
Cyswllt 
Cymunedol 

Croeso ... 
Croeso i rifyn mis Mawrth o’m Cylchlythyr.  
 
Mae’r rhifyn hwn yn edrych nôl ar rai o uchafbwyntiau mis Ionawr 
a mis Chwefror, yn ogystal â’m pumed Gynhadledd Gŵyl 
Ddewi flynyddol a gynhaliwyd ddydd Gwener 5 Mawrth.  
   
Oherwydd y pandemig parhaus, cynhaliwyd y gynhadledd 

ar-lein eleni. Fe’i darlledwyd yn fyw ar Facebook. Bu’n rhaid i fy nhîm a minnau addasu, 
a newid y ffordd yr ydym yn ymgysylltu a chyfathrebu, ond ni fyddwn byth wedi meddwl 
flwyddyn yn ôl y byddwn yn cynnal fy Nghynhadledd Gŵyl Ddewi o du ôl i’m gliniadur! 
Gan ganolbwyntio ar ddioddefwyr, braint oedd croesawu siaradwyr gwadd sy’n darparu 
gwasanaethau cymorth ar gyfer dioddefwyr, gan gynnwys y Comisiynydd Dioddefwyr, 
y Foneddiges Vera Baird.  
 
Yn y rhifyn hwn, rwyf wedi rhannu newyddion da mewn perthynas â’r Marc Ansawdd 
Tryloywder, Gwobr Partneriaeth yr Heddlu a gwaith y Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr, 
gwybodaeth bwysig am y gwasanaethau rwy’n eu comisiynu, a manylion ynglŷn â sut 
yr wyf wedi parhau i ganolbwyntio ar y canlynol yn ystod y pandemig hwn: 
 
(1) sicrhau adnoddau, er mwyn gwneud yn siŵr fod gan y Prif Gwnstabl ddigon o adnoddau  
     i ymateb i’r argyfwng COVID-19 a’i oresgyn;  
(2) dal yr heddlu i gyfrif, er mwyn sicrhau bod yr heddlu wedi ymateb mewn ffordd sy’n  
     ofynnol, digonol, cymesur a moesegol;  
(3) gwella cyflenwi, drwy hwyluso gwaith partneriaeth effeithiol;  
(4) diogelwch cymunedol a lleihau trosedd; a  
(5) bod yn gyswllt lleol, gan sicrhau bod gan breswylwyr y wybodaeth sydd ei hangen  
     arnynt.  
 
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 rifynnau blaenorol 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.   
 
Arhoswch yn ddiogel, 
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Ffocws ar Ddioddefwyr ar gyfer fy mhumed cynhadledd 
Gŵyl Ddewi   
 
Mae’n dda gennyf adrodd fy mod i wedi cynnal fy mhumed gynhadledd Gŵyl Ddewi ddydd Gwener 5 Mawrth. Oherwydd 
cyfyngiadau COVID-19, cynhaliwyd y gynhadledd ar-lein eleni, gan roi cyfle i amrediad o bobl a sefydliadau i wylio’r sesiynau a 
chymryd rhan ynddynt.  
 
Â ffocws y Gynhadledd eleni ar ddioddefwyr, croesewais lu o siaradwyr gwadd o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cymorth 
i ddioddefwyr. Yn y gorffennol, rwyf wedi cynnal y Gynhadledd Gŵyl Ddewi ym Mhencadlys yr Heddlu ar reolaeth drwy orfodaeth 
(2017), iechyd meddwl yn y maes plismona (2018), seiberdroseddu (2019), a throseddau gwledig (2020). 
 
Gall trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol arwain at ganlyniadau dinistriol i ddioddefwyr, ac fel Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu, rwyf eisiau sicrhau ein bod ni’n gwella profiadau’r dioddefwyr a sicrhau eu bod nhw’n derbyn cymorth i ymdopi ag effaith 
trosedd a dod dros y profiad. 
 
Mae’n hollbwysig fod dioddefwyr yn gwybod pa wybodaeth a chymorth sydd ar gael iddynt, ac roedd y Gynhadledd Gŵyl Ddewi’n 
gyfle i hyrwyddo’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael, a chlywed gan unigolion a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y maes hwn.  
 
Braint oedd croesawu’r Comisiynydd Dioddefwyr, y Fonesig Vera Baird, ynghyd â chynrychiolwyr o fudiad Dewis, sy’n cefnogi pobl 
sydd wedi dioddef cam-drin domestig; Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Heddlu Dyfed-Powys, Emma Ackland; Hugh Simkiss, Pennaeth 
Trosedd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM Cymru; yn ogystal ag Anne Campbell o’r elusen Embrace Child Victims of Crime. 
 
Â’r gynhadledd yn cael ei darlledu’n fyw ar Facebook, mae wedi golygu bod pob sesiwn ar gael i unigolion wylio ar adeg sy’n gyfleus 
iddyn nhw. Mae’n dda gennyf adrodd bod rhwng 6,000 a 9,000 o bobl wedi gwylio pob un o’r sesiynau ar Facebook erbyn dydd 
Llun 8 Mawrth.  
 
Diolch i bawb a ymunodd ar y dydd, ac i’r rhai sydd wedi gwylio ar y trafodaethau a gynhaliwyd ers hynny; gwybodaeth bwysig a 
negeseuon allweddol a rannwyd.  
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Mae fy Swyddfa wedi derbyn Marc Ansawdd Tryloywder 
am y drydedd flwyddyn yn olynol  
 
Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae fy Swyddfa wedi derbyn y Marc Ansawdd Tryloywder, sy’n arwydd o safonau ansawdd uchel 
mewn perthynas â thryloywder strwythurau llywodraethu a chyhoeddi gwybodaeth. 
 
Pob blwyddyn ers 2013, mae CoPaCC, arbenigwyr llywodraethu’r heddlu, wedi asesu’r ffordd y mae swyddfeydd comisiynwyr 
heddlu a throseddu (SCHTh) yn cyflawni eu rhwymedigaethau statudol ar gyfer tryloywder fel sy’n ofynnol gan y ffactorau 
tryloywder statudol a geir yng Ngorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodol) 2011, yn seiliedig ar y wybodaeth 
a gyflenwir drwy wefannau SCHTh. 
 
Pob blwyddyn, mae’r SCHTh hynny y bernir eu bod wedi cyrraedd safon foddhaol yn derbyn Nod Agored a Thryloyw CoPaCC. 
Dros y blynyddoedd, mae proses, meini prawf a llymder yr asesiad wedi’u mireinio a’u cryfhau er mwyn cefnogi SCHTh i wella 
safonau tryloywder. 
 
Aseswyd fy Swyddfa rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Ionawr 2021, gydag ymchwilydd CoPaCC yn gweithredu fel ‘siopwr 
dirgel’, gan adolygu gwefannau i bennu sut mae Comisiynwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau statudol. Eleni, rhoddwyd Marc Ansawdd 
Tryloywder i 39 SCHTh, y nifer mwyaf erioed, gan gynnwys Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. 
 
Mae’n dda iawn gennyf dderbyn y Marc Ansawdd hwn ar ran y swyddfa. Mae bod yn agored a thryloyw’n elfen allweddol o rôl 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ac mae’n rhywbeth y mae’r Swyddfa a minnau’n trin yn ddifrifol iawn. 
 
Drwy dderbyn y Marc Ansawdd hwn am y drydedd flwyddyn yn olynol, medrwch fod yn hyderus fy mod i’n bodloni fy nghyfrifoldebau 
cyhoeddi. Mae’r swyddogaeth gydymffurfiaeth o fewn fy swyddfa’n sicrhau y gweithredir ar unrhyw newidiadau a diweddariadau 
i ddeddfwriaethau, a bod gan aelodau o’r cyhoedd lwybr i ofyn am wybodaeth yr ydym yn ei dal. 
 
Fel un o 39 SCHTh i dderbyn y wobr, mae fy swyddfa wedi profi ei bod yn darparu gwybodaeth amserol, gyson a chlir sy’n arddangos 
ei hymrwymiad tuag at dryloywder. 
 
Mae Grant Thornton, y darparwr sicrwydd heddlu arweiniol, yn noddi dadansoddiad Nod Ansawdd Agored a Thryloyw CoPaCC 
a’r gwobrau cysylltiedig

Dywedodd Paul Grady, Pennaeth Heddluoedd ar gyfer 
Grant Thornton: “Mae tryloywder yn rhan hollbwysig o’r 
broses ddemocrataidd. Fel bod y cyhoedd yn medru mesur 
llwyddiant eu CHTh o ran cyflenwi ei fandad etholiadol, mae 
angen mynediad arnynt at wybodaeth sy’n hygyrch, yn hawdd 
ei deall ac yn addas ar gyfer y diben. Unwaith yn rhagor, mae’n 
dda gan Grant Thornton gefnogi’r Gwobrau Tryloywder hyn, ac 
rydym yn llongyfarch pawb sydd wedi llwyddo i fodloni’r safonau 
gofynnol.”



Cyswllt Cymunedol - Mawrth 2021

Dros 100 o grwpiau cymunedol yn ardal Dyfed-Powys yn 
elwa o dros £200,000  
 
Y llynedd, addewais y byddwn yn rhoi £140,000 tuag at brosiectau cymunedol ledled ardal Dyfed-Powys drwy broses cyllidebu 
cyfranogol. Rhoddwyd £10,000 yr un i’r 14 Tîm Plismona Bro. Mae’n dda gennyf adrodd bod sawl tîm wedi llwyddo i sicrhau 
cyllid ychwanegol gan sefydliadau a phartneriaid lleol, gan ddwyn cyfanswm yr arian sydd ar gael i’n cymunedau drwy’r broses 
hon i £213,500.   
 

Ddydd Mercher 20 Ionawr 2021, cwrddais Mark Collins, Prif 
Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, â’r holl dimoedd plismona bro i 
ddiolch iddynt am weithio gyda phartneriaid lleol a grwpiau 
cymunedol i gynnal y digwyddiadau cyllidebu cyfranogol.  
 
Mae’n dda iawn gennyf weld bod yr ymagwedd arloesol hon tuag at 
ariannu cymunedol wedi bod mor llwyddiannus. Llwyddodd sawl 
un o’r timoedd plismona bro i ddyblu’r arian a roddais sy’n newyddion 
gwych ar gyfer ein cymunedau oherwydd mae’n golygu ein bod ni 
wedi gallu gweld mwy o brosiectau a mentrau gwych yn cael eu 
hariannu. 
 

Ymrwymais i ariannu’r ymagwedd cyllidebu cyfranogol hon oherwydd rwy’n credu ei fod yn hollbwysig bod preswylwyr lleol yn 
cael dweud eu dweud am y ffordd y mae arian yn cael ei wario yn eu hardal. Nhw sydd yn y sefyllfa orau i weithio gyda’r heddlu, 
ac asiantaethau partner eraill, i nodi ble mae angen yr arian a’r hyn fyddai fwyaf o fudd i’r cymunedau lleol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un o’r ymgeiswyr llwyddiannus yn nigwyddiad cyllidebu cyfranogol Llanelli oedd CYCA, canolfan sy’n darparu gwasanaethau 
cymorth ar gyfer plant, pobl ifainc a theuluoedd ledled Sir Gaerfyrddin a thu hwnt yn y meysydd lles ac iechyd emosiynol, 
hyfforddiant, chwarae, addysg ac iechyd corfforol.  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Yn Hwlffordd, sicrhawyd cyllid gan Ysgol VC Uwchradd Hwlffordd i ddatblygu gorsaf radio newydd.  

Ychwanegodd yr Uwch-arolygydd Ifan Charles, arweinydd yr heddlu ar gyfer 

cyllidebu cyfranogol: “Wrth i ddigwyddiadau ddechrau cael eu cynnal ar draws ardal 

Dyfed-Powys ddiwedd y flwyddyn llynedd, yr oeddem yn fodlon â’r diddordeb mawr 

gan grwpiau a wnaeth gais i gymryd rhan. 
 

“Roedd disgwyl i sefydliadau ddangos sut y gallai eu prosiect wella diogelwch cymunedol 

a hyrwyddo cymuned iachach a mwy diogel yn eu hardal. Yna penderfynodd y cymunedau 

eu hunain pa gynigion fyddai o’r budd mwyaf i’r bobl a oedd yn byw ym mhob ardal.  
 

Drwy ei wneud fel hyn, yr ydym yn rhoi mwy o lais i bobl yn y ffordd mae eu cymuned 

yn esblygu. 
 

“Mae cyllidebu cyfranogol wedi gweithio’n arbennig o dda mewn ardaloedd eraill, a bu’n 

fraint arwain cyflwyno’r ymagwedd fan hyn yn ardal Dyfed-Powys.”

Dywedodd Tracy Pike, Prif Weithredwr CYCA: “Mae’n dda iawn gan CYCA dderbyn 

yr arian hwn gan ein bod yn ymwybodol fod pobl ifainc yn y ward sydd angen cymorth 

cwnsela.  
 

“Byddant yn dangos symptomau gorbryder neu iselder ac angen gwasanaethau arbenigol 

i roi strategaethau iddynt fel eu bod yn medru tawelu eu hunain. Heb y cymorth hwn, 

gall arwain at hunan-niweidio, neu gamddefnyddio alcohol neu sylweddau. Mae ein 

gwaith yn ataliol.”
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Mae Dementia Matters ym Mhowys (DMiP) hefyd yn un o'r ymgeiswyr llwyddiannus, a dderbyniodd arian ar gyfer gweithgareddau 
i bobl yn yr ardal sy'n byw gyda dementia.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynhaliwyd pob digwyddiad cyllidebu cyfranogol yn rhithwir, ar Zoom. Gofynnwyd i bob grŵp cymunedol a oedd yn gwneud 
cais am arian i gyflwyno fideo a oedd yn dangos eu syniadau ar gyfer prosiect.  
 
Bu’n braf iawn clywed am yr holl brosiectau sydd wedi bod yn llwyddiannus, ac rwy’n gobeithio y byddwn mewn sefyllfa nes 
ymlaen yn y flwyddyn i ymweld â sawl un o’r grwpiau hyn er mwyn gweld sut mae eu cymunedau wedi elwa o’r arian 
 

Dywedodd Aurelia Gardner, Cydlynydd Lles Ysgol Uwchradd Hwlfford “Bydd y 
prosiect yn rhoi cyfle i’n disgyblion gymryd rôl arweiniol a datblygu eu talentau. Bydd 
myfyrwyr yn derbyn cyfrifoldeb a pherchnogaeth dros Radio Ysgol Uwchradd Hwlffordd 
ac am goreograffu cynyrchiadau.  
 
“Gwobrwyir llwyddiannau ar yr awyr er mwyn hybu balchder, synnwyr o gymuned a lles 
ac yn hyrwyddo perfformiadau’r myfyrwyr eu hunain. Bydd y cyfleoedd yn rhoi hwb 
cadarnhaol ac yn darparu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig â’r 
orsaf. 
 
“Edrychwn ymlaen at y cyfle gwych hwn ar gyfer holl bobl ifainc cymuned Ysgol Uwchradd 
Hwlffordd 

Dywedodd Deborah Gerrard o’r mudiad Materion Dementia ym Mhowys: 
“Mae’n dda iawn gennym ein bod wedi derbyn cymaint o gefnogaeth gan y gymuned 
wrth wneud cais am arian drwy’r broses Cyllidebu Cyfranogol. Roedd y cais yn syml a 
rhyngweithiol. Helpodd yr ymagwedd hon Materion Dementia ym Mhowys i sicrhau’r 
arian yr oedd ei angen, ac fe’n helpodd i godi ein proffil yn yr ardal cod post LD1. 
 
“Yr ydym yn ddiolchgar iawn am y cyfle hwn. Mae gwybod fod yr arian wedi’n galluogi 
i gyflwyno rhywbeth pleserus i’r rhai sydd wedi’u hynysu yn ystod cyfnod mor anodd, 
a’r adborth yr ydym yn ei dderbyn, yn amhrisiadwy - diolch am eich cefnogaeth.”   

Canfyddiadau adolygiad annibynnol yn arwain at alwadau am 
gau Canolfan Lloches Penalun ar unwaith 
 
Yn dilyn cyhoeddi adroddiad ar ganfyddaiadau 

damniol adolygiad annibynnol gan Arolygiaeth 

Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) a phrif arolygydd 

annibynnol Ffiniau a Mewnfudo (ICIBI) ddechrau 

mis Mawrth, rwyf i yn galw am gau’r llety lloches 

y Mhenalun, Sir Benfro ar unwaith. 

 

Yn ogystal â phryderon am ddifyg diogelu ac 

amddiffyn rhag Covid, pryderon o ran diogelwch 

tân ac amodau byw, canfu'r arolygwyr nad oedd 

gan reolwyr y profiad na'r sgiliau i redeg llety 

cymunedol ar raddfa fawr ac nad oedd y 

Swyddfa Gartref yn goruchwylio'n ddigonol. 

Mae'r adroddiad hefyd yn datgelu bod llawer o drigolion y ganolfan wedi dweud bod ganddyn nhw broblemau iechyd meddwl. 

 

Rwyf wedi bod bod yn feirniadol o benderfyniad y Swyddfa Gartref i ddefnyddio’r gwersyll i gartrefu ceiswyr lloches ers mis Medi y 

llynedd, ac mae fy mhryderon yn cael eu cyfiawnhau yn dilyn canfyddiadau cychwynnol yr Arolygydd Annibynnol a gyhoeddwyd yr 

wythnos hon. 
 

Rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon yr amgylchiadau anodd y mae unigolion sy'n byw yn y ganolfan yn eu hwynebu. Ym mis Ionawr, 

cyfarfûm â David Bolt, Prif Arolygydd Lloches a Mewnfudo, a roddodd sicrwydd imi ar y pryd y byddai'r arolygiad annibynnol hwn o'r 

Ganolfan yn cael ei gynnal 
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Rwy’n falch nawr bod canfyddiadau’r adroddiad yn tynnu sylw at y pryderon a’r ofnau yr wyf i a rhanddeiliaid lleol eraill wedi’u codi 
gyda’r Swyddfa Gartref ar sawl achlysur. 
 
Mae’r diffyg cynllunio strategol ynghylch defnyddio gwersyll ers mis Medi 2020, ynghyd â’r diffyg ymgysylltu â’r gymuned wedi bod 
yn hynod rwystredig. Mae hyn wedi arwain at roi pwysau diangen ar adnoddau lleol ar adeg pan ydym yn ceisio amddiffyn ein 
cymunedau rhag pandemig byd-eang. 
 
Rydw i nawr yn galw ar y Swyddfa Gartref i wneud trefniadau amgen a'n bod ni'n gweld cau'r Ganolfan unwaith ac am byth. 
  

Ymateb i’r Pandemig  
 
Bron 12 mis ers i’n bywydau newid yn llwyr yn sgil y pandemig coronafeirws, rwy’n siŵr y byddwch yn gweld y golau ym mhen draw’r 
twnnel.  
 
Nôl ym mis Gorffennaf, dywedais wrthych sut yr oedd fy swyddfa wedi ymateb i’r heriau a gyflwynir gan y pandemig a’r cyfyngiadau 
dilynol. Yr wyf wedi parhau i ddiweddaru’r Panel Heddlu a Throseddu ar y cynnydd yn erbyn fy 5 prif dasg:  
 

1. Sicrhau adnoddau  
2. Dal i gyfrif  
3. Gwella cyflenwi  
4. Diogelwch cymunedol a lleihau trosedd, a  
5. Bod yn gyswllt lleol ichi  

 
Cyflwynwyd fy niweddariad diweddaraf i’r Panel ar 19 Chwefror. Roedd y canlynol ymysg yr uchafbwyntiau allweddol:

Yn ogystal ag ad-daliad ar gyfer holl gostau’r cyfarpar diogelu personol safon feddygol a brynwyd, mae’r heddlu 
wedi derbyn Cyllid Ymchwydd gan y Swyddfa Gartref ar gyfer gweithgarwch gorfodi ychwanegol o £212,000. 

Mae fy Nhîm Ystadau wedi cyflwyno gwelliannau hanfodol i Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu er mwyn lleihau’r 
perygl o drosglwyddo’r feirws rhwng timoedd. Mae hyn yn sicrhau y diogelir y personél allweddol sy’n ateb 
eich galwadau am gymorth ac yn lleoli ein swyddogion rheng flaen fel eu bod nhw’n medru parhau i’ch diogelu.

Mae fy ngwirfoddolwyr, staff a phartneriaid yn parhau i wirio safon y gwasanaeth a ddarperir i’r cyhoedd. Maen 
 nhw wedi adolygu cyfanswm o 54 cofnod dalfa unigol, 21 gwarediad y tu allan i’r llys, 15 cofnod stopio a 
 chwilio, a 4 cyfweliad ymchwiliol ers canol mis Hydref. 

Mae fy swyddfa dal yn ymateb i’ch pryderon. Mae aelodau staff yn gweithio gartref ar hyn o bryd, ond sicrheir 
yr ymatebir i’ch gohebiaeth a’ch negeseuon ffôn yn amserol o hyd.  

1

2

3

4

Mae partneriaid ar draws y system cyfiawnder troseddol yn ardal Dyfed-Powys yn parhau i gydweithio er mwyn 
monitro adferiad y system yn agos a mynd i’r afael â’r mater, gan gynnwys unrhyw ôl-groniadau mewn llysoedd.  

Mae fy nhîm yn parhau i weithio gyda Heddlu Dyfed-Powys er mwyn ymateb i anghenion dioddefwyr trosedd.  
Yn gynnar yn yr argyfwng, awdurdodais drosglwyddo’r ymchwilydd ffôn cam-drin domestig i’r tîm Goleudy er  
mwyn cefnogi’r cynnydd o ran galw am gefnogaeth ar gyfer dioddefwyr a thystion.   

Rwy’n falch ein bod ni hefyd yn ymgysylltu’n rheolaidd â dioddefwyr a phobl ifainc drwy fy Fforwm Ymgysylltu  
â Dioddefwyr a Llysgenhadon Ifainc i gefnogi gwelliannau yn y gwasanaethau y mae’r heddlu’n darparu.  

Rwy’n falch ein bod ni hefyd yn ymgysylltu’n rheolaidd â dioddefwyr a phobl ifainc drwy fy Fforwm Ymgysylltu â  
Dioddefwyr a Llysgenhadon Ifainc i gefnogi gwelliannau yn y gwasanaethau y mae’r heddlu’n darparu.  

Cyfarfod adeiladol gyda’r Prif Arolygydd Annibynnol Ffiniau a Mewnfudo, a gohebiaeth dilynol a arweiniodd  
at gyhoeddi archwiliad i’r defnydd o westai a gwersylltai fel llety wrth gefn ar gyfer mewnfudwyr, gan gynnwys 
 Gwersyll Penalun yn Sir Benfro.  

Fy ymgysylltiad parhaus â phreswylwyr ardal Dyfed-Powys drwy gyfres o ddiwrnodau ymgysylltu rhithwir,  
sesiynau byw ‘Sgwrs Gyda’r Comisiynydd’ ar Facebook, a’r cylchlythyr deufisol hwn. Yr wyf yn ddiolchgar  
i bawb sydd wedi cymryd rhan a gwylio’r rhain, ac rwy’n diolch yn arbennig i fy nhîm am fy nghefnogi i  

    barhau i ddarparu’r cyfleoedd hyn.
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Fy Staff Cymorth  
 
Mewn rhifynnau blaenorol o'r Cylchlythyr hwn, rydych wedi  
cael gwybodaeth am rolau rhai o fy nhîm a sut y maent wedi 
ymateb i'r heriau a wynebir gan Covid-19. Yn y rhifyn hwn, byddwn 
yn clywed gan Mair, fy Swyddog Cymorth Gweithredol, ynghyd 
â manylion ar sut mae fy swyddfa wedi parhau i redeg yn ystod 
y pandemig.  
 
Mair Harries 
 
Beth yw dy swydd di? 
Rwy’n Swyddog Cymorth Gweithredol, sy’n golygu fy mod i’n 
gyfrifol am gefnogi’r Comisiynydd, y Pennaeth Staff a’r Prif Swyddog 
Ariannol. Rwy’n trefnu cyfarfodydd ar eu cyfer ac yn rheoli eu 
dyddiaduron. Rwyf hefyd yn cynorthwyo â swyddogaethau desg 
flaen yn y swyddfa, yn ogystal â’n tudalennau cyfryngau 
cymdeithasol, ein cynadleddau a’n digwyddiadau.  
 
Beth yw’ch hoff beth am eich swydd? 
Rwy’n berson trefnus, felly rwy’n mwynhau rheoli cynhadledd 
flynyddol y Comisiynydd a sicrhau ei bod yn mynd rhagddi’n 
briodol. Rwyf hefyd yn mwynhau mynd i gyfarfodydd y Bwrdd 
Plismona a Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu oherwydd rwyf wedi 
cael gwrando ar gyflwyniadau diddorol dros ben gan adrannau 
amrywiol o fewn yr Heddlu. 
 
Sut mae eich swydd wedi newid yn ystod y pandemig? 
Rwyf wedi cael gliniadur ac rwy’n gweithio gartref. Doeddwn i 
ddim yn gwneud hyn o’r blaen. Rwy’n mwynhau gweithio 
gartref yn fawr iawn oherwydd rwy’n teimlo ei fod yn haws 
canolbwyntio ar fy ngwaith. Cynhelir ein holl gyfarfodydd ar-lein 
yn awr, felly mae angen imi sicrhau bod pawb sy’n derbyn 
gwahoddiad i’r cyfarfod yn cael cyfarwyddiadau ar gyfer galw 
i mewn. Rwyf hefyd wedi bod yn mwynhau defnyddio Skype 
oherwydd mae modd ichi gael trafodaethau pendant heb fod 
unrhyw beth yn tynnu eich sylw. 
 
Beth yw agwedd mwyaf heriol y pandemig mewn 
perthynas â’ch swydd? 
Rwy’n byw yn y wlad, ac nid yw’r WiFi’n gyson. Oherwydd 
hynny, rwy’n cael fy natgysylltu o gyfarfodydd rhithwir o bryd 
i’w gilydd, sy’n medru bod yn rhwystredig. Fel arall, mae 
popeth yn rhedeg mor esmwyth ag o’r blaen. Yr wyf i a staff 
cymorth gwych eraill yn mynd mewn i’r swyddfa’n rheolaidd 
er mwyn ymateb i lythyron a negeseuon peiriant ateb, felly er 
y gall fod rhywfaint o oedi cyn ymateb, mae popeth yn rhedeg 
mor effeithlon â phosibl.  
 
 
Fel y noda Mair uchod, mae fy staff cymorth ymroddedig wedi 
parhau i fynychu fy Swyddfa trwy gydol y pandemig i sicrhau bod 
y cyhoedd yn dal i allu siarad â ni. Diolch, diolch i'r tîm.  
 

Gwasanaeth Desg Flaen 
 
Pa mor aml mae staff cymorth wedi bod yn y swyddfa? 
Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, roedd dau aelod o’n staff cymorth 
yn y swyddfa bob dydd er mwyn casglu’r post a gwrando ar 
ein negeseuon peiriant ateb. Wrth i’r mesurau cyfnod clo godi, 
rhoddwyd holl staff cymorth y swyddfa ar rota i fynd mewn i’r 
swyddfa rhwng 11:00 a 13:00 bob dydd er mwyn cefnogi 
aelodau o’r cyhoedd a oedd eisiau cysylltu â’n swyddfa dros 
y ffôn neu drwy lythyr. Ers mis Ionawr 2021, mae’r mesurau 
wedi bod yn fwy llym o lawer oherwydd nifer uchel yr achosion 
o COVID-19 yn yr ardal hon ac ar draws y wlad. Gan hynny, 
diwygiwyd y rota fel bod un aelod staff cymorth yn galw heibio 
i’r swyddfa ddwywaith yr wythnos er mwyn casglu’r post a 
gwrando ar ein negeseuon peiriant ateb. Ers dechrau’r pandemig, 
yr ydym wedi derbyn ac ymateb i 241 darn o ohebiaeth gennych 
chi, aelodau’r cyhoedd, mewn perthynas â COVID-19. Mae’r 
sefyllfa bresennol o ran yr haint coronafeirws/COVID-19 yn 
newid yn gyson ac rydym yn addasu ein gwasanaethau’n rheolaidd 
er mwyn adlewyrchu hyn, er diogelwch a lles pawb.  
 
Sut mae aelodau staff yn cael eu diogelu pan fyddant 
yn y swyddfa? 
Yn gyntaf ac yn bennaf, ein blaenoriaeth yw cadw’n staff yn 
ddiogel a gwarchod staff a’u teuluoedd rhag COVID-19. Yr 
ydym wedi ad-drefnu ein swyddfa er mwyn sicrhau bod 2 fedr 
rhwng pob desg, a bod ffenestri ar agor er mwyn sicrhau 
cylchrediad aer pan mae aelodau staff yn bresennol yn y 
swyddfa. Mae’n rhaid i aelodau staff wisgo mwgwd bob 
amser, diheintio eu dwylo wrth iddynt gyrraedd a gadael yr 
adeilad, a glanhau pob man sy’n cael ei gyffwrdd yn y 
swyddfa. Cynghorwyd staff y dylent ond fod yn y swyddfa am 
gyfnodau byr os nad oes rhaid iddynt ddod i’r swyddfa, er 
mwyn lleihau’r perygl o gysylltiad â chydweithwyr. Ar hyn o 
bryd, dim ond un aelod staff cymorth sydd yn y swyddfa 
ddwywaith yr wythnos. 
 
Pa heriau ydyn ni wedi’u hwynebu o ran swyddogaethau 
desg flaen y swyddfa yn ystod y cyfyngiadau COVID-19?  
Fel swyddfa, ni fu modd inni groesawu ymwelwyr allanol i’r 
swyddfa, er mwyn lleihau cyswllt wyneb yn wyneb a lleihau’r 
perygl i staff. Gan fod aelodau staff yn dod i’r swyddfa 
ddwywaith yr wythnos i gasglu’r post a gwrando ar ein negeseuon 
peiriant ateb ar hyn o bryd, gall aelodau o’r cyhoedd fod yn 
profi rhywfaint o oedi o ran ein hamserau ymateb. 
 
Sut ydyn ni wedi goresgyn yr heriau hyn? 
Yr ydym wedi annog aelodau o’r cyhoedd i gysylltu â’n 
swyddfa drwy ein cyfeiriad e-bost: opcc@dyfed-
powys.pnn.police.uk sy’n cael ei fonitro’n ddyddiol. Mae hyn 
yn ein galluogi i ymateb yn gynt. Yr ydym hefyd wedi sicrhau 
bod ein gwefan yn adlewyrchu’r dewisiadau ar gyfer cysylltu 
sydd ar gael i’r cyhoedd ar hyn o bryd yn ystod y cyfyngiadau 
COVID-19. 
  

Dafydd Llywelyn - Wythnos ym mywyd eich Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu 
 
Ar ddechrau pob wythnos, rwy’n bresennol mewn cyfarfod dal i fyny gyda’r tîm o fewn fy swyddfa. Mae’r cyfarfodydd hyn yn bwysig 
iawn oherwydd mae pawb yn cael cyfle i roi diweddariad ar eu gwaith, ac wrth gwrs, cyfle i siarad â’i gilydd a dal i fyny. Gan nad yw’r 
rhan fwyaf o’m haelodau staff wedi bod yn y swyddfa ers misoedd, mae hyn yn hollbwysig ar gyfer cadw pawb gyda’i gilydd a sicrhau 
nad oes neb yn teimlo ar wahân i weddill y tîm. 
 
Ar Ddydd Mawrth 16 o Chwefror 2021, cynhaliais gyfarfod o Fwrdd Atebolrwydd yr Heddlu, mynychwyd gan uwch staff a swyddogion 
o fy swyddfa a'r Heddlu. Diben y cyfarfod yw dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am benderfyniadau sefydliadol a gweithredol yr heddlu yn ystod 



Cyswllt Cymunedol - Mawrth 2021

y tri mis diwethaf. Cyn y pandemig COVID-19, cynhaliom y cyfarfod mewn lleoliadau ledled y pedair sir, gan gynnwys adeilad Cyngor Tref 
Dinbych-y-pysgod, Prifysgol Aberystwyth, Ysgol Uwchradd Crucywel a Llyfrgell Llanelli, er mwyn rhoi cyfle i bobl ledled yr ardal Heddlu 
ddod i’r cyfarfod cyhoeddus hwn a holi cwestiynau i’r Bwrdd. Yn anffodus, ni fu modd inni wneud hyn ers mis Mawrth 2020. Fodd 
bynnag, yr ydym wedi bod yn gwahodd cynrychiolwyr cymuned i’r cyfarfod, ac wrth gwrs, yr ydym yn cyhoeddi ein hagendâu 
a’n cofnodion ar ein gwefan. Cewch hyd i’r holl wybodaeth drwy ddilyn y ddolen ganlynol: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/ate-
bolrwydd-a-thryloywder/bwrdd-atebolrwydd-yr-heddlu/  
 
Cynhaliais Sgwrs Gyda’r Comisiynydd yr wythnos hon fel rhan o gyfres o sgyrsiau byw 
yr wyf wedi bod yn eu cynnal ar Facebook yn ystod 2020 a 2021. Rwyf wedi cynnal 
sawl sgwrs gyda nifer o unigolion diddorol, gan gynnwys y Prif Gwnstabl Mark 
Collins, yr Uwch-arolygydd Ifan Charles, y Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter, a 
Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae’n bwysig 
cynnal y digwyddiadau hyn er mwyn rhoi cyfle i chi, aelodau’r cyhoedd, gyflwyno 
sylwadau a holi cwestiynau am faterion sy’n eich poeni yn ystod y pandemig COVID-19. 
 
Ar Ddydd Gwener 19 o Chwefror 2021, cefais gyfarfod gyda’r Panel Heddlu a 
Throseddu, lle mae fy Nhîm Gweithredol a minnau’n rhoi diweddariadau ar ffrydiau 
gwaith ein swyddfa a’r penderfyniadau rwyf wedi’u gwneud yn ystod y chwarter diwethaf. 
Sefydlwyd y Panel er mwyn cefnogi fy ngwaith a chraffu arno. Mae’r aelodau’n 
cynnwys pobl a enwebwyd gan y pedwar cyngor yn ein hardal heddlu sef, Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, ac o leiaf dau aelod annibynnol. Mae 
dyletswyddau’r Panel yn cynnwys adolygu fy nghynllun heddlu a throseddu, adolygu fy nghyllideb ddrafft flynyddol. Er mwyn 
dysgu mwy am waith y panel, dilynwch y ddolen ganlynol: https://www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/  

Recriwtio Gwirfoddolwyr 
 
Yr ydym yn parhau i recriwtio ar gyfer rolau gwirfoddol o fewn fy Swyddfa. Yr ydym yn chwilio am unigolion i ddod yn rhan o’n 
teulu gwirfoddol estynedig fel:  
 
(1) Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd;  
(2) Aelodau o’r Panel Sicrhau Ansawdd.  
 
Am ragor o wybodaeth, galwch 01267 226440 a gadewch neges i’m Swyddog Cymorth Sicrwydd, Caryl Bond, neu anfonwch 
e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk a bydd Caryl mewn cysylltiad â chi.  
 
Medrwch ddysgu mwy am y cynlluniau a lawrlwytho’r llawlyfrau a’r ffurflenni cais o’m gwefan hefyd:  
(1) Y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd -  
     http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-swyddfa/cynlluniau-gwirfoddoli/ymwelwyr-annibynnol-ar-ddalfa/  
(2) Y Panel Sicrhau Ansawdd -  
     http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-swyddfa/cynlluniau-gwirfoddoli/panel-sicrhau-ansawdd/   

Ymweliadau Annibynnol â Dalfeydd

Oes gyda chi ddiddordeb mewn pobl?
Oes gyda chi amser i’w sbario?

Hoffech chi sicrhau bod pobl yn nalfa’r 
heddlu’n cael gofal da?

Gallech chi fod yn…                                       

…Ymwelydd Annibynnol â’r Ddalfa !

Beth yw YADd?
Aelodau o’r cyhoedd yw Ymwelwyr 
Annibynnol â’r Ddalfa (YADd) sy’n 

gwirfoddoli i wneud ymweliadau dirybudd 
â dalfeydd yr heddlu i wirio hawliau a lles 

pobl sy’n cael eu cadw yn y ddalfa.

Pryd fyddwn i’n ymweld? 
Gall YADd ymweld â dalfeydd ar unrhyw 

adeg o’r dydd neu’r nos, 7 diwrnod yr 
wythnos felly gallwch chi wirfoddoli hyd yn 
oed os oes gennych chi swydd amser llawn 

neu ymrwymiadau astudio.

Beth fyddwn i’n ei gael o’r profiad? 
Mae YADd yn dweud eu bod yn elwa’n fawr 

o’r rôl, eu bod yn dysgu llawer amdanynt 
eu hunain, pobl agored i niwed a’r system 

cyfiawnder troseddol. Mae’n ffordd wych o 
roi rhywbeth i’ch cymuned ac adeiladu eich 

CV.

Ydw i’n rhan o wasanaeth yr heddlu? 
Nac ydych. Mae Ymwewyr â’r Ddalfa’n llwyr 
annibynnol o’r heddlu ac mae’r cynlluniau 
wedi eu rheoli gan Swyddfa Comisiynydd 

Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

A fydd hyn yn costio unrhyw beth i fi? 
Mae Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a 

Throseddu yn ad-dalu costau teithio YADd 
yn unol â’u polisi.

A oes angen cymwysterau arnaf i?
Nac oes. Mae YADd yn ymweld â’r ddalfa i 
gynrychioli’r gymuned a bydd pob cais yn 

cael ei ystyried, nid oes angen cymwysterau 
ffurfiol a rhoddir hyfforddiant. Rydyn ni eich 

eisiau chi os oes gyda chi ddiddordeb yn 
nalfeydd yr heddlu, hawliau dynol a’r modd 

y mae pobl dan gadw’n cael eu trin.

A all unrhyw un ymgeisio? 
I ymgeisio rhaid i chi fod dros 18 oed, yn 
byw, gweithio neu’n astudio o fewn ardal 

Dyfed-Powys, wedi bod yn breswylydd yn y 
DU am o leiaf 3 mlynedd, fod yn annibynnol 
o’r Heddlu a’r System Cyfiawnder Troseddol, 
a bod yn gallu gwneud arsylwadau diduedd 

a barnau ar sail gwybodaeth y gall y 
cyhoedd fod â hyder ynddynt.

Sut i ymgeisio:
Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach drwy:
Ebost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

neu ffôn: 01267 226440

Rydyn ni’n awyddus iawn i gael ceisiadau 
gan holl aelodau’r gymuned felly cysylltwch, 

da chi! Rhowch wybod i ni os oes angen 
unrhyw gymorth arnoch chi gyda’r broses 
ymgeisio, rydyn ni’n barod iawn i helpu.
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Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr  
 
Yn rhifyn Tachwedd 2020 o’r cylchlythyr Cyswllt Cymunedol, cyflwynais Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr Dyfed-Powys ichi, sef 
ymagwedd gydweithredol tuag at gynnwys y rhai sydd wedi’u heffeithio gan drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wrth 
graffu ar ddarpariaeth gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr.   
 
Mae Cronfa Ddata Dioddefwyr yn eistedd ochr yn ochr â’r Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr, a chysylltir â’r unigolion yn ein 
cronfa am gyfleoedd ymgysylltu. Mae pob unigolyn wedi cytuno i gael gwybod am gyfleoedd ymgysylltu sydd wedi’u hanelu at 
wella gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr. Gallai cyfle ar gyfer ymgysylltu gynnwys cwblhau arolwg, rhoi adborth ar brosesau, 
polisïau neu ddogfennau, neu gymryd rhan mewn trafodaeth grŵp. Does dim disgwyl i’r unigolion gymryd rhan ym mhob un 
cyfle. Nhw sy’n dewis pryd maen nhw’n cymryd rhan.  
 
Isod, ceir manylion am rai o’r pynciau pwysig sydd eisoes wedi’u hystyried gan y Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr... 

Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Dioddefwyr  
Dogfen a roddir i bawb sy’n cysylltu â Heddlu Dyfed-Powys fel 
dioddefydd trosedd yw’r Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Dioddefwyr. 
Mae’n esbonio beth fydd yr heddlu ac asiantaethau eraill yn 
gwneud ar gyfer dioddefwyr, a’r mesurau sydd ar gael i helpu 
dioddefwyr i ddod dros eu profiad  
 
Gofynnwyd i unigolion ar y Gronfa Ddata Dioddefwyr i adolygu 
Pecyn Gwybodaeth Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer Dioddefwyr, 
sydd newydd ei ddiweddaru, gan ystyried pa un ai a oedd yr holl 
wybodaeth berthnasol wedi’i chynnwys, a pha un a oedd yn 
hawdd i’w ddilyn a’i ddeall.  
 
Derbyniom adborth gwerthfawr, craff a manwl iawn, ac o ganlyniad, 
llwyddodd fy Swyddfa i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Heddlu Dyfed-
Powys a oedd yn cynnwys nifer o argymhellion.   
 
Awgrymwyd wrth Heddlu Dyfed-Powys y dylent ddiwygio’r Pecyn 
Gwybodaeth ar gyfer Dioddefwyr, ac yn bwysicach na dim, cynnwys 
dioddefwyr yn y darn hwn o waith.  
 
Mae’n dda gennyf adrodd bod Gweithgor wedi’i sefydlu ers hynny 
er mwyn datblygu diwygio’r Pecyn, sy’n cynnwys dioddefwyr o 
Gronfa Ddata’r Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr, ac aelodau o’m 
Panel Sicrhau Ansawdd, sydd hefyd wedi rhoi adborth ar y Pecyn 
Gwybodaeth ar gyfer Dioddefwyr.   
 
Diolch i bawb a gymerodd yr amser i ystyried y ddogfen a rhoi 
adborth inni. Mae’n hollbwysig fod dioddefwyr yn rhan o’r broses 
o graffu ar wasanaethau ar gyfer dioddefwyr er mwyn cefnogi 
cyflenwi gwasanaeth neilltuol ar eu cyfer. 

Cyfiawnder Adferol  
Nodwyd Cyfiawnder Adferol fel mater allweddol ar gyfer ceisio adborth 
arno gan aelodau ein Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr. Fel CHTh, 
mae gennyf ddyletswydd o dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr i 
sicrhau bod dioddefwyr yn medru cael mynediad at brosesau 
Cyfiawnder Adferol. Mae nifer y dioddefwyr sy’n cael eu cyfeirio i’r 
gwasanaeth Cyfiawnder Adferol, sef gwasanaeth yr wyf yn ei 
ariannu, dal yn gymharol isel.  
 
Galluogodd arolwg ar-lein ni i esbonio’r broses Cyfiawnder Adferol 
yn ogystal â holi cwestiynau penodol ynghylch profiadau a barn 
unigolion am y broses.  
 
Rhannwyd y ddolen ar gyfer yr arolwg â’r rhai sydd ar y Gronfa 
Ddata Dioddefwyr yn ogystal ag ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol. 
Nid oedd yr arolwg yn targedu’r rhai a oedd eisoes wedi cymryd 
rhan mewn Cyfiawnder Adferol. Roedd modd i unrhyw un sydd 
wedi’i effeithio gan drosedd, a oedd eisiau rhannu ei farn am y 
broses, wneud hynny.  
 
Diolch i bawb a ymatebodd. Ar ôl dadansoddi’r canlyniadau, cyflwynodd 
fy Swyddfa adroddiad manwl, ynghyd â nifer o argymhellion, i aelodau 
o’r Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol. Bydd yr adroddiad hefyd yn 
cael ei drafod gan gynrychiolwyr allweddol o asiantaethau partner 
yn is-grŵp Dioddefwyr a Thystion y Bwrdd, ac yn arbennig, bydd 
yn cael ei gynnwys yn y prosiect presennol o fewn Heddlu Dyfed-Powys 
sy’n canolbwyntio ar wella’r gwasanaeth cyflawn y mae dioddefwyr yn 
derbyn. Bydd partneriaid yn ystyried yr argymhellion ac adroddir ar 
gynnydd 

Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu  
Gwahoddwyd unigolion ar y Gronfa Ddata Dioddefwyr i ymuno â 
mi ym Mwrdd Atebolrwydd yr Heddlu, sef cyfarfod cyhoeddus 
rheolaidd sy’n canolbwyntio ar gyflenwi gwasanaethau yn erbyn y 
blaenoriaethau a amlinellir o fewn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu. 
Roedd cnewyllyn o ddioddefwyr yn bresennol, a chawsant gyfle i 
holi cwestiynau i’r Prif Gwnstabl ac uwch swyddogion yr heddlu 
sy’n arwain ar wella gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr o fewn yr 
ardal heddlu.  
 
O ganlyniad i hyn, mae cynlluniau ar waith ar gyfer trefnu cyfarfod 
ar wahân yn benodol ar gyfer unigolion sy’n rhan o’n Fforwm. Fe’u 
gwahoddwyd i gwrdd ag uwch swyddogion Heddlu Dyfed-Powys 
sy’n arwain ar wella gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr o fewn yr 
ardal heddlu. Dyma gyfle i ddarganfod mwy am y gwaith sy’n cael 
ei gyflawni gan yr heddlu, yn ogystal â holi unrhyw gwestiynau a 
allai fod ganddynt am wasanaethau plismona ar gyfer dioddefwyr. 

Effaith COVID-19 ar Wasanaethau Dioddefwyr  
Yr wyf wedi ymrwymo i sicrhau darpariaeth gwasanaethau i bob 
dioddefydd trosedd, a bu’r ymrwymiad hwn yn bwysicach nag erioed 
yn ystod y pandemig COVID-19, sydd wedi herio gwasanaethau 
mewn ffordd nas profwyd o’r blaen, ar adeg pan oedd dioddefwyr 
fwyaf angen y cymorth.  
 
Mae fy Swyddfa a minnau wedi gweithio’n galed i sicrhau bod 
darparwyr gwasanaethau dioddefwyr wedi derbyn y cymorth a’r 
cyllid ychwanegol sydd angen arnynt i barhau i ddarparu 
gwasanaethau hollbwysig i ddioddefwyr yn ystod y pandemig. 
Cewch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau cymorth ar gyfer 
dioddefwyr a ariennir drwy Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ar ein gwefan: http://www.dyfedpowys-
pcc.org.uk/cy/eich-ardal/gwasanaethau-sydd-ar-gael-i-chi/  
 
Yn unol â gwaith y Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr, yr oeddwn 
eisiau clywed gan y rhai sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau, 
neu sydd wedi ceisio cael mynediad iddynt, yn ystod y pandemig, 
er mwyn deall eu profiadau am yr hyn sydd wedi gweithio a’r hyn 
sydd wedi profi’n heriol. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr 
arolwg fis Chwefror. Bydd yr adborth a dderbyniwyd o gymorth 
mawr inni wrth inni barhau i wella ein gwasanaethau i ddioddefwyr.  
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Llais Dioddefwyr mewn Hyfforddiant Heddlu Dyfed-Powys  
Mae tîm Dysgu a Datblygu Heddlu Dyfed-Powys, sy’n cyflwyno 
hyfforddiant i swyddogion a staff presennol a rhai newydd, wedi dod 
at fy nhîm i ofyn am gymorth y Fforwm er mwyn rhoi llais i 
ddioddefwyr mewn hyfforddiant ar gyfer swyddogion a staff yr 
heddlu.   
 
Hoffent glywed gan ddioddefwyr a fyddai’n barod i roi adborth ar eu 
profiadau, er mwyn rhoi safbwynt bywyd go iawn ar farn dioddefwyr 
am y gwasanaeth plismona. Y bwriad yw creu fideo i ychwanegu at 
becynnau hyfforddi presennol Heddlu Dyfed-Powys. Mae gwaith yn 
mynd rhagddo.  
 

Ymunwch â’r Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr  
Os ydych chi wedi’ch effeithio gan drosedd a/neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, a hoffech fod yn rhan o’r broses o graffu ar 
wasanaethau ar gyfer dioddefwyr a’u llunio, galwch heibio i’m gwefan 
neu cysylltwch â’m tîm ymgysylltu er mwyn cael rhagor o wybodaeth 
am y Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr:   
 
Gwefan: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-thry-
loywder/fforwm-ymgysylltu-a-phobl-ifainc/  
 
E-bost: OPCC.Communication@dyfed-powys.pnn.police.uk 
 
Ffôn: 01267 226440 Gadewch neges er mwyn i aelod o’r tîm 
gysylltu’n ôl â chi. 
 
Diolch.

Cyfle i ymgysylltu sydd ar ddod…

Gwasanaethau  
sydd ar gael i 
chi
Fel Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu, rwy’n comisiynu 
gwasanaethau’n uniongyrchol o 
ddarparwyr arbenigol er mwyn 
helpu i atal trosedd, cefnogi’r rhai 
sy’n agored i niwed a mynd i’r afael 
â materion sy’n bwysig i chi. Gweler 
yma fanylion am rai darparwyr 
gwasanaethau a’r partneriaid sy’n 
cefnogi fy strategaeth. 
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Gwasanaethau a Gomisiynwyd
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Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed  
 

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed - Pwy ydym ni? 

Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn cynnig cyngor, arweiniad a thriniaeth yn gyfrinachol 

ac am ddim ar gyfer oedolion yn Nyfed sydd â phroblem alcohol a/neu gyffuriau. Yr ydym hefyd 

yn cynnig cymorth ac arweiniad ar gyfer y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ddefnydd rhywun arall 

o gyffuriau a/neu alcohol, neu sy’n poeni am hyn. Cyflwynir Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed 

gan gonsortiwm o sefydliadau partner. Barod, Drugaid gynt, sy’n arwain Gwasanaeth Cyffuriau 

ac Alcohol Dyfed, gyda chymorth Kaleidoscope a G4S. Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed 

yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw oedolyn dros 18 oed sydd â phroblem alcohol neu gyffuriau yn Nyfed. Mae Gwasanaeth 

Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn cynnwys siroedd Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.  
 
 
 

Sut alla i gael mynediad at gymorth Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed? 
Bydd Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn derbyn cyfeiriad gan unrhyw ffynhonnell - yr unigolyn ei hun, gweithiwr proffesiynol 
trydydd parti neu anwylyn. Medrwch ein ffonio ar 03303 639 997 er mwyn siarad ag aelod staff cyfeillgar sy’n medru derbyn 
cyfeiriad dros y ffôn, neu cewch ofyn am gopi o’n ffurflen gyfeirio drwy anfon e-bost at confidential@d-das.co.uk. Does dim rhaid 
ichi ymrwymo i wneud cyfeiriad chwaith - medrwch ein galw i gael ychydig mwy o wybodaeth am y gwasanaeth yr ydym yn ei 
gynnig, neu fe allwch gael cyngor gan weithiwr alcohol a chyffuriau hyfforddedig. 
 
Cyfeirir rhai pobl atom gan amrywiol ffynonellau cyfiawnder troseddol, megis yr heddlu, y llysoedd neu’r gwasanaeth prawf. 

Beth alla i ddisgwyl i gychwyn gan Wasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed? 
Yr ydym yn cynnig asesiad cychwynnol sy’n ein galluogi i nodi gyda’n gilydd yr hyn y mae rhywun eisiau’n cymorth ag ef. Yn 
yr apwyntiad cychwynnol hwn, yr ydym yn trafod nodau a gobeithion yr unigolyn o ran ei driniaeth, ynghyd â’r cryfderau a’r medrau 
sydd gan yr unigolyn hwnnw i’w cyflawni. Mae gennym ddiddordeb mewn deall defnydd rhywun o alcohol a chyffuriau - ond mae 
gennym ddiddordeb hefyd mewn deall yr unigolyn ac agweddau eraill o’i fywyd a allai fod yn effeithio ar ei ddefnydd o alcohol neu 
gyffuriau. Gan hynny, bydd yr asesiad yn holi am feysydd eraill o’i fywyd, megis tai, cyflogaeth, iechyd corfforol ac iechyd seicolegol. 
 
Ar ôl i rywun fynd i’w asesiad, byddwn yn sefydlu cynllun triniaeth gyda’n gilydd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n symud ar 
gyflymdra y mae’n gyfforddus ag ef. Mae myth bod gwasanaethau camddefnyddio sylweddau’n ‘pregethu’ neu’n gorfodi pobl i 
beidio â chymryd eu sylwedd o ddewis - yr ydym yn sicrhau unrhyw ddarllenwr y byddwn yn parchu eu dewisiadau ac yn gweithio 
gyda nhw.  

Sut beth yw triniaeth gyda Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed? 
Mae dewisiadau triniaeth yn wahanol i bawb, gan ddibynnu ar y pryderon sydd gan rywun a’r sylweddau mae’n defnyddio. Ein prif 
nod yw lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig â’r cyffur y mae rhywun yn defnyddio. 
 
Gall dewisiadau amrywio o gytuno i gynllun lleihau strwythuredig a’i osod, i ninnau’n cwblhau asesiad sgrinio ar gyfer difrod 
i’r ymennydd sy’n gysylltiedig ag alcohol, a rhoi cyngor ynghylch sut y gall deiet llawn thiamin helpu i atal hyn. Gall gynnwys mynediad 
i’n cyfnewidfa nodwyddau fel bod pobl sy’n chwistrellu cyffuriau’n medru gwneud hynny yn y ffordd fwyaf diogel a dihentiedig, a 
bod mewn man lle y gall pobl gael gwared ar unrhyw offer a ddefnyddiwyd yn ddiogel. Yr ydym yn rhoi pecynnau nalocson i bobl 
sy’n defnyddio ein gwasanaethau fynd adref gyda nhw fel ein bod ni’n medru lleihau nifer y marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau 
sy’n digwydd. Yr ydym hefyd yn profi pobl ar gyfer feirysau a gludir yn y gwaed, megis HIV a Hepatitis B ac C. Yn ogystal, rydym yn 
cyfeirio pobl ar gyfer dadwenwyno alcohol, triniaethau amnewidion cysglyn ac adsefydlu preswyl. 
   
Bydd yn rhaid i rai unigolion sy’n cael eu cyfeirio atom drwy’r system cyfiawnder troseddol dderbyn triniaethau penodol. Gan hynny, 
yr ydym yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a’r heddlu, ymysg eraill, i gyflwyno’r ymyriadau arbenigol hyn.  
 
Mae rhai pobl yn cael mynediad i’n gwasanaeth ôl-ofal, lle y gallant gysylltu â chyfoedion sy’n ymadfer. Efallai na fydd rhai o’r unigolion 
hyn yn defnyddio mwyach, neu efallai y byddant wedi cyrraedd eu nodau o ran triniaeth. Maent yn magu cryfder wrth ymadfer drwy 
ddysgu sgiliau ar gyfer atal ail bwl o salwch, dysgu strategaethau meddwlgarwch, ailddarganfod hobïau a diddordebau drwy’r 
amryw o grwpiau a gweithgareddau yr ydym yn eu cynnal, ac yn adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol cadarnhaol.  
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Heddlu Dyfed-Powys yn lansio ymgyrch 5 Angheuol 
Cymru Gyfan fel rhan o’m Diwrnod Ymgysylltu ar Ddiogelwch 
y Ffyrdd  

 
Ar ddydd Mawrth 19 Ionawr 2021, cynhaliais ddiwrnod ymgysylltu rhithwir a oedd yn canolbwyntio’n benodol ar Ddiogelwch y 
Ffyrdd, lle lansiodd Heddlu Dyfed-Powys Ymgyrch 5 Angheuol Cymru Gyfan.  
 
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arwain ar yr ymgyrch 5 Angheuol, sy'n canolbwyntio ar y pum llinyn sy'n ymwneud â'r prif ffactorau 
sy’n dueddol o arwain at wrthdrawiadau angheuol a gwrthdrawiadau lle ceir anafiadau difrifol, sef yfed/cymryd cyffuriau a gyrru, 
goryrru, peidio â gwisgo gwregys, defnyddio ffôn symudol, a gyrru diofal.   
 
Lansiais yr ymgyrch yn fyw ar Facebook, yn ystod fy narllediad byw cyntaf o’r flwyddyn, lle yr ymunodd Mark Travis, Prif Gwnstabl 
Cynorthwyol Heddlu De Cymru, sef Arweinydd Strategol Plismona’r Ffyrdd yng Nghymru, a Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth 
GanBwyll, â mi.  
 
Yn 2019, cafodd 1,193 o bobl eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau ar y rhwydwaith ffyrdd yng Nghymru - mae 
hon yn gyfradd anffodus iawn, na ddylid ei derbyn ac rwyf wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn nodi ffyrdd o leihau’r ystadegau 
hyn, ynghyd â’r gost ddynol ofnadwy. Rwy'n benderfynol o weithio gyda chydweithwyr o'r pedwar heddlu yng Nghymru yn 
ogystal â phartneriaid allweddol fel GanBwyll i sicrhau cyfuniad cywir o addysg, gorfodaeth ac ymgyrchoedd i wneud ein ffyrdd 
yn fwy diogel. 
 
Dros 7 diwrnod o weithgarwch dwys, ceisiodd yr Ymgyrch 5 
Angheuol godi ymwybyddiaeth o’r 5 llinyn angheuol i’r 
cyhoedd cyffredinol sy’n gyrru, addysgu gyrwyr mewn perthynas 
â’r pum llinyn, cydymffurfiaeth â rheoliadau traffig y ffyrdd, 
tynnu sylw’r cyfryngau i’r pwnc, ac o ganlyniad, lleihau nifer y 
bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ein ffyrdd. 
 

Beth arall mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn gwneud?  
Fel rhan o genhadaeth Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed i leihau stigma a gwneud pob cyswllt yn ystyrlon, credwn 
fod addysg yn chwarae rhan fawr yn ein gwaith. Yr ydym yn cyflwyno hyfforddiant am ddim i unrhyw weithiwr proffesiynol 
yn Nyfed ar gamddefnyddio sylweddau a phynciau cysylltiedig, megis codi ymwybyddiaeth pobl ynghylch cyffuriau ac alcohol a 
sut i leihau’r niwed sy’n gysylltiedig â nhw, a gwybodaeth ynghylch Sylweddau Seicoweithredol Newydd a Chyffuriau sy’n 
Gwella Perfformiad a Delwedd. 
 
Yr ydym hefyd yn dysgu gweithwyr proffesiynol sut i sgwrsio gydag unigolion am eu defnydd o gyffuriau ac alcohol yn y 
ffordd orau bosibl. Yr ydym yn codi ymwybyddiaeth ynghylch gorddosau ac yn dysgu gweithwyr proffesiynol sut i roi cymorth 
cyntaf a allai achub bywyd rhywun sydd wedi cymryd gorddos. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant nalocson (cyffur sy’n 
gwyrdroi effeithiau gorddos o gysglyn dros dro yw nalocson) yn ogystal â’r dewis i weinyddu un o’r meddyginiaethau hyn 
sy’n achub bywydau. Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed hefyd yn hapus i lunio pecynnau hyfforddi wedi’u 
teilwra ar gyfer anghenion unigol sefydliadau a staff.  
 
Yr ydym yn gweithio’n agos â phartneriaid lluosog er mwyn sicrhau y bodlonir anghenion y bobl sy’n defnyddio ein 
gwasanaethau. Yr ydym yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau cymunedol ac yn ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth 
ynghylch materion allweddol sy’n effeithio ar y rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau, megis stigma, llinellau cyffuriau, 
cogio ac iechyd meddwl, i enwi ond rhai. Mae gennym weithwyr estyn allan arbenigol sy’n mynd â’n gwasanaethau at 
unigolion pan mae dod atom ni’n rhwystr.  
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am Wasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed a’r hyn y gallai gynnig i chi, 
cewch gysylltu â’r gwasanaeth ar 03303 639 997 o ddydd Llun i ddydd Iau o 9y.b.-5y.h. ac ar ddydd Gwener o 9y.b.-
4.30y.h. neu drwy anfon e-bost at confidential@d-das.co.uk am wybodaeth neu er mwyn trafod cyfeiriad. Hefyd, medrwch 
alw heibio i’n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram.  
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Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr y Bartneriaeth GanBwyll, “Y pum llinyn a nodwyd yw’r prif gyfranwyr at  
wrthdrawiadau angheuol ar ffyrdd Cymru. Mewn cydweithrediad â'n partneriaid, gan gynnwys y Gwasanaeth Tân ac 
Achub ac Awdurdodau Lleol, rydym yn cynnal amryw o ymgyrchoedd drwy gydol y flwyddyn, gan godi ymwybyddiaeth 
o sut y gall pob defnyddiwr ffordd chwarae ei ran wrth wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel os gwnânt y pethau bach i leihau'r 
risg hon. Drwy ymgysylltu â defnyddwyr ffyrdd mewn digwyddiadau, hyrwyddo’r negeseuon diogelwch craidd hyn dros 
y cyfryngau cymdeithasol ac mewn ymgyrchoedd hysbysebu, a thrwy weithrediadau ar y cyd â’n gwahanol bartneriaid 
a chydweithwyr, nid yw’r Ymgyrch 5 Angheuol byth yn bell o graidd yr hyn a wnawn. Nod strategol GanBwyll yw 
gwneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel a lleihau anafiadau a marwolaethau ar ein ffyrdd. Drwy gefnogi’r Ymgyrch 5 
Angheuol, a chodi ymwybyddiaeth o sut y gall newid mewn ymddygiad ac agwedd arwain at daith fwy diogel i holl 
ddefnyddwyr y ffordd, ein nod yw annog mwy o fodurwyr, o bob oed, i wneud y dewis diogel a helpu i wneud ein ffyrdd 
yn fwy diogel i bawb.” 

Dywedodd yr Arweinydd Strategol ar gyfer Plismona Ffyrdd yng Nghymru, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol 
Mark Travis o Heddlu De Cymru,  “Rwyf wedi ymrwymo i wella diogelwch ar y ffyrdd a hyrwyddo gyrru mwy diogel 
nid yn unig o fewn ardal fy Heddlu i yma yn Ne Cymru, ond hefyd ar lefel Genedlaethol ledled Cymru a thu hwnt, ac 
rwy’n annog pobl i gymryd rhan yn yr Ymgyrch 5 Angheuol yr ydym yn ei lansio i helpu i hyrwyddo’r negeseuon allweddol. 
Mae gan bob un o bum llinyn yr ymgyrch hon ar eu pennau eu hunain y potensial i fod yn ffactor cyfrannol wrth i rywun 
gael ei ladd neu ei anafu’n ddifrifol. Yn bwysig, maent hefyd yn ymddygiadau y gall defnyddwyr ffyrdd fod yn uniongyrchol 
gyfrifol amdanynt a'u rheoli. Mae cadw pobl yn ddiogel ar ein ffyrdd yn fater y gall pawb fod yn rhan ohono. Mae gan 
unigolion, teuluoedd, ffrindiau a chymunedau i gyd ran i'w chwarae wrth helpu i hyrwyddo gyrru mwy diogel yn y wlad, 
a gobeithio y bydd pobl yn cefnogi'r ymgyrch ac yn gweithio gyda ni i hyrwyddo'r negeseuon allweddol mewn cymunedau 
lleol. Dim ond drwy gydweithio y gallwn hyrwyddo gyrru mwy diogel yng Nghymru, gwella diogelwch ar y ffyrdd ac yn y 
pen draw, helpu i achub bywydau.”

• Yn 2019, cafodd 1,193 o bobl eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau ar y rhwydwaith ffyrdd yng  
   Nghymru. Amcangyfrifir bod 7% o’r holl wrthdrawiadau angheuol a gwrthdrawiadau lle ceir anafiadau difrifol yng  
   Nghymru’n cynnwys un neu fwy o yrwyr/beicwyr modur sydd wedi’u hamharu gan alcohol; canfu bod lefel yr alcohol  
   yng ngwaed tua 10% o yrwyr/beicwyr modur sy’n cael eu lladd yn fwy na’r terfyn cyfreithiol. Canfu 1,123 o yrwyr yn  
   euog o droseddau gyrru a chymryd cyffuriau yng Nghymru yn 2019. Mae’r ffigwr hwn wedi cynyddu bob blwyddyn  
   ers cyflwyno deddfwriaeth newydd yn 2015. Yng Nghymru yn 2018, amcangyfrifir bod tua 5% o wrthdrawiadau  
   angheuol yn ymwneud â chyffuriau.  
 
• Yng Nghymru yn 2019, cyflwynwyd yr Hysbysiadau Cosb Benodedig canlynol i yrwyr/beicwyr modur (a theithwyr lle  
   bo’n briodol):   
 

w Goryrru - 60,073 

w Dim gwregys - 3,872 

w Defnyddio ffôn symudol - 970 

w Gyrru diofal - 518 
 
• Cododd yr ymgyrch 5 Angheuol ymwybyddiaeth drwy gyfryngau cymdeithasol, ymgysylltu a gorfodi lle bo angen dros  
   7 diwrnod o weithgarwch cynyddol.   

Gwobr Partneriaeth yr Heddlu Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu  
 
Yn anffodus, oherwydd y pandemig sy’n parhau, nid oedd modd cynnal Gwobrau Blynyddol yr Heddlu. Gan hynny, braint oedd cwrdd 
â buddugwyr Gwobr Partneriaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yr Heddlu’ yn rhithwir er mwyn cyflwyno eu tystysgrifau iddynt.   
 
Mae’n dda gennyf ddweud bod y Wobr wedi’i hennill... gan ‘Kicks’ Glan-y-môr, Llanelli. Menter ieuenctid yw ‘Kicks’ Glan-y-môr a 
sefydlwyd mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl Droed Dinas Abertawe. Lansiwyd ‘Kicks’ Glan-y-môr yn Llanelli 
ym mis Ionawr 2020 er mwyn i bobl ifainc Glan-y-môr a Thyisha gymryd rhan mewn gweithgareddau cadarnhaol. 
 
Mae dros 150 o bobl ifainc yr ardal yn cymryd rhan bob wythnos, ymgymryd â gweithgareddau ymarferol amrywiol, megis sesiynau hyfforddiant 
pêl droed, yn ogystal â sesiynau anffurfiol sy’n mynd i’r afael â materion trosedd amrywiol. 
 
Hoffwn longyfarch pawb sy’n rhan o’r fenter ‘Kicks’ Glan-y-môr yn ardal Llanelli am ennill y wobr hon, ond yn bwysicaf oll, am eu gwaith 
arbennig gyda phlant a phobl ifainc yn yr ardal. Yr oedd hi’n dda iawn cael bod yn yr ardal i weld y sesiynau’n datblygu’n gynharach yn 
2020, ac rwy’n gobeithio y bydd modd imi ymweld â nhw eto yn ystod yr wythnosau i ddod i’w llongyfarch am eu holl waith.
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Daeth yr Angel Cyllyll yn ail ar gyfer y wobr. Cerflun yw’r Angel Cyllyll a 
wnaethpwyd o 100,000 o gyllyll, ac mae’n teithio drwy’r DU gan bwyll 
mewn ymdrech i godi ymwybyddiaeth o’r argyfwng troseddau cyllyll sy’n 
effeithio ar gymunedau, teuluoedd ac unigolion.  
 
Yn ogystal, mae yno i dynnu sylw at y mentrau atal ac addysg sy’n digwydd 
mewn ysgolion a sefydliadau ieuenctid. Mae’r cerflun hefyd yn cydnabod 
bywydau rhai sydd wedi’u handwyo gan weithredoedd a throseddau 
sy’n gysylltiedig â chyllyll ac yn gweithredu fel cofeb ar gyfer teuluoedd 
mewn galar. 
 
Y Drenewydd oedd y lle cyntaf yng Nghymru i groesawu’r Angel Cyllyll, 
a safodd yn urddasol tu allan i Aleri Oriel yn y Drenewydd drwy gydol 
Ionawr 2020. Roedd y diolch am hyn i Joy Jones, Cynghorydd Sir y 
Drenewydd, ynghyd ag unigolion eraill, a ddaeth at ei gilydd i ddod â’r Gofeb Genedlaethol hon yn erbyn Trais ac Ymddygiad Ymosodol i’r 
Drenewydd.   
 

Â sawl gweithdy’n digwydd gydag ysgolion yn yr ardal yn ystod yr ymweliad, 
amcangyfrifodd y trefnwyr a’r gwirfoddolwyr bod miloedd o bobl wedi ymweld 
â’r Angel Cyllyll yn ystod y dydd a’r nos - â nifer yn teithio o bob cwr o’r DU i’r 
Drenewydd. Hoffwn longyfarch y trefnwyr lleol unwaith yn rhagor am eu holl waith 
yn ystod yr ymweliad. Braf oedd gweld effaith gadarnhaol y gweithgareddau o fewn 
y gymuned leol â’m llygaid fy hun.  
 

Seaside Kicks

Angel Cyllyll

Cerflun Angel Cyllyll 

Seaside Kicks
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Neges gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu - Mae gennych lais 
 
Ar ôl gohirio’r etholiad ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu y llynedd, y mae wedi’i gadarnhau yn awr y bydd yr etholiad yn cael 
ei gynnal ddydd Iau 6 Mai 2021. Dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud ynglŷn â phwy yr hoffech weld yn arwain Heddlu Dyfed-
Powys ar gyfer y tair blynedd nesaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amserlen yr etholiad: 

Digwyddiad 
 
Hysbysiad Etholiad - gan hynny, mae’r cyfnod cyn etholiad 
(cyfnod o enciliad) yn cychwyn yn ffurfiol  
 
Digwyddiad ymgyfarwyddo ar gyfer ymgeiswyr, I’W GADARNHAU  
 
Terfyn amser ar gyfer dosbarthu papurau enwebu ymgeisydd  
 
Datganiad y Sawl a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais   
 
Terfyn amser ar gyfer derbyn ceisiadau i gofrestru i bleidleisio   
 
Terfyn amser ar gyfer derbyn neu ddiwygio ceisiadau i bleidleisio 
drwy’r post  
 
Terfyn amser ar gyfer derbyn ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy   
 
Diwrnod pleidleisio  
 
Gwiriad  
 
Cyfrif, gyda datganiad o’r canlyniadau i ddilyn  

Dyddiad 
 
Dydd Llun 22 Mawrth 2021 
 
 
Dydd Mawrth 23 Mawrth 2021 
 
Dydd Iau 8 Ebrill 2021 (4y.h.) 
 
Dydd Gwener 9 Ebrill 2021 (4y.h.) 
 
Dydd Llun 19 Ebrill 2021  
 
Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021 (5y.h.) 
 
Dydd Mawrth 27 Ebrill 2021 (5y.h.) 
 
Dydd Iau 6 Mai 2021 
 
Dydd Gwener 7 Mai 2021 
 
Dydd Sul 9 Mai 2021 

Am ragor o fanylion, galwch heibio i http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/etholiadau-a-chofrestru-etholiadol/cht/ 
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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

1. Ymateb yn gyflym i alwadau gan y cyhoedd am gymorth brys,  
2. gwneud 101 a dewisiadau eraill ar gyfer cysylltu â’r heddlu pan nad yw’n argyfwng yn fwy hygyrch, a  
3. gwella effeithiolrwydd drwy ddefnyddio technoleg a gweithio gyda sefydliadau eraill.  

 
Diolch am gymryd yr amser i rannu eich barn. Gwyliwch y gofod hwn ar gyfer y cam nesaf... 

Dywedoch chi mai’r: 
 

1. defnydd o gyffuriau,  
2. ymddygiad gwrthgymdeithasol, a  
3. throseddau a gyflawnwyd ar ein ffyrdd  

yw’r pethau sydd fwyaf angen mynd i’r afael â nhw yn ardal Dyfed-Powys; 
 

1. Dwyn troseddwyr i gyfiawnder,  
2. atal trosedd, a 
3. darparu presenoldeb heddlu amlwg ar y strydoedd  

yw’r pethau pwysicaf mae’r heddlu’n gwneud; ac y dylai’r sefydliad  
flaenoriaethu

Y Cyfeiriad i’r Dyfodol  
 
Un o’r blaenoriaethau cyntaf ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throseddu sydd newydd ei ethol yw gosod y cyfeiriad strategol ar 
gyfer yr ardal heddlu ar gyfer ei gyfnod yn ei swydd.   
 
Er mwyn paratoi ar gyfer hyn, o fewn yr arolwg praesept blynyddol, gofynnais am eich barn am y math o drosedd sydd fwyaf 
angen sylw yn yr ardal, yn ogystal â’r hyn y dylai’r Heddlu flaenoriaethu fel sefydliad, yn eich barn chi. 
 
Yr wyf yn ddiolchgar bod dros 660 ohonoch wedi ymateb i’r tri chwestiwn a ofynnwyd. Bydd fy swyddfa’n defnyddio’r wybodaeth 
hon yn awr er mwyn cefnogi ymgynghoriad manylach ar y Cynllun Heddlu a Throseddu newydd pan fydd y Comisiynydd nesaf 
wedi’i gadarnhau.   
 


