
Cyswllt Cymunedol
Croeso i rifyn mis Rhagfyr o’m cylchlythyr, Cyswllt Cymunedol, sy’n tynnu sylw at y prif feysydd gwaith
rydw i wedi bod yn gysylltiedig â nhw dros y misoedd diwethaf. Fel eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu,
mae’n bwysig eich bod chi’n gwybod am y cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau rwyf wedi eu gosod ar
gyfer Heddlu Dyfed-Powys, o ganlyniad i’r hyn a ddywedoch wrthyf eich bod chi eisiau o blismona lleol.
Rwy’n gobeithio byddwch chi’n teimlo ei fod yn ddefnyddiol.

Ers mis Tachwedd, rydw i wedi bod yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus rheolaidd mewn trefi ar draws
pedair sir Dyfed-Powys. Mae’r Prif Gwnstabl, Mark Collins, wedi ymuno â mi yn ystod rhai o’r rhain ac
rwy’n eich croesawu chi i alw heibio a siarad â ni. Ceir dyddiadau ar gyfer yr hyn sydd i ddod ar fy ngwefan.

Rhannwch y cylchlythyr hwn â theulu, ffrindiau a chydweithwyr os gwelwch chi’n dda. Medrwch danysgrifio i dderbyn copïau chwarterol
drwy e-bostio fy swyddfa ar y manylion a roddir ar ddiwedd y cylchlythyr hwn. 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi a’ch teuluoedd, a blwyddyn newydd hapus, iach. 

Diolch

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Rhagfyr 2017

Cefnogi Dioddefwyr
Y Comisiynydd Dioddefwyr, y Farwnes Newlove, yn lansio Fforwm Ymgysylltu ar gyfer
Dioddefwyr 
Fel yr hyrwyddwr dioddefwyr lleol, roedd hi’n dda iawn gennyf groesawu’r Farwnes Newlove, y Comisiynydd Dioddefwyr, i Ddyfed
Powys ym mis Medi. Braf oedd clywed sut mae dioddefwyr trosedd yn cael eu cefnogi a’u cynrychioli’n genedlaethol, a sut mae lleisiau
dioddefwyr yn cael eu trosglwyddo mewn dadleuon seneddol. Mae anghenion a hawliau dioddefwyr yn cael eu hymgorffori yn rôl y
Comisiynydd Dioddefwyr, ac rwy’n awyddus iawn i gydweithio â hi er mwyn hyrwyddo achos dioddefwyr yn lleol ac yn genedlaethol

Fel rhan o’i hymweliad, lansiodd y Farwnes Fforwm Ymgysylltu’r Bwrdd Cyfiawnder
Troseddol Lleol (BCTLl) ar gyfer Dioddefwyr. Mae’r sefydliadau sy’n ffurfio’r Bwrdd
Cyfiawnder Troseddol yn Nyfed-Powys wedi ymrwymo i sicrhau bod dioddefwyr wrth
galon y system cyfiawnder troseddol. Rydw i a’m cydweithwyr ar draws yr amryw
sefydliadau eisiau gwrando’n astud ar leisiau dioddefwyr wrth lunio’n gwasanaethau. 
Bydd y Fforwm Ymgysylltu ar gyfer Dioddefwyr yn darparu cyfleuster i ddioddefwyr
trosedd roi adborth am eu profiad o deithio drwy’r broses Cyfiawnder Troseddol.
226440.

Bydd sefydliadau Cyfiawnder Troseddol lleol yn dysgu o brofiad gwael ac yn dathlu cryfderau. Ein nod yw rhoi grym i ddioddefwyr 
deimlo dan reolaeth, a cheisio’u cymorth yn weithredol i’n cefnogi i wella’n barhaus. 

Am ragor o wybodaeth, neu os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Caryl.bond.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk neu galwch 
01267 226440.

Cymorth ar gyfer dioddefwyr a thystion
Fel llais dioddefwyr ac unigolion bregus o fewn ein cymunedau, rydw i eisiau sicrhau bod y cymorth iawn mewn grym i ddiogelu’n
preswylwyr a’u helpu i ymdopi a gwella pe baen nhw’n dioddef trosedd. Fel rhan o hyn, rydw i’n darparu cyllid ar gyfer nifer o
wasanaethau. Dyma gipolwg sydyn ar y gwasanaethau a gynigir drwy’r cyllid rwy’n darparu: 



Mae Goleudy’n cynnig cymorth personol, ymarferol ac emosiynol i helpu dioddefwyr, teuluoedd a
thystion i ddod dros trosedd a’u gwneud nhw’n gryfach. Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol.
Does dim gwahaniaeth os na chafodd yr heddlu wybod am y drosedd, a does dim gwahaniaeth pryd
ddigwyddodd y drosedd. 

Mae Hafan Cymru’n cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig bregus, mynych, perygl uwch a’u teuluoedd.
Mae dioddefwyr yn derbyn ymyrraeth argyfwng, a chymorth ymarferol, ariannol ac emosiynol, gan
gynnwys cymorth drwy’r broses cyfiawnder troseddol.  

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru’n cyflwyno gwasanaeth cyfiawnder adferol a arweinir
gan y dioddefydd sydd ar gael yn ystod pob cam o’r system cyfiawnder troseddol. Mae’n cynnig
gwell mynediad i gyfiawnder adferol ar gyfer dioddefwyr gan hwyluswyr achrededig sydd wedi’u
hyfforddi.

Mae Gwalia’n darparu gwasanaeth ar gyfer cyfeirio, rheoli a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae
Gwalia’n nodi ac yn rheoli’r lefel risg ymysg dioddefwyr i wella diogelwch cymunedol a lleihau effaith

ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Mae Llamau’n cynnig gwasanaeth ôl-drafodaeth, cymorth a chyflafareddu i blant a phobl ifainc yr adroddwyd eu bod
ar goll, neu sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol ac erledigaeth, ledled ardal Dyfed-Powys.

Mae Llwybrau Newydd yn cynnig mynediad 24 awr i gymorth argyfwng ar gyfer dioddefwyr a chymorth
parhaus mewn lle diogel sy’n cynnig cymorth cyntaf, diogelu a gofal fforensig a chlinigol arbenigol.

Ymgysylltu Cyhoeddus
Pryderon a chanmoliaeth 
Mae gwasanaeth cwsmer da’n ymwneud â gwrando ar ein defnyddwyr gwasanaeth a defnyddio adborth i wella gwasanaethau. Dylai
trin cwynion fod yn gyflym, agored a hygyrch. Mae’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus yn cynnig siop un stop ar gyfer pob cwyn a
chanmoliaeth am yr heddlu neu wasanaethau’r heddlu. Mae’r tîm yn anelu i gofnodi’ch adborth a threfnu’ch bod chi’n cael esboniad
ac ymddiheuriad, lle bo’n briodol, drwy gydweithio’n agos â Phenaethiaid Adran a Goruchwylwyr
yr Heddlu. 

Mae sawl ffordd y gallwch gysylltu â’r tîm. Dros y ffôn: 01267 226044.  Drwy e-bost: 
publicservicebureau@dyfed-powys.pnn.police.uk.  
Drwy lythyr: Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus, Pencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, Caerfyrddin, 
SA31 2PF. Neu drwy gyflwyno ffurflen ar-lein drwy fy ngwefan www.dyfedpowys-pcc.org.uk

Sioeau’r Haf
Unwaith eto, bodlonodd y sioeau haf ddisgwyliadau, gyda miloedd o bobl yn mynychu’r Sioe Frenhinol a Sioe Sir Benfro! Sgwrsiodd
cynrychiolwyr o’m swyddfa’r â chi, gan ddysgu mwy am yr hyn sydd wir yn bwysig i’n cymunedau. Diolch i bawb a ddaeth i siarad â
ni. Cadwch lygad ar Twitter, Facebook a’m gwefan am fanylion ynglŷn â’r lleoliadau nesaf y bydd fy nhîm a mi’n
ymweld â nhw. 



Arweinyddiaeth Gref
Fel eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, rwy’n gosod y 
blaenoriaethau ar gyfer plismona yn lleol. Fel preswylwyr 
Dyfed-Powys, chi sydd yn y sefyllfa orau i ddweud wrthyf ble 
rydych chi’n credu y dylid canolbwyntio adnoddau neu 
wasanaethau’r heddlu. Drwy ymgynghori â chi, rydw i wedi derbyn 
adborth gwerthfawr sydd wedi hysbysu datblygu amcanion plismona a 
throsedd strategol ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys.   

Ym mis Mawrth 2017, lansiwyd y Cynllun Heddlu a Throseddu 
ar gyfer 2017-2021. Y blaenoriaethau yw: 

• Cadw’n cymunedau’n ddiogel;
• Diogelu’r rhai sy’n agored i niwed;
• Diogelu’n cymunedau rhag bygythiadau difrifol;
• Cysylltu â chymunedau.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
Mae pawb yn haeddu byw bywyd yn ddiogel, yn rhydd rhag 
niwed a cham-drin. I amlinellu fy ymrwymiad tuag at 
hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch ym mhob dim a wnawn, 
lansiais Gynllun Cydraddoldeb Strategol ym mis Mawrth 
2017. Fy amcanion cydraddoldeb yw:

Ymgysylltu - i sicrhau bod holl aelodau’n cymunedau’n cael 
cyfle i ymgysylltu â mi drwy amryw o ddulliau

Hygyrchedd  - i sicrhau bod SCHTh yn darparu ac yn 
hyrwyddo ffurfiau cyfathrebu amgen ar gyfer 
cael mynediad at wybodaeth a gwasanaethau a 
ddarperir gan y swyddfa

Grymuso - i sicrhau bod unigolion â nodweddion sy’n 
cael eu gwarchod yn cael eu cefnogi i 
gyfrannu at waith SCHTh; 

Ymwybyddiaeth - i sicrhau bod gweithwyr a chynrychiolwyr 
SCHTh wedi derbyn hyfforddiant priodol o 
ran materion cydraddoldeb ac amrywiaeth er 
mwyn gwella gwasanaethau a gynigir i’r cy
hoedd.

Ers mis Ebrill, bu’n fraint i mi gael trafodaethau agored ac onest
gyda chynrychiolwyr sawl grŵp, gan gynnwys Race Cymru,
Dyfodol Powys, Rekindle, Cymdeithas Awtistiaeth Sir Benfro a
mwy. Mae hyn wedi rhoi mewnwelediad gwerthfawr i mi i
anghenion grwpiau ac unigolion bregus yn ein cymunedau, ac
mae’n fy helpu i nodi sut y gall yr heddlu a sefydliadau cyfiawnder
troseddol gefnogi’r rhai sydd angen cymorth yn well.   

Cyflwyno gwerth am arian
Teledu Cylch Cyfyng (TCC) 
Un o fy mhrif addewidion pan oeddwn i’n sefyll i fod yn
Gomisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer Dyfed-Powys oedd
ailosod TCC. Mae manteision cael TCC ar waith yn sylweddol o
ran datrys ac atal troseddau. Mae monitro camerâu’n cynnig gwell
synnwyr diogelwch i’n cymunedau, yn arbennig ein grwpiau
mwyaf bregus, a busnesau lleol hefyd.  

Rydw i wedi ymrwymo i ailfuddsoddi £2 filiwn mewn prosiect 4
blynedd i ailgyflwyno TCC i sawl tref ledled y pedair sir.
Mae hi mor bwysig bod y buddsoddiad o £2 filiwn yn
cyflawni’r canlyniad gorau posibl. Adroddir ar gynnydd yn
gyhoeddus yn rheolaidd. Efallai y bydd gennych ddiddordeb
gwybod mai’r trefi sydd wedi’u dewis ar gyfer ailfuddsoddiad
mewn TCC yw: 

Rwy’n credu y bydd ailfuddsoddi mewn TCC yn yr ardaloedd
hyn yn ased.  

Ariannu Cymunedol y Comisiynydd 
Fel comisiynydd gwasanaethau ar gyfer cymunedau Dyfed-Powys,
rydw i wedi sicrhau fod rhaglen ariannu ar gael ar gyfer y gymuned
er mwyn iddynt wneud cais ar ei chyfer. Roedd £75,000 ar gael
ar gyfer prosiectau sy’n cefnogi’r blaenoriaethau o fewn y Cynllun
Heddlu a Throseddu. Gwahoddais gynigion a fyddai’n ategu i
weithgarwch sydd eisoes ar waith ledled cymunedau Dyfed-Powys.

Derbyniwyd llu o geisiadau ar gyfer y gronfa gan grwpiau
cymunedol, elusennau a sefydliadau ledled Dyfed-Powys.
Derbyniwyd 106 o geisiadau am gyllid a ddaeth i gyfanswm o
£460,000! Yn dilyn penderfyniadau anodd iawn ynghylch
achosion teilwng iawn, roedd 11 cais yn llwyddiannus. l. 

Gwobrwywyd £49,855 yn y lle cyntaf i amryw o brosiectau a
oedd yn cefnogi mentrau megis mynd i’r afael â cham-fanteisio
ar blant yn rhywiol ar-lein a gweithgareddau dargyfeiriol ar
gyfer pobl ifainc. Ceir manylion am y rhai a dderbyniodd cyllid
ar fy ngwefan. Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r ceisiadau
llwyddiannus wrth i’w prosiectau gael eu datblygu.  

Sir Trefi
Sir Gaerfyrddin Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman

Sir Benfro Hwlffordd, Dinbych-y-pysgod, 
Saundersfoot, Aberdaugleddau, 
Doc Penfro, Doc Penfro, Abergwaun 

Ceredigion Aberystwyth, Aberteifi

Powys Y Trallwng, Y Drenewydd, Llandrindod,
Llanfair-ym-Muallt, Aberhonddu

Er mwyn dangos cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau, rwy’n cynhyrchu
Adroddiad Blynyddol. Mae’r Prif Gwnstabl yn rhoi gwybod i mi am
gynnydd yr Heddlu yn erbyn y Cynllun mewn cyfarfodydd rheolaidd a
thrwy gyflwyno adroddiadau. Mae rhai o’r cyfarfodydd hyn yn cael
eu cynnal yn gyhoeddus, ac fe’ch gwahoddir yn gynnes i’w mynychu.
Ceir adroddiadau allweddol ar fy ngwefan hefyd. 

Hyd yn hyn, mae’n dda gennyf adrodd bod cynnydd yn cynnwys rhai
o’r cyflawniadau allweddol canlynol:

• Buddsoddi yn y gwasanaethau arbenigol i leihau ef
faith ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio
sylweddau i gefnogi dioddefwyr trosedd, cam-drin
domestig a cham-drin rhywiol.

• Cynnal cynhadledd amlasiantaeth gan ddod â
rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd i ystyried sut y
gallwn wella’n hymateb i drais ar sail rhyw, cam-drin
domestig a thrais rhywiol

• Cychwyn adolygiad o deledu cylch cyfyng ledled
ardal Heddlu Dyfed-Powys i helpu i gadw’n
cymunedau’n ddiogel.

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/ProPrint-Dyfed-Powys-Police-Plan-FINAL-ENG.pdf
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Equality-Plan-2017-21.pdf


Cydweithio
Gwirio a phrofi - Seminar Aelodau’r Panel Heddlu a Throseddu 
Mynychodd aelodau o Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys seminar ar 11 Medi er mwyn darganfod mwy am fy ngwaith fel 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu.  Mae’r Panel Heddlu a Throseddu’n cynnwys aelodau etholedig, a’u rôl i’w craffu ar fy ngwaith fel 
Comisiynydd, a’i gefnogi. 

Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn aelodau newydd, felly cynhaliais ddiwrnod ar gyfer rhoi gwybodaeth i’r Panel am faterion allweddol. 
Roedd hyn yn cynnwys trosolwg o’r Cynllun Heddlu a Throseddu, cyflwyniad gan y Prif Gwnstabl Mark Collins ar blismona gweithredol, 
gwybodaeth am faterion ariannol gan y Prif Swyddog Ariannol, Jayne Woods, cyflwyniad gan Alison Perry, y Cyfarwyddwr Comisiynu, 
am wasanaethau sy’n cael eu comisiynu, a gwybodaeth am weithgarwch craffu gan y Swyddog Cydymffurfio, Claire Bryant.

Roedd adborth o’r diwrnod yn gadarnhaol iawn. Dywedodd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones, Cadeirydd y Panel, “Roedd yn ddiwrnod 
buddiol iawn, yn arbennig ar gyfer aelodau newydd y Panel. Mae’n ein helpu i wneud ein gwaith o ran craffu ar Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu pan fod gennym wybodaeth lawn.” 

Gwirfoddoli:
Oeddech chi’n gwybod bod fy swyddfa’n cynnal 3 cynllun gwirfoddoli annibynnol sy’n helpu i ddiogelu pobl sy’n agored i niwed a 
sicrhau’r lefelau proffesiynoldeb a hyder cyhoeddus yn Heddlu Dyfed-Powys? Y cynlluniau hyn yw’r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â 
Dalfeydd, y Cynllun Lles Anifeiliaid a’r Panel Sicrhau Ansawdd. Mae’r cylchlythyr hwn yn canolbwyntio ar rôl y Cynllun Ymwelwyr 
Lleyg Er Lles Anifeiliaid. 

Cwestiynau Cyffredin 
Pwy all wirfoddoli
Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu hŷn, byw, gweithio neu astudio o fewn ardal Dyfed-Powys, a rhaid iddynt fod yn annibynnol o’r 
System Cyfiawnder Troseddol a’r Heddlu. m.

Pa fath o bobl ydyn ni’n chwilio amdanynt?
Rydyn ni’n edrych am unigolion brwdfrydig sy’n gyfforddus â chwestiynu a herio mewn modd gwrthrychol a diduedd. Rwy’n awyddus 
iawn i ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn croesawu gwirfoddolwyr sy’n medru cynrychioli’n cymunedau amrywiol. 

Sut ydw i’n gwirfoddoli?
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Cymorth Ymgysylltu, Caryl Bond, ar 01267 226097, neu drwy e-bost ar
caryl.bond.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu galwch heibio i wefan y Comisiynydd ar 
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/work-with-me/volunteer/ 

Ffocws ar fy Nghynllun Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid
Mae lles cŵn yr heddlu’n flaenoriaeth uchel; rhaid iddynt gael eu trin yn effeithiol, dyngarol, moesegol a thryloyw. Mae ymwelwyr lleyg
er lles anifeiliaid yn edrych ar amodau cŵn Dyfed-Powys, ac yn sylwi ac adrodd arnynt. Ar hyn o bryd, mae gennym 8 Ymwelydd Lleyg
Er Lles Anifeiliaid sy’n anelu i archwilio ac ymweld â phob ci a’i driniwr o leiaf unwaith y mis. 

Rhwng Ebrill 2016 a Mawrth 2017, cynhaliodd ein Hymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid 31 ymweliad, gan wirio ar les 56 ci. Yn
ystod y cyfnod hwn, archwiliwyd ein cytiau ym Mhencadlys yr Heddlu hefyd. Ni chodwyd unrhyw bryderon ynghylch lles cŵn
Heddlu Dyfed-Powys.

Adroddiad Blynyddol Lles Anifeiliaid 2016-17

Cymerwch ran
Faint ydych chi’n fodlon talu am eich heddlu lleol?
Ar hyn o bryd (2017/18), cyllideb Heddlu Dyfed-Powys yw £96.616 miliwn, gyda £49.313 miliwn o hyn yn dod o’r llywodraeth
ganolog, a’r gweddill, £47.303 miliwn, yn cael ei godi’n lleol drwy’r dreth gyngor, sef y praesept heddlu.

Fel y nodais yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu, codwyd y lefel praesept ar gyfer 2017/18 o 6.9%. Roedd hyn gyfystyr â
£213.87 y flwyddyn ar gyfer eiddo Band D, sef y rhataf o’r 4 ardal heddlu yng Nghymru.   

http://www.dppoliceandcrimepanel.wales/home
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/work-with-me/volunteer/animal-welfare-visitors/


Yn fy Nghynllun, tybiais hefyd y byddai cynnydd o 5% y flwyddyn yn ystod y blynyddoedd dilynol. Mae hyn yn golygu y byddai 
eiddo Band D yn talu £224.56 yn 2018/19, sef cynnydd o £10.69 y flwyddyn, neu 21c yr wythnos.

Rydw i wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus a byddwn yn eich annog i leisio eich barn am y mater pwysig hwn. Rydw i eisiau 
sicrhau ein bod ni fel gwasanaeth heddlu’n medru parhau i ddiogelu ein cymunedau â’r safon gwasanaeth uchaf sydd ar gael.

Medrwch gwblhau’r arolwg drwy roi’r ddolen ganlynol i mewn i’ch porwr gwe:  https://www.surveymonkey.co.uk/r/SZ9956P 

Fel arall, gellir gofyn am gopi papur o swyddfa Mr Llywelyn ar 01267 226440 / opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Agorodd yr arolwg ar 24 Tachwedd ac mae’n cau ddydd Gwener 15 Rhagfyr 2017.

Manylion cyswllt y swyddfa:
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys,
Blwch Post 99, 
Llangynnwr,
Caerfyrddin, 
SA31 2PF

Ffôn: 01267 226440
E-bost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
gwefan: www.dyfed-powys.pcc.police.uk 
twitter: DPOPCC 
facebook:  dyfedpowyspoliceandcrimecommissioner




