
Cyswllt 
Cymunedol 

Croeso… 
Croeso i rifyn mis Ionawr o’m cylchlythyr, sy’n edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau 
Tachwedd a Rhagfyr. Mae’n anodd credu ei bod hi bron yn 2021; buodd 2020 yn 
dipyn o flwyddyn! Mae’r pandemig wedi effeithio ar gymaint ohonom, ac rwy’n 
dymuno’n dda o waelod fy nghalon i bawb. 
 
Tra bod rhai agweddau o’n bywydau wedi’u gohirio yn 2020, mae fy ngwaith fel 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn sicr wedi parhau. Wrth edrych yn ôl, rwy’n 
falch bod fy nhîm a minnau wedi llwyddo i barhau i:  

 
- Roi llais i bobl ifainc drwy fy Fforwm Ymgysylltu â Phobl Ifainc - Rydym yn cynnal ein holl drafodaethau 
  ar-lein yn awr;   
- Rhoi llais i ddioddefwyr ar wella gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr drwy’r Fforwm Ymgysylltu â  
  Dioddefwyr; 
- Rhannu negeseuon hollbwysig o fewn ein cymunedau, megis cymorth sydd ar gael ar gyfer unigolion 
  agored i niwed, a’r negeseuon yn erbyn trais a throseddau cyllyll a oedd yn cyd-fynd ag ymweliad 
  llwyddiannus yr  Angel Cyllyll â’r Drenewydd ddechrau’r flwyddyn;  
- Cwrdd yn rheolaidd â phreswylwyr a pherchnogion busnes - er bod hynny’n rhithwir yn hytrach na’r 
  ymagwedd sydd orau gennyf, sef wyneb yn wyneb - gan sicrhau bod gennych lais mewn materion   
  plismona;  
- Rhoi arian i’r rhai sydd ei angen, gan gynnwys sicrhau cyllid ychwanegol gan y Llywodraeth er 
  mwyn cefnogi’r bobl hynny yn ardal Dyfed-Powys sydd fwyaf agored i niwed yn ystod y pandemig; a 
- Sicrhau bod cymunedau’n cael dweud eu dweud am y ffordd y mae arian a roddwyd gan fy 
  Swyddfa’n cael ei wario drwy’r fenter gymunedol cyllidebu cyfranogol.  

 
Edrychaf ymlaen at barhau â’m cyfrifoldebau fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu  
eleni wrth inni weithio i gadw cymunedau ardal Dyfed-Powys yn ddiogel.   
 
Rwy’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r wybodaeth a ddarperir yn y  
cylchlythyr hwn am ambell weithgaredd allweddol yn ystod Tachwedd a Rhagfyr, 
a hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd heddychlon ac iach ichi gyd! 
  
Cymerwch ofal,  
 
Dafydd Llywelyn 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus - Blaenoriaethau a Chyllid yr 
Heddlu yn 2021/22  
 
Ym mis Rhagfyr 2020, lansiwyd fy ymgynghoriad cyhoeddus ar flaenoriaethau a chyllid yr heddlu; gan roi cyfle i’r cyhoedd 
ddylanwadu ar benderfyniadau plismona pwysig.  
 
Dau o fy mhrif gyfrifoldebau yw gosod y blaenoriaethau plismona ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys a gosod cyllideb flynyddol yr 
heddlu, ynghyd â lefel y praesept heddlu - y swm rydych chi’n talu ar gyfer plismona yn eich treth gyngor. 
 
Mae’n bwysig imi fy mod i’n medru cynrychioli ein cymunedau wrth wneud penderfyniadau, ac er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, 
mae’n rhaid imi ymgysylltu â phreswylwyr a pherchnogion busnes ledled yr ardal heddlu ar faterion plismona pwysig. Y tro hwn, 
datblygais arolwg byr ar-lein i alluogi unigolion i rannu eu barn gyda mi.  
  
Yn yr arolwg, gofynnais i bobl ystyried y cwestiynau canlynol: 
 

• Yn eich barn chi, beth ddylai Heddlu Dyfed-Powys ei flaenoriaethu fel sefydliad?  
• Pa fath o droseddau sydd fwyaf angen eu trin yn ardal Dyfed-Powys?  
• A fyddech chi’n barod i dalu mwy er mwyn cefnogi plismona lleol?  

 
Diolch i bawb a gymerodd yr amser i gwblhau’r arolwg.  600 ohonoch.   
 
Caeodd yr arolwg ddydd Sul 3 Ionawr ar ôl bod ar agor am 4 wythnos. Byddaf yn ystyried y canlyniadau a’r adborth a roddwyd 
gan ymatebwyr wrth benderfynu ar y lefel praesept, ac wrth edrych ymlaen ar flaenoriaethau Heddlu Dyfed-Powys. Mae eich 
mewnbwn yn hollbwysig – diolch eto.   

Wythnos Cyfiawnder Adferol 2020  
 
Cynhaliwyd Wythnos Cyfiawnder Adferol ym mis Tachwedd 2020. Mae hon yn 
wythnos ymwybyddiaeth flynyddol bwysig lle mae gennym gyfle i godi  
ymwybyddiaeth o’r broses Cyfiawnder Adferol a’i hyrwyddo ymhellach, ochr 
yn ochr â’n partneriaid.  
 
Mae Cyfiawnder Adferol yn ymwneud â dioddefwyr a throseddwyr yn cyfathrebu mewn amgylchedd cefnogol i drafod y niwed a 
achoswyd, gan alluogi pawb yr effeithiwyd arnynt gan ddigwyddiad penodol i chwarae rhan mewn trwsio’r niwed a dod o hyd i ffordd 
gadarnhaol ymlaen. 
 
Yr wyf yn llwyr gefnogol o’r defnydd o Gyfiawnder Adferol o fewn ein System Cyfiawnder Troseddol, ac yn ariannu gwasanaeth 
Cyfiawnder Adferol ar gyfer oedolion yn ardal Dyfed-Powys. Er mwyn darllen mwy am y gwasanaeth hwn, ynghyd â gwasanaethau 
eraill rwy’n eu comisiynu, galwch heibio i’n gwefan:  
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/eich-ardal/gwasanaethau-sydd-ar-gael-i-chi/  
 
Yn ystod Wythnos Cyfiawnder Adferol, cynhaliodd fy swyddfa arolwg cyhoeddus er mwyn darganfod mwy am y ffordd yr oedd y rhai 
sydd wedi’u heffeithio gan drosedd yn ystyried a deall y broses Cyfiawnder Adferol. Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu hystyried 
ymhellach. 
 
Er mwyn cael gwybod mwy am fy ngweithgareddau eraill yn ystod Wythnos Cyfiawnder Adferol, gwyliwch fy fideo byr ar YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=J6mkmRlwFm8 
 
Tudalen Gwasanaethau Cymraeg: 
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/eich-ardal/gwasanaethau-sydd-ar-gael-i-chi/  
 
Fideo YouTube Cymraeg:  

https://www.youtube.com/watch?v=pqeuDHtD5nI  
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Panel Heddlu a Throseddu 
Dyfed-Powys 
 
Beth yw Panel Heddlu a Throseddu? Mae Panel Heddlu a 
Throseddu Dyfed-Powys yn chwarae rhan bwysig iawn o ran 
cefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a chraffu arno. 
Mae’r Panel yn cynnwys unigolion sydd wedi’u henwebu gan y 
pedwar cyngor sir yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, sef Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Hefyd, mae’n 
rhaid i’r Panel gynnwys dau aelod annibynnol o leiaf. Ar hyn o 
bryd, mae gan Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys 14 
aelod.  
 
Mae gan y Panel amrediad eang o bwerau a chyfrifoldebau sy’n 
sicrhau bod Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n defnyddio 
ei bŵer yn briodol. Mae’r Panel yn gyfrifol am y canlynol:  
 
• Adolygu Cynllun Heddlu a Throseddu’r Comisiynydd; 
• Adolygu cyllideb ddrafft flynyddol y Comisiynydd, â’r pŵer i  
  wahardd y lefel praesept;  
• Ymdrin â chwynion yn erbyn y Comisiynydd neu ei ddirprwy;  
• Craffu ar benderfyniadau a chamau a gymerwyd gan y  
  Comisiynydd;   
• Adolygu penodi neu ddiswyddo’r Prif Gwnstabl;   
• Cyflwyno adroddiadau neu argymhellion i’r Comisiynydd;  
• Adolygu ymddygiad y Comisiynydd; 
 
Er mwyn gweld pryd mae cyfarfod nesaf y Panel Heddlu a 
Throseddu, a chael gwybod sut y medrwch gymryd rhan, 
dilynwch y ddolen i wefan y Panel:   
 
https://www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/cyfar-
fodydd/  
 

Cwestiynau ar gyfer Aelodau Panel 
 
Aelod Panel: Alun Lloyd Jones (Cadeirydd) 
 
Beth yw’ch rôl ar y Panel Heddlu a Throseddu? 
Fi yw Cadeirydd presennol Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-
Powys, ar ôl bod yn is-gadeirydd ac yn aelod o’r hen Awdurdod 
Heddlu am sawl blwyddyn. 
 
Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn rhan o’r Panel 
Heddlu a Throseddu?   
Craffu ar benderfyniadau’r Comisiynydd a gweithio gydag ef er 
budd ardal Dyfed-Powys.  
  
Beth ydych chi’n ei wneud tu allan i’ch gwaith gyda’r Panel 
Heddlu a Throseddu?  
Rwyf wedi bod yn Gynghorydd Cymuned, Cynghorydd Ardal  
 

ac yn Gynghorydd Cyngor Sir Ceredigion ers 1991. Yr wyf hefyd 
yn un o ymddiriedolwyr fy neuadd bentref leol yn Llanfarian, ac 
yn is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu Ceredigion. Roeddwn yn 
aelod Cabinet o’r Cyngor Sir am ryw 5 mlynedd. 
 
Aelod Panel: Keith Evans 
 
Beth yw’ch rôl ar y Panel Heddlu a Throseddu? 
Fy mhrif rôl fel un o 3 aelod etholedig Awdurdod Lleol Ceredigion 
ar y Panel yw craffu ar waith y Comisiynydd ar ran etholwyr 
Ceredigion. Mae’r Panel hefyd wedi addo fy ngwneud i’n Aelod 
Arweiniol ar yr is-grŵp Cyllid, yn arbennig er mwyn craffu 
ar gynigion praesept y Comisiynydd,  gan gyflwyno adroddiad 
blynyddol i’r Panel pan mae’n amser gosod y gyllideb. Yr wyf 
hefyd yn eistedd ar Fwrdd Ymgynghorol y Comisiynydd, yn 
craffu ar gomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau trydydd 
parti, ac yn mynychu Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu, lle mae’r 
Comisiynydd yn craffu ar y Prif Gwnstabl ac yn ei ddal i gyfrif.  
 
Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn rhan o’r Panel 
Heddlu a Throseddu? 
Y pleser mwyaf rwy’n cael o fod yn aelod yw’r gallu i ddylanwadu 
ar gynigion y Comisiynydd ar gyfer ei Gynllun Heddlu a 
Throseddu. Y cyfle i weithio gyda chydweithwyr o Gynghorau 
Sir eraill yn ardal Dyfed-Powys, a’r ddau Aelod Annibynnol 
gwerthfawr, sy’n rhoi’r boddhad mwyaf imi, yn ogystal â’r 
pleser o weithio ochr yn ochr â swyddogion proffesiynol a 
gwybodus. Yr wyf hefyd wir yn gwerthfawrogi’r gallu i gael 
gwerthfawrogiad o’r gwasanaeth a mewnwelediad iddo o 
safbwynt rhanbarthol, cenedlaethol a Phrydeinig.  
 
Beth ydych chi’n ei wneud tu allan i’ch gwaith gyda’r Panel 
Heddlu a Throseddu? 
Rwy’n gysylltiedig â gwaith Llywodraeth Leol hefyd, yn ogystal 
â grwpiau cymunedol yn fy ardal. O ran amser hamdden, rwy’n 
hoff iawn o ddilyn rygbi yn y gaeaf a chriced yn yr haf.  
 
Aelod Panel: Helen Thomas 
 
Beth yw’ch rôl ar y Panel Heddlu a Throseddu? 
Ers 2016, rwyf wedi bod yn un o ddau aelod annibynnol y Panel, 
a’r unig ddynes ymysg 14 aelod, â’m cyfeillion ar y Panel yn 
aelodau etholedig o Awdurdodau Lleol ledled Dyfed-Powys. Ein 
rôl yw craffu ar weithredoedd CHTh a bod yn gyfaill beirniadol. 
Fel yr unig aelod benywaidd, yn amlwg, rwy’n medru cyflwyno 
safbwynt gwahanol i drafodaethau ar faterion megis trais 
domestig, iechyd meddwl a chymorth i ddioddefwyr, i enwi ond 
rhai. Ar hyn o bryd, rwy’n aelod o is-grŵp sy’n edrych ar deledu 
cylch cyfyng ar draws yr Heddlu.   
 
Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn rhan o’r Panel 
Heddlu a Throseddu? 
Dros flynyddoedd lawer mewn bywyd cyhoeddus, rwyf wedi  
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gwasanaethu sawl sefydliad, gan gynnwys Cyngor Tref Caerfyrddin a hen Gyngor Ardal Caerfyrddin am 17 mlynedd, fel llywodraethwr 
ysgol, Aelod Anweithredol o Ymddiriedolaeth GIG am 12 mlynedd, ac fel Aelod Annibynnol o hen Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys. 
Mae’n dda gennyf gael y cyfle i ddefnyddio fy mhrofiad er mwyn ceisio gwneud cyfraniad adeiladol i waith y Panel, sydd â rhan i’w 
chwarae mewn sicrhau bod gwasanaeth Heddlu Dyfed-Powys mor effeithiol ac effeithlon â phosibl a’i fod yn deall ei gymunedau.  
 
Beth ydych chi’n ei wneud tu allan i’ch gwaith gyda’r Panel Heddlu a Throseddu? 
Fel cyn newyddiadurwr, mae gennyf ddiddordeb bob amser mewn newyddion a materion cyfoes, yn ogystal â rhoi fy amser i sefydliadau 
megis Canolfan Deuluol Caerfyrddin a Phwyllgor Elusen y Maer. Er mwyn ymlacio, rwy’n mwynhau cerddoriaeth, darllen a cherdded. 
Fodd bynnag, treulio amser gyda fy nheulu a bod mewn cysylltiad â nhw sydd bwysicaf imi.   
 
Rhifyn nesaf 
 
Yn rhifyn nesaf cylchlythyr y Comisiynydd, byddwn ni’n cyflwyno’r cwestiynau hyn i aelodau eraill o Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-
Powys fel eich bod chi’n medru dysgu am eu gwaith a’u rôl o ran craffu ar y Comisiynydd. 

Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol Rhithiol 
 
Ar ddydd Iau 26 Tachwedd, cynhaliais Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol rhithiol. Cyfarfûm â sawl partner, sefydliad a chynrychiolydd 
cymunedol o bob cwr o ardal Dyfed-Powys, yn ogystal ag Arweinydd Iechyd Meddwl Cenedlaethol Cymdeithas Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu.  
 
Mae fy Niwrnodau Ymgysylltu Cymunedol yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gwrdd â mi er mwyn codi unrhyw faterion neu bryderon lleol o fewn 
eu hardal, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â mentrau ac ymgyrchoedd lleol pwysig.  
 
Er mwyn cefnogi’r Ymgyrch Rhuban Gwyn, roedd Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol mis 
Tachwedd yn cynnwys cyfarfodydd gydag ambell sefydliad sy’n darparu gwasanaethau 
ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig. Cyfarfûm ag Arweinydd Iechyd Meddwl 
Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Matthew Scott, ac Arweinydd Iechyd 
Meddwl Heddlu Dyfed-Powys, yr Uwch-arolygydd Ross Evans, er mwyn trafod effaith y 
pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl a lles swyddogion a staff, yn ogystal â’r cyhoedd 
cyffredinol. Roedd yn bleser cwrdd â Sally a Lisa o Ardal 43, Aberteifi, er mwyn dysgu 
am eu gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc a sut mae eu ffordd o weithio wedi newid yn 
ystod y pandemig. Dyfarnais grant i Brosiect Ieuenctid Aberteifi - Ardal 43, yn 2019/2020 
er mwyn cynnig cyfle i grwpiau amrywiol o bobl ifanc sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu 
clywed ac i’w galluogi nhw i gefnogi eu cyfoedion i wneud yr un peth drwy waith  
cynhyrchu cerddoriaeth a chyfryngau a thechnoleg sain. 
 
Mae Diwrnodau Ymgysylltu Cymunedol yn bwysig iawn i mi am eu bod nhw’n rhoi cyfle imi siarad â phreswylwyr lleol a chynrychiolwyr 
cymuned ac ymgysylltu â nhw, a chael gwybod mwy am faterion a phryderon lleol.  
 
Roedd diwrnod Ymgysylltu Cymunedol Tachwedd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl, ac roedd yn fuddiol siarad am hyn gyda 
chydweithwyr o fewn yr heddlu ar lefel genedlaethol yn ystod y dydd.   
 
Yr wyf yn falch iawn hefyd i gefnogi’r ymgyrch i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben - yr Ymgyrch Rhuban Gwyn. 
Ymgyrch ryngwladol yw’r Ymgyrch Rhuban Gwyn sy’n annog pobl, yn arbennig dynion a bechgyn, i weithredu a newid yr ymddygiad 
a’r diwylliant sy’n arwain at gam-drin a thrais. Fel rhan o’r Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol hwn, cyfarfûm â sefydliadau sy’n 
cynnig cymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig.  
 
Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu, rwy’n comisiynu gwasanaethau i gefnogi pob dioddefydd cam-drin domestig yn ardal Dyfed-
Powys. Rwy’n ymwybodol o effaith y cynnydd diweddar hwn mewn galw ar ein darparwyr gwasanaeth, a pha mor bwysig ydyw bod 
y cymorth yn medru parhau yn ystod y cyfnod heriol hwn

Cyfarfod rhithwir gyda Sally, Prif Swyddog Gweithredol a 
ei chydweithiwr Lisa o Ardal 43



Cyswllt Cymunedol - Ionawr 2021

Gan hynny, ynghyd â staff o’m swyddfa, rwyf wedi gweithio’n galed yn ystod y pandemig i sicrhau arian 
ychwanegol i’w cefnogi.  
 
Fy ngobaith yw bod pobl wedi cymryd y cyfle i helpu i godi 
ymwybyddiaeth o gam-drin domestig drwy’r Ymgyrch Rhuban 
Gwyn, ac ymuno â ni i addo peidio â chymryd rhan mewn trais 
yn erbyn menywod, ei oddef na chadw’n dawel amdano, a 

phleser oedd trafod a chlywed am y gwaith pwysig 
y mae rhai darparwyr gwasanaeth yn ei wneud yn yr 
ardal yn ystod fy niwrnod ymgysylltu. Roedd yn wych 
cwrdd â Lisa a Vicky o wasanaethau Cam-drin Domestig 
Caerfyrddin a chlywed am eu gwaith partneriaeth 
ffantastig gyda John Nash, rheolwr Rhodfa Santes 
Catrin yng Nghaerfyrddin lle cynigwyd siop iddynt fel 
y gallent ddangos a hyrwyddo ffenestr arddangos ar gyfer Diwrnod Rhuban Gwyn. 

 

Tref Aberteifi’n lansio menter Mynediad Cymru i helpu unigolion 
ag anableddau 
 

Ar ddydd Sadwrn y 14eg o Dachwedd, gyda chanllawiau Covid-19 ar flaen ein meddyliau, fe 
wnes i a’r Swyddog Ymgysylltu Helen Shayle gwrdd â Mynediad Cymru, Maer Aberteifi y Cynghorydd 
Clive Davies a’r SCCH Huw Williams er mwyn eu cefnogi gydag ymweliadau i fusnesau yn nhref 
Aberteifi i hyrwyddo menter newydd Mynediad Cymru. Hoffai Mynediad Cymru i fusnesau o 
bob math (siopau, caffis, tafarndai, swyddfeydd, ysbytai, gwasanaethau cyhoeddus, colegau 
ayb) ddangos yr arwydd ‘Hapus i Helpu / Happy to Help’ (A5 neu A4) ar lefel llygad ar brif fynedfeydd 
eu heiddo, naill ai ar y ffenestr neu ar y drws. Wrth ddangos yr arwydd hwn, mae staff yn dangos 
eu parodrwydd i wneud eu gorau glas i helpu rhywun ag anabledd, drwy roi ychydig bach mwy 
o amser i’w helpu mewn modd amyneddgar. Mae pob poster yn felyn, gan fod hwn yn un o’r 
lliwiau olaf rydych chi’n gallu eu gweld os ydych yn colli eich golwg. 
 

Mae Mynediad Cymru hefyd yn dosbarthu cerdiau dwyieithog (2 ochr) o faint 
waled y gall unigolion eu defnyddio i ddangos eu hanabledd. Gallant ddangos 
y rhain yn ddiffwdan wrth diliau neu gownteri mewn siopau a swyddfeydd. 
Maent wedi eu gwneud o ddeunydd na ellir ei rwygo a gellir eu dosbarthu i 
bobl perthnasol drwy amrywiaeth o sefydliadau, e.e. ysbytai, siopau 
symudedd, optegyddion golwg gwan, siopau awdioleg / dyfeisiau cymorth 
clyw yn yr ardal. Mae Mynediad Cymru’n cynnig hyfforddiant a chefnogaeth 

am ddim i gwmnïau drwy 
ddarparu mewnwelediad i’r  
ymdrechion dydd i ddydd y mae pobl ag anableddau’n eu hwynebu.       
 
Bwriad Mynediad Cymru yw sicrhau bod gan bob un fynediad cyfartal i bob 
gwasanaeth a man cyhoeddus er mwyn gostwng ynysigrwydd a rhagfarn i bobl 
o bob oed, gyda phob math o anableddau. Maent yn ceisio gwella llesiant y bobl 
hyn drwy ddarparu gwell mynediad ar eu cyfer. 
 
Meddai Mynediad Cymru “Ein gweledigaeth yw bod Cymru’n dod yn wlad lle nad 
yw pobl ag anableddau bellach yn byw mewn ynysigrwydd cymdeithasol, drwy 
alluogi cymunedau i ddarparu mynediad a’r hawl cyfartal i gymryd rhan ym mhob 
peth”. 
 
Rwy’n hapus i gefnogi menter Mynediad Cymru yn ardal ein heddlu ac mae fy Swyddog 
Ymgysylltu, Helen, wedi ymgysylltu’n ddiweddar gyda grŵp cefnogi ar gyfer unigolion 
ag anableddau yn ardal Powys sydd hefyd â diddordeb mewn lansio menter Mynediad 
Cymru yn eu hardal. Mae cyfarfod rhithiol wedi ei drefnu'r mis hwn er mwyn trafod 
hyn ymhellach a gyrru hyn ymlaen rywbryd eleni, gyda gobaith. 
 
Os ydych yn gweithio i gwmni sydd mewn lle da i ddosbarthu’r cardiau i unigolion 
priodol neu ddangos posteri a phosteri arweiniad ytafelloedd staff, yna cysylltwch â 
Mynediad Cymru https://www.accesswales.com/  

Cyfarfod rhithwir gyda Lisa a Vicky o (Carmdas) 
Gwasanaethau Cam-drin Domestig Caerfyrddin

Siop Gwasanaethau Cam-drin Domestig 
Caerfyrddinarddangosfa ffenestr ar gyfer  

Digwyddiad Rhuban Gwyn yn St Catherine’s 
Walk, Caerfyrddin.

Mae posteri ar gael wrth Access Wales, i siopau, 
busnesau ayb. i'w harddangos yn amlwg ar brif 

fynedfa eu hadeiladau.

Mae cardiau poced (2 ochr) maint A5 ar gael i unigolion gan  
Access Wales, er mwyn dangos eu hanabledd.
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Cynllun grant bach Strydoedd Mwy Diogel ar gyfer 
elusennau, sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol 
yn ardal Llanelli  
 

Ar ddydd Mercher 16 Rhagfyr 2020, fe lansiais i gynllun grant bach y Gronfa Strydoedd Mwy Diogel ar gyfer elusennau, sefydliadau 

a grwpiau cymunedol yn ardal Llanelli. Nod y grant bach yw lleihau troseddau meddiangar a chreu amgylchedd mwy 

diogel o fewn cymunedau. 

 

Grant yw cynllun grant bach y Gronfa Strydoedd Mwy Diogel sydd ar gael yn dilyn cais llwyddiannus gennyf i a'm Swyddfa i'r 

Swyddfa Gartref yn gynharach eleni, lle sicrhawyd bron £200,000 i weithio gyda phartneriaid diogelwch cymunedol lleol yn Sir 

Gaerfyrddin er mwyn mynd i'r afael â throseddu yn ardaloedd Tyisha a Glan-y-môr yn Llanelli, â’r nod o wneud y ddwy gymuned 

yn fwy diogel.  

 

Gan weithio mewn partneriaeth â Phartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel Sir Gaerfyrddin, rwy'n cynnig cyfle i elusennau, grwpiau 

gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn wardiau Glan-y-môr 4 a Thyisha 3 yn Llanelli wneud cais am grant bach o hyd at £2000 i 

ddatblygu prosiectau sy'n cael effaith uniongyrchol ar y ddwy gymuned.  

 

Mae sicrhau diogelwch preswylwyr yn flaenoriaeth imi - mae pawb yn haeddu byw’n ddiogel, ac yn rhydd rhag niwed. 

 

Mae’r cyhoedd yn fwy tebygol o brofi troseddau meddiangar. Amcangyfrifir eu bod yn costio biliynau o bunnoedd i’r gymdeithas 

bob blwyddyn. Mae tystiolaeth gref bod modd atal y troseddau hyn drwy dactegau sydd naill ai'n cael gwared ar gyfleoedd i 

droseddu neu'n atal troseddau drwy gynyddu'r tebygolrwydd y bydd troseddwr yn cael ei ddal.  

 

Yr wyf wedi buddsoddi’n helaeth yn yr ardal yn y blynyddoedd diwethaf drwy roi grantiau cymunedol yn ogystal â chyflwyno’r 

system TCC newydd sydd ar waith ledled y dref. Bydd yr arian ychwanegol hwn yn adeiladu ymhellach ar fy ngwaith dros y 

blynyddoedd diweddar, a mawr obeithiaf y bydd y preswylwyr yn gweld gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau. ”  

 

Yn ôl yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Llywodraeth Cymru, mae ardaloedd Tyisha a Glan-y-môr ymysg yr ardaloedd mwyaf 

difreintiedig yn Sir Gaerfyrddin. Bydd yr arian a gafwyd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r holl droseddau meddiangar, megis 

byrgleriaethau, dwyn cerbydau a lladradau, o fewn yr ardaloedd a nodwyd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ceir canllawiau ariannu a ffurflenni cais ar fy ngwefan. 
 
 
 
 

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, Aelod Gweithredol o’r Bwrdd Cymunedau a Materion 
Gwledig, a Chadeirydd y Bartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel: “Mae’r Bartneriaeth Cymunedau 
Mwy Diogel yn falch iawn o fod yn rhan o’r fenter hon i helpu’n preswylwyr i fod yn fwy diogel, a 
theimlo’n fwy diogel, gan adeiladu ar ein gwaith parhaus yn y cymunedau hyn ar gyfer mynd i'r 
afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 
“Mae'r Bartneriaeth yn cynnwys partneriaid lleol sy’n anelu i wneud Sir Gaerfyrddin yn fwy diogel, 
gan gynnwys yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Prawf, y Gwasanaeth Iechyd 
a'r Cyngor. Bydd yn dda iawn gennym gefnogi sefydliadau lleol er mwyn helpu pawb ohonom i 
gyflawni'r nod hwnnw, felly cysylltwch â ni â syniadau y gellir eu cyflenwi cyn diwedd Mawrth. "



E
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Cyflwyno cais cynllunio ar 
gyfer Dalfa a Chanolfan 
Blismona newydd yn Sir 
Gaerfyrddin 
 
Yn gynnar fis Rhagfyr, rhoddodd bleser mawr imi gyflwyno 
cais cynllunio i Gyngor Sir Gaerfyrddin ar gyfer adeiladu 
Canolfan Blismona a Dalfa newydd ar gyfer Heddlu Dyfed-
Powys ar dir i'r gorllewin o Heol Aur, Dafen, Llanelli. 

Yn gynharach eleni, datgelais ddogfennau cais cynllunio ar 
gyfer y gwaith adeiladu arfaethedig fel rhan o ymgynghoriad 
cyhoeddus ar yr adeilad newydd, a fydd yn adeilad cynaliadwy 
uchelgeisiol, â marc safon rhagoriaeth BREEAM. 
 
Rhoddodd yr ymgynghoriad ym mis Mai 2020 gyfle i'r rheini 
a allai fod â diddordeb yn y cynigion weld yr holl ddogfennau 
o fewn y pecyn cais drafft, sydd wedi’u cwblhau erbyn hyn 
a’u cyflwyno i Gyngor Sir Gaerfyrddin ar gyfer cymeradwyaeth. 
 
Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol inni a fydd yn gweld 
canolfan blismona fodern, gynaliadwy, uchelgeisiol sy’n 
addas ar gyfer y diben, a fydd yn diwallu anghenion a disgwyliadau 
plismona modern, ac mae’n dda iawn gennyf gyrraedd y 
cam hwn yn y broses. 
 
Rwyf wedi gweithio’n hynod o galed gyda phartneriaid yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf i gyrraedd y man hwn, ac 
roedd hi’n braf iawn rhannu’r dogfennau a’r cynlluniau cais 
drafft â’r cyhoedd yn gynharach eleni. Fel rhan o'r broses 
ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Mai, ymgysylltom â'r 
cyhoedd, gan dderbyn ymatebion cadarnhaol a negeseuon 
o gefnogaeth gan breswylwyr lleol yn ardal Llanelli a'r 
cyffiniau, yn ogystal â phartneriaid lleol.   
 
Erbyn hyn, mae fy Swyddfa wedi cyflwyno’r pecyn cais. 
Mae’r pecyn ar gael i’r cyhoedd i'w weld ar wefan Cyngor 
Sir Gaerfyrddin. Rwy’n annog preswylwyr Llanelli a’r 
cyffiniau i fynd draw i'r wefan i’w ddarllen yn fanwl er mwyn

cael gwybod y manylion am y datblygiad arbennig hwn a 
fydd yn ein cefnogi i sicrhau bod gan Heddlu Dyfed-
Powys gyfleuster pwrpasol yn Sir Gaerfyrddin. 
 
Fel datblygiad sydd ag achrediad BREEAM, bydd yr 
adeilad newydd yn cynnig amgylchedd mwy cynaliadwy, 
sy'n anelu i wella lles y bobl sy'n byw ac yn gweithio yno, 
ac yn helpu i amddiffyn adnoddau naturiol. 
 
Bydd gosodiad pŵer solar ffotofoltäig yn un o elfennau 
cynaliadwy’r adeilad newydd, a fydd yn lleihau ôl troed carbon 
yr adeilad; ynghyd â chyfleuster cynaeafu dŵr glaw ar gyfer 
toiledau a dŵr na ellir ei yfed, a chyfleusterau gwefru ceir trydan. 
Ar ôl i’r cais cynllunio gael ei dderbyn, y nod yw cwblhau’r 
adeilad newydd ymhen dwy flynedd.

Teimlwn yn ffodus iawn ein bod yn cael dalfa a chanolfan 
blismona newydd yn ardal Llanelli. 
 
Mae ein hystâd bresennol yn Llanelli’n hen, felly mae 
gweld adeilad newydd sy'n cael ei chynllunio â’r fath 
ystyriaeth ar gyfer yr amgylchedd a lles ein staff a'r 
gymuned leol yn gadarnhaol iawn. 
 
Ni fydd yr adeilad hwn yn disodli presenoldeb presennol 
ein tîm plismona bro yng nghanol tref Llanelli, ond bydd 
yn gwella’r gwasanaeth yn y dref a’r cymunedau 
ehangach. 
 
Y Prif Arolygydd Richard Hopkin,  
Dyfed-Powys Police 
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Y Prif Gwnstabl Mark Collins yn cyhoeddi ei ymddeoliad 

Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, ei fod yn bwriadu ymddeol yn 
ystod y gwanwyn yn 2021, a hoffwn gymryd y cyfle hwn i’w longyfarch ar ei yrfa lwyddiannus yn y maes plismona 
a dymuno’n dda iddo ar gyfer y dyfodol. 
 
Pan benodais Mark yn 2016, roedd yr heddlu wedi bod trwy gyfnod anodd. Mae Mark wedi gweithio’n ddiwyd 
dros y 4 blynedd diwethaf i wella’r sefydliad.  
 
Bu ei ymrwymiad a’i arweinyddiaeth o fudd mawr i’r heddlu, ac mae wedi cyfrannu’n sylweddol at newidiadau 
cadarnhaol yr wyf wedi gweld â’m llygaid fy hun. Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yr wyf yn hyderus fy 
mod i wedi gwneud y penderfyniad cywir i benodi Mark, ac rwy’n teimlo ei fod wedi bod yn arweinydd 

hynod effeithiol a dymunol sy’n gadael etifeddiaeth a fydd yn gweld y sefydliad yn mynd o nerth i nerth. Bydd colled ar ei ôl.  
 
O ystyried pa mor agos yw hyn at yr etholiadau ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2021, rwyf wedi penderfynu peidio 
â pharhau â’r broses ar gyfer penodi Prif Gwnstabl newydd ar hyn o bryd. Oherwydd pwysigrwydd y berthynas rhwng y Prif Gwnstabl a’r 
CHTh rwy’n teimlo mai’r Comisiynydd etholedig a ddylai symud ymlaen gyda’r penderfyniad hanfodol hwn ar ôl yr etholiad ym mis Mai, pa 
un ai fi neu rywun arall fydd hynny. 
 
Felly, mae’n dda iawn gennyf gyhoeddi dyrchafiad dros dro'r Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter yn Brif Gwnstabl Dros Dro ar ymddeoliad 
Mark yn gynnar yng Ngwanwyn 2021. Mae Claire wedi chwarae rhan allweddol wrth gefnogi arweinyddiaeth Mark dros yr 
ychydig flynyddoedd diwethaf ac rwyf yn dymuno pob llwyddiant iddi yn ei rôl newydd. 
 
 

Y Comisiynydd yn sgwrsio’n fyw gyda Steve Moore o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda.   
Ar nos Fercher 25 Tachwedd 2020, cynhaliais sgwrs fyw 
gyda Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda, ar gyfryngau cymdeithasol. 
 
Steve Moore oedd fy mhedwerydd gwestai yn y gyfres o 
ddarllediadau byw pythefnosol ar Facebook, gan ddilyn 
sgyrsiau gyda’r Prif Gwnstabl Mark Collins, yr Uwch-arolygydd 
Ifan Charles, a’r Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter.  
 
Braint i mi oedd cael Steve Moore yn westai ar gyfer fy narllediad 
Sgwrs y Comisiynydd. Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol dros 
ben ar gyfer ein Bwrdd Iechyd, a'r GIG ledled y DU, â’u staff 
ar y rheng flaen, yn gweithio'n galed i frwydro’r pandemig, gan arbed bywydau ar hyd y ffordd.  
 
Roedd y darllediad yn gyfle imi gael sgwrs anffurfiol gyda Steve er mwyn clywed am ei brofiadau personol dros y misoedd 
diwethaf, sut mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymdrin â'r holl heriau a'r pwysau, a dathlu gwaith arbennig staff y GIG.  
 
Ni wnaethom ganolbwyntio ar y pandemig COVID-19 yn unig. Trafodom waith partner rhwng y GIG a’r Heddlu a sut yr ydym 
yn aml yn cefnogi ein gilydd hefyd, ac yn ôl yr arfer, ceisiais ddod i wybod ychydig mwy am yr unigolyn tu ôl i'r enw, ei gefndir 
a'i daith i ddod yn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
 
Penodwyd Steve yn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn 2014 yn dilyn gyrfa yn y sectorau cyhoeddus a 
phreifat. Fel gweddill y DU, mae'r GIG yma yn ardal Dyfed Powys wedi gweld her sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd 
diwethaf, yn ogystal â datblygiadau sylweddol o ran gofal a chanlyniadau ar gyfer cleifion.  
 
Mae’n braf bod cymaint o bobl wedi gwylio’r sgwrs fyw unwaith yn rhagor, ac rwy’n ddiolchgar iawn am yr holl sylwadau a’r 
cwestiynau rydyn ni’n eu derbyn gan y cyhoedd yn ystod y sesiwn. Medrwch wylio’r sgwrs gyda Steve Moore ar ein tudalen 
Facebook, ynghyd â’r holl sgyrsiau eraill. 
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Sicrhau sefydliad doethach, gwyrddach, a chynaliadwy yn 
Nyfed-Powys ar gyfer y dyfodol  
 
Ym mis Tachwedd, addewais i sicrhau bod Heddlu Dyfed-Powys a fy Swyddfa yn gweithredu mewn ffordd wyrddach, fwy 
cynaliadwy ac amgylcheddol garedig yn y dyfodol ar ôl gweld sefydliadau a busnesau yn cael eu gorfodi i ddod o hyd i ffyrdd 
amgen o weithio oherwydd y pandemig COVID-19. 
 
Â’r rhan fwyaf o aelodau staff fy Swyddfa yn llwyddo i weithio'n effeithiol gartref ers canol Mawrth 2020, yn ystod yr haf, 
penderfynais roi 30% o ofod SCHTh ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, Caerfyrddin, i Wasanaeth Ambiwlans Cymru. 
  
Yr hyn a welsom pan orfodwyd pawb ohonom i aros gartref oherwydd y pandemig yn gynharach eleni oedd ein bod ni dal yn 
medru darparu a chynnal lefel gwasanaeth uchel ar gyfer y cyhoedd a phartneriaid. Yn wir, yr oeddem yn fwy effeithlon.  
 
O ganlyniad, wrth edrych tua’r dyfodol, bwriadwn sicrhau ymagwedd ddoethach ac annog gweithio’n hyblyg lle y gall aelodau 
staff weithio o bell wrth inni weithredu system desg boeth yn ein Swyddfa. 
 
Mae llai o staff ym Mhencadlys yr Heddlu’n golygu’n bod ni’n gwario llai ar drydan, bod llai o bapur yn cael ei ddefnyddio gan 
fod llai o argraffu’n digwydd, a bod llai o deithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithiol yn hytrach 
nag wyneb yn wyneb, felly rydyn ni wedi lleihau ein hôl troed carbon yn sylweddol, fel sefydliad ac fel unigolion.  
 
Fflyd o Gerbydau Trydan Newydd 
Yn gynharach eleni, addewais hefyd y byddwn yn buddsoddi mewn 11 car trydan ar gyfer yr heddlu, â’r nod o leihau allyriadau 
carbon a gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy. Cyn hir, bydd Timoedd Plismona Bro ledled yr ardal heddlu’n croesawu'r 
cerbydau newydd, a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned a gwaith datrys problemau targedig. 
 
Rwyf wedi ymrwymo i ariannu’r ceir hyn ar ôl treialu un yn ardal Dinbych-y-pysgod yn ystod haf 2019, a derbyn adborth 
cadarnhaol iawn.  
 
Yn ddaearyddol, Dyfed-Powys yw’r ardal heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr, gyda chanrannau mawr o’r ardal a’i thirwedd yn 
wledig,” meddai. 
 
Gan hynny, mae’n gwneud synnwyr inni edrych ar ffyrdd o leihau’r defnydd o danwydd, yn ogystal â phrofi manteision 
ynni adnewyddadwy, a lleihau ein hôl troed carbon. 
 
Edrychaf ymlaen at weld y ceir allan o gwmpas eu cymunedau. 
 
Daw’r ychwanegiadau newydd i’r fflyd yn dilyn buddsoddiad mewn cerbydau 4x4 arbenigol ar gyfer pedwar tîm troseddau 
gwledig yr heddlu yn 2019, gan helpu i sicrhau bod gan dimoedd plismona fynediad i’r offer mwyaf priodol ar gyfer cyflawni eu 
rôl.  
  
Mae gorsaf wefru ar gyfer e-feiciau hefyd ar fin cael ei gosod yng ngorsaf heddlu Aberystwyth ar ôl derbyn arian wrth Gyngor 
Sir Ceredigion, ac yn ddiweddar, derbyniodd fy swyddfa dystysgrif sy’n cydnabod bod trydan a brynir gan yr Heddlu’n cael ei 
gyflenwi'n gyfan gwbl drwy ffynonellau 
adnewyddadwy. 
 
Yr ydym wedi dysgu llawer o'n profiadau 
yn ystod y pandemig hwn. Mae un peth 
yn sicr ddigon; pan fydd y cyfnod digynsail 
hwn ar ben, byddwn yn parhau â’r ffordd 
newydd, ddoethach ac effeithlon hon o 
weithio, ac yn edrych ar adnabod ffyrdd 
o gymryd camau amgylcheddol garedig 
pellach i leihau ein hôl troed carbon, lleihau 
ein defnydd o danwydd, a phrofi buddion 
ynni adnewyddadwy. 
 
Yr wyf wedi ymrwymo i sicrhau bod gennym 
sefydliad cynaliadwy, gwyrddach, a'n bod 
ni’n cymryd ymagwedd amgylcheddol 
garedig tuag at blismona ar gyfer y 
dyfodol.  

 



Cyswllt Cymunedol - Ionawr 2021

Sicrhau £50,000 arall ar gyfer sefydliadau sy’n cefnogi’r 
bobl fwyaf bregus yn ystod y pandemig parhaus 
 

Ym mis Mehefin 2020, adroddais fod fy swyddfa wedi sicrhau dros £140,000 o gyllid ychwanegol gan y llywodraeth ar gyfer 

sefydliadau sy’n darparu cymorth ar gyfer dioddefwyr trais rhywiol a domestig yn ardal Dyfed-Powys, i’w cynorthwyo â chostau 

sy’n gysylltiedig â COVID-19.  

 

Ym mis Rhagfyr 2020, roedd yn dda iawn gennyf gyhoeddi bod fy swyddfa wedi llwyddo i sicrhau rhagor o gyllid (dros £50,000) 

gan y llywodraeth er mwyn helpu i gefnogi’r gwasanaethau pwysig hyn â’r pwysau ychwanegol maen nhw’n profi yn ystod y 

pandemig parhaus.  

 

Un o’r 8 sefydliad a dderbyniodd y cyllid ychwanegol hwn oedd Threshold DAS. Dywedodd Kim Howells, Pennaeth Datblygu 

Busnes, Addysg a Chyllid Threshold DAS: “Mae Mr Llywelyn wedi bod yn gymorth mawr i’r rhai sy’n dioddef cam-drin domestig 

a thrais rhywiol yn ardal Heddlu Dyfed-Powys.”  

 

Mae Threshold DAS yn sefydliad sy’n arbenigo mewn cyflenwi gwasanaethau cymorth ar gyfer unigolion sydd wedi, profi 

cam-drin domestig neu drais rhywiol, neu sy’n profi hyn ar hyn o bryd. Yr ydym yn gweithio gyda’r teulu cyfan ac yn credu bod 

angen ymdrin â thrais yn y teulu mewn ffordd fwy cydlynol a chynhwysfawr, gan roi mwy o bwyslais ar strategaethau ymyrraeth 

gynnar ac atal.  

 

“Yr ydym wrth ein bodd fel sefydliad i dderbyn yr arian ychwanegol hwn, a fydd yn gwella’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig 

i fenywod, dynion a’u plant yn ardal Dyfed-Powys yn fawr, yn arbennig yn ystod y cyfnod anodd hwn.”  

 

Dyma’r sefydliadau eraill sydd wedi derbyn arian:  

 

• People First Sir Benfro  

• New Pathways  

• Canolfan Argyfwng Teulu Sir Drefaldwyn  

• Prifysgol Aberystwyth (sy’n cynnal y gwasanaeth Dewis) 

• Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru  

• Gwasanaeth Cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin 

• Gwasanaethau Cam-drin Domestig Calan   

 

 

Mae hyn yn newyddion da ar gyfer yr holl sefydliadau cysylltiedig, gan fydd yr ail rownd hwn o gyllid ychwanegol yn eu 

cynorthwyo i fodloni’r lefelau galw maen nhw wedi profi eleni, sydd wedi cynyddu.   

 

Mae’n hollbwysig fod dioddefwyr yn medru parhau i gael mynediad i’r cymorth sydd angen arnynt yn ystod y pandemig hwn a 

thu hwnt.  
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Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn croesawu’r 
fenter ‘Premier League Kicks’ i Ddoc Penfro   
 
Ar ddydd Gwener 13 Tachwedd 2020, ymwelais â Doc Penfro ar gyfer lansiad y fenter ‘Premier League Kicks’ yn yr ardal.  
 
Cymerodd dros 90 unigolyn ifanc ran yn y sesiwn gyntaf nos Wener, a byddant yn parhau i gymryd rhan yn wythnosol. Yn ystod 
y sesiynau, mae’r bobl ifainc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol amrywiol, megis sesiynau hyfforddiant pêl droed, 
yn ogystal â sesiynau anffurfiol sy’n mynd i’r afael â materion trosedd.  
 
Mae ‘Premier League Kicks’ am ddim i bawb sy’n cymryd rhan. Mae’r fenter yn cael ei hariannu gan fy Swyddfa a’i rhedeg 
mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl Droed Dinas Abertawe. 
 
Braint oedd bod yn bresennol yn y sesiwn gyntaf, a gweld dylanwad cadarnhaol menter fel ‘Premier League Kicks’ ar y bobl 
ifainc yno a’r gymuned ehangach â’m llygaid fy hun.  
 
Fel rhywun sy’n frwd dros chwaraeon, ac ar ôl chwarae pêl droed ar sawl lefel pan oeddwn yn fachgen ifanc, rwy’n llwyr 
ymwybodol o ddylanwad chwaraeon ac ymarfer corff ar iechyd a lles unigolion a chymunedau yn gyffredinol.  
 
Mae’r fenter yn cael ei chynnal drwy raglen genedlaethol ‘Premier League Kicks’ Lloegr, ac mae’n cael ei chyflwyno’n lleol gan 
Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl Droed Dinas Abertawe. Mae’r rhaglen yn anelu i ddefnyddio pêl droed, a chwaraeon yn 
gyffredinol, i ysbrydoli pobl ifainc sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. 
 
Ariennais yr un fenter yn ardal Llanelli mewn partneriaeth 
ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl Droed 
Dinas Abertawe. Lansiwyd ‘Kicks’ Glan-y-môr yn 
Llanelli ym mis Ionawr 2020 er mwyn cael pobl ifainc 
Glan-y-môr a Thyisha i gymryd rhan mewn gweith-
gareddau cadarnhaol. Mae mwy na 150 o unigo-
lion ifainc yn yr ardal yn cymryd rhan yn ‘Kicks’ 
Glan-y-môr bob wythnos, ac mae’n dda gennyf 
weld effaith y cynllun ar bobl ifainc yr ardal. Rwy’n 
disgwyl gweld yr un effaith yn ardal Doc Penfro. 
 
Dymunaf lwc dda i’r holl blant sy’n rhan o’r fenter hon.  
 

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
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