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Croeso ...
Helo a chroeso i rifyn mis Mawrth o’m cylchlythyr. Yn un
sy’n cynrychioli’r cyhoedd, rwyf am rannu newyddion
diweddaraf fy ngwaith gyda phreswylwyr, ymwelwyr a
dioddefwyr troseddau. 

Ar Ddydd Gŵyl Dewi 2019, y diwrnod y bydd y cylchlythyr
hwn yn cael ei gyhoeddi, byddaf yn cynnal Digwyddiad
Seibrdroseddu i swyddogion a staff Heddlu Dyfed-Powys,
fy ngwirfoddolwyr, a chydweithwyr o’r gwasanaethau
rwy’n eu comisiynu. Gyda siaradwyr megis Sally Holland,
Comisiynydd Plant Cymru a Tony Neate, Prif Swyddog
Gweithredol Get Safe Online, mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod
difyr iawn, a bydd yn caniatáu i Heddlu Dyfed-Powys arwain
y ffordd o ran cefnogi pobl fregus sydd wedi’u heffeithio
gan droseddau o’r fath. 

Cadwch lygad am ragor o fanylion yn rhifyn mis Mai 2019
o’m cylchlythyr, Cyswllt Cymunedol. 

Yn y cylchlythyr hwn, ceir manylion am rywfaint o'r gwaith
rwyf wedi’i wneud a rhai o’r
gweithgareddau rwyf wedi bod
yn gysylltiedig â nhw ers y rhifyn
diwethaf ym mis Ionawr.

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd Heddlu A Throseddu

Y penawdau …

Y Praesept Heddlu isaf yng
Nghymru o hyd

Hanner ffordd drwy’r prosiect 
Camerâu Cylch Cyfyng
Wythnos ym mywyd eich
Comisiynydd

Gwrando ar lais cymuned
Tregaron

Am ddim

Tanysgrifio!
Os hoffech danysgrifio i Cyswllt Cymunedol, fy nghylchlythyr deufisol, cysylltwch â ni. 
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PF

Ffôn: 01267 226440                
E-bost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
www.dyfedpowys-pcc.org.uk

https: //www.facebook.com/DPOPCC/ 

www.twitter.com/DPOPCC



Praesept Heddlu Dyfed-Powys yr isaf yng Nghymru
o hyd 
Fel eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer Dyfed-Powys,
rwy’n gyfrifol am sicrhau bod ein cymunedau’n cael eu plismona’n
effeithiol ac yn effeithlon. Rwy’n cynrychioli eich llais wrth osod y
blaenoriaethau ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, yn cefnogi’r rhai sy’n
agored i niwed, ac rwy’n dal y Prif Gwnstabl i gyfrif. Un o’m prif
gyfrifoldebau yw gosod y gyllideb flynyddol ar gyfer plismona a’r
praesept.

Wedi ystyried gofynion gweithredol y Prif Gwnstabl, cynhaliais ymgynghoriad cyhoeddus ac roedd 66% o’r
ymatebwyr yn cefnogi codi’r praesept £2 y mis (ar gyfer eiddo Band D).

Yn 2019/20, bydd eich cyfraniad yn helpu’r Prif Gwnstabl i weithredu yn erbyn blaenoriaethau fy Nghynllun Heddlu
a Throseddu, sef:

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

Mae data diweddar y Swyddfa Gartref yn nodi mai Dyfed-Powys yw’r ardal fwyaf diogel i fyw ynddi yng Nghymru
a Lloegr. Rydw i eisiau i hyn barhau, a bydd fy muddsoddiad mewn isadeiledd teledu cylch cyfyng ar draws y
pedair sir yn cefnogi’r Heddlu i ddiogelu ein cymunedau.

Mae cynnydd yn cael ei wneud o ran gwella perfformiad yr Heddlu,  ac rwy'n falch o gyhoeddi yn ystod 2018 bod
adroddiadau'r Arolygiaeth yn dangos cynnydd, gyda 2 allan o 3 archwiliad (Effeithlonrwydd, Effeithiolrwydd a
Chyfreithlondeb) yr Heddlu wedi'u graddio'n 'dda'.

Rwy’n parhau i fuddsoddi mewn isadeiledd hanfodol er mwyn sicrhau y gall ystadau, technoleg a cherbydau'r
Heddlu gefnogi gwasanaeth plismona'r 21ain Ganrif. Bydd hyn yn sicrhau bod yr Heddlu’n addas i’r diben ac yn
barod i ateb galwadau gweithredol sy’n newid yn barhaus ac sy’n fwyfwy cymhleth.

Gan ystyried yr heriau ariannol cyfredol, roedd codi praesept 2019/20 yn benderfyniad anodd. Rwy’n ymwybodol
iawn o’r pwysau ariannol sy’n wynebu preswylwyr. Fodd bynnag, fel eich Comisiynydd, rwy’n credu mai'r cynnydd
hwn yn y praesept yw'r penderfyniad cywir o ran plismona ac o ran diogelwch ein cymunedau.
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Yn Gomisiynydd, rwy’n falch o’r penawdau 
canlynol ar gyfer Dyfed-Powys:

• Dyma'r lle mwyaf diogel i fyw ynddo yng 
Nghymru a Lloegr
• Y praesept Treth Gyngor isaf yng Nghymru
• Graddiwyd y  Gwasanaeth yn gyffredinol
‘Dda’ gan yr Arolygiaeth am y tro cyntaf
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Camerâu yn cyrraedd Aberystwyth yn nodi
hanner ffordd y prosiect Camerâu Cylch Cyfyng
Rwy'n falch iawn o allu cadarnhau bod y gwaith o osod 10 o Gamerâu Cylch Cyfyng newydd o'r radd flaenaf
yn Aberystwyth ar waith, gyda'r contractwr, Baydale Control Systems Ltd yn cychwyn ar y gwaith yn y
dref ger y lli ddydd Llun 11 Chwefror, gan nodi hanner ffordd drwy gyfnod y prosiect.

Roedd yn wych ymweld ag Aberystwyth yn ystod y 
cyfnod gosod, a threuliais amser yn ymweld â busnesau'r
dref i roi gwybod iddynt am y Camerâu Cylch Cyfyng
newydd, a sut y byddant yn helpu i ddiogelu eu 
busnesau a diogelwch trigolion. 

Mae'r rhaglen waith ledled ardal yr heddlu yn enfawr
ac yn cael ei gweithredu gan Heddlu Dyfed-Powys yn
unol â'm haddewid etholiadol i adfer teledu cylch cyfyng
mewn mannau cyhoeddus ar draws ardal yr heddlu.

Mae dros 120 o gamerâu yn cael eu gosod mewn 17 o 
drefi yn ardal heddlu Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin,
Ceredigion a Phowys. Ers Gorffennaf 2018 mae'r Camerâu Cylch Cyfyng newydd wedi eu gosod yn Llanfair-ym-muallt,
Caerfyrddin, Llanelli, Rhydaman, Saundersfoot, Dinbych-y-pysgod, Aberdaugleddau a Hwlffordd.

Mae Aberystwyth yn dref brysur o fewn ardal Heddlu Dyfed-Powys lle mae angen teledu cylch cyfyng i ddiogelu
cymunedau a chynorthwyo mewn ymchwiliadau. Trwy ddadansoddi mapiau troseddau, rydym wedi nodi 10
lleoliad ar gyfer camerâu i'r dref ac rwyf wrth fy modd bod y camerâu bellach yn cael eu gosod.

Mae prosiect o'r natur hon yn ddyrys ac yn gymhleth iawn. Mae tîm y prosiect Camerâu Cylch Cyfyng yn gweithio'n
galed i sicrhau bod y prosiect yn symud ymlaen mor gyflym â phosibl. Mae ystafell fonitro Camerâu Cylch Cyfyng
fodern hefyd yn cael ei datblygu yn y Ganolfan Gyfathrebu ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, a fydd yn caniatáu i
gamerâu gael eu monitro'n ganolog gan staff penodedig.

Mae rhagor o wybodaeth am leoliadau’r camerâu
ar gael ar wefan Heddlu Dyfed-Powys. 

Gallwch ddarllen yr wybodaeth ddiweddaraf am
hynt y prosiect Camerâu Cylch Cyfyng yma.
(https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/mynediad-
at-wybodaeth/teledu-cylch-cyfyng-yn-heddlu-dyfed-
powys/)

Trafod y camerâu newydd gyda gŵr busnes lleol, Mr Aled Rees

Cyfweliad ar gyfer BBC Cymru eitem ar fy muddsoddiad mewn
Camerâu Cylch Cyfyng
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Camerau Cylch Cyfyng  
Llanfair-ym-Muallt, Caerfyrddin, Aberhonddu,
Saundersfoot, Rhydaman, Llanelli, Aberdaugleddau,
Dinbych-y-pysgod, Hwlffordd, Aberystwyth

Trefi eraill i elwa o Deledu Cylch Cyfyng
Penfro, Doc Penfro, Abergwaun, Aberteifi, 
Y Drenewydd, Y Trallwng, Llandrindod 



Wythnos ym mywyd eich Comisiynydd Heddlu
a Throseddu 
Rwy'n aml yn eich diweddaru ar y gwahanol gyfarfodydd a digwyddiadau ymgysylltu rwyf wedi bod yn
eu cynnal. Mae pob wythnos yn amrywio, ac mae wastad yn her ceisio taro cydbwysedd rhwng treulio
amser gwerthfawr yn cwrdd â phartneriaid, cydweithwyr a thrigolion, tra hefyd yn cynrychioli'r cyhoedd ar
lefel genedlaethol, gan deithio yn ôl ac ymlaen i Lundain. Er mwyn ceisio cyfleu cwmpas eang fy rôl
a'm cyfrifoldebau, dyma gipolwg ac ambell uchafbwynt o wythnos ym mywyd eich Comisiynydd
Heddlu a Throseddu.

Dydd Llun 11 Chwefror 2019 - Bore
Fore Llun, fe wnes i ymweld â disgyblion Ysgol
Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Caerfyrddin, i gael
eu barn ar sut mae Plismona a Throseddu’n effeithio
ar bobl ifanc yn un o drefi mwyaf poblog Dyfed-Powys.
Roedd yn wych cwrdd â rhai sy’n astudio Troseddeg;
rwyf bob amser yn mwynhau ymweld ag amryw
ysgolion ledled ardal yr heddlu. Clywed pobl ifanc
yn siarad â chymaint o angerdd am eu cymunedau
dros y ddwy flynedd ddiwethaf a’m sbardunodd i
lansio fy Fforwm Ieuenctid ym mis Rhagfyr 2018:
er mwyn sicrhau bod gan bobl ifanc lwyfan swyddogol
i leisio barn ar wasanaethau plismona.    

Dydd Llun 11 Chwefror 2019 - Prynhawn
Cefais fy nghyfweld brynhawn Llun mewn ymateb i'r ymosodiad ar
Swyddog Heddlu Dyfed-Powys yn Synod Inn. Ni ddylai swyddogion
fod yn ofnus ynghylch eu diogelwch wrth gyflawni eu dyletswyddau o
ddydd i ddydd; eto dros y 12 mis diwethaf (hyd 01/2019), ymosodwyd
ar 248 o gwnstabliaid heddlu. Rwy'n sefyll gyda'r Prif Gwnstabl
Mark Collins - ni chaiff y math hwn o ymddygiad ei oddef. Yr wyf yn
llwyr gefnogi newidiadau yn y dedfrydau er mwyn sicrhau bod
unigolion sy'n euog o ymosod ar weithwyr y gwasanaeth brys yn
wynebu dedfrydau trymach.  
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Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019 - Bore
Bob tri mis, rwy'n cynnal Bwrdd Atebolrwydd Plismona; cyfle i mi ddal y
Prif Gwnstabl i gyfrif ar amryw o faterion yn ymwneud â phlismona, yn
enwedig o ran y modd y mae’r heddlu’n gweithredu yn erbyn y
blaenoriaethau a nodwyd yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu. Mae
hwn yn gyfarfod cyhoeddus, a chynhaliwyd y Bwrdd Atebolrwydd
Plismona ar fore dydd Mawrth yn Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman.
Ymunwyd â ni gan fyfyrwyr a ofynnodd eu cwestiynau eu hunain i ni am
blismona. 

Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019 - Prynhawn
Brynhawn dydd Mawrth cefais wahoddiad i ymweld â Chlwb Croeso, sef grŵp cymunedol yn Llandysul, Ceredigion.
Rwyf wastad yn croesawu'r cyfle i gwrdd â grwpiau cymunedol. Mae'n gyfle gwych i gynyddu ymwybyddiaeth o'm
rôl, ac i mi ddysgu am yr hyn sy'n bwysig i chi o ran eich gwasanaethau plismona lleol. 
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Dydd Mercher 13 a Dydd Iau 14 Chwefror 2019

- Trafod strwythur timau plismona cymdogaeth yr heddlu. Mae'r timau hyn 
yn bwynt cyswllt hollbwysig rhwng y cyhoedd a'r llu. I gael gwybod mwy am
eich tîm plismona cymdogaeth lleol, ewch i wefan Heddlu Dyfed-Powys 
www.dyfed-powys.pnn.police.uk/en/your-area.

- Cefais gyfarfod cenedlaethol hefyd ar blismona digidol. Ffoniais i mewn 
iddo o'm swyddfa, gan i’r cyfarfod gael ei gynnal yn Llundain. Er bod 
angen i mi deithio'n rheolaidd fel rhan o'm gwaith, rwy'n ceisio cyfyngu ar 
faint o arian cyhoeddus sy'n cael ei wario ar drafnidiaeth, ac weithiau yr 
opsiwn gorau yw ffonio i mewn i gyfarfodydd.

- Fel eich Comisiynydd, diogelwch y trigolion a wasanaethir gan Heddlu 
Dyfed-Powys yw fy mlaenoriaeth. Heddiw, fe wnes i gwrdd â'r Prif Gwnstabl
i drafod presenoldeb yr heddlu mewn digwyddiadau ymgysylltu mawr ar 
draws Dyfed-Powys, a sut y gallwn weithio'n well gyda sefydliadau eraill er  
mwyn sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel pan fyddant yn mynd i sioeau 
haf, chwaraeon a digwyddiadau cerddoriaeth.

- Ynghyd â Grŵp y Prif Swyddogion, cefais gyfarfod â Chyfarwyddwr Cymru 
Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC). Mae'r IOPC yn goruchwylio system gwynion yr heddlu yng 
Nghymru a Lloegr. Maent yn ymchwilio i'r materion mwyaf difrifol, gan 
gynnwys marwolaethau yn dilyn cyswllt â'r heddlu, a gosod y safonau 
i’r Heddlu ymdrin â chwynion. Defnyddir unrhyw beth a ddysgir er mwyn    
dylanwadu ar newidiadau mewn plismona.

- Fe wnes i hefyd gyfarfod â chynrychiolwyr o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu 
Dyfed-Powys. Rydym newydd dderbyn cyllid gan brosiect cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol (VAWDASV) Llywodraeth Cymru, er mwyn prynu pecynnau gwella diogelwch i leihau effeithiau
trais domestig ar ddioddefwyr. Darllenwch ragor am y stori ar dudalen 10. 

Treuliais ddydd Mercher a dydd Iau yn fy swyddfa ym Mhencadlys yr Heddlu. Yn ogystal â chynrychioli
eich llais ledled ardal yr heddlu a thu hwnt, mae'n hanfodol fy mod yn treulio diwrnodau yn fy swyddfa'n
dal i fyny gyda fy nhîm a chydweithwyr Heddlu Dyfed-Powys. Bûm yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o
gyfarfodydd dros y ddau ddiwrnod. Roedd rhai o'r rhain yn cynnwys:



Dydd Gwener 15 Chwefror 2019
Fore Gwener, roeddwn yng Nghyfarfod y Panel Heddlu a Throseddu yn Llandrindod.
Mae'r Panel yn sicrhau fy mod yn atebol i’m penderfyniadau a'm gweithredoedd,
ac rydym yn cyfarfod bob tri mis. Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd; mae
manylion amdanynt ar gael ar fy ngwefan.  

Yn y prynhawn, es i Aberystwyth er mwyn gweld sut mae fy ymrwymiad i sicrhau
bod teledu cylch cyfyng mewn trefi yn ardal yr heddlu wedi bod o fudd i fusnesau a
chymunedau ledled y dref.  

Gobeithio bod y cipolwg hwn wedi rhoi blas i chi o wythnos arferol yn fy nghalendr. Byddaf yn parhau i’ch
diweddaru am fy ngwaith yn rhifynnau nesaf Cyswllt Cymunedol.
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Cymuned Tregaron yn dweud ei dweud
Ddydd Mawrth 29 Ionawr, trefnais ddigwyddiad aml-asiantaeth yn Nhregaron; cyfle i drigolion a pherchnogion
busnes rannu eu barn ar faterion lleol a rhoi gwybod am bryderon neu anghenion lleol penodol.

Mae'n bwysig iawn bod cymunedau Dyfed-Powys yn cael cyfle i drafod yn onest a rhannu eu barn am
wasanaethau plismona lleol.

Er mwyn cael darlun clir o farn trigolion am blismona ar lefel leol iawn, yn 2018, dosbarthodd Heddlu Dyfed-Powys
arolwg i bob aelwyd mewn tair ardal benodol fel cynllun peilot; Tycroes yn Sir Gaerfyrddin, Aberdaugleddau yn Sir
Benfro, a Thregaron yng Ngheredigion.  

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn er mwyn i'r cyhoedd allu dweud sut yr hoffent weld y
gwasanaeth heddlu’n gweithredu yn yr ardal. Gofynnodd yr arolwg i'r trigolion beth
oedd eu barn am wahanol themâu, e.e. cymdogion swnllyd, sbwriel, fandaliaeth,
cyffuriau, parcio, goryrru a baeddu gan gŵn. Gofynnwyd i breswylwyr hefyd pa mor
ddiogel yr oedd yn teimlo i fyw yn eu cymdogaeth, p'un a oeddent yn teimlo bod yr
heddlu'n gwneud gwaith da ac a oeddent yn teimlo bod ganddynt ddigon o wybodaeth
am blismona yn eu hardal. 

Dangosodd canlyniadau Tregaron fod trigolion yn pryderu am nifer o faterion yn eu
hardal, ac nad oedd pob un ohonynt yn faterion yn ymwneud â phlismona. Y prif faterion
a amlygwyd oedd cŵn yn baeddu, goryrru, parcio a chyffuriau. Yn ogystal, dim ond 40%
o ymatebwyr Tregaron oedd yn teimlo'n wybodus am blismona lleol, ac roedd 79%

eisiau gwybod mwy. 

Ar ôl derbyn yr wybodaeth leol werthfawr hon, ac er mwyn ymateb i rai o'r themâu yr oedd y trigolion wedi dweud
wrthym amdanynt, cydweithiodd fy swyddfa'n agos â nifer o bartneriaid i drefnu digwyddiad yn Nhregaron. Y nod
oedd rhoi cyfle i drigolion lleol a pherchnogion busnes drafod pryderon yn fanylach ac i ofyn cwestiynau/derbyn
gwybodaeth am wasanaethau.  

Ymunodd y sefydliadau canlynol â ni yn ein digwyddiad ymgysylltu ar y cyd ar 29 Ionawr;

• Go Safe Cymru; 
• Cyngor Sir Ceredigion (Diogelwch ar y Ffyrdd, Gwasanaethau Parcio a Chysylltwyr Cymunedol)
• Bwrdd Iechyd Hywel Dda;
• Cydweithwyr Tai Canolbarth Cymru ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron; 
• Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru; 
• Tai Wales and West; 
• Tai Ceredigion; 
• CAVO; 
• Ysgol Henry Richard.  
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Rwyf wrth fy modd bod cynifer o bartneriaid wedi cytuno i fod yn rhan o'r digwyddiad cymunedol hwn. Diolch i chi
gyd am eich cefnogaeth.  

Galwodd trigolion i mewn i'r neuadd i gael sgwrs anffurfiol am eu materion lleol, penodol, ac aeth staff o bob un o'r
sefydliadau partner i ymweld â busnesau o amgylch y dref hefyd.

Yn ogystal â phresenoldeb y partneriaid yn y dref, roedd yn
wych cael disgyblion o Ysgol Henry Richard yn cymryd rhan
yn y diwrnod ymgysylltu. Ynghyd â Hannah, swyddog heddlu
cymunedol yr ysgol, cwrddais i â'r cyngor ysgol er mwyn
canfod eu pryderon a'u hanghenion lleol. 

Bu blwyddyn 6 hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdy cyflymder
gyda Swyddogion Diogelwch ar y Ffyrdd, Cyngor Sir Ceredigion
a Go Safe Cymru; lle cawsant gyfle i ddefnyddio offer monitro
cyflymder a thrafod problemau goryrru a diogelwch y tu allan i'r
ysgol.

Roedd yn dda dychwelyd i'r ysgol, wedi ymweld â
nhw yn Ionawr 2018. Diolch am y croeso cynnes.
Trueni bod yr eira trwm wedi torri'r dydd yn fyr, gan
ein bod wedi dechrau cael trafodaethau a oedd yn
ysgogi'r meddwl. Edrychaf ymlaen at barhau â'n
trafodaethau gyda'r ysgol. 

Yn yr un modd os oedd unrhyw drigolion, neu
berchnogion busnes o ardal Tregaron, yn methu
galw draw yn y prynhawn oherwydd yr eira, mae
croeso i chi gysylltu â'm tîm ymgysylltu, a gallwn
gysylltu â'r partner perthnasol ar eich rhan.

Beth nesaf? 
Mae’r wybodaeth a rannwyd, y pryderon a fynegwyd, a'r ymholiadau a godwyd gan aelodau cymuned Tregaron,
wedi’u rhannu ymhlith y sefydliadau partner a oedd yn bresennol. Bydd pob un ohonom yn bwrw ymlaen â'r
agweddau perthnasol, ac yn gweld sut y gallwn gynorthwyo ac ymateb i'r gymuned. 

Rydym hefyd yn cynllunio ymgynghoriad tebyg ym Mhowys yn fuan-edrychaf ymlaen at eich diweddaru.

Hoffwn ddiolch i Swyddfa'r Comisiynydd am drefnu'r
digwyddiad ymgysylltu â'r gymuned yn Nhregaron.
Roedd yn gyfle gwych i siarad â thrigolion am eu pryderon
yn ymwneud â pharcio ac i ni ddarparu gwybodaeth
a chyngor lle bo hynny'n briodol. 
Gareth Davies, Arweinydd Tîm Gwasanaethau
Parcio Cyngor Sir Ceredigion

Y Comisiynydd gyda’r Cyngor Ysgol, Ysgol Henry Richard

PC Hannah gyda phlant o Ysgol Henry Richard yn ystod y gweithdy goryrru

Gallwch gysylltu â'r tîm drwy:

Ffôn: 01267 226440
E-bost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
OPCC, PO Box 99, Llangynnwr, 
Caerfyrddin, Sir Gâr SA31 2PF
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Llofnodi Adduned Cyfamod y Lluoedd Arfog  
Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi llofnodi Adduned Cyfamod
y Lluoedd Arfog yn ddiweddar mewn digwyddiad arbennig
gan ‘Cefnogi Cyn-aelodau’r lluoedd arfog i groesi’r bont’,
neu (SToMP). Cyllidwyd SToMP i gynllunio a darparu dull
gweithredu system gyfan, gan gydlynu gwasanaeth cyson
ar gyfer cyn-bersonél y lluoedd arfog ledled Cymru, o alw'r

heddlu allan, drwy ystafelloedd yn y ddalfa, y llys, y gwasanaeth prawf, y carchar ac adsefydlu yn y gymuned,
sy’n adnabod cyn-BLA ac yn eu cyfeirio at wasanaethau cymorth arbenigol er mwyn diwallu anghenion unigol.

Credaf fod angen ein cefnogaeth ar unrhyw rai sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog wrth iddynt ddychwelyd
i'w cymuned, ac rwy'n falch bod Dyfed-Powys wedi manteisio ar y cyfle i lofnodi'r adduned.

Panel Gwarediadau y Tu Allan i’r Llys
Ar 28 Ionawr 2019, cadeiriodd Nick Powell YH ei gyfarfod olaf
o'r Panel Gwarediadau y Tu Allan i’r Llys. Hoffwn ddiolch i Nick
am ei ymrwymiad a'i frwdfrydedd wrth ymgymryd â rôl Cadeirydd 
y Panel. Mae ei gyfraniad i waith y Panel wedi cael ei werthfawrogi'n
fawr. Hoffwn ddiolch hefyd i Jayne Picouto JP, aelod cyfredol 
o'r Panel, sy'n cymryd lle Nick fel y Cadeirydd newydd.

Diben y Panel yw asesu, craffu a sicrhau ansawdd Gwarediadau 
y Tu Allan i’r Llys (rhybuddion, datrysiadau cymunedol, gwarediadau
adferol ieuenctid ac ati) a gyflwynwyd gan Heddlu Dyfed-Powys 
yn annibynnol. 

Gall y Panel gyflwyno argymhellion, adborth ar achosion unigol i swyddogion, adrodd am ganfyddiadau, hyrwyddo
arfer gorau a nodi datblygiadau posibl o ran polisïau, neu anghenion o ran hyfforddiant i’w hystyried gan yr Heddlu neu
asiantaethau cysylltiedig eraill. 

Mae adborth y Panel yn amhrisiadwy er mwyn sicrhau bod y troseddau'n cael eu gwaredu'n briodol, ac o
ganlyniad i hynny, bod unigolion yn cael eu trin yn deg ac yn gymesur. 

I gael rhagor o wybodaeth am waith y Panel, ewch i'm gwefan http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolr-
wydd-a-thryloywder/craffu/panel-gwarediadau-y-tu-allan-i-r-llys/ 

Ni ddylai'r rhai sy'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog, boed yn rheolaidd neu wrth gefn, y
rhai sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol, a'u teuluoedd, wynebu anfantais o'u cymharu
â dinasyddion eraill o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus a masnachol. Mae ystyriaeth
arbennig yn briodol mewn rhai achosion, yn enwedig i'r rhai sydd wedi rhoi'r mwyaf, megis
y rhai a anafwyd a'r rhai sydd mewn profedigaeth.

Cyfamod y Lluoedd Arfog
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Diweddariad ar Ystadau Dyfed-Powys 
A minnau'n berchennog ar ystâd Dyfed-Powys yn y pen draw, yr wyf yn gyfrifol am y tîm ystadau cyfan. Mae'r
tîm ar y cyd hwn, sy'n cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Ystadau fy swyddfa, bellach yn cynnwys yr adran cynnal a
chadw ystadau a oedd arfer cael ei rheoli o dan y Prif Gwnstabl. Mae hyn yn golygu y gall materion dydd i
ddydd fel cynnal a chadw, cydymffurfio a’r rhaglenni buddsoddi cyfalaf, gael eu trin yn symlach, gan arwain at
system fwy effeithlon o weithio.  

Gorsaf Dân Cydweli i ddarparu canolfan i Heddlu Dyfed-Powys
Rwy'n falch iawn o gyhoeddi bod Ystadau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi
dechrau trefniant i letya Heddlu Dyfed-Powys yng Ngorsaf Dân Cydweli, gan ddarparu canolfan ar gyfer Cydweli
a'r cyffiniau.

Rydym ni, y Gwasanaeth, yn cefnogi'r camau i ddefnyddio
Gorsaf Dân Cydweli yn ganolfan hyblyg ar gyfer Swyddogion
a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu i gefnogi'r
gymuned leol. Bydd y ffordd newydd hon o weithio yn
cefnogi ein nod strategol o weithio mewn partneriaeth, ac
yn galluogi i drigolion Cydweli a'r ardaloedd oddi amgylch
elwa ar argaeledd Swyddogion a Swyddogion Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu yn eu cymunedau.
Sean Lloyd, Pennaeth Ymateb, 
Ardal Reoli Sirol Sir Gâr

Mae'r symudiad hwn yn ymwneud â sicrhau bod y defnydd
gorau yn cael ei wneud o arian cyhoeddus. Rydym 'nawr
yn canolbwyntio ar dreulio amser yn y gymuned yn gweithio
gyda phobl leol, ac mae datblygiadau technolegol yn ein
galluogi i wneud mwy o hyn. Nid ydym am dreulio llawer o
amser yn ein gorsafoedd heddlu mewn gwirionedd, felly
mae rhannu'r cyfleuster â Gwasanaeth Tân Canolbarth a
Gorllewin Cymru yn helpu'r ddau wasanaeth i wneud y
defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael. Nid oes yna
lawer o alw ar ein Swyddogion a Swyddogion Cymorth
Cymunedol yr Heddlu i ddychwelyd at orsaf yn ystod eu
shifft. Bydd y ganolfan newydd hon yn rhoi'r hyblygrwydd i
ni i sicrhau bod canolfan ar gael ar ein cyfer ar yr adegau
hynny pan fydd arnom ei hangen. Mae'n bwysig i ni fod
pobl Cydweli a'r gymuned oddi amgylch yn gwybod sut i
ymgysylltu â ni.
Yr Uwch-arolygydd Gary Mills, Arweinydd yr
Heddlu ar gyfer Sir Gâr

Aelodau o Heddlu Dyfed-Powys a GTACGC cyn rhannu canolfan 
yng Nghydweli 

Rhingyll Wilkins o Plismona Bro Llanelli Wledig  a
Rheolwr Gorsaf Tân Aled Griffiths
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Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu’r rhai sy’n agored i niwed
Un o'r blaenoriaethau a nodwyd gennyf yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu yw diogelu'r rhai sy'n agored i
niwed. Mae'n faes cymhleth ac mae angen gweithio gydag asiantaethau eraill. Mae'n bleser gennyf gyhoeddi,
felly, ein bod, mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed-Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin
Cymru, wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan brosiect cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol (VAWDASV) Llywodraeth Cymru.  

Efallai eich bod wedi darllen yn fy nghylchlythyr ym mis Ionawr fod £9,064 wedi'i roi i ni weithio gyda Heddlu
Dyfed-Powys a'r Gwasanaeth Tân ac Achub i weithio gyda’n gilydd gyda'r nod o leihau effeithiau trais domestig ar
ddioddefwyr.

Bydd y prosiect yn galluogi dioddefwyr cam-drin domestig i aros yn eu cartrefi eu hunain, a bydd yn cyfyngu ar
y risg o ddigwyddiadau cyson drwy ddarparu pecynnau gwella diogelwch ar gyfer trais domestig. Mae 500 o’r
pecynnau gwella diogelwch wedi cyrraedd y llu ym mis Chwefror. Byddant yn cynnwys gwahanol declynnau a
chyfarpar diogelwch, a gaiff eu rhoi ar fenthyg a'u gosod ar aelwydydd pobl sy'n agored i niwed neu'r rhai sydd
mewn perygl.

Y nod yw y bydd hyn yn gwella diogelwch eu cartrefi ac yn rhoi ffydd i'r dioddefwr ei bod yn ddiogel iddynt aros
yn eu cartref eu hunain. Mae'r pecynnau'n cael eu cynnig yn dilyn adolygiad o'r digwyddiad domestig gan
swyddog yr heddlu.

Rwy'n falch iawn o ddweud bod y pecynnau bellach wedi cyrraedd. Yn aml, mae teuluoedd sydd mewn perygl
o drais domestig yn gorfod gadael eu cartrefi oherwydd y risg o ddigwyddiadau cyson. Drwy'r prosiect hwn,
byddwn yn gallu cynnig mesurau diogelwch angenrheidiol i'w galluogi i aros yn eu cartrefi, a theimlo'n ddiogel
yno: rhywfaint o dawelwch meddwl i ddioddefwyr y drosedd ddifrifol hon.

Mewn ymgais i atal achosion cyson o gam-drin domestig,
mae'r tîm Byw'n Iach ac Annibynnol (SWAIL) yn y Gwasanaeth
Tân ac Achub bellach yn cynnig pecynnau gwella diogelwch i
unigolion sydd mewn perygl, yn ogystal â newid cloeon a
darparu cadwyni drysau. Mae'r pecynnau hyn yn cynnwys
breichled drws, larymau drws a ffenestr, a larymau personol â
llaw. Os bydd unrhyw dramgwyddwr yn ceisio cael mynediad
i eiddo'r dioddefwr, bydd y larymau'n rhybuddio'r unigolyn
ac yn eu galluogi i ddiogelu ei hun drwy hysbysu'r heddlu
yn gynt. 
Charlotte Leonard, Cydlynydd Prosiect SWAIL,
Gwasanaeth Tân ac achub Canolbarth a Gorllewin
Cymru

Y Comisiynydd gyda chynrychiolwyr o Gwasanaeth
Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyda'r

pecynnau gwella diogelwch

Diolch i chi am ddarllen fy nghylchlythyr. Gobeithio iddo fod yn addysgiadol ac yn ddiddorol; gan roi blas i chi o
rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. 
Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, ac os hoffech dderbyn pob rhifyn o Cyswllt Cymunedol yn awtomatig,
rhowch wybod i mi.

&   Ffoniwch: 01267 226440
* E-bostiwch: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
Llenwch fy ffurflen gyswllt ar-lein ar y dudalen Cysylltu â Ni ar fy ngwefan http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk

Mae'r pecynnau gwella diogelwch yn gyfle gwych i
helpu'r rhai sy'n agored i niwed i ddiogelu eu cartrefi a
diogelu eu teuluoedd gyda'r nod o'u galluogi i adolygu a
diweddaru eu diogelwch cartref eu hunain, gyda chyngor
ac arweiniad gan gynghorwr hyfforddedig mewn atal
troseddau.
Prif Arolygydd Shaun Bowen, 
Heddlu Dyfed-Powys


