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Croeso ...
Wrth i mi adlewyrchu ar flwyddyn gynhyrchiol a phrysur iawn, rwyf yn 
ymfalchio yn y nifer o uchafbwyntiau a llwyddiannau nodedig. Y prif 
lwyddiant yw gweld y buddsoddiad mewn teledu cylch cyfyng (TCC) yn 
dwyn ffrwyth, a sut mae hyn wedi helpu’r gwasanaeth heddlu a’n 
cymunedau lleol ac yn profi’n amhrisiadwy iddynt. Pan addewais 
ailosod TCC yn yr ardal heddlu, roeddwn yn benderfynol o gyflawni 
hyn ac rwyn ymfalchio yn y modd mae'r prosiect wedi ennill gwobr 
genedlaethol yn ddiweddar. Roeddwn yn falch iawn o groesawu 
swyddogion o Heddlu Gwlad yr Iâ i Bencadlys yr Heddlu yn 
ddiweddar er mwyn trafod llwyddiant y system newydd gyda nhw. Am 
fwy o wybodaeth am yr ymweliad, ewch i tudalen 5.

Lansiais fenter newydd ym mis Tachwedd sy’n anelu i ddargyfeirio 
troseddwyr lefel is i ffwrdd o’r system cyfiawnder troseddol a lleihau 
aildroseddu - y Cynllun Dargyfeiriol. 

Roeddwn wrth fy modd ac yn falch iawn pan enillodd fy Swyddfa wobr 
genedlaethol arobryn am ansawdd ein Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â 
Dalfeydd. Mae gan y cynllun 26 gwirfoddolwr, sy’n ymweld â dalfeydd 
ledled yr ardal heddlu yn ddirybudd. Cyflwynwyd Gwobrau Sicrhau 
Ansawdd cyntaf y Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd mewn 
seremoni yn Nhŷ’r Arglwyddi. Braint oedd gweld ein cynllun yn derbyn 
gwobr Safon Aur yno. Rwy’n ddiolchgar iawn i’n holl Ymwelwyr 
Annibynnol â Dalfeydd am eu hamser a’u hymroddiad i’r cynllun. 
Roeddwn i hefyd yn falch iawn pan gydnabu AHGTAEM bod Heddlu 
Dyfed-Powys yn arwain y ffordd o ran yr ymateb i droseddau seiber-

ddibynnol, ar ôl i mi fuddsoddi mewn adnoddau ar gyfer y maes hwn yn ystod fy nhymor mewn swydd, a chodi 
ymwybyddiaeth ymysg cymunedau lleol. 
Uchafbwynt arall i mi oedd cyflwyno’r Gynhadledd Plismona Ieuenctid Cymru Gyfan gyntaf ar gyfer cadetiaid 
heddlu. Roedd yn fraint trefnu’r Gynhadledd Plismona Ieuenctid Cymru Gyfan gyntaf, ac roeddwn i eisiau i’n 
gwirfoddolwyr ifainc ddeall sut maen nhw’n cyfrannu at blismona yng Nghymru, yn ogystal â rhannu arfer da 
Hoffwn gael eiliad i ddiolch yn ddiffuant i’r holl staff yn fy swyddfa, yn ogystal â Swyddogion a Staff Heddlu Dyfed-
Powys sy’n gweithio’n ddiflino i gefnogi ac amddiffyn pobl yn ein cymunedau, gan sicrhau bod yr heddlu’n eu 
cadw’n ddiogel. Rwy’n edrych ymlaen at y flwyddyn hon sydd i ddod a beth y gallai ei roi i ni, a pharhau i weithio’n 
galed er mwyn diogelu ein cymunedau gyda’n gilydd. Dymuniadau gorau i chi, eich teuluoedd a’ch ffrindiau am 
Flwyddyn Newydd hapus a llewyrchus.

Diolch. 
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Dweud eich dweud yng nghyllid yr heddlu ar gyfer 2020/21
Y mis hwn, rwyf wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllid yr heddlu ar gyfer 2020/21. 

Wrth i ni aros am setliad grant heddlu'r Llywodraeth ar gyfer 2020/21, rwyf wedi gofyn i'r Prif Gwnstabl asesu ei
ofynion cyllideb ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Wrth iddo ystyried ystod o ffactorau cymhleth fydd yn llywio ei asesiad o'r hyn fydd ei angen i gadw ein
cymunedau yn ddiogel Dyfed-Powys, hoffwn ofyn i chi am eich barn ar braesept yr heddlu.

Praesept yr heddlu yw’r swm rydych yn ei dalu fel rhan o’ch treth gyngor ac fe’i defnyddir i dalu am wasanaethau
plismona lleol. Ar hyn o bryd, mae eiddo cyfartalog band D yn talu £248.56 y flwyddyn.

Mae eich praesept yn rhan hanfodol o gyllid yr heddlu, a heb hyn, ni allem gynnal gwasanaeth heddlu sy’n ymateb
i anghenion ein cymunedau. Mae’r incwm hwn yn ychwanegol i grant y Swyddfa Gartref a grantiau eraill.

Cyn gallaf osod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, mae’n bwysig fy mod yn cael eich barn, ac rwy’n annog
preswylwyr Dyfed-Powys i leisio eu barn am y mater hollbwysig hwn i sicrhau ein bod ni fel gwasanaeth heddlu’n
medru parhau i ddiogelu ein cymunedau â’r safon gwasanaeth uchaf sydd ar gael. 

Y mis hwn, rwyf wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllid yr heddlu ar gyfer 2020/21. Mae'r ymgynghoriad
hwn yn tybio y bydd cyllid grant canolog y flwyddyn nesaf yn parhau ar yr un lefel â'r flwyddyn ariannol hon.

Gallwch gwblhau’r arolwg drwy glicio ar y ddolen ganlynol: https://www.surveymonkey.co.uk/r/DPPPrecept

Arolwg ar-lein:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/
DPPPrecept

Copi papur: ar gael o opcc@dyfed-
powys.pnn.police.uk /  01267 226440 

Arolwg wedi'i agor: 5 Rhagfyr 2019

Arolwg yn cau: 8 Ionawr 2020

Rhannwch yr arolwg hwn gyda 
ffrindiau, teulu, cydweithwyr a 
chymdogion - mae'n hanfodol bod 
pawb yn dweud eu dweud. 
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Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb - 12-19 Hydref 2019
Ym mis Hydref, ar y cyd â Heddlu Dyfed-Powys, cefnogodd fy swyddfa Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau 
Casineb.

Roedd heddweision a staff yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â natur Digwyddiad Casineb neu Drosedd Casineb 
ac yn annog aelodau o'r cyhoedd i 'Uno a Sefyll Gyda'n Gilydd' a 'Dweud 'Na' Wrth Droseddau Casineb'.

Mae fy swyddfa wedi sicrhau bod Gwarediadau Tu Allan i'r Llys ar gyfer Troseddau Casineb yn destun craffu ac 
asesu annibynnol a bod dioddefwyr Troseddau Casineb yn derbyn cymorth ac ymateb o safon uchel.

Ymhlith y gweithgareddau yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb oedd: -

Dywedodd y Prif Arolygydd Stuart Bell, Arweinydd Strategol Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer Troseddau Casineb:
"Mae troseddau a digwyddiadau casineb yn achosi poen; maen nhw'n medru achosi ofn, dryswch a gofid mawr. Yn
Heddlu Dyfed-Powys, rydyn ni'n gweithio'n galed i fynd i'r afael â Throseddau Casineb, deall eu heffaith a
rhoi cymorth i ddioddefwyr. Gyda chefnogaeth dioddefwyr, weithiau, Gwarediadau Tu Allan i'r Llys yw'r ffordd
fwyaf priodol o ddatrys Trosedd Casineb. Mae'n dda gennyf fod y Panel Craffu ar Warediadau Tu Allan i'r Llys yn
adolygu achosion o'r fath yn annibynnol er mwyn sicrhau bod y penderfyniad cywir wedi'i wneud ar gyfer y dioddefydd,
gan nodi unrhyw wersi ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys a gweithredu arnynt. Hoffwn sicrhau ein cymunedau
bod yr heddlu'n medru ymchwilio, dwyn troseddwyr i gyfiawnder ac atal yr un peth rhag digwydd i rywun arall os bydd
y cyhoedd yn adrodd am droseddau a digwyddiadau wrth iddynt ddigwydd. Os ydych chi'n ddioddefydd trosedd
casineb, neu'n dyst i drosedd o'r fath, rhowch wybod i ni. Rydyn ni eisiau clywed wrthych er mwyn i ni atal hyn gyda'n
gilydd." 

Roedd heddweision, staff a phartneriaid
yn cymryd rhan mewn amryw o
weithgareddau a digwyddiadau yn
eu cymunedau er mwyn annog
gwell ymwybyddiaeth, adeiladu ffydd
a hyder, a sicrhau gwell ymgysylltiad
yn y dyfodol â'n gwasanaeth ledled
Dyfed-Powys.

Cyfarfu’r Panel Gwarediadau Tu 
Allan i'r Llys ar 14 Hydref er mwyn 
asesu, sicrhau ansawdd, a chraffu’n 
annibynnol ar, y defnydd o warediadau 
tu allan i'r llys (megis rhybuddion, 
datrysiadau cymunedol a gwarediadau 
ieuenctid) gan Heddlu Dyfed-Powys. 
Am y tro cyntaf, adolygasant 16 o 
achosion Troseddau Casineb o'r 12 
mis diwethaf a ddewiswyd ar 
hap. Roedd wyth yn ymwneud â 
drwgdybiedigion ifainc, a'r wyth 
arall ag oedolion. 

Cyhoeddwyd adroddiad ar fy ngwefan
gan y Panel Sicrhau Ansawdd ar ôl
iddo adolygu detholiad o 10 digwyddiad
trosedd casineb a ddewiswyd ar
hap o'r 10 mis diwethaf. Roedd yr
adolygiad yn canolbwyntio ar ansawdd
yr ymateb, yn ogystal â sicrhau bod
gweithredoedd cychwynnol yn cael
eu rhoi ar waith er mwyn cefnogi ac
amddiffyn unrhyw ddioddefwyr bregus.

Roedd yn dda gennyf gefnogi amryw o weithgareddau ar faterion mor bwysig yn ystod yr wythnos. Mae'n 
hollbwysig bod ymateb yr heddlu i Droseddau Casineb yn cael ei adolygu ac yn destun craffu annibynnol. Mae'r 
Panel Gwarediadau Tu Allan i'r Llys a'r Panel Sicrhau Ansawdd yn chwarae rôl bwysig o ran sicrhau bod y 
penderfyniad cywir wedi'i wneud ar gyfer y dioddefydd a bod aelodau o'r cyhoedd a dioddefwyr Troseddau 
Casineb yn derbyn gwasanaeth a chefnogaeth briodol. Mae'r adborth gan y ddau banel yn amhrisiadwy, ac 
rwy'n diolch iddynt am eu cyfraniad annibynnol.

Anogir dioddefwyr i beidio â dioddef yn dawel. Yn hytrach, gofynnir iddynt adrodd am droseddau casineb drwy
siarad â thimoedd Plismona Bro, neu drwy alw 101 pan nad yw'n argyfwng, neu 999 mewn argyfwng. Hefyd,
medrwch adrodd yn electronig drwy system adrodd Gweld yn Glir - www.report-it.org.uk

Am ragor o wybodaeth, ewch i:
https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cyngor-a-chefnogaeth/troseddau-casineb/
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-thryloywder/craffu/panel-gwarediadau-y-tu-allan-i-r-llys//
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-swyddfa/cynlluniau-gwirfoddoli/panel-sicrhau-ansawdd/
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Dathlu ein hisadeiledd Teledu Cylch Cyfyng
Ar Hydref 8 a 9, cynhaliais ddigwyddiadau er mwyn nodi lansiad swyddogol yr isadeiledd TCC newydd mewn 17 tref
yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.

Pan wnes i fy addewid etholiad i adfer teledu cylch cyfyng yn ardal yr 
heddlu, roeddwn yn benderfynol o'i weld yn dod i fwynhad. Rwy’n 
ddiolchgar iawn i’r heddlu am ymateb i f’addewid i ailgyflwyno 
isadeiledd TCC yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Cymerodd y prosiect 
hwn lawer iawn o ymdrech gan lawer o wahanol bobl - diolch.

Er mwyn dathlu’r cyflawniad hwn, gwahoddais ACau, ASau, 
Cynghorwyr a chynrychiolwyr eraill o’r gymuned i Bencadlys yr 
Heddlu i weld sut mae’r 123 camera’n cael eu monitro’n 
rhagweithiolystafell fonitro ganolog. Hefyd, gwahoddwyd Newyddion 9 
S4C a rhoddwyd cyfle iddynt gael mewnwelediad i'r system TCC 
newydd.

Mae’n ymwneud â sicrhau bod ein cymunedau mor ddiogel â phosibl, 
ac mae’n galonogol iawn gweld effaith gadarnhaol yr isadeiledd TCC, yr 
ystafell fonitro ganolog, a’n tîm o weithredwyr TCC, ar blismona ar 

draws ardal yr heddlu. Teimlais yn falch iawn o fedru agor ein drysau i’r cynrychiolwyr o’r gymuned, er mwyn iddynt weld y 
system a deall lefel y buddsoddiad a wnaed, ac er mwyn iddynt weld yr effaith mae TCC eisoes yn ei chael ar draws ardal 
yr heddlu.

Nodwyd lleoliadau camera drwy wrando ar bryderon cymunedol ac adolygu dadansoddiad o batrymau troseddu. Roedd 
hyn yn cynnwys dadansoddi data troseddu’r trefi, nifer y galwadau brys a galwadau difrys am wasanaeth yr heddlu a 
dderbyniwyd, a lefel y digwyddiadau trosedd casineb ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yr adroddwyd amdanynt.

Mae'r camerâu’n cael eu monitro o ystafell yng Nghanolfan Cyfathrebu’r Heddlu, lle derbynnir yr holl alwadau brys a difrys 
am gymorth yr heddlu. Maent yn cael eu monitro’n rhagweithiol gan dîm o bedwar swyddog a oruchwylir gan Gydlynydd 
TCC.

Mae darnau ffilm TCC eisoes wedi darparu tystiolaeth allweddol ar gyfer ymchwiliadau’r heddlu. Bu ansawdd y darnau 
ffilm mor nerthol, mae rhai drwgdybiedigion wedi pledio’n euog i’r troseddau y cawsant eu cyhuddo o’u cyflawni. Mae un 
enghraifft yn ymwneud ag achos niwed corfforol difrifol lle’r cafodd un dyn ei daro’n anymwybodol ag un ergyd i’w 
ben tu allan i’r Met Bar yn Llanelli fis Tachwedd 2018.

Aeth Susan Thomas, Aelod o Banel Sicrhau Ansawdd y
Comisiynydd, i un o’r digwyddiadau. Dywedodd: “Roedd
y digwyddiad yn addysgiadol iawn. Yn arbennig, mwynheais
ymweld â’r ystafell reoli a gweld yr holl sgriniau, a pha mor
agos oedd y trinwyr galwadau a’r swyddogion TCC. Roedd
yn ddiddorol ac yn galonogol gweld gallu’r camera, wrth iddo
gael ei dremio a’i chwyddo. Pan ddangoswyd hyn i ni, roedd
modd gweld y picseleiddio dros ffenestri preifat yn glir.
Rhoddodd hyn dawelwch meddwl i mi, ac mae’n rhywbeth
y mae angen i’r cyhoedd fod yn ymwybodol ohono.” 
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Cipiwyd y digwyddiad yn glir ar gamera TCC Heddlu Dyfed-Powys, a phan gyflwynwyd y darn ffilm i’r drwgdybiedig,
plediodd yn euog. Cafodd ei ddedfrydu i 20 mis o garchar.

Yn y Drenewydd, Powys, cipiwyd dyn ifanc ar deledu cylch cyfyng yn malu ffenestr siop wrth gerdded trwy’r dref
ar noson allan. Cafodd ei adnabod o’r teledu cylch cyfyng. Nid oedd ganddo unrhyw gof o’r digwyddiad am ei
fod o dan ddylanwad alcohol. Ymddiheurodd yn ddiffuant i’r siopwr a thalodd am ffenestr newydd.

Yn ogystal â helpu i atal a datrys troseddau, mae TCC yn cynorthwyo amddiffyn pobl sy’n agored i niwed yn
ardal yr heddlu. Mae gweithredwyr yn cynorthwyo o ran chwilio am bobl goll a phobl mewn trallod meddyliol.
Mae enghreifftiau clir o sut mae pobl sy’n agored i niwed wedi’u haduno’n gyflym â’u hanwyliaid am fod TCC
wedi gweithredu fel pâr arall o lygaid, gyda chamerâu’n cwmpasu ardal ehangach o lawer na heddweision ar
droed o fewn yr un amser.

Edrychaf ymlaen at gynnal digwyddiad arall yn y flwyddyn newydd ar gyfer Cynghorwyr Sir ledled ardal yr Heddlu er
mwyn gwella eu gwybodaeth nhw, a thrwy hynny gwybodaeth y cyhoedd am isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo er mwyn gosod camerâu
mewn saith tref arall sydd wedi’u dewis ar gyfer cam
olaf y prosiect. Bydd Llanbedr Pont Steffan, Porth
Tywyn, Llwynhendy, Castellnewydd Emlyn, Machynlleth,
Ystradgynlais ac Arberth yn elwa o’r camerâu
uwch-dechnoleg. Mae disgwyl i’r gwaith uwchraddio
gael ei gwblhau yn gynnar yn 2020.

Heddlu Gwlad yr Iâ'n teithio dros 1,000 o filltiroedd i
ddysgu am ein hisadeiledd TCC 
Yn amlwg, mae’r system teledu cylch cyfyng (TCC) sydd newydd ei hailosod ar draws ardal Dyfed-Powys yn destun
cenfigen i’r byd plismona yn rhyngwladol - wrth i Heddlu Gwlad yr Iâ benderfynu teithio i Ddyfed-Powys fel rhan o’u
prosiect i addasu, adnewyddu a moderneiddio eu system TCC eu hun. 

Roeddwn i a Mark Collins, y Prif Gwnstabl, yn falch iawn o groesawu’r grŵp ac am y cyfle i drafod llwyddiant y system
newydd gyda nhw. Pan addewais adeg yr etholiad y byddwn yn ailosod camerâu teledu cylch cyfyng yn yr ardal
heddlu, roeddwn yn benderfynol o weld y prosiect yn dwyn ffrwyth. Yn awr, mae’n dda gennyf drosglwyddo dysgu a
gwybodaeth i wasanaeth heddlu o wlad arall er mwyn iddynt efelychu system Dyfed-Powys. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: “Rydyn ni’n ymdrin â nifer cynyddol
o bobl fregus sydd â phroblemau personol neu broblemau iechyd meddwl sydd
wedi achosi iddynt fynd ar goll neu brofi trallod meddyliol. Mae’r heddlu’n
derbyn galwadau o’r natur hwn, ac mae’n rhaid iddynt ymateb yn gyflym er
mwyn cyflawni ein dyletswydd gofal. Y cyfan rydyn ni eisiau ei wneud yw eu
haduno â’u teuluoedd a sicrhau nad ydynt yn dioddef unrhyw niwed. Mae TCC
yn cael effaith sylweddol ar yr ardal hon drwy ddod o hyd i unigolion coll, dod
i hyd i bobl sy’n bygwth niweidio eu hunain, a dwyn materion i ganlyniad
cadarnhaol. Mae’r isadeiledd newydd a’r tîm monitro’n arf gwerthfawr rydyn ni
eisoes yn gwneud defnydd ohono o fewn yr heddlu.”
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Rhoddwyd taith i’r grŵp o gwmpas Pencadlys yr 
Heddlu, lle yr oedd modd iddynt weld â’u llygaid eu 
hun sut mae 123 camera’n cael eu monitro’n 
rhagweithiol o ystafell fonitro ganolog. Hefyd, cawsant 
gyflwyniadau ar weithredu’r system, sut maen nhw’n 
gwneud cymunedau mor ddiogel â phosibl, a’r effaith 
gadarnhaol mae’r isadeiledd yn cael ar blismona ar 
draws yr heddlu. 

llinellau ymholi a thystiolaeth wrth ymchwilio i droseddau. 

Bu’n bleser mawr croesawu ein cydweithwyr o Heddlu Gwlad yr Iâ. Roeddent yn 
awyddus iawn i ddysgu am lwyddiant ein system newydd, a’r broses ar gyfer 
cyrraedd y sefyllfa rydyn ni ynddi nawr. Mae’r ffaith eu bod nhw wedi’u cynghori i 
ymweld â ni ar ôl gwneud ymholiadau’n genedlaethol yn fy ngwneud i’n falch 
iawn, ac yn dyst i lwyddiant y system. Roedd yn ddiddorol hefyd i drafod yr 
heriau maen nhw’n wynebu, yn ogystal â’r tebygrwydd rhwng ein gwledydd. 
Edrychaf ymlaen at glywed am eu cynnydd â’r prosiect ar ôl iddynt ddychwelyd 
adref, a pharhau â chyfeillgarwch lle medrwn dal i ddysgu wrth ein gilydd. 

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: “Mae’n bleser bob amser estyn croeso cynnes i’n cydweithwyr o’r
teulu heddlu dramor. Mae cymaint y gallwn ddysgu wrth ein gilydd, ac mae’n rhoi boddhad mawr i mi fod ein
hisadeiledd TCC newydd a’n system adnabod rhifau ceir yn awtomatig werth teithio dros 1,000 o filltiroedd i’w profi
a dysgu ohonynt. Mae’r isadeiledd newydd a’r tîm monitro’n arf amhrisiadwy yr ydym eisoes yn gwneud defnydd da
ohono o fewn yr heddlu. Roedd modd i ni ddangos iddynt fod TCC yn cael effaith sylweddol ar ddod o hyd i unigolion
coll, canfod pobl sy’n bygwth niweidio eu hunain, a dwyn materion i ganlyniad cadarnhaol. Roedd yn gyfle gwych i
drafod sut y gall y prosiect gynorthwyo â datblygiadau mewn gwledydd eraill. Byddwn ni’n gwylio’r datblygiadau yn
y byd hwn ar gyfer Heddlu Gwlad yr Iâ â diddordeb yn dilyn eu hymweliad.”

Gan adlewyrchu ar eu hymweliad, Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Thorhallur Ólafsson o Heddlu Gwlad 
yr Iâ: “Y rheswm dros yr ymweliad hwn yw ein bod ni’n addasu ac yn adnewyddu ein systemau camera yn ein 
prifddinas ac ar arfordir deheuol Gwlad yr Iâ. Roeddem yn gwybod bod y DU wedi dod yn bell iawn yn ei defnydd 
o’r dechnoleg hon, felly cysylltom â’r Llysgenhadaeth Brydeinig yn Reykjavik er mwyn cynnal ymholiadau a holi 
am y lle gorau ar gyfer dysgu am y systemau hyn. Cawsom ein cyfeirio at Heddlu Dyfed-Powys. 
Rydyn ni wedi derbyn llawer o gyflwyniadau yn ystod ein hamser ni yma, ac maen nhw wedi rhoi eu fframwaith 
cyfreithiol i ni. Maen nhw wedi bod yn hael iawn - roedd hyd yn oed cael hynny’n llwyddiant i ni. Rydyn i wedi gweld 
llawer o bethau newydd, sut rydych chi’n defnyddio’r systemau camera newydd, a’ch gweledigaeth ar gyfer 
y dyfodol, ac rydyn i’n gobeithio mai hwn fydd y cam cyntaf i ni ar gyfer dod yn fwy gwybodus ynglŷn â hyn. 
“Mae llawer o debygrwydd rhwng Cymru a Gwlad yr Iâ. Yr amodau i gychwyn - mae ein heddlu Metropolitanaidd 
wedi’i leoli ar lan y môr ac arfordir y de hefyd, felly wrth ddewis camerâu, rhaid eu bod nhw’n medru gwrthsefyll 
amodau trwm, gwael. Mae gennym ardaloedd gwledig a dinasoedd a threfi, ac mae Gwlad yr Iâ hefyd yn genedl 
bysgota ac amaethyddol fawr. Mae hi hefyd yn denu twristiaid, felly rwy’n credu bod llawer o debygrwydd rhyngom. 
Y tro hwn, taith fusnes yw hi, ond rwy’n credu mai’r daith gyntaf yn unig yw hon.”   
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Rhoddwyd cyflwyniadau i’r grŵp hefyd ar system 
adnabod rhifau ceir yn awtomatig Heddlu Dyfed-Powys, sy’n uchel ei pharch. Defnyddir y dechnoleg i helpu i 
ddatrys ac atal troseddolrwydd ac aflonyddu arno ar lefel leol, lefel heddlu, lefel ranbarthol a lefel genedlaethol, 
gan gynnwys mynd i’r afael â throseddwyr teithiol, grwpiau troseddu trefnedig a therfysgwyr. Mae’n darparu 
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Fy ymateb i Ymchwiliad Arolygiaeth Heddluoedd a
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi i ymateb yr
heddlu i seiber-drosedd
Ym mis Hydref, lluniais ymateb i adroddiad Arolygiaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi, sef
“Cyber: Keep the light on - An inspection of the police response to cyber-dependent crime”.

Gall cydgysylltiad gwell fod o fudd mawr i gymunedau gwledig, ond nid yw heb risg. Mae tueddiad cynyddol i droseddwyr
gymryd mantais o ffydd pobl, rhywbeth y mae'r rhyngrwyd wedi’i hwyluso. Dyna paham yr wyf wedi rhoi blaenoriaeth
amlwg i ymateb i seiber-drosedd yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu, ac wedi buddsoddi’n gyson er mwyn codi
ymwybyddiaeth y cyhoedd a chynyddu capasiti’r Heddlu yn y maes hwn yn ystod fy nghyfnod yn y swydd.

Mae’n fath o drosedd sy’n effeithio ar bobl ym mhob cymuned, ac yn fy nghynhadledd flynyddol ym mis Mawrth, roeddwn
i’n canolbwyntio ar dwyll a seiber-drosedd gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o raddfa’r bygythiad, gan fanylu ar faint
a pha fath o bobl sy’n cael eu heffeithio, ac, yn allweddol, deall pa gamau ataliol y gellid eu rhoi ar waith i ddiogelu pobl.

O 2017-2020, rwyf yn darparu cyllid ar gyfer prosiect KiVa, sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o fwlio a seiber-fwlio mewn
ysgolion cynradd ac uwchradd yn Sir Benfro. Eleni rwyf wedi neilltuo £53,000 yn fwy o gyllid i’r Uned Trosedd Ddigidol
a Seiber - arian a ryddhawyd gan y cynllun ail-hyfforddi gyrwyr ac Enillion Troseddau - i gyflymu’r broses o ddadansoddi
data ffonau symudol i gynorthwyo’r heddlu ac i ddod â throseddwyr o flaen llys ynghynt.

Hefyd, rwyf wedi ariannu dau ymchwilydd arbenigol i ddelio â throsedd sy’n dibynnu ar, neu’n cael ei hwyluso gan,
gyfrifiaduron, ac i weithio’n benodol i ddiogelu, ac ymwneud â, ein cymunedau a busnesau.

Rwyf wedi ymrwymo i barhau i gefnogi gwaith yn y maes hwn, fel mae fy mhenderfyniad diweddar i gynnal y cyllid ar
gyfer y swyddi hyn yn dangos.

Am wybodaeth am atal twyll a seiber-drosedd, ewch i: https://www.actionfraud.police.uk/

Dal Heddlu Dyfed-Powys i Gyfrif
Un o’m cyfrifoldebau creiddiol yw sicrhau bod Heddlu Dyfed-Powys yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.  Y llynedd, 
cyflwynodd fy swyddfa broses newydd a gwell ar gyfer dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am ddarparu gwasanaeth plismona 
effeithiol ac effeithlon ar gyfer trigolion Dyfed-Powys.

Erbyn hyn, rydym wedi cynnal tri adolygiad o feysydd penodol o waith yr heddlu, ac mae'r ddau adolygiad cyntaf 
eisoes wedi arwain at welliannau gan yr Heddlu yn y meysydd perthnasol. 

(1) Adolygiad o sut mae heddweision Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio eu hawl i ddefnyddio grym ar aelodau'r 
cyhoedd - mae gwybodaeth bellach ar gael ar fy ngwefan: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-
a-thryloywder/craffu/craffu-dwys/craffu-dwys-ar-y-defnydd-o-rym-medi-2018/;

(2) Adolygiad o ymagwedd Heddlu Dyfed-Powys tuag at ddelio â chyffuriau anghyfreithlon - mae gwybodaeth 
bellach ar gael ar fy ngwefan: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-thryloywder/craffu/craffu-
dwys/mynd-i-r-afael-a-chyffuriau-anghyfreithlon/

Roedd yr adolygiad diwethaf yn ystyried y cysylltiad cychwynnol rhwng y cyhoedd a Heddlu Dyfed-Powys...

Dylai cysylltiad y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys fod yn addas i'r diben ar gyfer ein 
cymunedau.
Trwy'r adolygiad hwn, roeddwn i eisiau mynd i'r afael â pham rydych chi'n cysylltu â'r heddlu, ac wrth gysylltu a nhw, p'un 
a ydych wedi dod o hyd i wasanaeth sy'n hawdd ei gyrchu. Diolch i bawb a gymerodd yr amser i gwblhau'r arolwg. 
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Un o flaenoriaethau fy Nghynllun Heddlu a Throseddu yw sicrhau eich bod yn derbyn gwasanaeth hygyrch ac 
ymatebol gan eich heddlu. Felly, yn allweddol, dymunaf nodi a oes angen unrhyw welliannau. 
Cyd-destun yr adolygiad oedd y tueddiad cenedlaethol tuag at gysylltiad mwy digidol yn y dyfodol agos. Fodd 
bynnag, o ystyried bod poblogaeth Dyfed-Powys yn heneiddio a bod canran uchel o gymunedau gwledig heb 
gysylltiad digidol, rhaid i mi bwysleisio bod yn rhaid i unrhyw strategaeth ar gyfer y dyfodol ystyried y materion 
hyn.

Er i ni dderbyn 87% o’r ymatebion ar-lein, roedd y canran oedd yn awyddus i allu cyflwyno adroddiad am drosedd 
trwy gyfryngau cymdeithasol yn y dyfodol yn is na’r disgwyl. Mae trigolion ardal Heddlu Dyfed-Powys yn parhau o’r 
farn bod cysylltiad wyneb yn wyneb a dulliau mwy traddodiadol yn well ganddynt.
Mae canfyddiadau’r adolygiad yn dangos na all Heddlu Dyfed-Powys gynnal y sefyllfa bresennol o ran rheoli ei 
gysylltiadau â'r cyhoedd. Er y bydd datblygiadau digidol y dyfodol yn gyrru newid yn y diwylliant o ran y 
cysylltiad cychwynnol â’r cyhoedd, a daw buddion o hynny, rwyf yn glir na all Heddlu Dyfed-Powys 
anwybyddu’r canran uchel o bobl nad ydynt eto’n barod i ddibynnu’n llwyr ar gysylltiad digidol. Credaf bod yn 
rhaid ystyried yn llawn, ac ymateb i, y galw cryf am ffordd fwy personol o gysylltu â’r heddlu.

Mae'r adolygiad hefyd yn cydnabod y pwysau mawr sydd ar Heddlu Dyfed-Powys, a heddluoedd eraill yn genedlaethol,
oherwydd bod pobl yn cysylltu â’r heddlu fel eu dewis cyntaf. Gallai hyn fod oherwydd diffyg eglurdeb ynghylch sut
a phaham y dylai pobl gysylltu â’r heddlu, yn ogystal â diffyg argaeledd, gallu neu ymateb asiantaethau eraill, mwy
addas.
Mae diffyg eglurdeb y cyhoedd wedi cyfrannu at gynnydd yn y galw yng Nghanolfan Cyfathrebu’r Heddlu, sy’n ateb
a delio â phob galwad i Heddlu Dyfed-Powys. Ar ben hynny, mae hyn wedi golygu bod pobl sy’n ffonio’r rhif di-frys,
101, yn gorfod aros yn hirach cyn cael ateb. Mae'r cyhoedd wedi nodi mai hwn yw'r prif rwystr i gysylltu â’r heddlu,
sydd yn niweidiol i ganfyddiad y cyhoedd o'r heddlu.
Rwyf yn deall yn llwyr bod angen brys i fynd i'r afael â’r pwysau cynyddol oherwydd y cynnydd yn nifer y galwadau
i'r Ganolfan Cyfathrebu, ac rwyf yn falch bod cynlluniau ar y gweill i wneud gwaith sylweddol yn y maes hwn. 
Rwyf wedi ymrwymo i fonitro cynnydd y Prif Gwnstabl o ran argymhellion yr adroddiad trwy adolygiad bob tri mis,
gyda’r nod o dawelu meddyliau’r cyhoedd. Ar sail y trafodaethau cychwynnol, rwyf yn hyderus y gweithredir yr
argymhellion.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar fy ngwefan: http://bit.ly/2OOjvMM. 

Mae gwirfoddolwyr hefyd yn fy helpu i ddal Heddlu Dyfed-Powys i gyfrif...
Mae gwirfoddolwyr yn estyniad allweddol i’m gweithlu a, gorau oll, maent yn eich cynrychioli chi. Mae'r cyfan
o’r gwirfoddolwyr yn gweithio, yn astudio, neu’n byw yn Nyfed-Powys, ac felly maent mewn lle da i’ch cynrychioli chi,
eich barn, eich heriau a’ch pryderon. Maent i gyd wedi cael eu “gwirio” ac yn llofnodi cytundeb cyfrinachedd
i sicrhau nad ydynt yn rhannu manylion penodol o’r hyn maent yn cael gwybod amdano.

Dyma grynodeb o’u gweithgarwch penodol:

Ar hyn o bryd, mae gen i 7 Ymwelydd Lles Anifeiliaid sy’n gwneud gwiriadau annibynnol o holl gŵn yr
heddlu i sicrhau addasrwydd eu llety, eu hyfforddiant, a’r ffordd maent yn cael eu cludo, er mwyn iddynt allu
perfformio ar eu gorau. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, Hydref 2018 - Hydref 2019, gwnaeth ein 
Hymwelwyr Lles Anifeiliaid 33 ymweliad â thrinwyr cŵn, gan weld 59 o gŵn. 
Yn ystod y cyfnod hwn, ni chodwyd yr un pryder o ran lles cŵn Heddlu 
Dyfed-Powys. 

Hoffwn gydio yn y cyfle hwn i ddiolch y tîm o Ymwelwyr Lles Anifeiliaid am 
eu gwaith a’u hymroddiad i'r cynllun. Daethant at ei gilydd ar 20 Tachwedd 
am eu diwrnod hyfforddiant blynyddol. Roedd yr agenda’n cynnwys 
rhywfaint o hyfforddiant atgoffa gan yr Ymddiriedolaeth Cŵn ar bum angen 
lles cŵn, 
yn unol â Deddf Lles Anifeiliaid 2006, a throsolwg o waith yr Adran Cŵn yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
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Ers y sesiwn hyfforddiant ddiwethaf ym mis Tachwedd 2018, pan gawsant fewnbwn gan Gwnstabl Dave 
Wardell ar Gyfraith Finn, cadarnhaol yw nodi bod Cyfraith Finn wedi derbyn cydsyniad brenhinol. Ers 9 
Mehefin 2019, mae modd cyhuddo unrhyw unigolyn sy’n achosi loes diangen i anifail gwasanaeth wrth iddo 
gyflawni ei ddyletswyddau o dan adran 4 Deddf Lles Anifeiliaid 2006. 

Mae fy 24 Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa yn gwneud gwiriadau annibynnol o les carcharorion ac amodau’r 
ddalfa, ac yn sicrhau cynnal eu hawliau. Ar hyn o bryd, mae gen i 24 Ymwelydd sy’n ymweld â dalfeydd ledled 
Dyfed-Powys.  

Mae Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa wedi sicrhau tryloywder prosesau’r ddalfa, ac mae gan ein gwirfoddolwyr 
rôl allweddol o ran sicrhau diogelu Hawliau Dynol carcharorion ac o ran sicrhau cydymffurfio â Deddf yr Heddlu 
a Thystiolaeth Droseddol 1984. Rwyf yn derbyn adroddiadau o’u canfyddiadau, ac yr wyf i, yn fy nhro, yn dal y 
Prif Gwnstabl i gyfrif am y rhain. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa wedi gwneud 195 ymweliad.

Mae'r materion a godwyd yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys pryderon ynghylch gwaith cynnal a chadw a 
glendid, gan gynnwys paent sy’n plicio, cawodydd sydd angen sylw, diffyg lle storio, ac amserau anghywir ar 
TCC. Gwnaed adroddiad i Arolygwyr y Ddalfa am bob pryder a godwyd, ac fe’u pasiwyd ymlaen i’r unigolion 
perthnasol i weithredu arnynt.

Mae rhagor o fanylion am y materion a godwyd yn sgil ymweliadau a’r cynnydd a 
wnaed o ran ymateb iddynt ar gael yn yr adroddiadau trimisol a gyhoeddir ar fy 
ngwefan.

Ar 7 Tachwedd, ymunais â dau Ymwelydd, Brian a Patricia, ar ymweliad di-rybudd â dalfa’r 
Drenewydd. Ymunodd Brian a Patricia â’r cynllun yn 2013, ac maent yn ymweld â 
dalfa'r Drenewydd. Mae Brian yn Ymwelydd ar gyfer Dalfa Aberystwyth hefyd. 

Mae'r grŵp hwn, sy’n cynnwys hyd at 15 unigolyn, yn cwrdd bob yn ail fis i ystyried 
ffyrdd gwahanol y gallwch ddod i gy-sylltiad â’r heddlu. Er enghraifft, maent wedi 
adolygu stopio a chwilio digwyddiadau lle bu angen i heddweision ddefnyddio grym

(megis defnyddio gefynnau, chwistrell bupur neu taser), 
galwadau i 999 a 101, a sut mae achwynwyr a diod-defwyr 
trosedd yn cael eu trin yn ystod ymchwiliad. Maent yn 
ystyried a gawsoch eich trin mewn modd teg ac a ddi-
wallwyd eich hanghenion. Rwyf yn falch o gael dweud bod 
y Panel, trwy gydol y tair blynedd o’i fodolaeth, wedi 
edmygu yn rheolaidd y broffesiynoldeb a gofal a ddangosir 
gan hed-dweision. Fodd bynnag, maent yn dod o hyd i 
bethau lle gall y gwasanaeth wella, felly mae fy nhîm yn 
rhannu gwybodaeth am y rhain â’r unigolion allweddol yn yr 
Heddlu i sicrhau rhannu'r dysgu a gwneud y newidiadau.

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am aelodau newydd ar 
gyfer y Panel Sicrhau Ansawdd.  Am ragor o wybodaeth 
am y cyfle gwirfoddol hwn, ac i lawrlwytho ffurflen gais, 
ewch i fy ngwefan. Neu i gael rhagor o wybodaeth neu 
drafod y cynllun, cysylltwch â’m swyddfa: 5e-bost 
opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk or phone: 01267 226440.
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Dathlu ein Cadetiaid Gwirfoddol 
Dathlwyd gwaith cadetiaid a gwirfoddolwyr yr heddlu mewn Confensiwn Plismona Cymru Gyfan a drefnwyd gennyf i
a’m swyddfa. 

Hwn oedd y tro cyntaf i bedwar heddlu Cymru - Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru - ddod at ei gilydd
i ddangos y gwaith y mae ein cadetiaid ei wneud, gan roi cyfle i wirfoddolwyr rannu arfer gorau ac adeiladu cysylltiadau
gwell ledled Cymru.

Noddwyd Confensiwn Plismona Ieuenctid Cymru Gyfan gan Elin Jones AC, ein Llywydd yn y Senedd yng Nghaerdydd,
ac roedd yn ymwneud â rhoi sglein Cymraeg ar waith y cadetiaid a chydnabod yr effaith y meant yn ei chael ar ein
cymunedau. 

Roedd cyflwynwyr eraill yn ystod y diwrnod yn cynnwys Bronwen Williams, uwch-ddarlithydd a chyfarwyddwr academaidd
busnes ac iechyd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Esther McLaughlin, cydlynydd Cymru Gyfan Dinasyddion
mewn Plismona; a Meghan Young a Ffion Jenkins, Cwnstabliaid Arbennig Heddlu Dyfed-Powys.

Mae Cwnstabliaid Arbennig Young a Jenkins ymhlith y cadetiaid cyntaf i ymuno â Heddlu Rhan-amser Dyfed Powys,
ac yn diolch i’r cynllun cadetiaid am eu harfogi â'r sgiliau a’r hyder angenrheidiol iddynt symud ymlaen.

Hoffwn ddiolch i’m swyddfa am yr holl waith caled a chynllunio wrth drefnu'r confensiwn - diolch. 

Rwyf yn angerddol am ymgysylltu â phobl ifanc a’u hannog i ddylanwadu ar, a herio, penderfyniadau, a byddaf
yn parhau i hyrwyddo gwaith y gwirfoddolwyr ifainc yn ein cymunedau i sicrhau gwrando ar eu llais.

Am ragor o wybodaeth am y Cadetiaid Gwirfoddol a’u gwaith, ewch i  https://vpc.police.uk/

Dywedodd Cwnstabl Arbennig Young: “Ymunais â Heddlu Dyfed-
Powys yn 2015 pan oeddwn i’n rhan o’r garfan gyntaf o gadetiaid
gwirfoddol.

“Ar ôl dwy flynedd, des i’n arweinydd cadetiaid. Ac ar ôl ymron i ddwy
flynedd yn arweinydd, cyflwynais i gais i ddod yn Gwnstabl Arbennig.

“Ar ôl llwyddo yn y broses ymgeisio, dechreuodd fy hyfforddiant yn Ionawr
2019, a thystiais fy llw yn Gwnstabl Arbennig ym mis Mai eleni.” 

Lansio Cynllun Dargyfeirio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys
Ar 1 Tachwedd, lansiwyd menter newydd a fydd yn ceisio dargyfeirio troseddwyr lefel is rhag y system cyfiawnder
troseddol a lleihau aildroseddu yn ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Bydd y Cynllun Dargyfeirio yn galluogi troseddwyr cymwys i gael y cymorth a'r arweiniad sydd angen arnynt i
aros allan o'r system cyfiawnder troseddol. Dim ond unigolion sydd wedi cyflawni trosedd lefel is ac sy'n gymwys
ar gyfer gwarediad tu allan i'r llys fydd yn cael eu derbyn ar gyfer y cynllun. Bydd unigolion sydd wedi'u hadnabod
fel y rhai sydd fwyaf tebygol o droseddu'n cael eu trin drwy warediadau cyfiawnder troseddol traddodiadol.

Rwyf yn falch bod y Cynllun Dargyfeirio yn dwyn ffrwyth o fewn yr Heddlu. Mae hyn yn ddatblygiad sylweddol o'n cynllun
peilot cychwynnol, a oedd yn canolbwyntio'n bennaf ar droseddwyr benywaidd. Yn allweddol, mae'n rhoi ail gyfle i
bobl. Pan mae pobl yn dod i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, mae hwn yn gyfle iddynt fynd trwy gynllun dargyfeirio,
a fydd yn gweithio gyda nhw fel unigolion er mwyn ceisio deall y rhesymau dros eu hymddygiad, a rhoi cymorth addas 
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iddynt. Mae tystiolaeth yn dangos bod hyn yn lleihau aildroseddu. Drwy leihau'r troseddu, yn amlwg, byddwn ni'n 
lleihau nifer y dioddefwyr yn ardal yr heddlu, a dim ond peth da y gall hwnnw fod i'n cymunedau.

Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda Gofal a Chymorth Pobl, sydd wedi ennill y contract i ddarparu'r cymorth ac 
arweiniad hollbwysig i droseddwyr o fewn y cynllun dargyfeirio.

Fel rhan o grŵp Pobl, mae Cymorth a Gofal Pobl yn ddarparwr blaenllaw gwasanaethau gofal a chymorth i bobl 
sy'n byw yng Nghymru a De Orllewin Lloegr. Y bwriad yw gwella bywydau a galluogi annibyniaeth. 
Cychwynnwyd treial llwyddiannus o’r cynllun yn 2016 fel Cynllun Braenaru ar gyfer Merched yn Sir Benfro. 
Ehangwyd hyn yn 2018 i gynllun dargyfeirio ar gyfer pob troseddwr cymwys yn Sir Benfro, gyda'r nod o 
gyflwyno'r cynllun ar draws ardal yr heddlu.

Mae'r fenter hon yn ceisio mynd i'r afael â gwraidd troseddu a materion iechyd a chymuned cysylltiedig. Bydd yr
ymagwedd amlasiantaethol hon yn ceisio mynd i'r afael ag ymddygiad troseddol yn gynt o lawer yn ystod taith
troseddu unigolyn, a gwella’r ymwybyddiaeth o wasanaethau cymorth, a mynediad atynt, ar gyfer troseddwyr sy'n
cyflawni troseddau lefel is.

Yn ddiweddar, siaradais â Maria Hardwick, sydd, fel llawer, wedi bod trwy gyfnod
anodd. Ar ôl dod i gysylltiad â'r heddlu,
rhoddwyd cyfle iddi fod yn rhan o'r Cynllun
Braenaru Merched yn Sir Benfro, gan elwa’n
enfawr ar y cynnig hwnnw. Hoffwn ddiolch i
Maria am fod yn ddewr ac yn barod i siarad
yn gyhoeddus am ei phrofiad.

Dilynwch y ddolen i'r fideo i fy nghlywed innau’n siarad am y cynllun ac i
wrando ar stori Maria -
https://www.youtube.com/watch?v=J_QFcbrE-C4&feature=emb_logo

Dod â phartneriaid chyfiawnder troseddol at ei 
gilydd i wella'r profiad i ddioddefwyr a thystion 
Rwyf yn cadeirio Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Dyfed-Powys sy’n dod ag uwch gynrychiolwyr 
asiantaethau cyfiawnder troseddol yn Nyfed-Powys at ei gilydd er mwyn gwella’r ffordd y mae cyfiawnder yn 
cael ei weithredu a gwella’r gwasanaeth a roddir i ddioddefwyr a thystion. Y meysydd blaenoriaeth a 
ddewiswyd gan aelodau’r Bwrdd ar gyfer 2019/2020 yw:

Cyswllt Cymunedol - Rhagfyr 2019

Dywedodd Annette Brenchley, Rheolwr Ardal Sir
Benfro a Cheredigion, Gofal a Chymorth Pobl: "O
safbwynt darparwr, mae'n fraint cyflwyno menter
sy'n newid diwylliant. Ar ôl gweithio ar y prosiect
peilot, gwn fod hwn yn gynllun sy'n lleihau’r galw ar
wasanaethau eraill, yn cael effaith gadarnhaol ar y rhai
sy'n cymryd rhan mewn rhaglen o ymyriadau wedi’u
targedu, ac yn gwneud ein cymunedau'n fwy diogel
drwy leihau aildroseddu." 

Wrth siarad am ei phrofiad ar y cynllun
dywedodd Maria ,“Roedd yn ymyriad
gwerthfawr roeddwn wir ei angen...”
“Rwy'n teimlo fy mod i'n cael fy
nghefnogi. Ni wnaeth neb fy marnu na
gwneud rhagdybiaethau, felly, oedd,
roedd y profiad yn werthfawr iawn i mi”...
“Byddwn yn argymell y Cynllun
Braenaru'n gryf. Os galla i newid, gall
unrhyw un newid.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: "Bydd
y fenter hon yn darparu ymyriadau a chymorth
wedi'u teilwra i'r rhai sy'n cael eu derbyn ar gyfer
y cynllun mor gyflym â phosibl. Gall nifer o
droseddwyr lefel is, fel Maria, fod yn ddioddefwyr
eu hunain, a'r gobaith yw y bydd y cymorth y byddant
yn ei dderbyn yn eu helpu i fynd i'r afael â materion
gwaelodol, adeiladu perthnasoedd cadarnhaol, a
lleihau aildroseddu ledled Dyfed-Powys. 
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• Iechyd meddwl, gan gynnwys:
• Brysbennu Stryd, sy’n cynnig cymorth adeg argyfwng i’r rhai sydd mewn angen;
• Concordat Gofal Adeg Argyfwng (cytundeb cenedlaethol rhwng gwasanaethau ac

asiantaethau sy’n gysylltiedig â gofalu am bobl mewn argyfwng a’u cefnogi);
• Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol;
• Y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr

Cyfarfod Gorffennaf 
Yn nghyfarfod y Bwrdd fis Gorffennaf, canolbwyntiwyd ar - 

• Iechyd meddwl, gyda diweddariad cynhwysfawr ynghylch gweithgarwch cyfredol yn Nyfed-Powys,
gan gynnwys gwaith y Concordat Gofal Adeg Argyfwng.

• Trafodaeth am ambell ddatblygiad iechyd meddwl cyffroes; y cyntaf ohonynt oedd y ddarpariaeth
iechyd meddwl cymunedol newydd yn Aberystwyth. Golyga hyn y bydd y Tîm Iechyd Meddwl
Cymunedol ar gael am fwy o oriau, saith diwrnod yr wythnos, o 7 Hydref 2019, a bwriedir cynnig
mynediad 24/7 ym mis Ionawr 2020.

• Datblygiadau o ran darpariaeth nyrsys iechyd meddwl mewn gofal sylfaenol yn y sir, sydd wedi
gwella’r mynediad at gyngor a gofal iechyd meddwl arbenigol yn y sir.

• Gwasanaeth iechyd meddwl arloesol tu allan i oriau ar gyfer oedolion sydd wedi ei lansio yn Llanelli -
The Twilight Sanctuary. Dyma’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, ac mae ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul o
6 o’r gloch y nos tan 2 o’r gloch y bore, er mwyn cynnig noddfa i oedolion sydd â’u hiechyd meddwl yn
debygol o ddirywio pan mae gwasanaethau cymorth eraill ar gau. Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei
gyflwyno ar y cyd gan ddau brif elusen iechyd meddwl - Hafal a Mind. Yn ystod yr oriau hyn, mae
gweithwyr iechyd ar gael hefyd, sy’n cynorthwyo diwallu anghenion trafnidiaeth er mwyn lleihau’r
pwysau ar wasanaethau heddlu ac ambiwlans. Mae cynlluniau pellach ar y gweill i wella mynediad i
ymyriadau estyn allan o ran camddefnyddio sylweddau yn yr ardal.

Cyfarfod Hydref 
Cynhaliwyd cyfarfod diweddaraf y Bwrdd fis Hydref, ac roedd canolbwyntiau’r cyfarfod hwnnw’n cynnwys - 

• Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Roedd y cyfarfod yn cynnwys
diweddariad ynglŷn â’r Ddesg Fregusrwydd yn Nyfed-Powys, a gyflwynwyd yn ddiweddar ac sy’n
helpu’r heddlu i ddarparu gwasanaethau hollbwysig i ddioddefwyr cam-drin domestig a chymorth i’r
heddweision rheng flaen sy’n ymateb i’r digwyddiadau hyn.

• Hefyd, cafwyd cyflwyniad gan Ymgynghorydd Rhanbarthol Llywodraeth Cymru ar gynnydd
asiantaethau partner, megis Awdurdodau Lleol ac Iechyd, o ran cyflwyno gwasanaethau i ddiodde
fwyr. Yn bwysicaf oll, y tro hwn, adolygodd a thrafododd y Bwrdd ymosodiad rhywiol diweddar lle’r
oedd y dioddefydd wedi wynebu heriau sylweddol gyda’r system cyfiawnder troseddol. Cyfarfu’r
dioddefydd â mi’n bersonol, a nodwyd nifer o broblemau. Felly, roeddwn yn awyddus i godi’r rhain â’r
cynrychiolwyr ar y bwrdd i’w trafod a’u hystyried.

Rwy’n angerddol ynghylch cefnogi dioddefwyr a dwyn pobl i gyfiawnder. Rydw i eisiau i’r cyhoedd fod â hyder a ffydd
yn y system cyfiawnder troseddol, a thrwy gadeirio Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed-Powys, medraf sicrhau ein
bod ni wir yn dylanwadu ar, a gwella, y gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr a thystion a’r modd y darperir
gwasanaethau cyfiawnder troseddol.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed-Powys, neu os hoffech rannu eich profiad
o’r system cyfiawnder troseddol yn yr ardal, cysylltwch â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu drwy alw
01267 226440, e-bostio opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk,
neu drwy ymweld â’r wefan www.dyfedpowys-pcc.org.uk

O gwmpas y lle yn Powys 
Mae datblygu perthnasoedd lleol da yn hynod o bwysig, yn arbennig pan fydd y gwaith a wneir yn ymwneud â’r 
gymuned leol ac yn effeithio arni’n uniongyrchol. Mae hefyd yn bwysig iawn bod pob cymuned yn cael cyfle 
cyfartal i ddweud ei dweud, a dyna paham dwi'n ceisio bod yn y gymuned gymaint â phosib.
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Ar y 6ed a'r 7fed o Dachwedd, gwariais amser ym Mhowys. Uchafbwyntiau'r diwrnod cyntaf oedd: 

• Cyfarfod gyda Linda Pepper o Ddyfodol Powys yn Llandrindod - Derbyniodd 
Dyfodol Powys arian o fy nghronfa gymunedol 2019 am ei raglen ‘Estyn Allan’.

• Cyfarfod gyda Nia Lloyd, Cyfarwyddwr CFfI Cymru, yn Llanfair-ym-Muallt -
Derbyniodd y CFfI arian o fy nghronfa gymunedol 2019 am y prosiect ‘Beth yw’r 
Crac’.

• Cyfarfod cyhoeddus yn Llanwrtyd. Roedd y Tîm Plismona Bro lleol hefyd yn 
bresennol. Roedd yn gyfle gwych i ddysgu mwy am bryderon lleol, ac yn bwysicaf 
oll, i’r gymuned drafod y pryderon hyn gyda’u hed dweision lleol. Crëwyd 
cysylltiad hollbwysig rhwng y ddau grŵp, sydd bellach yn ystyried treialu 
cymhorthfa heddlu reolaidd yn Llanwrtyd.

Diwrnod Dau

Cychwynnodd yr ail ddiwrnod ag ymweliad dirybudd â dalfa’r Drenewydd, lle cwrddais â dau o’m Hymwelwyr
Annibynnol â’r Ddalfa i’w cysgodi ac er mwyn sicrhau y darperir ar gyfer
lles ac anghenion y rhai sydd yn y ddalfa.
Yna, es ymlaen i Goleg y Drenewydd, lle ymunais â sesiwn flasu ar gyfer 
myfyrwyr Lefel A Gwasanaeth Cyhoeddus a gyflwynwyd gan Uned Plismona’r 
Ffyrdd Powys, gan gwrdd â myfyrwyr o’r cwrs Porth i Addysg Bellach er 
mwyn gweld rhywfaint o’r gwaith a wnaed ganddynt ar gyfer Wythnos 
Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. I orffen yr ymweliad â’r Coleg, ces 
gyfarfod gyda Sara Clutton, Rheolwr Theatr Hafren ac arweinydd Prosiect 
Ymyrraeth Ieuenctid Creadigol Hafren, a dderbyniodd arian o fy Nghronfa 
Gymunedol.
Nesaf, ymwelais â Joy Jones, cynghorydd lleol, er mwyn sgwrsio am faterion 
lleol a sut gallwn ni gydweithio er mwyn croesawi'r Angel Cyllyll, 
Drenewydd. Rwy'n falch iawn bod hyn yn cymryd lle yn ystod Ionawr 2020.  
Ymlaen i Ystâd Trehafren i gwrdd â Gwen Evans, Swyddog Ieuenctid y 
Drenewydd a’r Trallwng, a Melanie Pettit, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol 
Hafren. Trafodon ni gynlluniau ar gyfer y prosiect sy’n cael ei ariannu drwy 
Gronfa Gymunedol y Comisiynydd - y Prosiect Ymyrraeth Ieuenctid 
Creadigol.
Daeth y diwrnod i ben gydag ymweliad â Chlwb Ieuenctid y Drenewydd, lle 
ceisiais farn aelodau ifainc y clwb ieuenctid am y gwasanaeth heddlu lleol.

Mae diwrnodau fel hyn yn gyfleoedd gwych i mi drafod yn agored â’r cyhoedd, partneriaid a rhanddeiliaid, fel 
bod y penderfyniadau rwy’n eu gwneud yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o’r materion sy’n effeithio arnynt 
ac sy’n bwysig iddynt.

Hefyd, mae’n galonogol iawn gweld y gwahaniaeth mae arian o’m Cronfa Gymunedol yn ei wneud â’m llygaid fy 
hun.

Byddaf yn parhau i ymweld ag ardaloedd gwahanol yn ystod fy niwrnodau ymgysylltu oherwydd mae’n hynod 
bwysig fy mod i’n cael clywed eich barn. Gan hynny, os hoffech ofyn am ymweliad neu apwyntiad, cysylltwch 
â’m swyddfa: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk / 01267 226440.

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

01267 226440        

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

www.dyfedpowys-pcc.org.uk 

DPOPCC

@DPOPCC

✆
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