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Croeso ...
Helo a chroeso i rifyn Gorffennaf o’m cylchlythyr. Fel yr
wyf wedi sôn o’r blaen, mae’n bwysig i mi, eich
Comisiynydd Heddlu a Throseddu, fy mod i’n eich diweddaru
am fy ngwaith.

Yn y rhifyn hwn, byddaf yn sôn am yr hyn rwyf wedi bod
yn ei wneud dros y misoedd diwethaf, yn ogystal â’r flwyddyn
gyfan. Mae fy Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-19 yn
rhoi blas i chi o’r gweithgarwch hwn - darllenwch y cylchlythyr
am ragor o wybodaeth. 

Er bod edrych nôl yn braf, mae’n bwysig edrych ymlaen
at yr hyn sydd i ddod yn ystod y misoedd nesaf hefyd, a
byddaf yn parhau i gynnig cyfleoedd i chi ddylanwadu ar
benderfyniadau sy’n ymwneud â phlismona. 

Dros y misoedd nesaf, bydd staff o’m swyddfa’n ymgynghori
ac yn ymgysylltu â’r cyhoedd ynglŷn â’n Timoedd Troseddau
Gwledig, a sut a pham mae’r cyhoedd yn cysylltu â’r
Heddlu. Os fyddwch chi’n eu gweld nhw wrth eu gwaith,
ewch atynt i rannu’ch barn. 

Rwy’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r cylchlythyr
hwn. 

Diolch am ddarllen!

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd Heddlu A Throseddu

Y penawdau …
Fy Adroddiad Blynyddol ar
gyfer 2018-19 - uchafbwyntiau
o’r flwyddyn 
Fy Nghronfa Gymunedol - 
cyllid sydd ar gael ar gyfer
Prosiectau Cymunedol

Wythnos ym Mywyd y
Comisiynydd

Troseddau Gwledig - 
y stori hyd yma

Wythnos y Gwirfoddolwyr 2019
- cyfle i ddathlu cyfraniadau
arbennig gwirfoddolwyr
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Fy Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-19
Mae’n deg dweud mai 2018-2019 yw fy mlwyddyn brysuraf yn y swydd hyd yn hyn, ac mae’n galonogol edrych nôl
ar y cynnydd sylweddol sydd wedi ei wneud. Mae fy Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-19 wedi fy ngalluogi i wneud
hyn, a hoffwn rannu rhai o uchafbwyntiau a llwyddiannau’r flwyddyn gyda chi:  

Marc Ansawdd Tryloywder cenedlaethol - Mae’n
anodd i mi gyfleu pa mor fyrlymus yw fy swyddfa
erbyn hyn, ond rwy’n falch bod ymdrechion fy nhîm
wedi’u cydnabod wrth iddi ennill y Marc Ansawdd
Tryloywder cenedlaethol gan Swyddfa Cymharu
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CoPaCC).
Bob blwyddyn, mae CoPaCC yn rhoi'r marc
ansawdd i gydnabod perfformiad gwych o ran rhoi
gwybodaeth i’r cyhoedd mewn fformat hygyrch
ar-lein, ac mae’n galonogol bod y pedair Swyddfa
Comisiynydd Heddlu a Throseddu yng Nghymru
wedi’u cydnabod eleni ar gyfer y wobr hon.  
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Gyda fi o’r chwith i’r dde, Jeff Cuthbert Com Gwent, Alun Michael
Com De Cymru, ac Arfon Jones Com Gogledd Cymru

Teledu Cylch Cyfyng - Rwy’n falch o ddweud fy mod
i wedi cyflawni fy addewid i ail-fuddsoddi mewn camerâu
teledu cylch cyfyng ledled ardal Dyfed-Powys. Roedd
hwn yn un o’m haddewidion allweddol cyn i mi gael fy
ethol i’r swydd, ac addewais y byddwn yn buddsoddi
mewn isadeiledd teledu cylch cyfyng modern. 

Mae'r prosiect wedi gosod dros 120 o gamerâu mewn
17 o drefi, a bu’n eithaf siwrnai dros y misoedd diwethaf,
gyda heriau gwahanol i ymdrin â nhw. Un agwedd rwyf
wedi mwynhau’n fawr yw ymweld â’r trefi gyda staff o’m
swyddfa i gwrdd â’r cyhoedd a chlywed eu barn am y
camerâu newydd wrth iddynt gael eu gosod.

Hanner Can Mlwyddiant yr Heddlu - Dathlodd
Heddlu Dyfed-Powys ei hanner can mlwyddiant fel
Heddlu, ac mae’n anrhydedd mawr i mi fod yn
Gomisiynydd Heddlu a Throseddu mewn cyfnod
sy’n nodi carreg filltir mor bwysig yn hanes yr
Heddlu. Mae llawer wedi newid ers 1968, gan gynnwys
y lifrai a wisgir, lleoliad gorsafoedd heddlu, y
gwelliannau mewn technoleg a gwneuthuriad teulu’r
heddlu. 

Roedd Diwrnod Agored yr Heddlu’n gyfle gwych i
gael mewnwelediad i’r datblygiadau yn ystod y
cyfnod hwn, ac yr oedd yn bleser cael bod yn rhan
o’r dathliadau.    

Gyda Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu 
o dan un o gamerâu newydd Llanelli

Gyda Mair a Caryl o’m 
Swyddfa ar ein stondin
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Dal y Prif Gwnstabl i Gyfrif - Er mwyn cyflawni fy nyletswydd statudol i ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif am ddarparu
gwasanaeth plismona effeithiol ac effeithlon i’r cyhoedd, mae fy swyddfa wedi datblygu fframwaith craffu manwl. Mae'r
fframwaith newydd hwn yn galw ar rwydwaith o wirfoddolwyr, partneriaid, y cyhoedd a fy staff i gyflawni gwaith craffu
cymesur ac amserol. Mae fy Adroddiad Blynyddol yn rhoi gwybodaeth bellach i chi am fy ymarferion craffu dwys thematig.
Roedd yr un diweddaraf yn craffu ar ymagwedd yr Heddlu tuag at fynd i’r afael â chyffuriau anghyfreithlon.   

O ran uchafbwyntiau allweddol eraill, medrwch ddarllen yr Adroddiad Blynyddol llawn ar fy ngwefan: http://www.dyfed-
powys-pcc.org.uk/cy/y-swyddfa/strategaethau-a-pholisiau/. Os oes angen yr adroddiad mewn fformat amgen arnoch,
cysylltwch â’m swyddfa os gwelwch chi’n dda.

Fy Nghronfa Gymunedol 
Ym mis Ebrill 2019, lansiais raglen gyllido - Cronfa Gymunedol y Comisiynydd - lle’r oedd grantiau o rhwng
£5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws ardal Dyfed-Powys.

Mae’n dda gennyf ddweud bod 18 o’r 60 cais yn llwyddiannus, ac y byddaf yn rhoi cyfanswm o £117,554 i’r prosiectau
pwysig hyn. Edrychaf ymlaen at weld y gwahaniaeth mae’r grantiau’n gwneud o fewn ein cymunedau.  

Bydd y prosiectau, mentrau a chynlluniau a fydd yn derbyn grantiau’n cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach y
mis hwn. Cadwch olwg ar fy ngwefan a chyfryngau cymdeithasol am ragor o fanylion: http://www.dyfed-
powys-pcc.org.uk/cy/y-comisiynydd/ariannu-cymunedol-y-comisiynydd/ 

Fforwm Ieuenctid - Eleni, lansiwyd fy Fforwm Ieuenctid cyntaf yn ystod
digwyddiad arbennig yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Lansiwyd
fy Fforwm Ieuenctid ar gyfer plismona a throseddu’n swyddogol ddydd Iau
13 Rhagfyr, a thanlinellwyd fy ymrwymiad i wrando ar lais pobl ifanc. Mae’r
Fforwm yn cynnwys Llysgenhadon Ifainc rhwng 11 a 18 oed sy’n cynrychioli
amryw o grwpiau a sefydliadau ieuenctid cymunedol ledled ardal Dyfed-
Powys. Fy nod yw parhau i feithrin perthynas â grwpiau ieuenctid, fforymau
a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bodoli ar draws y rhanbarth, llawer
ohonynt sydd eisoes yn cael eu cynrychioli ar fy Fforwm, er mwyn i bobl ifainc
ddylanwadu ar fy mhenderfyniadau.

£117,554
Cronfa Gymunedol y Comisiynydd
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Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n ennill
‘Gwobr Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc’ am 
Bartneriaeth Arloesol gyda Chwmni Theatr Arad Goch
Yng Ngwobrau Arts & Business Cymru, a gynhaliwyd yn ddiweddar, cyflwynwyd ‘Gwobr Celfyddydau, Busnes a Phobl
Ifanc’ i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys (Swyddfa’r Comisiynydd) am ei phartneriaeth arloesol
gyda Chwmni Theatr Arad Goch.

Cynhaliwyd Gwobrau Arts & Business Cymru 2019 ar lwyfan Canolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd o flaen dros
400 o westeion o sector y celfyddydau a’r sector busnes.

Sefydlwyd y bartneriaeth rhwng Swyddfa’r Comisiynydd a Chwmni Theatr Arad Goch, Aberystwyth yn 2017. Tyfodd y
bartneriaeth o bryder am y broblem o gamfanteisio rhywiol mewn ardaloedd gwledig. Wedi’i gomisiynu gan Dafydd
Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu, creodd cwmni Arad Goch ddarn o theatr fforwm o’r enw #Hudo, sydd wedi’i anelu
at ddisgyblion ysgol uwchradd ac sy’n eu cael nhw i ymwneud ag amrediad o senarios i’w trafod.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys:
“Rwyf wrth fy modd bod llwyddiant ein partneriaeth wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol. Roeddwn i eisiau mynd
i’r afael â’r broblem o gamfanteisio rhywiol mewn ardaloedd gwledig mewn ffordd greadigol. Mae cydweithio â Chwmni
Theatr Arad Goch wedi bod yn effeithiol ar gyfer mynd i’r afael â mater mor sensitif a heriol. Bu llwyddiant y cynhyrchiad
hwn yn ysgubol, ac mae’n dda gennyf gyhoeddi y bydd rhagor o arian ar gael drwy gynllun Ariannu Cymunedol y
Comisiynydd i alluogi #Hudo i fynd ar daith eto a sicrhau bod y neges bwysig hon yn cael ei chyflwyno i fwy fyth o bobl
ifanc yn y rhanbarth. Hoffwn ddiolch i Arad Goch am ddehongli ein neges mewn ffordd mor effeithiol” 

Dywedodd Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch:
“Mae lles a syniadau pobl ifanc wrth galon gwaith y cwmni, a galluogodd cymorth ariannol gan y Comisiynydd ni
i berfformio’r ddrama bwysig hon, ‘Hudo’, i lawer mwy ohonynt. Roedd y trafodaethau a’r cymorth ymarferol a dderbyniwyd
gan y Comisiynydd a’i staff wrth i ni ymchwilio i’r mater sensitif hwn a’i berfformio llawn mor bwysig. Rydyn ni’n llongyfarch
Dafydd Llywelyn a’i dîm a’u harloesedd i gydnabod gwerth a photensial creadigrwydd a’r celfyddydau i helpu pobl ifainc
a’u diogelwch.”

Hefyd, gwelodd y prosiect y cyfarwyddwr yn gweithio’n agos â rhaglen SchoolBeat Heddlu Dyfed-Powys er mwyn
deall thema camfanteisio rhywiol ymhellach, gan helpu i sicrhau bod ‘Hudo’ yn ymdrin ag ystod o agweddau o’r
pwnc anodd a thywyll hwn mewn ffordd sy’n hygyrch ar gyfer y gynulleidfa darged. 

Yn ystod noson Gwobrau Arts & Business Cymru, enillodd Cwmni Theatr Arad Goch Wobr Celfyddydau Hodge
hefyd, a chyrhaeddodd Swyddfa’r Comisiynydd y rhestr fer ar gyfer gwobr Busnes y Flwyddyn Admiral 2019.
Mae’r ddau gategori’n cydnabod y bartneriaeth gref sydd wedi datblygu rhwng y ddau sefydliad.
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Wythnos ym mywyd eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Dydd Iau 27ain Mehefin
Ar ddydd Iau roeddwn mewn Cyfarfod Bwrdd Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu (NPAS) yn Wakefield.

Mae Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu’n darparu cefnogaeth awyr heb ffiniau i bob un o’r 43 o heddluoedd
yng Nghymru a Lloegr, a hynny am 24 awr y dydd. Mae’r gwasanaeth yn helpu cadw cymunedau’n ddiogel drwy
sicrhau bod cefnogaeth awyr i swyddogion pan fydd bygythiadau i gymunedau ar draws Prydain.

Rwyf yn eistedd ar y Bwrdd er mwyn sicrhau fod preswylwyr Dyfed-Powys yn cael y gwasanaeth gorau posibl pan
fydd digwyddiadau sy’n galw am gymorth hofrennydd.

Mae Dyfed-Powys yn unigryw gan mai dyma yw’r ardal
heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr, mae ganddi arfordir
hir iawn o amgylch Ceredigion a Sir Benfro, ac y mae
yma ardaloedd eang o fryniau a thir gwledig. O ganlyniad
mae yma ardaloedd sy’n amhosibl eu cyrraedd yn
gyflym mewn ceir heddlu, felly mae fy rôl gyda
Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu’n sicrhau y
gall hofrennydd fod wrth law pan mae angen archwilio
ardaloedd gwledig ac arfordirol.

Dydd Gwener 28ain Mehefin
Ar ddydd Gwener roeddwn wrth fy modd i fod yn brif siaradwr yn nigwyddiad
lansio fideo ‘Fearless’ Crimestoppers yn Llanelli.

Mae Crimestoppers yn elusen sy’n cefnogi pobl sy’n dymuno adrodd am
drosedd yn ddienw, a ‘Fearless’ yw eu gwasanaeth ieuenctid. Yn ddiweddar

creodd ‘Fearless’ ffilm atal trosedd i godi ymwybyddiaeth o’r modd
y mae gangiau cyffuriau ‘Llinellau Sirol’ yn camfanteisio ar bobl
ifanc er mwyn symud a gwerthu cyffuriau.

Ewch i’r wefan i weld y datganiad i’r wasg: http://bit.ly/2XMRmf5 

Yn y prynhawn roedd yn bleser cwrdd â Chadetiaid yr Heddlu o’r
Unol Daleithiau er mwyn egluro rôl y Comisiynydd iddynt. 

Gyda fi o'r chwith i’r dde, dau o’m Llysgenhadon
Ifanc Naomi Evans a Celyn Clement, Gweithiwr
Ieuenctid Fearless Dan Evans, Rheolwr Cymru

Crimestoppers, Ella Rabaiotti

Gyda Chadetiaid Dyfed-Powys,
Sheriff’s Explorers o UDA a
chydweithwyr o Heddlu DP.
Llun gan @dppvpc
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Dydd Llun 1af Gorffennaf
Ar ddydd Llun roeddwn mewn Cynhadledd Adeiladu Cymunedau Diogelach yng Nghasnewydd. Mae cynadleddau
fel hyn yn gyfle gwych i gwrdd ag unigolion a sefydliadau sy’n ymroi i gymryd rhan mewn gweithio a gweithgareddau
partneriaeth diogelwch cymunedol ar draws Cymru.

Cefais fy ngwahodd i fod yn Gadeirydd sesiwn prynhawn y gynhadledd ac arweiniais weithdy ar blismona ar
sail tystiolaeth a dan arweiniad cudd-wybodaeth, lle siaradais am gynnydd dadansoddi data yng Nghymru a sut y
bydd yn bwydo’r ffordd newydd y mae Llywodraeth Cymru’n ymdrin â diogelwch cymunedol.

Dydd Mawrth 2il Gorffennaf  
Ar ddydd Mawrth treuliais ddiwrnod yr oedd mawr ei angen yn fy
Swyddfa ym Mhencadlys yr Heddlu. Er fy mod i’n mwynhau
mynd allan, cwrdd â phobl, a chynrychioli preswylwyr Dyfed-
Powys, mae’n bwysig i mi fy mod yn treulio diwrnodau yn fy
Swyddfa yn cael diweddariadau ar waith yr wyf wedi ei gychwyn, gan
gynnig cyfeiriad ar yr hyn rwy’n awyddus i’r swyddfa ganolbwyntio arno.

Dydd Mercher 3ydd Gorffennaf
Ddydd Mercher, fe wnes i deithio i Aberaeron er mwyn cwrdd â’r
Panel Heddlu a Throseddu. Roedd yn gyfarfod buddio iawn, lle y
gwnes i ymateb i gwestiynau gan y cyhoedd o ran niferoedd
swyddogion yr heddlu. Cyflwynwyd cwestiynau gan y Panel o ran
defnyddio algorithmau yn yr Heddlu.

Gofynnwyd cwestiynau i mi ar ddeilliannau Adroddiad PEEL
HMICFRS, a chyflwynais ddrafft o fy Adroddiad Blynyddol 2018/19
drafft. Cafodd y Prif Gwnstabl a finne gyfle hefyd i gynghori’r Panel
ar waith yn ymwneud ag iechyd meddwl a phlismona.

Er mwyn dysgu rhagor am y modd y mae’r Panel yn cefnogi fy
ngwaith ac yn craffu arno, ewch i’w gwefan: http://panelheddlu-
athroseddudp.cymru/cartref/ 

Neidio ymlaen wythnos ...

Dydd Iau 11 Gorffennaf
Cynhaliwyd Gwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru (A&B Cymru) yng Nghaerdydd. Yn anffodus, nid oedd modd
imi fod yno, ond bu Beverley a Catrin o’m swyddfa yno ar fy rhan, a braf oedd clywed ein bod wedi ennill gwobr y
Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, o ran ein hymwneud â Chwmni Theatr Arad Goch. Roeddem wedi creu
cynhyrchiad theatrig ar thema Camfanteisio Rhywiol a phobl ifanc. Tynnodd A&B Cymru sylw at ein cefnogaeth i
Arad Goch o ran ymgysylltu â phobl ifanc er mwyn trafod materion anodd. 

Diolch yn fawr i Arad Goch a swyddogion SchoolBeat am eu gwaith. Diolch i bawb a fu’n rhan o’r gwaith - cyflawniad
arbennig ar brosiect pwysig a oedd yn creu effaith. Am ragor o wybodaeth, darllenwch y datganiad i’r wasg
ar fy ngwefan http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/newyddion/ 

Cael diweddariad gan y Cyfarwyddwr Ystadau 

Gyda chydweithwyr yng Nghyfarfod y 
Panel Heddlu a Throseddu
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Y Diweddaraf am Droseddau Gwledig 2018/19
Fy ymrwymiad…
Fe wnes i ymrwymiad o fewn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu i weithio gyda chymunedau gwledig gan fod Heddlu
Dyfed-Powys yn gwasanaethu’r ardal heddlu fwyaf gwledig a’r ardal heddlu fwyaf o ran ei maint daearyddol yng
Nghymru a Lloegr.

Mae’r Prif Gwnstabl, Mark Collins, a minnau wedi ein hymrwymo i ddeall anghenion a gofynion ein cymunedau
gwledig ac amaethyddol yn llawn. 

Y daith hyd yma…
Yn 2017, yn dilyn ymgynghoriad gyda’r cyhoedd ac yn dilyn ymchwil a gyflawnwyd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol
Aberystwyth, lansiwyd Strategaeth Troseddau Gwledig Dyfed-Powys.

Prif amcan y Strategaeth yw diogelu ein cymunedau gwledig drwy gudd-wybodaeth, gorfodaeth, atal trosedd
a rhoi sicrwydd. Y mae’n ymdrin â materion niwed cudd a breguster, pethau sy’n llai gweladwy ac nad ydynt
yn aml yn cael eu riportio. Mae bod mewn sefyllfa ynysig a lleoliadau anghysbell lle mae troseddau’n digwydd
a’r breguster sydd ynghlwm â hynny’n golygu fod cyfrifoldeb ar yr heddlu i ymateb i’r heriau hyn.

Roedd y Strategaeth, gyda chefnogaeth adnoddau penodedig yn gam pwysig ymlaen ac roedd croeso mawr iddo.

Yn 2018, lansiwyd Timau Troseddau Gwledig penodedig:

� Maent nawr wedi eu sefydlu o fewn pob un o bedair sir Dyfed-Powys;
� Maent wedi derbyn hyfforddiant arbenigol sy’n eu galluogi i ddeall 
a gwasanaethu eu cymunedau gwledig yn well;

� Maent yn gweithio’n agos gyda’u Timau Plismona Bro i ddarparu cyswllt 
rheolaidd gyda’r gymuned; 

� Mae pob un o’r pedwar tîm wedi derbyn Ford Ranger a fydd yn 
caniatáu iddynt gyflawni eu gwaith arbenigol yn fwy effeithlon. Mae’r 
cerbydau hyn yn fwy addas i draciau fferm a lonydd na cherbydau 
heddlu traddodiadol, ac mae ganddynt yriant 4x4 sy’n golygu y gall y 
timau gynnal patrolau mewn safleoedd agored i niwed nad oedd 
modd eu cyrraedd heblaw ar droed cyn hyn; ac

� Mae’n dda gennyf ddweud fy mod yn ddiweddar iawn wedi 
cymeradwyo cyllid am gerbyd pellach ar gyfer Powys, lle roedd un 
cerbyd yn profi i fod yn annigonnol o ystyried dearyddiaeth a thirwedd y sir.

Yn ddyddiol, rydym yn gweld tystiolaeth y gwaith rhagorol sy’n cael ei gyflawni gan y timau ymroddedig hyn o
swyddogion. Diolch.

Meddai’r Cwnstabl Esther Davies, o’r Tîm Troseddau Gwledig: “Cawsom ni fel y Tîm Troseddau Gwledig ein penodi
gyda’r amcan o adeiladu perthnasau cryfach o fewn ein cymunedau gwledig ac amaethyddol.

Ein rôl yw bod yn bwynt cyswllt ar gyfer y cymunedau gwledig a darparu’r math cywir o gefnogaeth a chyngor i’r rhai hynny
sy’n byw mewn ardaloedd ynysig ac anghysbell.

Rydyn ni yno i gael ein gweld mewn digwyddiadau gwledig a marchnadoedd da byw, ac i wrando ar y materion sydd fwyaf
pwysig i’r rhai hynny sy’n byw yn ein cymunedau gwledig.

Er mwyn i ni gyflawni ein gwaith yn effeithiol a darparu’r gwasanaeth gorau posibl, mae rhan fawr o’n rôl yn cynnwys
gweithio ochr yn ochr gydag asiantaethau partner sydd hefyd yn gweithio o fewn ac ar ran ein cymunedau gwledig. Rydyn
ni hefyd yn gweithio gyda’n Swyddogion Rhanbarthol lleol er mwyn darparu cyngor ac arweiniad ar faterion amaethyddol
a bywyd gwyllt.

Mae ein gwybodaeth a’n hyfforddiant arbenigol yn golygu ein bod yn gallu gwasanaethu ein cymunedau gwledig yn well a
chael dealltwriaeth ynghylch sut orau i ymdrin â’r materion sy’n digwydd yn ein hardaloedd gwledig.”

Y Ford Rangers Newydd

Swyddogion Troseddu Gwledig Caryl 
ac Esther
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Digwyddiadau cymunedol…
Mae’n galonogol gweld cymaint o ddigwyddiadau sydd nawr yn cael eu cynllunio o fewn ein cymunedau; gan y
Timau Troseddau Gwledig, fy swyddfa, a gan ein partneriaid er mwyn trafod a rheoli’r problemau a ddaw yn sgil
troseddau gwledig. Mae’r digwyddiadau hyn yn bwysig o ran rhoi gwybod i’r cyhoedd am waith Heddlu Dyfed-
Powys yn y maes hwn, eu cynghori ynghylch y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt, a darparu cyngor
atal trosedd iddynt.
Dyma ychydig o enghreifftiau yn unig…
Er mwyn mynd i'r afael â phroblemau troseddau gwledig, ac er mwyn rhoi llwyfan
cenedlaethol iddynt, trefnais Fforwm Troseddau Gwledig yn Sioe Frenhinol
Cymru 2018. Fi a gadeiriodd y fforwm, ac wrth fy ochr roedd panel o arbenigwyr
i drafod troseddau gwledig a throseddau bywyd gwyllt gyda’r cyhoedd.
Roedd yn gyfle gwych i wrando ar bryderon y gymuned amaethyddol a
gwledig, ac i ganolbwyntio ar gymhlethdodau troseddu gwledig yn Nyfed-Powys
a gweddill Cymru, a gallwch ddarllen mwy ynghylch hyn yn fy Adroddiad
Blynyddol 2018/19.

Ar y 12fed o Ebrill 2019, ymwelais â Digwyddiad Atal Troseddau Gwledig yn
Hendy-gwyn ar Daf, ac ar y 14eg o Fai roedd yn bleser cael bod yn bresennol
mewn noson a drefnwyd gan y Cynghorydd Lloyd Edwards ac aelodau o’r
Panel Heddlu a Throseddu, yn y Moody Cow yn Llwyncelyn. Cadeirydd
y digwyddiad oedd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones a chefais rannu’r llwyfan
gydag Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, a’r Prif Gwnstabl Mark Collins.
Roedd Swyddogion Tîm Troseddau Gwledig yr Heddlu’n bresennol hefyd, ac
roedd yn gyfle gwych i drafod troseddau gwledig gydag aelodau Undeb
Amaethwyr Cymru.

Pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth…
Mae pob peth a nodir uchod wedi profi i mi bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth. Yn ogystal, mae gwaith
partneriaeth rhwng ein Heddluoedd gwledig yng Nghymru wedi bod yn hanfodol wrth fynd i’r afael â throseddu gwledig
a’i effaith ar y gymuned amaethyddol. Mae’n darparu llwyfan ar gyfer rhannu gwybodaeth, ac y mae wedi ei gydnabod
yn genedlaethol fel arfer gorau.

Cafodd ein Timau Troseddau Gwledig eu hyfforddi gan Reolwr Tîm Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru, Rob
Taylor, ac maent yn parhau i weithio’n agos gyda Thîm Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru. Mae Heddluoedd
Dyfed-Powys a Gwent hefyd yn cydweithio’n agos nawr.

Roedd yn wych teithio i Ddolgellau yng Ngogledd Cymru nôl ym mis Medi 2018 i lansio’r gwaith partneriaeth rhwng
y Timau Troseddau Gwledig; i gael cwrdd â’r timau’n bersonol, a rhannu syniadau ynghylch sut y gallai cyflwyno’r
timau fod o fudd i gymunedau gwledig ac ymgysylltu gyda ffermwyr lleol.

Edrych i’r dyfodol…
Byddaf yn parhau i flaenoriaethu troseddau gwledig. Rydw
i’n cydweithio’n agos unwaith yn rhagor gyda Phrifysgol
Aberystwyth dros yr haf i archwilio pa effaith y mae ein
Strategaeth Troseddau Gwledig a sefydlu ein Timau
Troseddau Gwledig wedi ei gael ar ein cymunedau
gwledig.

Yn ogystal â hyn, mae’n dda gen i ddweud y bydd fy
Nghynhadledd Dydd Gŵyl Dewi 2020 yn canolbwyntio ar
droseddau gwledig a’r effaith y gall hyn ei gael ar iechyd
meddwl y gymuned wledig.

Byddaf yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf
ynghylch datblygiadau yn y maes hwn, ond rwy’n credu y
byddwch yn cytuno bod datblygiadau cyffrous a hanfodol
eisoes wedi eu cyflawni.

Dywedodd Is-gadeirydd Undeb Amaethwyr Cymru, Ian Rickman: "Roedd y Fforwm yn gyfle da i glywed am yr hyn
sy’n cael ei wneud i daclo troseddau gwledig ledled Cymru. Mae’n fater sy’n effeithio ar ein haelodau yn gyson, ac fe fydd
yr Undeb yn parhau i ymgysylltu’n gadarnhaol gyda’r holl Heddluoedd er mwyn hybu diogelwch ar y fferm, ac er mwyn
delio â’r mater hollbwysig hwn".

Gyda Ben Lake AS a’r Prif Gwnstabl

Panel y Fforwm Troseddau Gwledig

Gyda Thimau Troseddu Gwledig Dyfed-Powys a 
Gogledd Cymru 
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Wythnos y Gwirfoddolwyr 
Rhwng 1 a 7 Mehefin 2019, dathlom Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr
2019 - cyfle i ddathlu cyfraniadau gwych gan wirfoddolwyr, i ddiolch i bob
gwirfoddolwr, ac i hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli cyffrous.

Ar hyn o bryd, mae dros 60 o bobl o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro
a Phowys yn gwirfoddoli i’m swyddfa mewn amryw o rolau; fel Ymwelwyr
Annibynnol â Dalfeydd, Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid, Aelodau o’r
Panel Sicrhau Ansawdd, ac yn rôl ddiweddaraf y Swyddfa, fel Llysgenhadon
Ifainc.  

Hoffwn ddiolch yn bersonol i'n holl wirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser i gyflawni'r rolau hanfodol hyn. Mae pob un
ohonynt yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gynnal safonau uchel o fewn Heddlu Dyfed-Powys. Diolch.

Mae fy Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn darparu gwiriad annibynnol ar les carcharorion, yr amodau y maent
yn cael eu cadw ynddynt, ac yn sicrhau bod hawliau'r carcharorion yn cael eu cynnal. Rwy’n falch iawn o’u
gwaith, a gwaith fy Swyddfa, gan fod y Cynllun wedi derbyn Lefel Aur mewn Sicrhau Ansawdd gan y Gymdeithas
Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd.  

Mae fy Ymwelwyr Annibynnol Er Lles Anifeiliaid yn cynnal gwiriadau annibynnol
ar bob ci heddlu i sicrhau eu bod yn cael eu cadw, eu hyfforddi a'u cludo
mewn amodau priodol, er mwyn gallu perfformio hyd eithaf eu gallu tra byddant
ar ddyletswydd. Yn ddiweddar, bûm yn gwmni i Liz, un o’n Hymwelwyr
Lleyg Er Lles Anifeiliaid, wrth iddi ymweld â’r Adran Gŵn, ac roeddwn i’n
medru gweld sut mae’r ymweliadau hyn yn helpu i sicrhau fod safonau
uchel yn cael eu cynnal â’m llygaid fy hun.

Mae fy Mhanel Sicrhau Ansawdd yn craffu ar gysylltiad Heddlu Dyfed-
Powys â’r cyhoedd. Er enghraifft, achosion cwyn, achosion Stopio a
Chwilio, a’r ffordd y mae’r heddlu’n trin galwadau i Ganolfan Gyfathrebu’r
Heddlu, h.y. galwadau 101 a 999. 

Mae’n dda gennyf adrodd am enwebiad pellach ar gyfer ein gwirfoddolwyr
hefyd. Cyrhaeddodd y Panel rownd derfynol Gwobrau Blynyddol 2019
Heddlu Dyfed-Powys yn y categori ‘Gwirfoddolwr y Flwyddyn’. Da iawn! 

Mae fy ngrŵp diweddaraf o wirfoddolwyr, sef fy Llysgenhadon Ifainc, yn eistedd ar fy Fforwm Ymgysylltu ag
Ieuenctid, sydd newydd ei ffurfio. Mae’r Fforwm hwn yn galluogi pobl ifainc i gymryd rhan a dweud eu dweud am
blismona a throsedd lle y maent yn byw. Mae Llysgenhadon Ifainc yn cefnogi, herio a hysbysu gwaith fy swyddfa
i a gwaith Heddlu Dyfed-Powys, gan ein helpu i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer bodloni anghenion pobl
ifainc. 
Ceir rhagor o wybodaeth am yr holl rolau gwirfoddol sydd ar gael ar wefan y Comisiynydd ar http://www.dyfed-
powys-pcc.org.uk/cy/y-swyddfa/cynlluniau-gwirfoddoli/.

Dywedodd John Jones, Ymwelydd Annibynnol â Dalfeydd: “Rwy’n credu bod Staff y Ddalfa yn yr heddlu yn derbyn yr
angen am y gwaith craffu a wnawn drwy’r rôl wirfoddol hon, ac maent bob amser yn barod i drafod pethau gyda ni - mae
hyn yn gwneud i mi deimlo’n rhan o rywbeth sy’n gwneud gwahaniaeth.”

Dywedodd Liz Davies, Ymwelydd Lleyg er Lles Anifeiliaid: “Rwy'n falch o allu helpu Heddlu Dyfed-Powys i sicrhau bod
amodau lles y cŵn gyda'r gorau y gall yr Heddlu ei gynnig: Mae'r safon yn uchel iawn.”

Dywedodd Ian Jones, aelod o’r Panel Sicrhau Ansawdd: “gobeithio y gall fy nghyfraniad i'r Panel helpu'r rhai sy'n byw yn
ardal yr heddlu i gael sicrwydd bod pobl leol yn ymwneud â'r gwaith o oruchwylio'r Heddlu a chraffu arno.”

Gwirfoddolwch gyda Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i gael cyfle i ddweud eich dweud am
wasanaethau plismona lleol – gallwch wneud gwahaniaeth. Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan unigolion sydd â
diddordeb yn y rolau gwirfoddoli hyn. Os hoffech wybod mwy, neu os hoffech ymuno â'n tîm, cysylltwch â'm Swyddfa.
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Gwobrau Blynyddol Heddlu Dyfed-Powys
Roedd yn wir anrhydedd cael bod yn rhan o Wobrau Blynyddol Heddlu Dyfed-Powys 2019. Mae gennym gymaint
o unigolion sy’n haeddu cael eu cydnabod am y gwaith caled y maen nhw’n ei wneud dros Heddlu Dyfed-Powys.
Mae’n bwysig iawn cymryd amser i ffwrdd o’n hamserlenni prysur i wneud hyn.

Roedd yn noson hynod bleserus ac roeddwn yn teimlo’n wirioneddol ostyngedig: dyma wir ddathliad o weithwyr
ymroddedig a thalentog iawn sydd wedi cyflawni gwaith anhygoel wrth ddiogelu ein cymunedau. Dylai pob un
o’r unigolion a enwebwyd deimlo’n falch o’r gydnabyddiaeth a dderbyniasant, a hoffwn i yn bersonol ddiolch
iddynt am fynd uwchlaw a thu hwnt i’w dyletswydd.

Mae’n dda iawn gen i ddweud fod nifer o staff a gwirfoddolwyr o fy swyddfa i hefyd wedi eu henwebi mewn amrywiol
gategorïau gwobrwyo.

Llongyfarchiadau a da iawn chi, pob un ohonoch. Dyma rai o fy uchafbwyntiau i o’r noson…

Gwobr Partneriaeth y CHTh
Roedd yn anrhydedd i mi allu cyflwyno fy ‘Ngwobr Partneriaeth
y CHTh’ i Dîm Chwilio ac Achub Trefol Cymru Gyfan.

Llongyfarchiadau i bob un ohonoch a diolch am bob peth
rydych chi’n ei wneud.

Llongyfarchiadau hefyd i Oriel Gelf VC - Hwlffordd, a
ddaeth yn Ail yn y categori hwn. Da iawn chi! Roeddwn yn
falch o fod yn gallu rhoi rhodd elusennol i’r achos teilwng
hwn ar y noson. Maen nhw’n gwneud gwahaniaeth mawr

yn y Gymuned.

Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn   
Llongyfarchiadau Claire - Ail safle yn y categori Dysgwr
Cymraeg y Flwyddyn. Mae’n wych dy glywed di’n 
defnyddio cymaint o Gymraeg wrth dy waith.  

Tîm y Flwyddyn
Llongyfarchiadau i’n Tîm Ystadau ar eu henwebiad - Ail safle.
Mae’r tîm wedi gwneud cynnydd rhagorol wrth symud fy

Rhaglen Ystadau yn ei blaen ers iddynt gael eu trosglwyddo i
fy swyddfa yn 2017. Diolch i chi. 

Llongyfarchiadau hefyd i fy Nhîm Prosiect Teledu Cylch 
Cyfyng - Ail safe. Diolch yn fawr i’r tîm am eu hymrwymiad
a’u brwdfrydedd wrth fy helpu i gyflawni fy adduned etholiadol

o ailosod TCC ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn
Llongyfarchiadau i fy Mhanel Sicrhau Ansawdd - Ail safle
yn y categori hwn. Maen nhw’n rhoi mewnwelediad 
unigryw, o safbwynt lleygwyr ar ansawdd y modd y 
mae’r heddlu’n ymwneud â’r cyhoedd. Diolch i chi.

Enillydd Gwirfoddolwr y Flwyddyn oedd Peter, gwirfoddolwr
gyda Goleudy, un o’r gwasanaethau yr wyf yn eu

comisiynu. Da iawn Peter.


