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Croeso… 
Croeso i rifyn mis Tachwedd o’m Cylchlythyr.  
 
Mae’r rhifyn hwn yn edrych nôl ar rai o uchafbwyntiau mis Medi a mis Hydref. Bu’n 
gyfnod prysur i mi a’m swyddfa, heb anghofio COVID-19 a’r ffordd y mae hyn wedi 
effeithio ar ein dull newydd o weithio. Yn y rhifyn hwn, ceir erthyglau ar fy 
ngweithgareddau o gwmpas y defnydd o Wersyll Penalun i gartrefu ceiswyr lloches, 
y gweithgareddau a gynhaliwyd fel rhan o wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau 
Casineb a oedd yn cynnwys y gweminar ieuenctid a gynhaliais yn ystod yr wythnos, 
ynghyd â nifer o erthyglau diddorol eraill.  
 
Diolch am gymryd yr amser i ddarllen fy Nghylchlythyr; gobeithio byddwch chi’n ei 
fwynhau ac yn teimlo ei fod yn llawn gwybodaeth. Cewch hyd i hen rifynnau ar fy 
ngwefan fan hyn:  
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/eich-ardal/cylchlythyrau/.   
 
Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth yr wyf wedi’i 
rhannu.   
 
Cymerwch ofal,  
 
Dafydd Llywelyn 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys 
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Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr   
 
Mae clywed gan ddioddefwyr am y gwasanaethau a dderbyniwyd yn bwysig ar gyfer gwella gwasanaethau dioddefwyr trwy’r 
System Cyfiawnder Troseddol, ac mae’n dda iawn gennyf ddweud bod Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr Dyfed-Powys bellach 
wedi ei sefydlu, mewn cydweithrediad â phartneriaid ar Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Dyfed-Powys.     
  
Yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu, dywedais y byddwn yn gweithio’n agos â sefydliadau eraill drwy’r Bwrdd Cyfiawnder 
Troseddol Lleol i ddatblygu ymateb System Cyfiawnder Troseddol mwy effeithiol ac ymatebol ac sy’n sicrhau’r gwasanaeth 
a’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer dioddefwyr.   
 
Er mwyn gwneud hyn, mae’n rhaid imi gael gwybod beth sy’n gweithio’n dda o ran gwasanaethau dioddefwyr, beth sydd 
ddim yn gweithio cystal, a pha welliannau sydd angen gan y rhai sydd wedi’u heffeithio gan drosedd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.   
 
Mae ein Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr yn brosiect pwysig iawn lle bydd fy Swyddfa’n cysylltu ag unigolion sydd wedi’u 
heffeithio gan drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol i roi gwybod iddynt am gyfleoedd ymgysylltu sy’n gysylltiedig 
â gwasanaethau dioddefwyr. Gallai hyn gynnwys cwblhau arolwg, anfon eich adborth ataf ar ddogfennau, polisïau neu 
brosesau penodol, neu gymryd rhan mewn trafodaeth grŵp.    
 
Er mwyn cael gwybod mwy am y prosiect hwn, cysylltwch â’m swyddfa: E-bostiwch OPCC.Communication@dyfed-
powys.pnn.police.uk neu galwch 01267 226440 a gadewch neges. Bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi. Diolch.  

Gwirfoddolwyr - recriwtio ac 
ailgychwyn gweithgareddau 
craffu   
 

Mae recriwtio’n parhau ar gyfer rolau gwirfoddoli o fewn 
fy Swyddfa. Yr ydym yn chwilio am unigolion i ddod yn 
rhan o’n teulu gwirfoddolwyr estynedig gwerthfawr fel: 
 
    (1) Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd; ac 
    (2) Aelodau o’r Panel Sicrhau Ansawdd. 
 
Mae rôl hollbwysig Ymwelydd Annibynnol â’r Ddalfa 
yn cynnwys ymweld â dalfeydd mewn parau, yn ddirybudd, 
er mwyn darparu gwiriad annibynnol ar les carcharorion 
yn y ddalfa. Byddech yn rhan o dîm gwirfoddoli dynamig 
sy’n gwirio ar gyflwr celloedd yr heddlu. Mae’r cynllun 
hwn - ac eraill sy’n cael eu rhedeg gan fy swyddfa - yn 
helpu i amddiffyn pobl sy’n agored i niwed ac yn sicrhau 
proffesiynoldeb yn Heddlu Dyfed-Powys. 
 
Sefydlwyd y Panel Sicrhau Ansawdd er mwyn craffu 
ar ansawdd cyswllt yr Heddlu â’r cyhoedd, mewn 
modd tryloyw ac annibynnol, ar ran y cymunedau yn 
ardal Dyfed-Powys. Mae’r Panel yn craffu ar feysydd 
cyswllt â’r cyhoedd, er enghraifft, achosion cwyn, 
digwyddiadau Stopio a Chwilio, digwyddiadau defnydd 
o rym a’r ffordd y mae heddlu’n trin galwadau i Ganolfan 
Gyfathrebu’r Heddlu h.y. galwadau 101 a 999.

I wirfoddoli gyda ni, rhaid eich bod chi dros 18 oed, 
yn byw, gweithio neu astudio yn ardal Dyfed-Powys, 
wedi byw yn y DU am 3 blynedd o leiaf, bod yn annibynnol 
o’r Heddlu a’r System Cyfiawnder Troseddol, ac yn 
medru gwneud arsylwadau diduedd a barn wybodus y 
gall y cyhoedd gael hyder ynddo.  
 
Am ragor o wybodaeth, galwch 01267 226440 a 
gadewch neges ar gyfer fy Swyddog Cymorth Ansawdd, 
Caryl Bond, neu e-bostiwch  
opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk, a bydd Caryl mewn 
cysylltiad.  
 
Hefyd, cewch lawrlwytho’r llawlyfrau a’r ffurflenni cais 
o’m gwefan:     
 
   (1) Y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd- 
     http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-swyddfa/cy 
     nlluniau-gwirfoddoli/ymwelwyr-annibynnol-ar-ddalfa/  
   (2) Y Panel Sicrhau Ansawdd-  
     http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-swyddfa/cynl     
     luniau-gwirfoddoli/panel-sicrhau-ansawdd/  
 
Mae’n dda gennyf ddweud bod fy ngwirfoddolwyr wedi 
llwyddo i ailgychwyn eu gweithgareddau craffu pwysig. 
Oherwydd COVID-19 a lles fy ngwirfoddolwyr, lle nad 
oedd modd ymgymryd â rolau o bell, gohiriwyd 
gweithgarwch craffu. Mae gwirio ar les carcharorion yn 
waith pwysig iawn, ac mae Caryl wedi bod yn monitro’r 
sefyllfa ac yn ymgysylltu â’r Heddlu’n rheolaidd.  
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Ar 12 Awst, penderfynwyd cyflwyno galwadau Skype gan 
Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd i ddalfeydd. 
Dechreuodd Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd alw 
dalfeydd Rhydaman, Aberystwyth a Hwlffordd yn 
wythnosol, a dalfeydd Powys bob yn ail wythnos, er 
mwyn gwirio ar eu lles a sicrhau eu bod nhw wedi cael 
gwybod am eu hawliau a’u rhyddidau.  
 
O 5 Hydref, mae Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd 
wedi bod yn cynnal cymysgedd o alwadau Skype ac 
ymweliadau wyneb yn wyneb. Mae’r sefyllfa o ran 
ymweliadau corfforol yn cael ei hadolygu’n barhaus, ac 
yn cael ei haddasu o fewn pob sir, gan ddibynnu ar 
lefelau COVID-19 a chyfyngiadau symud lleol.   
 
O ganlyniad i’r ffaith bod dyletswydd statudol ar 
Gomisiynydd Heddlu a Throseddu i gael cynllun 
Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, mae’n dda gennyf 
ddweud bod Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd wedi’u 
cydnabod fel Gweithwyr Allweddol gan y Swyddfa 
Gartref.    

Ailddechreuodd fy Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid eu hymweliadau â Thrinwyr Cŵn a’u cŵn ar 14 Medi. Mae’r sefyllfa 

hon hefyd yn cael ei monitro a’i hadolygu. Mae gennyf 7 Ymwelydd Lleyg Er Lles Anifeiliaid sy’n ymweld â’r Trinwyr Cŵn a 

bennwyd iddynt unwaith bob 6 mis o leiaf.   

 

Yr Adran Gŵn  

Ar hyn o bryd, mae gan Heddlu Dyfed-Powys 17 

o Drinwyr Cŵn a 29 Ci Heddlu.   

 

Medrwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr 

Adran Gŵn ar Twitter ar @DPPDogs lle y rhennir 

gwybodaeth am eu llwyddiannau a’u  

gweithgareddau gweithredol.   

 

Darllenwch fwy am Max, ci heddlu newydd, yn 

dod o hyd i fam a’i baban a oedd ar goll yn ystod 

ei sifft gyntaf - da iawn Max!  

 
https://www.dyfed-powys.police.uk/en/newsroom/press-releases/missing-mum-and-baby-found-after-night-outdoors-
thanks-to-police-dog-on-his-first-shift/ 
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Lansio CYCA - Canolfan Ragoriaeth Cysylltu Ieuenctid, 
Plant ac Oedolion Llanelli 
 
Ym mis Medi, braint oedd cael cyfle i agor Canolfan Ragoriaeth Lles ac Iechyd Emosiynol Cymru wrth iddynt ddathlu penblwydd 
CYCA yn 40, symud i adeilad gwell sy’n fwy o faint yn Dragon 24 (Doc y Gogledd, Llanelli), a lansio eu brand newydd. 
 
Mae’r Ganolfan Ragoriaeth yn dod â 40 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector hwn at ei gilydd, a thrwy symud i hybrid digidol, bydd 
gweithgareddau ar-lein yn medru rhoi cymorth i fwy o bobl, o ddiogelwch eu cartrefi eu hunain lle bo’n bosibl, ar amserau sy’n gyfleus 
iddyn nhw.  
 
Elusen annibynnol yw CYCA, sy’n darparu cymorth gwahanol ac yn arbenigo mewn darparu cymorth lles ac iechyd emosiynol ar 
gyfer plant, pobl ifainc a theuluoedd drwy amrediad o brosiectau a gwasanaethau, â’r nod eithaf o wella bywydau’r bobl maent yn 
gweithio gyda nhw. Mae popeth maen nhw’n ei wneud yn ymwneud â hyrwyddo lles cadarnhaol a rhoi grym i unigolion gyflawni eu 
potensial. Eu gwaith yw annog dysgwyr yn rhagweithiol i adeiladu cyfundrefn gredu gref. 
 
Mae CYCA yn un o’r ychydig elusennau sy’n canolbwyntio’n llwyr ar wella lles plentyn ym mhob agwedd o’i fywyd. Bydd y Ganolfan 
Ragoriaeth yn gweithio gyda phlant, pobl ifainc a’u teuluoedd i wella bywyd a lles yr unigolyn a helpu plant i ffynnu. Mae gwasanaethau 
cymorth yn cynnwys hyfforddiant, cwnsela a mentora, ynghyd â llu o weithgareddau ehangach. Mae’r safle newydd yn Dragon 24 
hefyd wedi’i sefydlu i groesawu pobl i’r Ganolfan a chefnogi pobl ar-lein, gyda thechnoleg newydd a ffocws ar wneud mwy i gefnogi’r 
bobl sydd fwyaf agored i niwed drwy’r amserau anodd hyn o ynysu cynyddol.  
 
Dywed Tracy Pike MBE, fod “plant wrth graidd popeth a wnawn, a dyna 
pam yr ydym wedi symud o ganolbwyntio ar y plentyn i’w grŵp cymorth 
ehangach a’i deulu uniongyrchol. Yr ydym nawr yn gweithio gyda’r uned 
gyfan er mwyn elwa a’i ddwyn yn ôl i’r plentyn.” Rwyf eisiau gwneud mwy 
i warchod plant ar-lein, ac yn gyffredinol, “gyda chynnydd mewn technoleg 
a’r defnydd caethiwus o gyfryngau cymdeithasol, yr ydym eisiau addysgu 
plant a’u teuluoedd ynghylch sut i aros yn ddiogel ar-lein. Mae angen i’r 
gwaith hwn fod o fewn y cyd-destun ehangach o dorri patrymau teuluol 
negyddol ac ailosod teulu ar gyfer cylch newydd mwy cadarnhaol. Ar hyn 
o bryd, yr ydym yn rhoi’r arfau sydd eu hangen arnynt i bobl ifainc 
a’u teuluoedd i’w gwneud nhw’n fwy gwydn. Yr hyn yr hoffem wneud 
nesaf yw eu helpu i ffynnu.”  
 
“Braint oedd cael Dafydd Llywelyn yn agor ein Canolfan Ragoriaeth yn swyddogol. Mae’n bwysig ein bod ni’n gweithio’n agos â’r holl 
wasanaethau hanfodol yn yr ardal, ac mae cymaint mwy y gall CYCA wneud mewn partneriaeth â’r heddlu.” 
 
Dywedodd Lianna Davies, Rheolwr Cysylltyddion Cymuned/Cydlynydd Hyfforddiant Arbenigol: “Mae’n mynd yn dda iawn yn CYCA, 

a gyda’r cyfnod atal sydd ar fin digwydd, yr ydym yma i’n cymuned 
nawr yn fwy nag erioed. Mae gennym bethau hyfryd wedi’u trefnu  
ar-lein, o sesiynau ffitrwydd ar gyfer plant i Pilates a hyfforddiant ar-lein 
ar gyfer oedolion. Mae ein gwasanaethau dal ar gael.”  
 
Fe wnes i fwynhau fy ymweliad yn y ganolfan yn fawr ar gyfer y 
lansiad newydd, a hoffwn ddiolch yn bersonol i Tracy Pike, y Prif 
Swyddog Gweithredol, a’i thîm yn CYCA am eu gwaith gwerthfawr o 
ran cefnogi pobl yn y gymuned, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda 
chi a’ch cefnogi chi yn y dyfodol lle gallaf wneud hynny. 
 
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r hyn sydd gan CYCA i’w gynnig, 
galwch heibio i’w gwefan ar: www.cycaonline.org
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Ystadau: Diweddariad ar brosiectau ystadau gan gynnwys 
Hwb Plismona a Dalfa newydd Sir Gaerfyrddin. 
 
Mae fy nhîm Ystadau dynodedig wedi parhau i gynnal, uwchraddio a gwella adeiladau a thir Heddlu Dyfed-Powys, sy’n 
gyfrifoldeb i mi. Mae hyn yn cynnwys sawl peth, ond y prif nod o hyd yw sicrhau ystâd cost effeithiol sy’n addas ar gyfer 
y diben.  
  
Dydd Mercher 11 Tachwedd yw’r dyddiad arfaethedig cais cynllunio ar gyfer prosiect dalfa Sir Gaerfyrddin a gorsaf 
heddlu Llanelli. Mae llawer o waith yn mynd rhagddo o gwmpas yr asesiad cyflwr trydanol a mecanyddol a ffabrig y 
portffolio, gan sicrhau’r defnydd gorau o arian cyhoeddus wedi’i alinio â blaenoriaethu gwaith ar fodel sy’n seiliedig ar 
risg. Bydd hyn yn cefnogi’r darlun ariannol 10 mlynedd o gynllun cynnal ymlaen llaw ac ôl-groniad ar gyfer Ystâd SCHTh 
ar draws Heddlu Dyfed-Powys.   
 
Mae’r tîm Ystadau wedi bod yn gweithio’n galed i gefnogi’r ymgyrch o ran uchafu’r defnydd o ofod yn ystod y pandemig. 
Mae cyfleusterau hyfforddi wedi’u gwella, mae prosiect gwella Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu yng ngham 3 y gwaith, ac 
mae symudiadau a newidiadau sylweddol wedi’u cefnogi. Mae hyn yn alinio â’r ffordd newydd o weithio yn y dyfodol yn 
seiliedig ar ddarparu amgylchedd ystwyth ac egwyddor gweithio ar draws yr heddlu. 
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Cartrefu 230 o Geiswyr 
Lloches mewn Gwersyll  
Milwrol yn Sir Benfro 
 
Ers i’r newyddion dorri am y cynlluniau i ddefnyddio’r gwersyll 
fel lleoliad i gartrefu 230 o geiswyr lloches dros dro, yr wyf 
wedi bod yn galw am fwy o ymgysylltiad cymunedol a 
chynllunio strategol i sicrhau bod preswylwyr yn llwyr 
ymwybodol o ddatblygiadau.  

 
Yr wyf wedi bod yn rhwystredig gan y diffyg cyfathrebu gan 
y Swyddfa Gartref mewn perthynas â’r datblygiadau, ac 
mae’r diffyg cynllunio, cyfathrebu, ymgynghori a gwybodaeth 
yn gwbl annerbyniol, ac yn dangos diffyg parch tuag at y 
preswylwyr lleol ym Mhenalun, yn ogystal â diffyg parch tuag 
at bartneriaid a darparwyr gwasanaeth lleol.  
 
Ers hynny, rwyf wedi bod yn bresennol mewn sawl cyfarfod 
amlasiantaeth gyda chydweithwyr o’r Heddlu, yr Awdurdod 
Unedol, y Gwasanaeth Iechyd a Llywodraeth Cymru er mwyn 
sicrhau yr ymatebir i’r penderfyniad hwn, a wnaed heb 
ymgynghori, yn effeithiol ac effeithlon.   
 
Yn benodol, rwy’n poeni am addasrwydd y safle adfeiliedig, y diffyg 
isadeiledd lleol ar gyfer y preswylwyr bwriadedig, y posibilrwydd i 
hyn ddod yn bwynt ffocal ar gyfer sylw de eithaf, ac yn olaf, y diffyg 
strategaeth sydd, i mi, yn adleisio sgandal Windrush.  
 
Yn fy llythyr i’r Ysgrifennydd Cartref, gofynnais am gefnogaeth 
i’m sefyllfa o fod eisiau cynlluniau manwl, ymgysylltiad â’r 
gymuned a thryloywder penderfyniadau. 
 
Yn dilyn ymweliad â’r safle ym Mhenalun, lle y gwelais lety 
mewn cyflwr gwael sydd ddim yn addas ar gyfer cartrefu 230 
o ddynion ifainc trwy’r gaeaf, gofynnais i’r Ysgrifennydd 
Cartref atal unrhyw symudiadau pellach i safle Penalun hyd 
nes y bydd modd gwneud cynnydd i ystyried canlyniadau 
anfwriadol ac asesiadau o’r effaith ar y gymuned yn llawn a 

bod modd ymgysylltu â phob rhanddeiliad allweddol er mwyn 
ystyried yr holl ddewisiadau sydd ar gael i gefnogi’r unigolion 
bregus hyn. Ddechrau Hydref, mynnais fod y Swyddfa 
Gartref yn ymddiheuro’n gyhoeddus i breswylwyr Sir Benfro 
am y diffyg ymgysylltiad cyhoeddus o gwmpas defnyddio y 
gwersyll. 
 
Ni fu unrhyw eglurder o ran y cynllun strategol ac ni fu ymgysylltiad 
digonol er mwyn sicrhau ein bod ni’n cefnogi ac yn diogelu’r 
unigolion bregus hyn, ac ar yr un pryd, mynd i’r afael â 
phryderon lleol. Yr wyf nawr yn mynnu bod y Swyddfa 
Gartref yn ymddiheuro wrth y preswylwyr lleol am eu diffyg 
parch.   

 
Gadawyd ein hasiantaethau lleol, gan gynnwys yr Heddlu, i 
ymdrin â’r difrod a achoswyd gan benderfyniad anymarferol 
y Swyddfa Gartref. Gan hynny, rwy’n gofyn am ymddiheuriad 
uniongyrchol. Nid yw’r ffordd hon o weithio’n dderbyniol. 
Byddaf yn parhau i fod yn rhan o’r datblygiadau hyn yn 
rhagweithiol er mwyn cefnogi cymuned leol Penalun a Sir 
Benfro, a sicrhau bod yr unigolion bregus hyn yn cael eu 
diogelu ac yn derbyn gwasanaethau digonol. .

SI WORLEY 2020



Cyswllt Cymunedol - Tachwedd 2020

Gweminar ar gyfer Pobl Ifainc  
Ar ddydd Mercher 13 Hydref, cynhaliais weminar ar gyfer pobl ifainc, 
gyda ffocws ar adnabod troseddau casineb, sut i ymyrryd ac adrodd 
am droseddau casineb, y gwaith sy’n cael ei wneud gan sefydliadau 
ac ymgyrchwyr i atal troseddau casineb a chodi ymwybyddiaeth 
amdanynt, a’r alwad am weithredu ar gyfer pobl ifainc.   

Gwahoddais arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio 
i fynd i’r afael â throseddau casineb a chodi ymwybyddiaeth 
o droseddau casineb fel siaradwyr gwadd ar gyfer y weminar 
i rannu eu profiadau a’u cyngor â phobl ifainc. Roedd y siaradwyr 
yn cynnwys Becca Rosenthal, Swyddog Ymgysylltu a Hyfforddi 
Troseddau Casineb yn Nyfed-Powys gyda Victim Support; 
y Prif Arolygydd Stuart Bell, sef Arweinydd Strategol Heddlu 
Dyfed-Powys ar Droseddau Casineb; Joanne Maksymiuk-
King, Swyddog Cymorth Cymunedol yn Ne a Gorllewin Cymru 
gyda Chyngor Hil Cymru; a Nirushan Sudarsan, sef Swyddog 
Cyflenwi Gwasanaeth Troseddau Casineb Cymru gyda Victim 
Support ac sydd hefyd yn aelod o Gyngor Hil Cymru a’r 
Fforwm Ieuenctid Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.   
 
Aeth y digwyddiad rhagddo’n arbennig o dda. Roedd dros 35 yn 
bresennol, ac roedd yn gyfle inni addysgu pobl ifainc am eu 
cyfrifoldebau fel dinasyddion ifainc a rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau 
iddynt i’w helpu i herio agweddau ac ymddygiadau sy’n arwain at 
droseddau casineb.  
 
Ar ddechrau’r weminar, cynhaliom arolwg byr, gan ofyn pedwar 
cwestiwn i’r rhai a oedd yn bresennol ynghylch troseddau 
casineb. Yna, cynhaliom yr arolwg eto ar ddiwedd y weminar i 
weld pa un ai a oedd eu barn a’u dealltwriaeth o droseddau 
casineb wedi newid o gwbl. Medrwch weld y canlyniadau yn y 
tabl ochr, ac rwy’n hynod falch bod gwahaniaeth sylweddol yn 
nealltwriaeth pobl o’r hyn yw trosedd casineb rhwng y ddau set 
o ganlyniadau, a’u dealltwriaeth o sut i adrodd am droseddau. Yr 
hyn sy’n achosi gofid inni fodd bynnag yw ein bod ni wedi gweld  
cynnydd yng nghanran y mynychwyr a ddywedodd eu bod wedi 

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb  
 
Ym mis Hydref, cynhaliwyd Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb o 10 - 17 Hydref, ac roedd yn dda gennyf fod yn 
rhan o sawl gweithgaredd fel rhan o’r digwyddiad hwn, sydd yn bwnc pwysig iawn.   
  
Gall profi troseddau casineb fod yn brofiad arbennig o frawychus gan fod unigolion yn cael eu targedu oherwydd pwy ydynt, neu oherwydd 
pwy mae’r ymosodwr yn credu ydynt. Yn wahanol i droseddau sydd ddim yn gysylltiedig â hunaniaeth, mae’r ymosodiad yn bersonol iawn 
ac yn cael ei dargedu’n benodol, sy’n golygu ei fod yn llai tebygol o fod yn ymosodiad ar hap.   
 
I’r perwyl hwnnw, roedd Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yn gyfle inni drafod ac adnabod y mathau gwahanol o droseddau 
casineb sy’n effeithio ar bobl, pa mor aml maen nhw’n gwaethygu’n droseddau neu’n densiwn mewn cymuned, a sut mae’r 
heddlu a sefydliadau’n ymdrin â digwyddiadau yr adroddir amdanynt.  

C1 Rwy’n gwybod beth yw trosedd casineb 

Dechrau’r weminar Diwedd y weminar

Ydw

Nac ydw

Ansicr

84%

0%

16%

100%

0%

0%

C2 Rydw i wedi dioddef a/neu weld trosedd casineb 

Dechrau’r weminar Diwedd y weminar

Ydw

Nac ydw

Ansicr

61%

13%

26%

96%

0%

4%

C3 Rwy’n gwybod sut i adrodd am drosedd casineb 

Dechrau’r weminar Diwedd y weminar

Ydw

Nac ydw

Ansicr

19%

61%

19%

35%

61%

4%

C4 Rydw i'n gwybod ble i fynd a ble i gael cymorth pe 
bawn i’n dioddef trosedd casineb

Dechrau’r weminar Diwedd y weminar

Ydw

Nac ydw

Ansicr

45%

10%

45%

91%

0%

8%

dioddef a/neu bod yn dyst i drosedd casineb. Mae hyn yn 
dangos bod pobl weithiau’n ddi-hid ynghylch troseddau 
casineb, heb ddeall eu bod wedi dioddef trosedd.  
 
Nawr, yn fwy nag erioed, mae’n bwysig bod pob un ohonom 
yn deall mwy am droseddau casineb, a’u heffaith ar ddioddefwyr, 
eu teuluoedd a’n cymunedau. Mae’n hollbwysig parhau i 
drafod ble y daw troseddau casineb yn ein cymunedau, a 
sut all pawb ohonom gymryd rhan o ran mynd i’r afael â’r 
mater ac adrodd am yr hyn a welwn.   
 
Rwy’n ddiolchgar iawn i’m holl siaradwyr gwadd am eu cyfraniad 
gwerthfawr i’r trafodaethau weminar ac i bawb a oedd yn 
bresennol. 
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Trosfeddiannu Twitter / Twitter Takeover  
Roedd digwyddiadau eraill a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn cynnwys Tîm Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr yn 
meddiannu cyfrif Twitter fy Swyddfa, @DPOPCC, nos Fercher rhwng 6 a 7 o’r gloch er mwyn hyrwyddo negeseuon o gwmpas 
troseddau casineb, ac annog trafodaethau am droseddau casineb gyda’n dilynwyr. Hwn yw’r tro cyntaf inni gymryd rhan mewn 
gweithgarwch o’r fath. Roedd yr ymateb yn wych, gyda llawer yn rhannu’r negeseuon ac yn eu hateb. Yn sicr, byddwn yn 
edrych ar weithio gyda phartneriaid eraill yn y dyfodol er mwyn ailadrodd y math hwn o weithgarwch ar ein llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol.  
 
Siarter Troseddau Casineb 
Wrth baratoi ar gyfer wythnos ymwybyddiaeth troseddau casineb, mae fy Swyddfa i, ynghyd â Heddlu Dyfed-Powys, wedi 
cofrestru ar gyfer Siarter Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr, sydd newydd ei lansio ac sy’n amlinellu ac yn atgyfnerthu hawliau 
dioddefwyr.  
 
Mae’n rhoi gwybodaeth fanwl am hawliau dioddefwyr, ymrwymiadau sefydliadau o ran chwarae rhan mewn mynd i’r afael â throseddau 
casineb, rhoi cymorth a gwybodaeth i ddioddefwyr, ac yn codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ymysg staff a’r cymunedau 
yr ydym yn gweithio ynddynt.   
 
Mae sefydliadau sy’n mabwysiadu’r siarter wedi ymrwymo i sicrhau bod disgwyl i staff a gwirfoddolwyr lynu wrth addewidion y 
siarter pryd bynnag y byddant yn dod i gysylltiad â’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan droseddau casineb a gweithio i adeiladu 
cymunedau cryf a chynhwysfawr, sydd, wrth gwrs, yn bwysig iawn i fy swyddfa i yn ogystal â Heddlu Dyfed-Powys.   
 
Mae’r ddelwedd isod yn amlinellu hawliau dioddefwyr a’n hymrwymiadau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os ydych chi wedi dioddef trosedd casineb, cofiwch y gall effeithio’n wahanol ar bobl. Does dim ffordd ‘iawn’ i deimlo. 
Mae gennych hawl i gymorth emosiynol ac ymarferol i’ch helpu i ddod dros yr hyn sydd wedi digwydd.   
 
Hoffwn sicrhau ein cymunedau y gall yr heddlu ymchwilio, dwyn troseddwyr i gyfiawnder ac atal hyn rhag digwydd i rywun 
arall drwy adrodd am droseddau a digwyddiadau casineb. Pa un ai a ydych chi’n ddioddefydd trosedd casineb, neu'n 
dyst iddo, rhowch wybod inni. Rydyn ni eisiau clywed wrthych a rhoi stop ar hyn yn gyfan gwbl. 
 



Cyswllt Cymunedol - Tachwedd 2020

Llinell Ffôn Respect 
Diwedd Medi/dechrau Hydref, rhoddom wybodaeth i’r cyhoedd drwy’r cyfryngau cymdeithasol am y 
Llinell Ffôn Respect. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cymorth ar gyfer pobl sydd wedi, neu sydd yn, 
ymddwyn yn dreisgar a chamdriniol yn eu perthynas, ac sydd eisiau newid. Mae’r gwasanaeth hwn 
wedi estyn ei oriau agor i ddydd Llun a dydd Gwener rhwng 9y.b. ac 8y.h. dros y ffôn. Hefyd, mae 
gwasanaeth sgwrs dros y we ar gael o ddydd Mercher i ddydd Gwener rhwng 10y.b. ac 11y.b. ac o 
3y.h. tan 4y.h. Yn olaf, gall y rhai sy’n ceisio cymorth gysylltu â nhw drwy e-bost ar ddydd Sadwrn a 
dydd Sul o 10y.b. tan 12y.h. ac o 4y.h. tan 6y.h.  
 
Dylai unrhyw un sydd eisiau cymorth â’r mater hwn gysylltu â Respect ar  0808 8024 040  
www.respectphoneline.org.uk #DewisStopio #TynnurLlinell 

Yr wyf wedi cefnogi sawl ymgyrch cyfryngau cymdeithasol cenedlaethol yn ddiweddar. Gellir gweld manylion pob ymgyrch isod, ac 
os ydych chi’n dilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol fy Swyddfa, rhannwch y negeseuon pwysig hyn os gwelwch chi’n dda, fel ein 
bod ni’n medru helpu i wneud gwahaniaeth.  

Ymgyrchoedd Cyfryngau Cymdeithasol Cenedlaethol

Fearless 
Ddiwedd Medi/dechrau Hydref, rhoddodd SCHTh wybodaeth ichi ar gyfryngau cymdeithasol mewn perthynas ag ymgyrch ‘Running the 
Lines’ Fearless.     
 
Mae Fearless yn safle sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor am drosedd a throseddolrwydd, heb farnu. Mae Fearless yn caniatáu i ddefnyddwyr 
gwasanaeth ddod o hyd i le diogel i roi gwybodaeth am drosedd yn ddienw.  
 
Cynhyrchodd Fearless ffilm fer o’r enw ‘Running the Lines’ i godi ymwybyddiaeth o sut y gall gangiau llinellau cyffuriau gamfanteisio ar bobl 
ifainc i werthu cyffuriau. Mae ‘Running the Lines’ yn adrodd hanes Evan wrth iddo gael ei baratoi a’i gamfanteisio gan giang troseddu 
trefnedig cyn dioddef bygythiadau a cham-drin.   
 
Mae’r hyn ddigwyddodd i Evan yn digwydd i bobl ifainc mewn cymunedau ledled y DU, ac mae’r ffilm hwn yn anelu i wneud mwy o bobl 
yn ymwybodol o fygythiad llinellau cyffuriau i bobl ifainc a chymunedau. 
 
Medrwch gysylltu â Fearless drwy’r ffurflen gyswllt ar eu gwefan, neu anfon e-bost atynt ar  Fearless@crimestoppers-uk.org 

Crimestoppers 
Ddiwedd Medi, cawsoch wybod gennym ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am ymgyrch 
newydd Crimestoppers yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys i dynnu sylw at 
droseddu trefnedig ac effaith ofnadwy’r math hwn o drosedd ar gymunedau. Roedd yr hashnod 
#ProsiectDiogel yn gysylltiedig â’r ymgyrch.  
 
Gofynnodd Crimestoppers ichi am gymorth i helpu i fynd i’r afael â throseddu trefnedig drwy adrodd 
am unrhyw weithgarwch troseddol amheus yn ddienw. Gofynnodd Crimestoppers ichi am gysylltu os 
oedd gennych unrhyw wybodaeth neu amheuon bod troseddu trefnedig yn digwydd yn eich cymuned.   
 
Mae Crimestoppers wedi ymrwymo i ddiogelu Dyfed-Powys, a byddwn yn parhau i’ch annog i 
roi gwybod am weithgarwch troseddol yn eich cymuned.  
 
Elusen annibynnol yw Crimestoppers sy’n rhoi pŵer i bobl godi llais ac atal trosedd yn ddienw.  
 
Os hoffech adrodd am drosedd wrth Crimestoppers, cysylltwch â’u rhif rhadffôn ar n 0800 555 111 
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Byw Heb Ofn 
Wrth i’r cyfnod atal agosáu ddiwedd Hydref, gallai llawer o bobl fod wedi’u hynysu gartref gyda phartner camdriniol, felly, fel sawl un arall, 
dechreuom rannu negeseuon pwysig @BywHebOfn, sy’n cyfeirio pobl sy’n poeni am gam-drin yn y cartref, neu’n ei brofi, i’r man perthnasol. 
Ymgyrch gan y Llywodraeth yw Byw Heb Ofn. Mae’n anelu i ddod â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol i ben.  
 
Ni ddylai’r cartref fod yn rhywle i’w ofni. Yr ydym yn deall nad yw o bosibl yn hawdd i rywun sy’n profi trais neu’n cael ei gam-drin yn y 
cartref i estyn allan. Mae llinell gymorth @BywHebOfn ar agor 24/7, a gall gynnig  
cymorth a chefnogaeth i unrhyw un sydd angen hyn. Medrwch gysylltu â Byw Heb Ofn  
ar:   
☎�  0808 80 10 800  
📱Testun 0786 007 7333  

📩E-bost info@livefearfreehelpline.wales  

💻Sgwrs fyw http://gov.wales/livefearfree 

Lansio darllediadau byw ‘Sgwrs y Comisiynydd’  
 
Ym mis Hydref, lansiais fenter newydd, sef cyfres o ddarllediadau byw ar Facebook - Sgwrs y Comisiynydd. Mae’n rhywbeth yr wyf 

wedi bod eisiau ei wneud ers cryn amser.   
 

Darllediad byw awr o hyd a gynhelir bob yn ail wythnos ar dudalen Facebook fy swyddfa yw ‘Sgwrs y Comisiynydd’. Rwy’n 

cyfweld â phobl wahanol yn yr heddlu a thu allan i’r heddlu ac yn trafod pynciau a materion gwahanol gyda nhw. Cynhaliwyd y 

darllediad cyntaf ar 15 Hydref. Teimlais y byddai’n 

briodol lansio’r gyfres â sgwrs gyda Mark Collins, 

Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys.   
 

Roedd hi’n dda iawn cael sgwrs agored ac anffurfiol 

gyda’r Prif Gwnstabl, clywed mwy am ei gefndir, sut 

mae ei yrfa wedi datblygu dros y blynyddoedd, a’i 

lwyddiannau dros y pedair blynedd diwethaf fel Prif 

Gwnstabl Dyfed-Powys. Roedd yr adborth a gawsom 

ar ôl y darllediad cyntaf yn gadarnhaol iawn, ac 

erbyn heddiw, mae’r sgwrs wedi’i gwylio dros 4000 

o weithiau ar Facebook.   
 

Cynhaliwyd yr ail sgwrs ar 27 Hydref gyda’r Uwch-arolygydd Ifan Charles. Cafodd Ifan ei eni a’i fagu yn Sir Gaerfyrddin, a 

daeth yn Gomander URS ar gyfer Sir Gaerfyrddin ym mis Mai eleni. Dechreuodd ei yrfa gyda’r heddlu yn 2004. Ers hynny, 

mae Ifan wedi gweithio ym mhedwar rhanbarth yr ardal Heddlu. Yn ddiweddar, gweithiais yn agos ag Ifan ar y cynllun cyllidebu cyfranogol 

yr wyf yn ei ariannu, ac sy’n cael ei arwain gan Ifan o fewn yr Heddlu. Mae Ifan yn gwneud gwaith ardderchog, ac mae’n 

uchel iawn ei barch ymysg ei gydweithwyr o fewn yr Heddlu a'r cyhoedd. Braf oedd cael sgwrs anffurfiol ac agored gydag 

ef o flaen y cyhoedd er mwyn clywed am rai o’i brofiadau.  
 

Cynhelir fy narllediad byw nesaf gyda’r Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter nos Iau 12 Tachwedd am 8 o’r gloch ar dudalen 

Facebook fy swyddfa www.facebook.com/DPOPCC . 
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 Recriwtio aelodau ychwanegol ar gyfer y Fforwm Ieuenctid  
Ym mis Hydref, cawsom ymgyrch recriwtio er mwyn denu aelodau newydd i’m Fforwm Ieuenctid.   
 
Yr wyf yn angerddol ynghylch adeiladu perthynas gref gyda phobl ifainc, ac rwyf eisiau deall beth sy’n arwain pobl 
ifainc at drosedd ac anhrefn yn well, a sut y gellid eu helpu i wneud dewisiadau cadarnhaol mewn bywyd. Ers cychwyn y 
swydd, yr wyf wedi ymgysylltu’n rheolaidd â grwpiau amrywiol o bobl ifainc ar draws yr ardal heddlu, ac ym mis 
Rhagfyr 2019, sefydlais Fforwm Ieuenctid cyntaf Heddlu Dyfed-Powys.   
 
Gelwir aelodau’r Fforwm Ieuenctid yn Llysgenhadon Ifainc, ac maen nhw’n cynrychioli barn eu cyfoedion o fewn eu 
cymdeithas/grŵp. Yn ogystal â chymryd rhan mewn trafodaethau yn ystod cyfarfodydd Fforwm, mae Llysgenhadon 
Ifainc yn ymgynghori â phobl ifainc ar y tir ar fy rhan, ar faterion Heddlu a Throseddu pynciol, ac yn adrodd nôl am 
eu barn.  
 
Y llynedd, comisiynais Hafan Cymru i weithio ochr yn ochr â’n Llysgenhadon Ifainc i’n galluogi i adnabod ffyrdd o 
dyfu’r fforwm yn y dyfodol er mwyn datblygu cyfleoedd imi ymgysylltu â phobl ifainc ar draws yr ardal heddlu. 
 
Fel rhan o’r gwaith a gomisiynwyd, trefnodd Hafan 
Cymru gyfres o weithgareddau ar gyfer ymgysylltu 
â phobl ifainc ar draws y rhanbarth, gan adeiladu 
perthnasau â phartneriaid ifainc, a chynnal yr 
ymchwil hwn ar fy rhan. Cefais gyfle i drafod rhai o 
ganfyddiadau’r arolwg gyda phartneriaid allweddol 
mewn Cynhadledd Ieuenctid a gynhaliwyd fis 
Mawrth.    
 
Ers i’r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno yn 
gynharach eleni, yr wyf wedi cwrdd yn rheolaidd â’r 
Fforwm, ac rwyf nawr yn edrych ar recriwtio aelodau 
ychwanegol er mwyn sicrhau ein bod ni’n wir 
gynrychioladol o bobl ifainc o gefndiroedd amrywiol 
o fewn ardal Dyfed-Powys. Bu’r ymateb i’r ymgyrch 
recriwtio’n wych hyd yn hyn, gyda nifer yn dangos 
diddordeb. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â 
diddordeb mewn ymaelodi i e-bostio fy swyddfa ar 
OPCC@dyfed-powys.pnn.police.uk. Edrychaf ymlaen 
at groesawu’r aelodau fforwm newydd i’r cyfarfod 
sydd wedi’u trefnu gyda nhw ddiwedd Tachwedd.  
 
Gweithgor Ein Hieuenctid, Ein Dyfodol 
Hefyd ym mis Hydref, ymgynghorais â nifer o sefydliadau 
ieuenctid partner yn Nyfed-Powys er mwyn cael eu 
mewnbwn a’u barn ynghylch rhai o’r gweithgareddau 
ar gyfer ymgysylltu â phobl ifainc rwy’n trefnu ar 
gyfer 2020-21. Yr oedd yn braf iawn cael cymaint o sefydliadau’n dymuno cymryd rhan yn y trafodaethau, ac o ganlyniad, 
byddaf yn sefydlu’r gweithgor Ein Hieuenctid Ein Dyfodol fel fforwm i barhau â’r sgyrsiau a’r trafodaethau ar lefel 
strategol gyda phartneriaid allweddol.  
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Dadorchuddio carreg goffa yn swyddogol ym Mhencadlys 
yr Heddlu 
Roedd yn fraint i mi gael ymuno â’r Prif Gwnstabl a chydweithwyr o Heddlu Dyfed-Powys a chymryd rhan mewn gwasanaeth 
ym Mhencadlys yr Heddlu ar ddydd Llun, Hydref 26, i gofio’r swyddogion heddlu a gollodd eu bywydau mewn modd trasig 
iawn wrth gyflawni eu dyletswyddau. Roedd y gwasanaeth hefyd yn nodi dadorchuddio carreg goffa, a godwyd er cof 
iddynt. Wnawn ni fyth yn eu hanghofio.  
 
Dewiswyd y dyddiad gan ei fod yn disgyn yn ystod mis cofio 30 mlynedd ers i bedwar o swyddogion gael eu lladd pan ar ddyletswydd 
wrth gyflawni hyfforddiant cudd-wylio, ym mis Hydref 1990. 
 
Roedd hefyd yn cyd-daro gyda dyddiad newydd y Daith Undod / Unity Tour, digwyddiad i godi arian ar gyfer teuluoedd swyddogion 
heddlu a gollodd eu bywydau wrth gyflawni eu dyletswydd. Ni ddigwyddodd y digwyddiad arferol eleni o ganlyniad i gyfyngiadau 
covid-19, ond cymerodd swyddogion a staff ar draws y wlad ran mewn taith seiclo rithiol yn lle. 
 
Arweiniodd caplan yr Heddlu, y Parchedig Tom Evans, goffâd i’r swyddogion a fu farw: 
 
Y Cwnstabl Thomas Gareth Davies - a fu farw ar 18 Mehefin 1971, yn 23 oed.  
Y Cwnstabl Hefin John Llewellyn - a fu farw ar 14 Awst 1971, yn 22 oed.  
Y Cwnstabl David Christopher Hinchliff - a fu farw ar 3 Mehefin 1979, yn 19 oed.  
Y Rhingyll William Mervyn C. Williams - a fu farw ar 30 Gorffennaf 1979, yn 36 oed.  
Y Ditectif Gwnstabl Roger Meyrick - a fu farw ar 18 Hydref 1990, yn 37 oed.  
Y Ditectif Gwnstabl Nicholas George Tabraham - a fu farw ar 18 Hydref 1990, yn 29 oed.  
Y Ditectif Gwnstabl Leonid Evans - a fu farw ar 18 Hydref 1990, yn 41 oed.  
Y Ditectif Gwnstabl Paul John Hetherington - a fu farw ar 29 Hydref 1990, yn 35 oed.  
Y Ditectif Gwnstabl Barrie Davies - a fu farw ar 11 October 2005, yn 38 oed.. 
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 Dosbarthu pecynnau Atal Trosedd am ddim i breswylwyr 
ardal Llanelli 
 
Dros yr wythnosau nesaf, bydd preswylwyr Tŷ Isha a Glan-y-môr yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin, yn derbyn pecynnau atal trosedd 

am ddim a fydd yn anelu i atal troseddwyr a gwneud y ddwy gymuned yn fwy diogel.   

 

Prynwyd y pecynnau atal drwy gyllid o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref.  

 

Mae cyllid o £195,673 wedi ei sicrhau, a fydd yn mynd tuag at fesurau y profwyd eu bod yn lleihau trosedd, gan gynnwys cyflogi 

dau Warden Cymunedol; prynu citiau SelectaDNA, cymorth gweithgarwch atal trosedd cymunedol, gwelliannau amgylcheddol a 

phecynnau atal trosedd cymunedol.  

 

Pecynnau SelectaDNA a phecynnau BikeRegister yw dau o’r pecynnau atal trosedd cymunedol a fydd yn cael eu dosbarthu i 

breswylwyr o fewn y cymunedau lleol dros yr wythnosau nesaf. 

 

Pecynnau marcio eiddo yw’r pecynnau SelectaDNA. Maent yn cynnwys fformiwla DNA, olrheiniwr uwchfioled a microddotiau 

unigryw y gall pobl ddefnyddio i farcio eitemau gwerthfawr yn eu cartrefi, fel bod yr heddlu’n medru eu holrhain os ydynt yn cael 

eu dwyn.  

 

Yn yr un modd, mae’r pecynnau BikeRegister yn cynnwys sticeri, 

marciau ffrâm a microddotiau er mwyn adnabod beiciau. Gall 

defnyddwyr ychwanegu disgrifiadau a ffotograffau er mwyn 

sicrhau y gellir adnabod eu beic yn hawdd ac y gall yr Heddlu ei 

ddychwelyd drwy’r cynllun BikeRegister pe bai’n cael ei ddwyn. 

 

Wrth iddynt gael eu dosbarthu dros yr wythnosau nesaf, y gobaith 

yw y byddwn yn gweld y byddant yn cael effaith gadarnhaol yn yr 

ardal. Mae troseddwyr yn gwybod mai DNA yw arf mwyaf pwerus 

yr heddlu wrth euogfarnu troseddwyr. Gwyddwn ei fod yn atalydd 

arbennig gan fod troseddwyr yn ei ofni. 

 

Mae ardaloedd Tŷisha a Glan-y-môr yn cael eu hystyried yn 

ddwy o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn Sir Gaerfyrddin yn 

ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Llywodraeth Cymru. Bydd y 

cyllid a sicrhawyd yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r holl 

droseddau meddiangar, megis byrgleriaethau, troseddau cerbydau 

ac ysbeiliadau yn yr ardaloedd a nodwyd.  

 

Mae sicrhau diogelwch preswylwyr yn un o’m blaenoriaethau -

mae pawb yn haeddu byw’n ddiogel, ac yn rhydd rhag niwed. Troseddau meddiangar yw’r troseddau y mae’r cyhoedd fwyaf 

tebygol o ddod ar eu traws, ac amcangyfrifir eu bod yn costio biliynau o bunnoedd i gymdeithas bob blwyddyn. Mae tystiolaeth 

gref y gellir atal y troseddau hyn drwy dactegau sydd naill ai’n dileu cyfleoedd ar gyfer cyflawni trosedd neu’n gweithredu fel 

atalydd drwy gynyddu’r siawns y bydd troseddwr yn cael ei ddal. Yr wyf nawr yn edrych ymlaen at barhau i weithio’n agos â’r 

holl bartneriaid sydd wedi’n cefnogi â’n cynnig, er mwyn mynd i’r afael â’r troseddau hyn yn y ddwy ardal a sicrhau eu bod 

nhw’n dod yn amgylcheddau mwy diogel ar gyfer y preswylwyr. 
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 Cyllidebau Cyfranogol: £140,000 i brosiectau cymunedol  
 
Yn gynharach eleni, addewais fuddsoddiad £140,000 yn y Timoedd 
Plismona Bro ar draws ardal Dyfed-Powys i ariannu prosiectau 
cymunedol drwy broses cyllidebu cyfranogol. Bydd pob un o'r 
14 Tîm Plismona Bro ar draws yr ardal heddlu’n derbyn 
£10,000 i'w wario ar brosiectau, gyda'r cymunedau eu hunain 
yn gyfrifol am wneud y penderfyniadau allweddol o ran sut 
mae'r arian yn cael ei ddyrannu.  
 
Mae Cyllidebu Cyfranogol yn ffordd ddemocrataidd o rymuso 
cymunedau drwy ganiatáu iddynt gynnig am arian i ariannu 
prosiectau sy'n bodloni thema'r grŵp cynllunio: yn yr achos 
hwn, gwella diogelwch cymunedol. Yr wyf wedi ymrwymo i 
ariannu'r dull newydd ac arloesol hwn o ariannu cymunedol 
gan fy mod yn credu ei bod hi’n hanfodol bod trigolion lleol yn 
cael dweud eu dweud ynghylch sut mae arian yn cael ei wario yn eu hardal. Nhw yw’r rhai gorau i weithio gyda'r heddlu, ac 
asiantaethau partner eraill, i nodi lle mae angen yr arian a beth fyddai fwyaf buddiol i'r cymunedau lleol. 
 
Cynhaliwyd digwyddiad cyllidebu cyfranogol ddydd Sadwrn 31 Hydref lle oedd 9 ymgeisydd yn mynd ymlaen am gyfran o gronfa 
o £14,000. 
 
Yn ogystal ag ariannu £10,000.00 rydw i wedi’i fuddsoddi ar gyfer y broses hon, mae cyllid ychwanegol o £4,000.00 wedi’i 
gyflenwi gan Cyngor tref Llandrindod Wells (£2,000.00) a Tai Cymru a’r Gorllewin (£2,000.00)  
 
Enw’r grŵp yw ELlED Llandrindod a cheir diweddariadau ar eu gwefan; 
https://llandrindod.co.uk/sites/default/files/Llandrindod%20YVYC%20application%20final.pdf  
Facebook; Eich Llais Eich Dewis Llandrindod  
 
Mae canlyniadau’r digwyddiad Cyllidebu Cyfranogol a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn, 31ain Hydref, fel a ganlyn: 
 
Dementia Matters in Powys: Ar gyfer eu gweithgareddau ‘Gemau’r Gaeaf’ lle y gall aelodau gystadlu gartref ac yna rhannu 
eu profiadau gydag eraill. 
 
Ysgol Trefonnen: I ddechrau Clwb Garddio a Natur ar ôl ysgol, a hefyd cynnal gwaith adnewyddu ar eu pwll dŵr 
 
Ffrindiau Ysgol Cefnllys: Tuag at osod trac chwaraeon pob tywydd o amgylch eu cae ysgol. 
 
Cydradd 3ydd: Ymddiriedolaeth Bracken £2000 i wellla gwasanaethau profedigaeth drwy gwrs o 6 sesiwn coginio a TGCh, 
a nyrs i hwyluso’r gweithgareddau hyn 
 
Digwyddiadau Cymunedol Llandrindod: Tuag at hwyluso râs rafftiau’r dref, clwb pysgota ieuenctid, byw yn y gwyllt i’r teulu 
a mwy o ddigwyddiadau fel groto’r Nadolig, Helfa’r Pasg, Digwyddiadau Calan Gaeaf. 
 
Cydradd 4ydd - 579 Cadetiaid Awyr Llandrindod: £2000 Tuag at ddatblygu ardal o dir ar gyfer gweithgareddau’r tu allan, 
gwersylloedd a hyfforddiant. 
 
Clwb Ieuenctid Llandrindod: £1110 I redeg prosiect 12 wythnos yn gysylltiedig â 4 pwnc yn ymwneud â hunanofal a bod yn 
iach yn gorfforol ac yn feddylio
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Cymdeithas Bowlio Dan Do Sir Faesyfed: £2000 Tuag at ddarparu 3 man parcio i’r anabl yn agosach at fynedfa’r stadiwm. 
 
Gan nad ymgeisiodd dau o’r grwpiau am y £2000 llawn, caniataodd hyn i bob grŵp elwa o’r cyllidebu; 
 
Cynigiwyd y £390 oedd yn weddill i Powys Floating Support Mind and Sense tuag at eu clybiau cymunedol arlein. (Roeddent yn 
wreiddiol wedi gwneud cais am £2000) 
 
Mae’n dda gennyf glywed bod pob grŵp wedi elwa o’r cyllidebu ac rwy’n edrych ymlaen at ymweld â rhai o’r prosiectau llwyddiannus 
yn y Flwyddyn Newydd i weld sut maent yn dod ymlaen.

Fy Uchafbwyntiau Wythnosol  
 

Ers cryn amser yn awr, yr wyf wedi bod yn rhoi diweddariadau o fewn rhifynnau o’r Cylchlythyr deufisol hwn ar y 
gwaith y bûm yn gysylltiedig ag ef yn ystod y ddeufis blaenorol.   
 
Fodd bynnag, roeddwn i eisiau bod mewn sefyllfa i roi diweddariadau mwy rheolaidd - fel swyddog etholedig, mae’n 
bwysig bod preswylwyr yn cael eu hysbysu am fy ngwaith i, a gwaith fy swyddfa.  
 
Gan hynny, yr wyf wedi cyhoeddi fy Uchafbwyntiau Wythnosol - sy’n cael eu postio ar gyfryngau cymdeithasol bod 
Dydd Gwener. Dyma rai enghreifftiau i chi...  
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Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n cwrdd â myfyrwyr 
newydd yr Heddlu 
 
Ar y 26ain o Hydref 2020 ymwelodd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, â’r derbyniad diweddaraf 
o Fyfyrwyr yr Heddlu sydd wedi eu lleoli ym Mhencadlys yr Heddlu er mwyn trafod rôl y Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu. Mae’r 24 swyddog newydd hyn wedi ymuno yn ddiweddar o amrywiaeth o gefndiroedd ac wedi cychwyn 
ar eu cwrs hyfforddiant cychwynnol 28 wythnos sy’n rhedeg mewn partneriaeth gyda Phrifysgol De Cymru fel rhan 
o’r rhaglen Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona a gyflwynwyd yn 2019. Mae’r rhaglen hon yn golygu bod 
myfyrwyr yn ymgymryd â rhaglen gradd yn ogystal â’u hyfforddiant Heddlu cychwynnol ac mae’n cynnwys amrywiaeth o 
fewnbynnau ymarferol ac academaidd yn ogystal â chwrs gyrru estynedig a chyflwyniad i Sgiliau Cyfweld yr Heddlu. 
 
O ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws presennol mae'r 
dosbarthiadau yn cael eu cynnal drwy ymbellhau cymdeithasol 
gyda’r myfyrwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb bob amser. Er 
gwaethaf y sefyllfa heriol a achoswyd gan y feirws mae’r tîm 
yn adran Dysgu a Datblygu Heddlu Dyfed-Powys wedi 
parhau gyda’r hyfforddiant hanfodol hwn er mwyn parhau i 
ddarparu hyfforddiant ar gyfer swyddogion newydd fel eu bod 
yn barod i wasanaethu Cymunedau Dyfed-Powys.  
 
Cafodd y swyddogion newydd hyn eu recriwtio fel rhan o 
Ymgyrch Uplift newydd y Llywodraeth sy’n ceisio cynyddu 
nifer y Swyddogion Heddlu, a hwn yw’r pedwerydd derbyniad 
o swyddogion newydd a recriwtiwyd gan Heddlu Dyfed-
Powys yn 2020 

Cyfryngau Cymdeithasol Tachwedd 2020 
 

Ym mis Tachwedd 2020, bydd fy swyddfa yn trefnu bod negeseuon yn cael eu postio ar gyfryngau cymdeithasol 
yn ystod Diwrnod Rhuban Gwyn sy’n digwydd Ddydd Mercher 25 Tachwedd. Mae Diwrnod Rhuban Gwyn yn codi 
ymwybyddiaeth ynglŷn â thrais yn erbyn menywod, ac rydyn ni yn Swyddfa’r Comisiynydd yn ymuno â sefydliadau 
eraill ledled y wlad sy’n dweud “Na” i drais yn erbyn menywod drwy gefnogi’r ymgyrch hon 
 
Bydd ein negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn cyfeirio’r cyfryngau at nifer o sefydliadau sy’n medru cynorthwyo’r 
rhai sy’n dioddef trais domestig. Mae’r rhain yn cynnwys: 
 
Refuge: Mae’n cefnogi menywod a phlant sy’n profi pob math 
o drais a cham-drin, gan gynnwys trais domestig, trais rhywiol, 
anffurfio organau cenhedlu benywod, priodasau dan orfod, trais 
ar sail anrhydedd, masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth 
modern. 0808 2000 247 @RefugeCharity 
 
Men’s Advice Line: Llinell gymorth a chyngor ar gyfer dioddefwyr 
cam-drin domestig gwrywaidd. 0808 8010327 @RespectUK 
 
Argyfwng Trais Cymru a Lloegr: Mae’n cefnogi gwaith Canolfannau 
Argyfwng Trais ledled Cymru a Lloegr. Maent yn codi ymwybyd-
diaeth ynglŷn â cham-drin a thrais rhywiol. Os oes angen cefnogaeth arnoch, galwch heibio i’w tudalen gymorth ar 
https://rapecrisis.org.uk/get-help/ @RapeCrisisEandW  
 
Keep an eye out on social media for all the White Ribbon messages, and please share.
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Cysylltwch â ni  
Rhowch wybod i mi os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â rhywbeth yr ydych wedi’i ddarllen yn y cylchlythyr hwn:  

 01267 226440                 
 
 opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk 
 
 www.dyfedpowys-pcc.org.uk    
 DPOPCC 
 
 @DPOPCC

&


