yn ein cymunedau,
gan effeithio nid yn unig ar y rhai sy'n
destun y cam-drin ei hun ond hefyd ar
eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Mae Llwybrau Newydd yn parhau i
ddarparu mynediad 24 awr y diwrnod at
gymorth argyfwng ar gyfer dioddefwyr, yn
ogystal â chymorth parhaol mewn
awyrgylch diogel sy'n cynnig eu diogelu,
a gofal clinigol a fforensig arbenigol.

Yn ystod 2017/18, roedd Hafan
Cymru'n darparu gwasanaeth cam-drin
domestig annibynnol ar draws pedair
sir
Dyfed-Powys.
Roedd
y
gwasanaeth yn parhau i gynorthwyo'r
rhai a ddioddefodd yr effeithiau, ac yn
arbennig y rhai sy'n agored i niwed
neu sy'n wynebu risg uchel o gamdrin.
Mae Cynghorwyr Cam-drin
Domestig Annibynnol yn gweithio'n
agos â dioddefwyr cam-drin domestig
ac yn eu cynorthwyo'n ymarferol ac yn
emosiynol o adeg riportio digwyddiad
tan ddiwedd y broses cyfiawnder
troseddol. Yn 2017/18, atgyfeiriwyd
801 unigolyn i'r gwasanaeth ar draws
ardal yr Heddlu.
Derbyniwyd 543
achos, bron 70% o'r holl rai a
atgyfeiriwyd. O'r rhain, dywedodd 263
eu bod yn teimlo'n fwy diogel erbyn
diwedd y broses.
Daeth contract Hafan Cymru i ben ar
31 Mawrth 2018. Fodd bynnag, yr wyf
wedi ymestyn y contract am 3 mis i
sicrhau parhad y gwasanaeth wrth i'r
tendr llwyddiannus gael ei weithredu.

Cafwyd 356 atgyfeiriad yn 2017/18;
roedd bron i 40% o'r atgyfeiriadau i
Lwybrau Newydd yn ystod y flwyddyn yn
achosion hanesyddol; dywedodd 77% o
gleientiaid yr oeddent yn teimlo'n llai isel
ar ôl derbyn triniaeth, gyda 83% yn
dweud yr oeddent yn gallu ymdopi'n well.
Mae'r contract presennol yn cynnwys
£32,000 am weithiwr argyfwng ar
safleoedd y Drenewydd ac Aberystwyth,
£42,339 ar gyfer dioddefwyr Cam-drin
Rhywiol yn erbyn Plant, a chyfraniad o
£63,000 ar gyfer y gweithiwr argyfwng a'r
Cynghorydd Trais Rhywiol Annibynnol ar
safle Caerfyrddin.

‘Dwi am i ddioddefwyr deimlo'n hyderus y bydd
pobl yn gwrando arnynt ac yn eu credu wrth
iddynt riportio trosedd. Dylai pob trosedd neu
ddigwyddiad gael ei gofnodi'n gywir ar adeg y
riportio. Dwi am i Heddlu Dyfed-Powys weithio
gyda dioddefwyr i leihau'r nifer o droseddau
sy'n mynd heb eu riportio, yn arbennig y rhai a
allai gael effaith andwyol ar y rhai sy'n agored i
niwed, megis cam-drin domestig, trosedd
casineb a throseddau rhywiol.’ - Dafydd
Llywelyn (Comisiynydd)
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Bodlonrwydd Dioddefwyr
Yn ystod 2017/18, cynhaliwyd 836
cyfweliad gyda dioddefwyr trosedd.
Dangosodd y canlyniadau fod 77% o'r
dioddefwyr hyn yn fodlon ar y 'profiad
yn ei gyfanrwydd' o'r gwasanaeth a
ddarparwyd a bod 91% yn fodlon ar y
driniaeth a gawsant gan yr heddlu.
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal y
cyfweliadau, ac mae Swyddog Camdrin Domestig yn ymgysylltu gyda
dioddefwyr cam-drin domestig. Mewn
achos lle nad yw'r dioddefwr yn fodlon
ar y lefel o gysylltiad a gafwyd, gall y
galwr ymchwilio i'r achos a hysbysu’r
swyddogion perthnasol. Caiff achos ei
ail-agor lle bo angen, ac mae'r ffaith
bod y gwasanaeth hwn yn fewnol yn
ein galluogi i ddysgu gwersi o
brofiadau'r gorffennol er mwyn sicrhau
gwelliant cyson yn y gwasanaeth i
ddioddefwyr trosedd.
Cyfiawnder Adferol
Darperir
gwasanaeth
cyfiawnder
adferol dan arweiniad dioddefwyr gan
Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru.
Mae hwyluswyr hyfforddedig ac
achrededig yn gweithio gydag
unigolion i gyd-benderfynu sut i drin
sgil-effeithiau trosedd.
Yn ystod 2017/18, derbyniwyd 26
atgyfeiriad,
a
chwblhawyd
2
gynhadledd cyfiawnder adferol.

'Mae diogelu'r rhai sy'n agored i niwed yn
flaenoriaeth allweddol i mi. Credaf fod
pawb, yn arbennig y rhai sy'n fwyaf agored
i drosedd a cham-drin oherwydd eu
hoedran, ethnigrwydd, anabledd, iechyd,
cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw ffactor
arall, yn haeddu byw'n ddiogel heb
ddioddef niwed neu gam-drin.'
- Dafydd Llywelyn (Comisiynydd)
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Prosiect Braenaru

Goleudy

Yn 2017/18, rydym wedi paratoi ar
gyfer lansio Prosiect Braenaru, sydd
yn brosiect ar y cyd gyda'n partner yn
y sector gwirfoddol, Pobl. Bwriedir
lansio'r prosiect yn Ebrill 2018. Mae'r
ymgais hwn i newid diwylliant yn ceisio
mynd i'r afael ag achos sylfaenol
troseddu a'r problemau iechyd a
chymunedol cysylltiedig.

Ym mis Medi 2017, ymwelodd y
Farwnes Newlove, sef y Comisiynydd
Dioddefwyr, â Phencadlys Heddlu
Dyfed-Powys
i
lansio
Fforwm
Ymgysylltu Dioddefwyr Dyfed-Powys.
Gall mynd trwy gamau amrywiol y
broses cyfiawnder troseddol ddanto
dioddefwyr; fodd bynnag, gallwn
oresgyn y rhwystrau y maent yn eu
hwynebu trwy ymgysylltu, a chymorth.

Mae'n rhaglen amlasiantaethol gyda'r
nod o fynd i'r afael ag ymddygiad
troseddol llawer cynharach yn nhaith
troseddu
unigolyn,
a
gwella
ymwybyddiaeth am fynediad at
wasanaethau ym maes iechyd. Bydd
y rhaglen yn gweithio gyda darparwr
o'r trydydd sector i ddarganfod pam
bod unigolyn wedi troseddu ac i nodi'r
ymyriadau gorau fel y gellir defnyddio
gwasanaethau addas i gefnogi'r
unigolyn i osgoi troseddu. Yr amcan
yw nodi pa unigolion sydd â'r risg
fwyaf o droseddu ar lefel isel a lleihau
nifer y dioddefwyr trwy gynnig contract
4 mis o hyd i droseddwyr cymwys i
dderbyn cymorth yn lle cael eu herlyn.
Bydd y contract yn cynnig ymyriadau i
fynd i'r afael â'r rhesymau sylfaenol
am y troseddu, ac i atal y troseddwr
rhag troseddu eto.

Rwyf innau, fel Comisiynydd, yn credu
ei bod yn hanfodol i ni gydweithio â
dioddefwyr i sicrhau croesawu eu barn
a gwrando'n ofalus arnynt.
Mae
Goleudy'n wasanaeth a gomisiynwyd
sy'n darparu'r cymorth angenrheidiol i
bawb sydd wedi'i effeithio gan
drosedd, a ydynt wedi'i riportio i'r
heddlu ai peidio, er mwyn iddynt ddod
dros y profiad. Cynigir cymorth i
ddioddefwyr a thystion ar draws ardal
Heddlu Dyfed-Powys.
Un o
nodweddion pwysig Goleudy yw bod
dioddefwyr
yn
cael
siarad
â
chynrychiolydd am eu dewisiadau os
nad ydynt wedi riportio'r drosedd, gan
ganiatáu i ddioddefwyr drafod eu
profiad ar eu cyflymder eu hunain cyn
symud ymlaen.

Bydd Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a
Throseddu, a Heddlu Dyfed-Powys, yn
gweithio gyda Pobl i roi'r cynllun ar
waith yn Sir Benfro am 12 mis o Ebrill
2018 fel cynllun prawf.

CHTh Dafydd Llywelyn a Chomisiynydd Dioddefwyr Y
Farwnes Newlove ym Mhencadlys yr Heddlu DyfedPowys, 22/09/2017.

14

Amddiffyn ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol

Profiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod - Cronfa'r Swyddfa Gartref
ar gyfer Trawsnewid yr Heddlu

Buddsoddi mewn Ymchwilwyr
Ariannol

Mae'r prosiect Profiadau Niweidiol yn
ystod
Plentyndod
yn
ymagwedd
gydweithredol tuag at blismona ar gyfer
rhai sy'n agored i niwed yng Nghymru:
datblygu ymagwedd wybodus aml-bartner
er mwyn ymyrryd yn gynnar ac atal
achosion sylfaenol y troseddu.
Mae'n
brosiect cydweithredol Cymru gyfan rhwng
y pedwar Comisiynydd Heddlu a
Throseddu. Arweinir y prosiect ar y cyd
gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Mae'r prosiect yn rhan o uchelgais
ehangach i dorri cylch cenedliadol
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod,
gan leihau'r risg o ganlyniadau gwael trwy
sefydlu sail amlasiantaethol ar gyfer
ymyriad cynnar ac ataliaeth, ac mae'n
creu'r potensial i leihau nifer y
digwyddiadau a phroblemau sy'n galw am
lawer o amser gan yr heddlu a'r System
Cyfiawnder Troseddol.
Mae'r prosiect
wedi ennill cyfanswm o £7 miliwn dros 3
blynedd o Gronfa'r Swyddfa Gartref ar
gyfer Trawsnewid yr Heddlu.
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Gwnaed cyfraniad o £37,263.60 yn
ogystal â chostau hyfforddiant o £3,301
i'r Adran Ymchwiliadau Troseddol o'r
gyllideb Deddf Enillion Troseddau. Aeth y
cyfraniad tuag at gynyddu nifer yr
Ymchwilwyr Ariannol yn y Tîm Trosedd
Ariannol, gan gynyddu cydnerthedd y tîm
a'i allu i ymchwilio i drosedd ariannol.

Amddiffyn ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol

Gwerthuso Effaith Gymunedol
Amcanion y prosiect yw cynyddu nifer
y bobl ifanc rhwng 11 a 24 oed y mae
gwasanaethau allymestyn yn cysylltu
â nhw, a chynyddu'r nifer o bobl ifanc
sy'n ymwneud â gweithgarwch
gwrthdyniadol ystyrlon.

Buddsoddais £5,000 yn Heddlu DyfedPowys a Phrifysgol De Cymru i'w
galluogi i werthuso gweithred gan yr
heddlu yn Llanelli. Bwriad y weithred
oedd gwrthsefyll lefel y cyflenwad
cyffuriau mewn sawl cymuned yn
Llanelli, a bwriad y buddsoddiad oedd
gwerthuso effaith y fath weithrediadau
ar gymunedau a pha mor effeithiol
ydynt.
Mi fydd y gwersi hyn yn
cynorthwyo gweithrediadau yn y
dyfodol.

Cyngor Gwasanaethau
Gwirfoddol Cymru

Ieuenctid

Buddsoddais £33,000 mewn cynllun
peilot 12 mis y Cyngor. Bydd hyn yn
fy helpu i gyflawni'r amcanion yn y
Cynllun Heddlu a Throseddu, ac yn
benodol Blaenoriaeth 3: Amddiffyn
ein cymunedau rhag bygythiadau
difrifol.
Amcanion y prosiect hwn yw:








Defnyddio
sgiliau
a
dyfeisgarwch
sefydliadau
ieuenctid
gwirfoddol
i
gefnogi pobl ifanc;
Gwella cyfleoedd bywyd a
rhagolygon pobl ifanc 11-24
oed yn ardaloedd yr angen
mwyaf ym mannau difreintiedig
penodol yng Nghaerfyrddin ac
Abergwaun;
Cyflogi 4 gweithiwr ieuenctid
allgymorth sesiynol i ddarparu
cymorth ymarferol i bobl ifanc;
Bod y Cyngor yn darparu
gweithgarwch gwrthdyniadol ar
gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 24
oed yng Nghaerfyrddin ac
Abergwaun.

CHTh Dafydd Llywelyn a Chomisiynydd Dioddefwyr y
Farwnes Newlove ym Mhencadlys yr Heddlu DyfedPowys, 22/09/2017.
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Cysylltu gyda chymunedau

Gwirfoddolwyr

Cynllun Lles Anifeiliaid

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 Ansawdd. Ar hyn o
bryd, mae gennyf 48 gwirfoddolwr yn
gweithio gyda mi i helpu monitro a
sicrhau proffesiynoliaeth o fewn
Heddlu
Dyfed-Powys.
Mae'r
cynlluniau gwirfoddoli sydd ar gael yn
fy swyddfa yn bwysig o ran fy
nghefnogi i wireddu fy ngweledigaeth
ac wrth gyflawni'r Cynllun Heddlu a
Throseddu.

Mae'r gwirfoddolwyr yn y Cynllun Lles
Anifeiliaid yn ystyried lles ac amodau
cŵn heddlu Dyfed-Powys o ran eu
llety, a sut maent yn cael eu hyfforddi,
eu cludo a'u defnyddio.
Mae ein
hymwelwyr Lles Anifeiliaid yn aelodau
annibynnol o’r gymuned leol. Mae hyn
yn codi hyder y cyhoedd bod yr
heddlu'n gofalu am, a hyfforddi, cŵn yr
heddlu mewn modd gwâr, moesegol a
thryloyw.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
ymwelodd ein Hymwelwyr Lles
Anifeiliaid 26 tro â thrafodwyr cŵn, ac
yn ystod yr ymweliadau hyn, gwelsant
54 ci. Ni chodwyd yr un pryder yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf o ran lles
cŵn Heddlu Dyfed-Powys. Ym mis
Medi 2017, trefnwyd diwrnod hyfforddi/
diolch blynyddol. Yn rhan o'r diwrnod
hyfforddi, cafodd yr Ymwelwyr Lles
Anifeiliaid ddiweddariad gan yr Adran
Cŵn ar ei gwaith yn ystod y flwyddyn,
a chawsant gyfle hefyd i weld
trafodwyr newydd yn mynd trwy eu
hyfforddiant gyda'u cŵn.

Hyfforddiant Gwirfoddolwyr
Yn 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
ynghyd am ddiwrnod llawn sesiynau
datblygu,
gan
gynnwys
iechyd
meddwl, craffu effeithiol, stopio a
chwilio, diogelu data a sgiliau cadeirio
cyfarfodydd.
Wythnos Gwirfoddolwyr
“Bydd yr wythnos gwirfoddolwyr
rhwng 1 a 7 Mehefin yn gyfle i
ddathlu gwirfoddoli yn ei holl
amrywiaeth. Ar hyn o bryd, mae 48
gwirfoddolwr yn gweithio i fy
swyddfa, a bydd hyn yn gyfle i mi
ddweud diolch i bob un ohonynt.”
-

Dafydd Llywelyn (Comisiynydd)
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Pwyllgor Sicrhau Ansawdd
Mae'r Panel Sicrhau Ansawdd, a
sefydlwyd yn Rhagfyr 2016, wedi
parhau i ddatblygu, a bellach mae'n
adolygu ystod eang o gysylltiadau
rhwng yr heddlu a'r cyhoedd. Yn
ystod 2017/18, ystyriodd y Panel nifer
o:











Achosion
cwyn
gyda
datrysiad lleol;
Galwadau a driniwyd trwy
Ganolfan Gyfathrebu'r Heddlu,
hynny yw galwadau 999, 101, a
switsfwrdd;
Achosion anfodlonrwydd ar lefel
isel; a
Digwyddiadau Stopio a Chwilio.

Darparu
sicrwydd
am
effeithlonrwydd prosesau (trwy
nodi lle mae oedi, a holi
amdano);
Cefnogi lledaenu pwyntiau
dysgu trwy a rhwng adrannau;
Darparu barn annibynnol ar
ddulliau cyfathrebu'r Heddlu,
gan sicrhau cadw'r ffocws ar y
cyhoedd (trwy chwalu jargon
ac awgrymu gwelliannau i
gyfathrebu ysgrifenedig).

Yn ddiweddar, mae fy swyddfa wedi
recriwtio pedwar Aelod newydd i’r
Panel, gan sicrhau cydnerthedd
ychwanegol ac ychwanegu ystod
ehangach o brofiad i’r grŵp. Yr wyf yn
hynod o ddiolchgar am y cymorth y caf
i gan y Panel er mwyn sicrhau
gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n
cymunedau.

Mae sylwadau aelodau'r Panel yn cael
eu bwydo'n ôl yn uniongyrchol i'r adran
berthnasol iddi wneud sylwadau neu
weithredu.
Hefyd, daw adroddiad
uniongyrchol i mi a'r Prif Gwnstabl yng
nghyfarfodydd bob tri mis Bwrdd
Atebolrwydd yr Heddlu. Yn gynyddol,
mae'r Panel yn derbyn ceisiadau gan
yr Heddlu i adolygu meysydd cysylltu
ychwanegol, sydd yn tystio i werth yr
adborth o ran hwyluso gwella'r
gwasanaeth gan ffocysu ar y cwsmer.
Hyd yma, mae adborth y Panel wedi:




Nodi meysydd arfer da, gan
arwain at ganmol a chydnabod
staff;
Awgrymu meysydd lle dylai'r
goruchwyliwr gynnal arolwg i
sicrhau cynnal y safonau (trwy
ofyn am farn y goruchwyliwr ar
y modd y triniwyd rhai o'r
cysylltiadau);

Y Pwyllgor Sicrhau Ansawdd, 2018
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Diwrnodau Ymgysylltu
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 o fewn un
lleoliad yn cyfarfod gyda nifer o
grwpiau ac unigolion.
Yn 2017/18 mi gwrddais ag:


Ysgolion;



Cynghorwyr lleol;



Swyddogion
Plismona Lleol;



Mudiadau
sydd
wedi
derbyn arian o’m Cronfa
Gymunedol;



Mudiadau elusengar; ac



Unigolion sydd â materion
plismona personol i’w
trafod.

Cyfarfodydd
Cymunedol

gyda

Timoedd

CHTh Dafydd Llywelyn a PG Mark Collins

Grwpiau

Yn ystod yr ymweliadau hyn
rydw i’n rhoi trosolwg o’m
swyddogaethau i’r grŵp, ac yn
ymgysylltu gyda nhw ar faterion
lleol.
Yn 2017/18 mi gwrddais â:


Sefydliadau i fenywod;



Merched y Wawr;



Cylch Cinio;



Probus;



Cynghorau Tref a
Chymuned; a



Grwpiau elusengar.

CHTh Dafydd Llywelyn a disgyblion Ysgol Newtown Law.
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Panel Craffu Gwarediadau y
Tu Allan i’r Llys
Mae cyfrifoldeb gan gynrychiolwyr o
holl feysydd y system cyfiawnder
troseddol i adolygu addasrwydd
gwarediadau y tu allan i’r llys ar fy
rhan.
Yn 2017, trosglwyddwyd
cadeiryddiaeth y Panel o David ParryWilliams, Cadeirydd Mainc Ynadon
Sir Gaerfyrddin, i Nick Powell,
Cadeirydd
Mainc
Ynadon
Sir
Drefaldwyn. Yr wyf yn ddiolchgar am
gymorth ac arweiniad David dros y
blynyddoedd, ac yn croesawu Nick i'r
swydd.







Yn ystod 2017/18, mae'r Panel
wedi adolygu:





Gwelliannau i'r prosesau
rhwng asiantaethau megis rhwng
yr Heddlu a'r Timoedd Troseddu
Ifainc;
Newidiadau i gofnodion trosedd er
mwyn
sicrhau
cofnodi
canlyniadau'n gywir; 
Cychwyn arolwg mewnol o'r holl
warediadau y tu allan i’r llys yn
ymwneud â throseddau rhywiol
gan bobl ifanc. O ganlyniad i'r
arolwg
hwn,
cafwyd
pum
argymhelliad ynghylch gwella trin
y

10 achos o ymosodiad ar yr
heddlu;
18 achos o feddu ar
gyffuriau rheoledig;
19 achos o ddigwyddiadau
domestig/arfau tân;
16 achos yn ymwneud â threfn
gyhoeddus.

Mae aelodau'r Panel yn trafod
amgylchiadau pob achos yn fanwl er
mwyn dod i gasgliad a yw'r drosedd
wedi'i thrin mewn modd addas, ac o
ganlyniad a driniwyd y troseddwr
drwydybiedig mewn modd cymesur.
Yn gynyddol, mae'r Panel yn ystyried
sut yr ystyrir barn y dioddefwyr wrth
ddod i benderfyniad.
Yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf, mae'r Panel wedi
cael dylanwad o ran:


Cyfarwyddyd,
adborth
a
hyfforddiant
ychwanegol
i
heddweision,
staff
a
goruchwylwyr o ran gwneud
penderfyniadau ac arferion
cofnodi;

fath achosion. 
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gwahoddwyd Ymwelydd ynghyd â
rhywun o fy swyddfa i roi mewnbwn ar
rôl Ymwelwyr yn rhan o hyfforddiant i
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.

Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa
Mae'n ofyniad statudol i mi gynnal
Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â'r
Ddalfa. Mae'r gwirfoddolwyr hyn yn
ymweld â dalfeydd i wirio lles
carcharorion a sicrhau diogelu eu
hawliau.
Maent yn rhoi sicrwydd
annibynnol i mi am amodau dal
carcharorion yn y ddalfa, gan roi
sicrwydd i'r cyhoedd bod carcharorion
yn cael eu trin mewn modd addas a
theg yn ardal Dyfed-Powys.
Ym mis Medi 2017, trefnodd fy swyddfa
ddiwrnod hyfforddi blynyddol ar gyfer yr
holl Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa.
Ymhlith y pynciau a gyflwynwyd yn
ystod y diwrnod, cafwyd sesiwn am y
fan 'O’r Stryd i’r Ddalfa' ac adolygiad o'r
hyn a gofnodir ar gofnod dalfa unigolyn.
Recriwtiwyd 7 Ymwelydd newydd yn
ystod 2017, ac ymunasant â'r rota ym
mis Hydref. Cafodd pob Ymwelydd
newydd
hyfforddiant
sefydlu
ac
ymweliad cysgodol â dalfa yng nghwmni
Ymwelydd profiadol cyn cychwyn yn y
swydd. Ymddiswyddodd 3 Ymwelydd
yn Rhagfyr 2017, felly mae 27
Ymwelydd gweithredol yn y cynllun ar
hyn o bryd.
Yn 2017/18, cafwyd
cyfanswm o 199 ymweliad ar draws
ardal yr Heddlu, ac ymwelwyd â 178
carcharor.
Ymhlith y problemau a
godwyd yn ystod y cyfnod hwn oedd
pryderon ynghylch gwaith cynnal a
chadw a glendid, er enghraifft paent yn
plicio, craciau yn y llawr, ac amseriadau
TCC anghywir. Riportiwyd pob problem
i Arolygydd y Ddalfa, gan eu pasio
ymlaen i'r person priodol i weithredu
arnynt.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
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Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Credaf fod pawb yn haeddu cael byw'n
ddiogel heb niwed neu gam-drin. I
amlygu f'ymrwymiad i hyrwyddo
cydraddoldeb a thegwch ym mhopeth
a
wnawn,
lansiais
gynllun
cydraddoldeb strategol ym mis Mawrth
2017, ac fe'i rhoddwyd ar waith yn
ystod 2017/18. Ceir diweddariad ar y
cynnydd a gafwyd o gymharu ag
Amcanion y Cynllun Cydraddoldeb
Strategol islaw:

Aeth fy staff a minnau i Sioe
Frenhinol Cymru a Sioe Sir Benfro yn
ystod yr haf, gan hyrwyddo'r
gwasanaethau sydd ar gael i chi a
rhoi cyfle i chi drafod materion sy'n
effeithio arnoch. Byddwn yn y ddau
ddigwyddiad mawr hyn eto yn 2018,
yn ogystal ag Eisteddfod yr Urdd, ac
yn edrych ymlaen at rannu'n cynnydd
gyda chi.
Amcan 2

Amcan 1

Mae fy swyddfa'n darparu a
hyrwyddo dulliau cyfathrebu amgen
ar gyfer cyrchu gwybodaeth a
gwasanaethau a ddarperir gan fy
nhîm.

Rhoddir cyfle i bawb yn ein
cymunedau ymwneud â mi mewn
amrywiaeth o ffyrdd gwahanol.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf
wedi
cynnal
sawl
digwyddiad
ymgysylltu â'r cyhoedd yn cynnwys
chwe chyfarfod cyhoeddus gyda'r tîm
Prif Heddweision, a chyfarfodydd
Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu gyda'r
Prif Gwnstabl bob tri mis mewn
lleoliadau cymunedol ar draws DyfedPowys.
Roedd y nifer o aelodau'r
cyhoedd a ddaeth yn amrywio, a
rhoddwyd cyfle iddynt fy holi innau a'r
Prif Heddweision yn uniongyrchol, codi
materion o bryder lleol, a chlywed o
lygad y ffynnon sut mae Heddlu DyfedPowys
yn
gweithio
i
wella'r
gwasanaeth a ddarperir.

Yn gynnar yn 2018, lansiwyd gwefan
newydd yr Heddlu a gwefan newydd
fy swyddfa. Maent yn haws eu pori
ac yn gwella'r ffordd yr ydym yn
dweud wrth bobl am fy ngwaith.
Cyhoeddwyd y Cynllun Heddlu a
Throseddu mewn sawl fformat, gan
gynnwys fersiwn Iaith Arwyddo
Prydain, fersiwn Hawdd ei Ddarllen, a
fersiwn Sain er mwyn diwallu
anghenion ein poblogaeth amrywiol.
Hefyd, trowyd y Cynllun yn 'Gynllun
Cyflawni ar Dudalen' gweledol er
mwyn gweld sut mae'r hyn yr ydym ni
a'r Heddlu'n ei wneud yn gwneud
gwahaniaeth yn ein cymunedau.

Mae fy swyddfa wedi sefydlu
cylchgrawn rhyngweithiol chwarterol a
anfonir at drigolion a sefydliadau
Dyfed-Powys.
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Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Safonau'r Iaith Gymraeg

Amcan 3
Cefnogir unigolion gyda nodweddion
gwarchodedig, megis oedran, anabledd,
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth
sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil,
crefydd a chred, rhyw neu gyfeiriadedd
rhywiol fel y gallant gyfrannu i waith
Swyddfa'r
Comisiynydd
Heddlu
a
Throseddu.

Yr wyf wedi parhau i ddatblygu gallu fy
staff yn y Gymraeg er mwyn darparu
gwasanaeth dwyieithog cyn belled ag y
bo modd. Nodir bod y Gymraeg yn
ddymunol ar gyfer pob swydd wag.
Mae'r holl staff sy’n delio â’r cyhoedd yn
y timoedd Gweinyddol ac Ymgysylltu yn
siarad Cymraeg fel y gall aelodau’r
cyhoedd ddefnyddio iaith eu dewis dros y
ffôn neu mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Cefnogwyd fy ngwirfoddolwyr i fanteisio ar
hyfforddiant
datblygu
personol
ychwanegol ar ffurf diwrnod hyfforddiant
ar y cyd gyda'r Heddlu, ac yr wyf wedi
recriwtio aelodau ychwanegol i'r Cynllun
Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa a'r Panel
Sicrhau Ansawdd er mwyn cynyddu
amrywiaeth ymhlith yr aelodau.

Ar hyn o bryd, mae 41% o'r staff yn
hyderus yn y Gymraeg, ac roedd 2 o'r
staff wedi manteisio ar gyfle hyfforddi i
wella eu sgiliau Cymraeg yn ystod
2017/18.
Yn 2017/18, hysbysebwyd
pedair swydd yn fy swyddfa gyda'r
Gymraeg yn hanfodol.

Amcan 4
Mae staff a chynrychiolwyr Swyddfa'r
Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi
derbyn hyfforddiant addas ar faterion
cydraddoldeb ac amrywiaeth er mwyn
gwella'r gwasanaethau a gynigir i'r
cyhoedd.
Tua diwedd y flwyddyn ariannol, aeth
mwyafrif fy staff ar gwrs ymwybyddiaeth
anabledd er mwyn gwella eu dealltwriaeth
o anghenion ychwanegol a gwella
hygyrchedd ein gwasanaethau.
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Mae fy swyddfa wedi gweithio gyda'r
Heddlu i sicrhau ein bod yn cydymffurfio
â Mesur yr Iaith Gymraeg 2011 sy'n
datgan bod yn rhaid trin y Gymraeg a'r
Saesneg yn gyfartal. Mae'r Swyddfa'n
defnyddio logo 'Dwy Iaith Dau Ddewis' yr
Heddlu yn ei gohebiaeth i sicrhau bod y
cyhoedd yn gwybod bod ganddynt
ddewis i gyfathrebu â ni yn y naill iaith
neu'r llall.
Mae cyfieithydd ar gael ym mhob
cynhadledd neu gyfarfod cyhoeddus a
arweinir gan Swyddfa'r Comisiynydd
Heddlu a Throseddu, ac mae'r holl
ddogfennau cyhoeddus ar gael yn
Gymraeg a Saesneg.

Cydweithio

Digwyddiad Teithiol Cymunedau
Diogelach

Llywodraeth Cymru
Yr wyf i, y Prif Gwnstabl a'r
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu
eraill yng Nghymru yn cwrdd yn
rheolaidd ag Ysgrifennydd y Cabinet
dros Blant a Chymunedau. Mae'r
cyfarfodydd hyn yn gyfle gwych i roi
diweddariad i'r Llywodraeth am yr
hyn sydd ar y gweill yn Nyfed-Powys
a cheisio cefnogaeth ar faterion yr
ydym am eu codi ar lefel
genedlaethol.
Trwy'r cyfarfodydd
hyn, yr wyf yn cael cyfle rheolaidd i
siarad ag Ysgrifennydd y Cabinet
dros Iechyd, Vaughan Gething, ac
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr
Economi, Ken Skates, i drafod
materion rhyng-gysylltiedig.

Ym Medi 2017, ar y cyd â Llywodraeth
Cymru, trefnais i a Chomisiynwyr
Heddlu a Throseddu eraill Cymru Sioe
Deithio
Cymunedau
Diogelach.
Roedd y digwyddiad yn hyrwyddo ein
hymrwymiad parhaus i ddiogelwch
cymunedol
a'n
gwaith
gyda
sefydliadau partner, cynghorau lleol a
Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru
Digwyddiad Ymgynghori ar Gam-drin
Domestig
Ym Mai 2018, cymerais ran mewn proses
ymgynghori Llywodraeth Cymru oedd yn
ystyried sut mae mynd i'r afael â chamdrin domestig ledled Cymru. Roedd yr
ymgynghoriad ar agor i'r cyhoedd ac yn
gyfle i'r rhai sydd wedi dioddef a goresgyn
cam-drin domestig, yr heddlu ymhlith
eraill i gael dweud eu dweud am gam-drin
domestig a helpu i gynllunio sut y caiff
gwasanaethau eu cynnig a'u cynnal yn y
dyfodol.

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol
Sefydlwyd y Bwrdd ym Mai 2011
gyda'r nod o ddod â chynrychiolwyr yr
Heddlu, Gwasanaeth Llysoedd Ei
Mawrhydi, y Bwrdd Cyfiawnder
Ieuenctid, Cymorth Dioddefwyr, GIG
Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron, y
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol,
Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth
Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, y
Gweinyddiaeth
Cyfiawnder
a'r
Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol at
ei gilydd.
Hybir partneriaeth glir ac
agos rhwng asiantaethau cyfiawnder
troseddol a Phartneriaethau Diogelwch
Cymunedol
mewn
cyfarfodydd
chwarterol sydd hefyd yn monitro
perfformiad.

Trefnais ddigwyddiad ar thema oedd yn
ceisio trafod anghenion Pobl Hŷn yn
Nyfed-Powys a sut mae cam-drin
domestig yn effeithio arnynt. Cefnogwyd
y digwyddiad gan aelodau tîm y Swyddfa
Gartref a oedd yn bresennol, oedd yn
caniatáu iddynt glywed am brofiad pobl
Dyfed-Powys o lygad y ffynnon, ac i'r
profiad hwnnw gael ei ddefnyddio i lunio
gwasanaethau'r dyfodol i'r rhai mwyaf
agored i niwed.
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Panel Heddlu a Throseddu
Mae’r Panel Heddlu a Throseddu yn
adolygu’r gwaith rwy’n ei gyflawni fel eich
cynrychiolydd etholedig.




Sefydlwyd Panel Heddlu a Throseddu
Dyfed-Powys yn 2012 o dan Ddeddf
Diwygio'r
Heddlu
a
Chyfrifoldeb
Cymdeithasol 2011.
Mae ganddo 14
aelod, y cyfan ohonynt yn cael eu penodi'n
ffurfiol gan y Swyddfa Gartref.
Swyddogaethau'r
Panel
Heddlu
a
Throseddu yw:






Adolygu
Cynllun
Heddlu
a
Throseddu'r Comisiynydd Heddlu a
Throseddu.
Adolygu cyllideb flynyddol ddrafft y
Comisiynydd Heddlu a Throseddu,
gyda'r hawl i wahardd lefel y
praesept.
Trin rhai cwynion penodol yn erbyn
y Comisiynydd Heddlu a Throseddu
neu ei ddirprwy.
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Craffu
ar
benderfyniadau
a
gweithredoedd
y
Comisiynydd
Heddlu a Throseddu.
Adolygu penodiad neu ddiswyddiad
y Prif Gwnstabl a phenodiad rhai
staff hŷn penodol yn Swyddfa'r
Comisiynydd Heddlu a Throseddu.
Cefnogi'r Comisiynydd wrth iddo
gyflawni ei swyddogaethau statudol.
Cyflwyno adroddiadau neu wneud
argymhellion i'r Comisiynydd.
Adolygu ymddygiad y Comisiynydd.

Rydw i’n wynebu’r Panel bob chwarter
ac mae fy ngwaith yn cael ei herio
mewn modd bositif a chynlluniau ar
gyfer y dyfodol yn cael eu trafod.

Cydweithio

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol
Yn rhinwedd fy swydd, yr wyf yn
cadeirio'r Bwrdd Cyfiawnder Troseddol
Lleol.
Mae'r Bwrdd yn cynnwys
partneriaid allweddol a chynrychiolwyr
hŷn Asiantaethau Cyfiawnder Troseddol
sy'n weithredol o fewn yr ardal, gan
ganiatáu
cydweithredu
a
gwaith
partneriaeth amlasiantaethol.
Mae'n
gyfrifol ac yn atebol am y gwasanaeth a
ddarperir i ddioddefwyr a thystion,
cyflenwi cyfiawnder troseddol yn yr ardal,
gwella'r ffordd y cyflenwir cyfiawnder a
sicrhau ffydd y cyhoedd. Mae aelodaeth
y Bwrdd yn cynnwys:










Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Dyfed-Powys (Cadeirydd)
Rheolwr y Tîm Troseddu Ieuenctid
Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu
Dyfed-Powys
Dirprwy
Glerc
yr
Ynadon,
Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi
Prif Weithredwr Cynorthwyol y
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Dirprwy Brif Erlynydd y Goron,
Gwasanaeth Erlyn y Goron
Cwmni
Adsefydlu
Cymunedol
Cymru: Prif Weithredwr Cynorthwyol
Rheolwr Cymru Gwasanaeth Tystion
y Llys
Bwrdd Iechyd Hywel Dda: Pennaeth
Datblygu Partneriaethau Strategol
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Mae'r Bwrdd Cyfiawnder
Troseddol Lleol yn atebol yn
uniongyrchol
i
Fwrdd
Cyfiawnder Troseddol Cymru
Gyfan.

Ffocws y Bwrdd yn ystod 2017/18 yw:
1. Gwella’r gwasanaeth i ddioddefwyr
a llygad-dystion. I gynnwys:
a. Dioddefwyr trais ddomestig a
swyddogaeth Llys Arbenigol Trais
Ddomestig.
b. Bodlonrwydd llygad-dystion.
2. Hygyrchedd ac effeithrwydd y system
gyfiawnder droseddol: Llysoedd
Ieuenctid.
b. Rheolaeth troseddwyr.

Gwario arian yn ddoeth

Yn Ionawr 2017, pennais gyllideb net o £96.6 miliwn i ddarparu gwasanaethau
plismona i gymunedau Dyfed-Powys yn ystod 2017/18. Roedd y gyllideb yn rhagdybio
a chynllunio defnyddio cronfeydd wrth gefn i ariannu gwasanaethau dydd-i-ddydd ac
yn cynnwys codiad o 6.9% ym mhraesept y dreth gyngor, oedd, unwaith eto, yn golygu
bod gan Heddlu Dyfed-Powys y praesept isaf yng Nghymru.
Gyda'n gilydd, roedd fy swyddfa a'r Prif Gwnstabl yn darparu'r gwasanaethau hyn yn
unol â'r gyllideb, yn gyffredinol, er i mi awdurdodi defnyddio rhagor o arian o'r
cronfeydd i dalu costau'r tân trychinebus yn Llangamarch a chostau'r dyfarniad cyflog
heb ei gyfuno. Roedd y dyfarniad yn ganlyniad i benderfyniad annisgwyl y llywodraeth
i ddiddymu'r terfyn ar gyflogau'r sector cyhoeddus, a gwnaed y dyfarniad gyda
disgwyliad clir y byddai'r costau'n cael eu talu o gronfeydd refeniw. Tanwariodd fy
swyddfa o £40k trwy beidio â llenwi nifer o swyddi gwag. Roedd hyn yn lliniaru'r
pwysau cost o ran ystadau. Gorwariodd y Prif Gwnstabl o £271k, o ganlyniad i nifer o
ofynion gweithredol a threfniadol. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r sefyllfa:
2017/18
Cyllideb

2017/18
Gwirioneddol

2017/18
Amrywiant

Ddiwygiedig

£’000
Comisiynydd
Costau Swyddfa a Chomisiynu
Costau Ystadau
Comisiynydd, Cyfanswm
Prif Gwnstabl
Gweithgareddau eraill o gronfeydd
wrth gefn
Cyfraniadau net i/(o) gronfeydd
Cyfanswm y grŵp (gan gynnwys
cronfeydd)
Ariennir trwy grantiau a phraeseptau

£’000

£’000

1,975
3,481
5,456
94,302
286

1,725
3,691
5,416
94,573
136

-250
210
-40
271
-150

-3,428
96,616

-3,509
96,616

-81
0

-96,616

-96,616

0

Ar ben y gwariant refeniw hwn, gwariwyd £5.2 miliwn ar fuddsoddiadau cyfalaf i
sicrhau bod y ddarpariaeth o ran ystadau, cerbydau a thechnoleg yn ddigonol i gyfateb
â'r gofynion plismona.
Ar ddiwedd 2017/18, cyfanswm y cronfeydd wrth gefn oedd £20.5 miliwn, gan
gynnwys cronfa gyffredinol o £4 miliwn ar gyfer digwyddiadau annisgwyl, £4.1 miliwn
ar gyfer costau plismona yn ystod y tair blynedd nesaf, a £12.4 miliwn i ariannu
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buddsoddiadau cyfalaf hanfodol y dyfodol, gan bennaf o ran ystadau a thechnoleg.
Am ragor o wybodaeth am y sefyllfa ariannol yn 2017/18, gweler Datganiad Cyfrifon y
Grŵp ar gyfer 2017/18 a gyhoeddwyd ar ein gwefan. Mae'r Adroddiad Naratif ar
ddechrau'r cyfrifon yn rhoi crynodeb defnyddiol o'r sefyllfa ariannol.
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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. Hefyd,
mae'r Llywodraeth wedi awgrymu y cynhelir Adolygiad Gwario Cynhwysfawr y
flwyddyn nesaf, ac mae goblygiadau hynny'n dal yn aneglur. Mae ansicrwydd,
hefyd, am effaith bosibl Brecsit a newidiadau i flaenoriaethau'r Llywodraeth a allai
godi 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
2020. Gall hynny olygu y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn colli cyfran sylweddol o'r
ariannu canolog a dderbynnir ar hyn o bryd.
O gofio fy mlaenoriaethau a'r holl ansicrwydd a nodir yma, ymgynghorais â'r Prif
Gwnstabl, y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill tua diwedd 2017/18 cyn pennu fy
nghyllideb ar gyfer 2018/19 ac amlygu fy Nghynllun Ariannol Tymor Canol. Byddaf
yn parhau i ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau, ac i gydweithio'n agos â'r Prif
Gwnstabl, i sicrhau bod trigolion Dyfed-Powys yn derbyn y gwasanaeth gorau posibl
yn ystod 2018/19 ac am weddill fy nhymor yn y swydd.
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Y gyllideb ar gyfer comisiynu yn 2017/18 oedd £1,409,893, ac o hynny ariannwyd
£604,715 gan y Grant Dioddefwyr o'r Weinyddiaeth Cyfiawnder. Mae'r graff a'r tabl
isod yn dangos manylion y dyraniad hwn a'r gwariant fesul maes gwasanaeth.
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Prosiect Ystadau
Yr wyf yn gyfrifol am Ystâd Heddlu DyfedPowys a'r staff sy'n cynnal y tir a'r
adeiladau. Nod y rhaglen ystadau yw
galluogi'n gwasanaethau i gynorthwyo'r
gymuned yn effeithiol ac i sicrhau bod yr
ystâd yn addas i'r diben ac yn gosteffeithiol.
Yn unol â hynny, gwnaed
gwelliannu amgylcheddol ychwanegol lle'r
oedd hynny'n ymarferol, yn ogystal â
gwelliannau hanfodol i'r adeiladwaith.
Bydd y gwaith hwn yn parhau yn y
flwyddyn nesaf, a bydd yn ymestyn oes yr
ystâd gan leihau'n hôl-droed carbon a'n
costau gweithredol yn barhaus.
Mae gwelliannau amgylcheddol wedi
cynnwys - inswleiddio llofftydd, goleuadau
LED, ffenestri dwbl a drysau dwbl, a
rhagor o barthu systemau gwres
adeiladau.
Yn ystod y cyfnod hwn, canolbwyntiwyd ar
y lleoliadau canlynol:














Aberystwyth;
Aberdaugleddau;
Doc Penfro;
Abergwaun;
Castell Newydd Emlyn;
Rhydaman;
Cross Hands;
Llandysul;
Hwlffordd;
Arberth;
Llanymddyfri;
Crymych; ac
Aberaeron.
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Edrych i'r dyfodol

Gwireddu'r addewid i ailfuddsoddi mewn TCC

Taith Beicio Elusennol
Rhwng 30 Ebrill 2018 a Mai 4, byddaf
yn treulio 5 diwrnod ar fy meic yn rhan
o her a enwyd #TourdeForce. Byddaf
yn beicio 500 milltir gyda thîm cefnogol
o heddweision Heddlu Dyfed-Powys i
hyrwyddo'r
Elusen
Dyfed-Powys
Diogel. Byddwn yn beicio i ymweld â
43 gorsaf heddlu ar draws ardal yr
Heddlu a chynnal digwyddiadau
ymgysylltu bob nos i gwrdd ag
aelodau'r
cyhoedd
i
godi
ymwybyddiaeth am yr elusen.

Ar hyn o bryd, rwyf yn gweithio tuag at
ail-fuddsoddi mewn TCC yn 17 tref
ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir
Benfro a Phowys.
Gosodir 116
camera TCC o'r radd flaenaf yn nhrefi
a nodwyd fel blaenoriaethau ar gyfer
gosod camerâu. Pennwyd y rhain
trwy ddadansoddi troseddau ac
ymgynghori â rhanddeiliaid.
Roedd
TCC yn un o fy addewidion allweddol
wrth gael fy ethol, pan addewais y
byddwn
yn
buddsoddi
mewn
isadeiledd TCC modern. Rwyf yn
falch o gael dweud y gwireddir yr
addewid yn fuan.

Dyfed-Powys Diogel
Dyfed-Powys Diogel yw elusen y
Comisiynydd. Mae'n ceisio gwneud
gwahaniaeth i gymunedau o fewn
ardal yr Heddlu. Bydd modd ceisio am
arian rhwng 10 Mai a 29 Mehefin, ac
mae'r gronfa ar gael i bob cymuned,
grŵp neu elusen o fewn ardal yr
Heddlu, a gaiff ymgeisio am grant o
hyd at £1,000.

Gorsaf Heddlu Llanelli a
Phrosiect Dalfa Caerfyrddin
Mae'r prosiect i godi Gorsaf Heddlu
newydd yn Llanelli a Chyfleuster Dalfa
i Sir Gaerfyrddin yn parhau, a
rhagwelir y bydd y momentwm yn
cynyddu yn y flwyddyn nesaf.
Neilltuwyd safle, cwblhawyd arolygon
ecolegol, ac yr ydym yn gweithio gyda
pherchennog y tir ar hyn o bryd i
gadarnhau'r camau nesaf o ran
arolygon geotechnegol ar sail ôl-droed
yr adeilad a gynigir i'r safle. Rhagwelir
cychwyn
proses
ymgynghori
cyhoeddus llawn yn ail neu drydydd
chwarter y flwyddyn ariannol, i'w
ddilyn gan y broses o geisio caniatâd
cynllunio.
Rhagwelir y bydd yr
adeiladu'n cymryd rhyw 18 mis ar ôl i
ni dderbyn caniatâd cynllunio.

Fforwm Ymgysylltu Ieuenctid
Fforwm Ymgysylltu Ieuenctid – rydym
yn gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys
i greu ffordd well o ymgysylltu gyda
phobl ifanc, yn gyson, ar draws ardal y
Llu. Mae’r broses yn datblygu gydag
ymgynghoriadau mewn digwyddiadau
ymgysylltu, a chyfarfodydd yn cael eu
cynnal gyda grwpiau o bobl ifanc i
ddysgu sut y maent hwy yn credu y
dylai ein fforwm edrych a beth y dylwn
fod yn ffocysu arno.
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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 Gymraeg hefyd ar ein gwefan.

Cysylltwch â'r Comisiynydd
Ffôn: 01267 226440
E-bost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Blwch Swyddfa’r Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin,
SA31 2PF
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