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Croeso ...
 Helo, a chroeso i rifyn mis Mawrth o fy Nghylchlythyr. 
Fel cynrychiolydd o'r cyhoedd, rwy'n awyddus i 
ddiweddaru preselwyr, ymwelwyr, partneriaid a 
dioddefwyr troseddau am fy ngwaith fel Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu. Y tu mewn i'r newyddlen, mae 
manylion am rai o'r meysydd gwaith allweddol rydw i 
wedi bod yn ymwneud â nhw dros yr ychydig fisoedd 
diwethaf. 

Un o'r uchafbwyntiau i mi oedd y Gynhadledd Gwyl 
Dewi a gynhaliais ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys 
ar 6 Mawrth. Eleni, ffocws y Gynhadledd oedd plismona 
mewn ardal wledig, a chafwyd mewnbwn gan unigolion 
allweddol trwy gydol y dydd: Dr Wyn Morris a Dr Gareth 
Norris o Brifysgol Aberystwyth, PC Esther Davies o Dîm 
Trosedd Gwledig Heddlu Dyfed-Powys, Emma Picton- 
Jones sylfaenydd Sefydliad DPJ, y Cynghorydd Cefin 
Campbell o Gyngor Sir Caerfyrddin, a'r Ditectif 
Uwcharolygydd Dros Dro Estelle Hopkin-Davies o 
Adran Ymchwilio Troseddol Heddlu Dyfed-Powys. 
Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y digwyddiad 
hwn.
Gobeithio y bydd y Cylchlythyr hwn yn hygyrch ac yn addysgiadol. Rhannwch gyda'ch 
teulu, ffrindiau a chydweithwyr. Gellir gweld manylion sut y gallwch danysgrifio ar y 
dudalen olaf, ac i weld rhifynnau blaenorol, ewch i'm gwefan http://www.dyfedpowys-
pcc.org.uk/cy/your-neighbourhood/newsletters/ neu cysylltwch â fy swyddfa ar 01267 
226440 / opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Diolch am ddarllen, 
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Tro Cyntaf i'r Angel Cyllyll ymweld â Chymru 
Bu’n fraint gennyf gefnogi a noddi ymweliad cyntaf yr Angel Cyllyll â Chymru wrth i ni groesawu’r cerflun i’r 
Drenewydd, Powys, 4 -19 Ionawr 2020. 

Drwy ddod â’r Angel i’r Drenewydd, ymrwymodd fy swyddfa â Chyngor Sir Powys i gynnal 28 diwrnod o 
raglenni a gweithdai addysgol dwys. Hefyd, dyna’r rhanbarth cyntaf i ymrwymo i dargedu a dirprwyo 10,000 o 
Hyrwyddwyr Atal Trais. Mae’r ymgyrch hon yn cynnwys ysgolion a grwpiau ieuenctid drwy alluogi pobl ifainc i 
sefyll yn erbyn pob math o drais ac ymddygiad ymosodol, nid dim ond troseddau cyllyll. Mae sawl ysgol ym 
Mhowys wedi ymweld â’r Angel Cyllyll, ac wedi elwa o’r gweithdai a drefnwyd – yn arbennig Sgwrs 
Ysgolion ymgyrch Fearless yr elusen Crimestoppers, yr wyf yn ei ariannu.  

Ardal Heddlu Dyfed-Powys yw’r lle mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr, ac mae gennym lefelau isel iawn o 
droseddau treisgar a materion sy’n ymwneud â chyllyll. Fodd bynnag, rhaid i ni beidio bod yn ddifater o ran tueddiadau 
presennol, ac fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, fy ngobaith yw y bydd ein cymunedau’n parhau’n ddiogel 
ac y byddwn yn cymryd ymagwedd ataliol tuag at leihau trosedd dros y tymor hir.

Rwy’n gweld yr ardal hon fel rhywle sydd ar y rheng flaen o ran atal troseddolrwydd rhag treiddio i mewn i’n 
cymunedau. Mae ein neges Angel Cyllyll yn ymwneud ag atal - rwy’n awyddus i weld Dyfed-Powys yn parhau 
fel y lle mwyaf diogel, ac rwyf eisiau i’n pobl ifainc deimlo’n ddiogel. Rhaid i gyflwyno’r Angel Cyllyll i’r 
Drenewydd fod yn gatalydd i hyrwyddo negeseuon atal allweddol. Byddwn ar fai pe na bawn i’n diolch i’r 
Cynghorydd Joy Jones am fod yn arweinydd cymuned lleol sy’n gwthio’r ffiniau ac sy’n gwneud i bethau 
ddigwydd ar lawr gwlad. Rwy’n gobeithio y bydd y gymuned fan hyn yn y Drenewydd ac mewn rhannau eraill o 
Bowys yn cymryd y cyfle hwn i ddeall y neges allweddol hollbwysig am atal trosedd, yn arbennig mewn 
perthynas â thrais difrifol a throseddau cyllyll. Ni fydd unrhyw fath o drais ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 
cael ei oddef.

Yn ystod ymweliad yr Angel, gosodwyd bin amnest cyllyll wrth ei ymyl, gan annog pawb i ildio unrhyw gyllyll er 
mwyn arbed bywydau. Gwagiwyd y bin cyn i’r Angel adael. Roedd y bin yn llawn. Cadarnhaodd Canolfan 
Gwaith Haearn Prydain y bydd yn creu darn o’r llafnau sydd wedi’u hildio. Ar ôl ei gwblhau, bydd y darn hwn yn 
cael ei arddangos ym Mhowys.

Bydd yr Angel Cyllyll yn caniatáu i fy swyddfa a Heddlu Dyfed-Powys weithio gyda chymuned y Drenewydd a’r 
cyffiniau er mwyn tynnu sylw at negeseuon diogelwch cymunedol allweddol a lleihau ofn trosedd o fewn yr 
ardal.   

Er nad oes unrhyw ffigurau swyddogol wedi’u 
cofnodi ar gyfer nifer y bobl sydd wedi 
ymweld â’r cerflun, mae trefnwyr a 
gwirfoddolwyr yn amcangyfrif bod miloedd 
wedi ymweld â hi yn ystod y dydd a’r nos, 
gyda nifer yn teithio i’r Drenewydd o bob cwr 
o’r DU.

Rwy’n gobeithio y gallaf hawlio mai fi oedd y 
cyntaf i groesawu’r Angel yn Gymraeg. 
Teimlaf yn gyffrous am yr hyn yr ydym wedi 
llwyddo i’w gyflawni yma yn y Drenewydd 
dros yr wythnosau diwethaf. 

Rydw i a fy nhîm wedi derbyn y Wobr 
Genedlaethol Atal Trais i gydnabod ei effaith 
gadarnhaol ar sir Powys, a chynorthwyo 
â thaith y Gofeb Genedlaethol yn erbyn 
Trais ac Ymddygiad Ymosodol o gwmpas y 
DU.
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Mae’r adborth a dderbyniwyd gan y rhai sydd wedi ymweld â’r Angel Cyllyll yn siarad cyfrolau. Dyma ddetholiad
o’r sylwadau, ar ffurf ddienw:

Pam oedd yr Angel Cyllyll yn y Drenewydd?
Hwn yw’r tro cyntaf i’r Angel Cyllyll ymweld â Chymru, ac rydyn ni’n falch ein bod ni wedi llwyddo i sicrhau Powys fel
ei leoliad o ddewis. 
Mae’r Angel Cyllyll yn teithio drwy’r DU gan bwyll mewn ymdrech i godi ymwybyddiaeth o’r argyfwng troseddau cyllyll
sy’n effeithio ar gymunedau, teuluoedd ac unigolion. Yn ogystal, mae yno i dynnu sylw at y mentrau atal ac addysg
sy’n digwydd mewn ysgolion a sefydliadau ieuenctid ledled y Drenewydd ar hyn o bryd. Mae’r cerflun hefyd yn cydnabod
bywydau rhai sydd wedi’u handwyo gan weithredoedd a throseddau sy’n gysylltiedig â chyllyll ac yn gweithredu fel
cofeb ar gyfer teuluoedd mewn galar.
O ble ddaeth y cyllyll?
Mae’r cerflun wedi’i wneud o 100,000 o arfau miniog (cyllyll fflic, cyllyll poced, twceiod, cleddyfau samwrai, cyllyll cegin)
a gasglwyd mewn amnestau gan y 43 heddlu yn y DU. Mae pob un wedi’i sterileiddio a’i ddi-finio.
Pwy greodd yr Angel Cyllyll?
Y cerflunydd Alfie Bradley a greodd yr Angel Cyllyll, ynghyd â Chanolfan Gwaith Haearn Prydain yn Swydd Amwythig.
Mae amryw o ddinasoedd wedi bod yn croesawu’r cerflun er mwyn codi ymwybyddiaeth o droseddau cyllyll ledled y
DU.  
Pwy mae’r Angel Cyllyll yn targedu?
Dylai’r Angel Cyllyll daro tant â phawb ohonom, wrth i ni wrando ar adroddiadau newyddion dyddiol am droseddau
cyllyll a bywydau coll. Mae’n gobeithio codi ymwybyddiaeth yn y cymunedau mae’n ymweld â nhw drwy ddarparu
canolbwynt, i gwestiynu’r marwolaethau disynnwyr a cholli bywydau, yn ogystal â chefnogi’r heddlu a rhaglenni addysg
ysgolion.
Os oes gennych unrhyw wybodaeth, rhowch wybod i’r heddlu drwy alw 101, neu galwch Crimestoppers
Cymru yn ddienw ar 0800 555 111 
Os ydych chi’n berson ifanc, cewch ragor o wybodaeth am droseddau cyllyll drwy alw heibio i fearless.org
#angelcyllyllydrenewydd                   #AngelCyllyll

“Mor bwerus. Mae’n anfon neges mor
bwysig. Mae’n dda iawn gweld Angel
heddwch yn y Drenewydd.”

“Mae’n peri i rywun feddwl ac yn
codi ymwybyddiaeth o’r ffaith nad
yw unrhyw fath o drais yn dderbyniol.”

“Ysbrydoledig - dylai pawb
ymweld â’r Angel.”

“Anhygoel a phwerus - yn sicr,
roedd yn werth ymweld.” “Mae hyn mor bwerus o ran annog pobl i

ollwng y gyllell. Da iawn, y Drenewydd,
am groesawu’r Angel.”

“Mae’r angel yn deyrnged arbennig i
bawb sydd wedi dioddef neu sydd
wedi colli eu bywyd oherwydd cyllyll.”

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ymwelais â Chanolfan Gwaith Haearn Prydain, a
dyna pryd y gwelais yr Angel Cyllyll am y tro cyntaf. Yn ogystal â’i faint, cefais fy
syfrdanu gan y neges bwerus iawn a’r hanes tu ôl i’w greu. 
Yn ddiweddar, gwelais ei fod ar daith a’i fod yn dod yn symbol ar gyfer atal trais,
ac roeddwn i eisiau i Bowys gael cyfle i fod yn rhan o’r daith hon a sefyll yn
erbyn trais o unrhyw fath. Gyda chefnogaeth Dafydd Llywelyn, a Clive Knowles
o Ganolfan Gwaith Haearn Prydain, cychwynnodd y daith.
Nid yw ymweliad yr Angel Cyllyll yn ymwneud â’r Drenewydd yn unig...mae’n
ymwneud â Phowys a’r gymuned gyfan, adeiladu pontydd, sefyll ynghyd, amddiffyn
y rhai sy’n agored i niwed ac ail-addysgu’r rhai sydd wedi gwneud camgymeriadau
difrifol yn eu bywydau.
Os yw cymunedau’n sefyll gyda’i gilydd, gallant gyflawni pethau anhygoel, a phe
bai Powys yn medru dod yn sir sy’n sefyll yn erbyn trais...byddai’n le hapusach.
Y Cyngorydd Joy Jones 
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Buddsoddiad mewn ymagwedd newydd tuag at gyllido
cymunedol
Rydw i wedi buddsoddi mewn cronfa newydd yn dilyn y gwaith adfywio diweddar o ran strwythur 
Plismona Bro ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys. 

Bydd pob un o’r 14 o Dimau Plismona Bro ar draws ardal yr heddlu’n derbyn £10,000 i’w wario o fewn 
y cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu, a’r cymunedau eu hunain fydd y cyrff penderfynu 
allweddol yn y broses Gyllidebu Cyfranogol hon. Bu Swyddogion Plismona Bro Sir Gaerfyrddin, 
Ceredigion, Sir Benfro a Powys ar sesiwn hyfforddi yn y Drenewydd yn mis Chwefror er mwyn 
cychwyn ar y broses hon. Drwy hyn bydd swyddogion heddlu lleol yn cydweithio’n agos gyda’r 
gymuned leol er mwyn galluogi’r cyhoedd i wneud penderfyniadau pwysig ynghylch sut y bydd arian 
yn cael ei wario.

Rydw i wedi ymrwymo i gyllido’r ymagwedd newydd a blaengar hon tuag at gyllido cymunedol gan fy 
mod yn credu ei bod yn hanfodol fod gan breswylwyr lleol lais yn y modd y mae arian yn cael ei wario 
yn eu hardal leol. Nhw sydd yn y sefyllfa orau i weithio gyda’r heddlu, ac yn wir asiantaethau partner 
eraill, i adnabod lle y mae angen yr arian a beth fyddai fwyaf o fudd i’r cymunedau lleol. Cymunedau 
ddylai fod yn dylanwadu ar y penderfyniadau.

Bydd y cyllid ar gael o 1 Ebrill 2020 unwaith i’r prosesau cyllido cael eu sefydlu. Bydd yr ymagwedd 
newydd hon yn cael ei mabwysiadu’n gyntaf gan swyddogion y Drenewydd a’r cymunedau y maen 
nhw’n eu gwasanaethu. Yna bydd yn cael ei lledaenu ar draws y 13 ardal Plismona Bro sy’n weddill. 
Mae swyddogion y Drenewydd eisoes wedi adnabod partneriaid y byddant yn gweithio ochr yn ochr â 
nhw sydd wedi arwain at gyllid pellach yn dod ar gael. 

Meddai’r Uwcharolygdd Ifan Charles, Comander Rhanbarthol Powys a’r arweinydd ar gyllidebu 
cyfranogol o fewn yr heddlu:

“Mae cyllidebu cyfranogol yn ffordd o roi mwy o lais i gymunedau o ran y modd y mae eu cymunedau’n datblygu.

“Datrys problemau er mwyn darganfod atebion tymor hir a fydd yn datrys y materion sy’n achosi’r niwed mwyaf i gy-
munedau sydd wrth wraidd ein model plismona newydd.

“Drwy ymgysylltu a datrys problemau cymunedol ar sail gwybodaeth, dylai’r strwythur cymunedol newydd ostwng y
niwed hirdymor i’n cymunedau, a thrwy hynny’r galw ar ein swyddogion ymateb, ond fydd hyn ond yn gweithio os bydd
ein cymunedau a’n partneriaid yn cymryd rhan i'r un graddau.”

“Mae cyllidebu cyfranogol wedi gweithio’n dda mewn mannau eraill ac rwyf yn gyffrous iawn i gael arwain cyflwyniad
yr ymagwedd flaengar hon yma.” 

Gwelwch isod restr o 14 ardal y Timau Plismona Bro:

1. Aberdaugleddau
2. Doc Penfro
3. Dinbych-y-Pysgod
4. Hwlffordd
5. Tref Llanelli
6. Llanelli Wledig
7. Caerfyrddin
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8. Rhydaman
9. Gogledd Ceredigion
10. Canol Ceredigion
11. De Ceredigion
12. Gogledd Powys
13. Canol Powys
14. De Powys
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Cyhoeddais y byddaf yn cynyddu praesept yr heddlu
o £1 y mis, gan barhau i fod â’r praesept Treth Gyngor
isaf yng Nghymru.
Bydd y cynnydd yn fy alluogi i fuddsoddi mewn gwasanaethau plismona yn ardal Dyfed-Powys. Bydd preswylwyr 
yn elwa o gynnydd o 42 o swyddogion ymateb ac ymchwilio lleol, gyda 38 rôl arbenigol ychwanegol sy'n cynnwys 
delio â Cham-drin Domestig, troseddwyr difrifol a threisgar a bregusrwydd. Yn ogystal, bydd cynnydd pellach 
mewn staff i gefnogi cyflwyno meysydd plismona allweddol, er enghraifft, Bregusrwydd a gwella cyswllt cyhoeddus 
â'r gwasanaeth.

Yn ystod yr ymgynghoriad a gynhaliwyd roedd 60% o ymatebwyr yn barod i dalu £2 neu £1.50 ychwanegol bob 
mis trwy Praesept yr Heddlu, gyda 40% yn barod i dalu £1 ychwanegol bob mis. Bydd y cynnydd praesept yn 
codi praesept eiddo band D ar gyfartaledd o 4.83% i £260.56 y flwyddyn; sef y praesept isaf yng Nghymru o 
hyd.

Cyflwynais fy nghynnig i Banel yr Heddlu a Throseddu. Cytunodd y Panel yn unfrydol i dderbyn y cynnig 
praesept.

Rwyf wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau’r lefelau treth gyngor isaf yng Nghymru wrth sicrhau bod y gwasanaeth 
yn cael ei ddatblygu ar gyfer y dyfodol. Mae'r system teledu cylch cyfyng newydd yn cefnogi swyddogion 
rheng flaen ac ymchwiliadau yn fawr ac rwy'n hyderus y bydd buddsoddiadau o'r fath yn gwella'r gwasanaeth a 
ddarperir i gymunedau lleol.
Rhaid blaenoriaethu adnoddau ychwanegol ar gyfer ymateb yn lleol ac ymchwiliadau tra hefyd yn sicrhau 
ein bod yn amddiffyn ac yn cefnogi'r rhai sy'n agored i niwed. 

I gael gwybodaeth fanwl am gynnig praesept yr heddlu ar gyfer 2020/21, ewch i 
http://www.dppoliceandcrimepanel.wales/home/meetings/2020/feb February-7-2020/

I gael rhagor o wybodaeth am braesept yr heddlu a osodwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ewch i 
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/the-office/finance/precept-and-medium-term-financial-cynllun/

Digwyddiad teledu cylch cyfyng a gynhaliwyd ar gyfer
Cynghorwyr Sir
Dydd Gwener 15 Chwefror 2020, fe wnes i gynnal digwyddiad arbennig ym mhencadlys Heddlu Dyfed Powys i 
ddathlu cwblhau’r prosiect o ailgyflwyno isadeiledd Teledu Cylch Cynfyng (TCC) newydd mewn 24 tref yn Sir 
Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.

Pan addawais i adeg yr etholiad y byddaf i'n ailosod camerâu TCC yn yr ardal heddlu, roeddwn yn benderfynol 
o weld hyn yn dwyn ffrwyth, a bellach mae dros 150 o gamerau manylder uwch, sydd a’r gallu i droi 360 gradd
wedi eu gosod mewn 24 tref. Cymerodd y prosiect hwn lawer iawn o ymdrech gan lawer o wahanol bobl -
diolch.

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 yr 
heddlu. 5
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I ddathlu'r cyflawniad, gwahoddais Gynghorwyr a chynrychiolwyr cymunedol eraill i Bencadlys yr Heddlu i weld 
drostynt eu hunain sut mae camerâu yn cael eu monitro'n rhagweithiol o gyfres fonitro ganolog, ac i ddeall lefel 
y buddsoddiad a wneir ac iddynt weld yr effaith y mae teledu cylch cyfyng eisoes yn cael.

Penderfynwyd ar leoliadau’r camerau drwy wrando ar bryderon cymunedol yn ogystal a dadansoddi data ar 
batrymau troseddu o fewn Dyfed Powys. Roedd hyn yn cynnwys dadansoddi data trosedd trefi, nifer y 
galwadau brys a galwadau difrys am wasanaeth yr heddlu; lefel digwyddiadau trosedd casineb (hate crime) ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yr adroddwyd amdanynt.

Mae'r camerâu yn cael eu monitro'n rhagweithiol gan dîm o bedwar gweithredwr teledu cylch cyfyng sy'n cael 
eu goruchwylio gan gydlynydd teledu cylch cyfyng o ystafell sydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Gyfathrebu'r 
Heddlu, lle derbynnir yr holl alwadau brys a brys / di-argyfwng am gefnogaeth yr heddlu.

Yn ogystal â helpu i atal a datrys troseddau, mae TCC yn cynorthwyo i amddiffyn pobl sy’n agored i niwed yn yr 
ardal heddlu. 

Am ragor o fanylion am y cynllun I ailgyflwyno TCC sy’n cynnwys rhestr o drefi sydd wedi ac yn cael camerau, cliciwch
yma : https://www.dyfed-powys.police.uk/en/accessing-information/cctv-in-dyfed-powys-police/

Dywedodd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, “Mae’n rhaid canmol
Comisiynydd yr Heddlu am ei benderfyniad nid yn unig i wrthdroi penderfyniad ei
ragflaenydd, ond i sichrau fod y camerau yn cael eu gosod ar draws Dyfed-Powys a’u
bod o’r safon uchaf posib. Eisoes yn ein prif drefi yn Sir Gar mae’r penderfyniad wedi
profi ei ddilysrwydd gan fod y camerau wedi bod o gymorth wrth geisio dal a dedfrydu
troseddwyr. Bum yn erfyn am sicrhau diogelwch canol tre Llanelli ers tro byd - nawr fod y
camerau yn eu lle mae pawb yn teimlo’n hapusach gan fod modd I heddlu gadw golwg
parhaus ar yr hyn sy’n digwydd yno.”

“Roedd hi’n braf cael ymweld a’r ystafell weithredu yn y Pencadlys a chael gweld pa mor
effeithiol yw’r system a’r ffordd mae’r tim yn gweithredu. Fel Arweinydd Sir Gar, gallaf
ond canmol brwdfrydedd Dafydd yn ei ymdrech I sicrhau fod yr ardal yma yn parhau I
fod y lle mwya’ diogel ym Mhrydain’.”

Dywedodd y Cynghorydd Ceredig Davies o Aberystwyth, Ceredigion, “Fel cynghorydd
ward canol Aberystwyth, lle mae wyth camera teledu cylch cyfyng erbyn hyn, roeddwn i
o’r farn mai cam am yn ôl oedd hi ychydig flynyddoedd yn ôl i roi'r gorau i weithredu’r
camerâu. Roedd y camerâu’n cael eu cydnabod gan breswylwyr a busnesau fel offeryn
defnyddiol wrth fonitro ymddygiad troseddol a gwrthgymdeithasol yn y dref. Roeddwn yn
amheus a fyddem yn eu gweld yn dychwelyd ond nid oedd sail i'm pryderon fel y daeth
i’r amlwg pan ymwelais yn ddiweddar â'r ystafell fonitro ganolog ym mhencadlys yr
heddlu yng Nghaerfyrddin.

“Nid yn unig mae ein camerâu yn ôl ond mae mwy ohonynt ac mae ansawdd y lluniau
fideo yn llawer gwell na'r hyn a oedd gennym yn flaenorol. Rwy’n canmol Comisiynydd
yr Heddlu a Throseddu am gadw at addewid ei faniffesto a chyflawni system mor
fodern”.
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Dal Heddlu Dyfed-Powys i Gyfrif 
Mae fy swyddfa wedi cyflwyno proses o’r enw “Craffu Cefnogol”, sy’n ffordd o gyflawni fy nyletswyddau i ddal y 
Prif Gwnstabl i gyfrif wrth ddarparu gwasanaethau plismona yn effeithiol ac effeithlon, drwy ystyried materion y 
gallaf gael yr effaith fwyaf arnynt. 

Ym mis Chwefror, cynhaliais adolygiad o gyffredinolrwydd a 
ffactorau sy'n effeithio ar ddioddefwyr yn tynnu'n ôl, ac rwyf wedi 
gwneud nifer o argymhellion er mwyn sicrhau y cyflwynir y 
gwasanaeth gorau posibl i ddioddefwyr yn ardal Dyfed-Powys.

Cafodd yr adroddiad llawn ar yr adolygiad o ddioddefwyr yn tynnu'n ôl
ei rannu ag aelodau o'r Panel Heddlu a Throseddu lleol yn eu cyfarfod
cyhoeddus ar 21ain o Chwefror 2020.

Wedi'i sbarduno gan gynnydd amlwg yn nifer y dioddefwyr sy'n tynnu cefnogaeth ar gyfer ymchwiliadau i droseddau 
domestig a rhywiol yn ôl, achosion unigol y tynnwyd fy sylw atynt, a'i gyfrifoldeb i oedd weithredu fel llais dioddefwyr, 
roedd yr adolygiad yn craffu ar y canfyddiadau o nifer o adroddiadau blaenorol ar y pwnc ac yn cyflwyno adborth 
a dderbyniwyd gan ddioddefwyr.

Adroddodd dros 80% o ddioddefwyr a dynnodd eu cefnogaeth ar gyfer ymchwiliad yn ôl eu bod yn fodlon â'u 
profiad cyffredinol, ond mae'n hollbwysig fod y dioddefwyr hyn yn medru cael mynediad at y gefnogaeth briodol 
i'w helpu i ymdopi ag effaith y drosedd a dod drosti.

Er bod dioddefwyr yn amlwg yn flaenoriaeth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, mae rhai pryderon ynghylch cysondeb a 
chywirdeb y data a ddefnyddir i hysbysu cynllunio camau gweithredu. Mae dyblygu yn y cyswllt sy'n cael ei wneud 
gyda dioddefwyr a diffyg ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael.

Mae cyfres o argymhellion wedi eu derbyn gan y Prif Gwnstabl, Mark Collins, sydd wedi nodi manylion y camau 
gweithredu a gynlluniwyd gan yr Heddlu mewn ymateb ffurfiol i’r Comisiynydd. Bydd swyddfa'r Comisiynydd yn defnyddio'r 
cynllun gweithredu hwn i adolygu cynnydd yr Heddlu dros y misoedd nesaf.

Rydw i wedi fy nghalonogi gan ymateb yr Heddlu i’r ffaith fod fy swyddfa’n ymgymryd â’r gwaith hwn, ac rwyf yn diolch 
i’r holl rai a gyfrannodd yn onest ac yn drylwyr i’r adolygiad. Mae dioddefwyr wrth galon pob dim a wnawn, ac mae'n 
hollbwysig fod eu lleisiau'n cael eu clywed a'n bod ni'n darparu gwasanaeth sydd wedi'i deilwra i'w hanghenion. Bydd 
fy swyddfa'n parhau i hyrwyddo amryw o ffyrdd y gall dioddefwyr rannu eu profiad a rhoi adborth ynghylch sut y gellid 
gwella gwasanaethau. Byddwn yn annog unrhyw un sydd wedi cael profiad o'n gwasanaethau i ddefnyddio'r cyfleoedd 
hyn i'n helpu i lunio darpariaeth yn y dyfodol.

Ceir yr adroddiad llawn, crynodeb a blog fideo’r Comisiynydd ar 
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-thryloywder/craffu/

Cynllun Peilot Arsylwyr Annibynnol â Dalfeydd -
Lansio’r Ail Gam  
Ym mis Medi, roeddwn yn falch iawn o gael cyhoeddi mai fy Nghynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd oedd
yr unig un yng Nghymru i gofrestru ar gyfer y Cynllun Peilot Arsylwyr Annibynnol â Dalfeydd. Mae’r cynllun peilot
hwn yn cael ei gynnal gan y Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd mewn 5 ardal heddlu yng Nghymru
a Lloegr, ac mae’n anelu i ddiogelu lles y rhai y nodwyd eu bod yn agored i niwed yn nalfeydd yr heddlu, gan
gynnwys pobl ifainc a phobl â phryderon iechyd meddwl. 

Cyflwynwyd y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn dilyn Adroddiad yr Arglwydd Scarman ar derfysgoedd
Brixton ym 1981. Mae gan bob Comisiynydd Heddlu a Throseddu ddyletswydd statudol yn awr i gael cynllun
Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd effeithiol mewn grym er mwyn monitro safonau cyfleusterau dalfeydd a lles  
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unigolion sy’n cael eu cadw yn y ddalfa (carcharorion). Gwirfoddolwyr lleol yw Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd,
sy’n ymweld â dalfeydd yn wythnosol yn ddirybudd er mwyn siarad â charcharorion. Maen nhw’n gwirio ar
hawliau, rhyddidau a lles y carcharorion, ac ar amgylchedd y ddalfa ei hun er mwyn sicrhau ei bod yn ddiogel ac
yn addas ar gyfer y diben, gan helpu i gynnal safonau uchel yr Heddlu. 

Mae’r cynllun peilot wedi’i rannu’n ddau gam. Lansiwyd cam 1 ar 2 Medi 2019, pan gyflwynwyd adolygiadau o
gofnodion dalfa. Mae hyn yn galluogi fy ymwelwyr annibynnol â dalfeydd i gael gwell mewnwelediad i grynswth
y gofal a roddir i garcharorion agored i niwed yn nalfeydd Dyfed-Powys.

Lansiwyd ail gam y cynllun peilot, sy’n cael ei dreialu yn Sir Benfro, ar 24 Ionawr 2020. Mae hyn yn cynnwys rhai
newidiadau i ymweliadau’r ymwelwyr annibynnol â dalfeydd. Bydd fy ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yn ateb
amrediad o gwestiynau ar eu harsylwadau, megis sicrhau bod unigolion wedi cael gwybod am eu hawliau a’u
rhyddidau, bod oedolyn priodol neu gyfieithydd yn cael ei alw os oes angen, a pha un ai a yw carcharorion benywaidd
wedi cael mynediad at aelod staff benywaidd. Bydd y cwestiynau a’r arsylwadau ychwanegol hyn yn helpu i nodi
meysydd arfer da, a meysydd gwella os oes angen. 

Rwy’n falch iawn bod ein Cynllun fan hyn yn Nyfed-Powys wedi cofrestru i fod yn rhan o’r cynllun peilot. Mae
cyflwyno adolygiadau o gofnodion dalfa a mwy o arsylwadau yn ystod eu hymweliadau â’r ddalfa wedi caniatáu
i’m hymwelwyr annibynnol â dalfeydd gynnal gwiriad annibynnol manylach ar weithdrefnau’r ddalfa, sy’n eu galluogi
i ystyried taith gyfan carcharor drwy’r ddalfa. Mae hynny’n ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o unrhyw faterion
lleol cyfredol.

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-
Powys yn ennill Marc Ansawdd Tryloywder
Ym mis Mawrth 2020, am yr ail flwyddyn yn olynol, dyfarnwyd Marc Ansawdd Tryloywder i fy swyddfa, arwydd o 
safon ansawdd uchel mewn perthynas â thryloywder strwythurau llywodraethu a chyhoeddi gwybodaeth.

Adolygodd CoPaCC, arbenigwyr llywodraethu’r heddlu, gallu Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd i gyflawni eu 
cyfrifoldebau tryloywder statudol yn y lle cyntaf flwyddyn ar ôl etholiadau cyntaf y Comisiynwyr Heddlu a 
Throseddu. Ers hynny, dyfarnwyd y marc Ansawdd Tryloywder i 28 Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu.

Aseswyd pob Swyddfa yn ystod misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2019 gydag ymchwilydd CoPaCC yn gweithredu 
fel ‘siopwr cudd’ yn chwilio am y wybodaeth ofynnol ar wefan pob Swyddfa.

Aseswyd 32 Swyddfa eleni ac mae CoPaCC wedi cyhoeddi, er gwaethaf trothwy pasio uwch a’r meini prawf 
‘rhwyddineb defnydd’ newydd, hy, pa mor hawdd yw hi i aelod o’r cyhoedd ddod o hyd i’r wybodaeth, bod 28 
Swyddfa wedi cyrraedd y safon ofynnol ar gyfer y Marc Ansawdd 'Agored a Thryloyw' 2020, gan gynnwys fy 
swyddfa. 

Gallwch fod yn hyderus fy mod yn cyflawni fy nghyfrifoldebau cyhoeddi, gan fod fy swyddfa hefyd wedi 
derbyn Marc Ansawdd Cenedlaethol CoPaCC ar gyfer Tryloywder yn ystod 2018/19. Mae'r swyddogaeth 
gydymffurfio 

“Mae cymryd rhan yn y cynllun peilot wedi rhoi gwell mewnwelediad i mi i daith
carcharorion drwy’r ddalfa, ac rwy’n medru cymryd golwg ehangach a mwy
gwybodus yn ystod fy ymweliadau fel ymwelydd annibynnol â dalfeydd. Mae’r
cynllun peilot eisoes wedi datgelu arfer da, yn ogystal â meysydd gwella posibl
y bydd angen craffu arnynt yn fanylach. Dylai’r cynllun peilot roi gwybodaeth
ddefnyddiol a fydd yn helpu i ddatblygu arfer gorau er mwyn diogelu pobl sy’n
agored i niwed yn y ddalfa.” John Jones, Ymwelydd Annibynnol â Dalfeydd.
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yn fy swyddfa yn sicrhau y gweithredir ar unrhyw newidiadau a diweddariadau i ddeddfwriaeth a bod gan aelodau'r
cyhoedd lwybr i ofyn am wybodaeth sydd gennym. Fel un o 28 swyddfa i gael y wobr, mae fy swyddfa wedi profi
eu bod yn darparu gwybodaeth annibynnol, gyson a chlir ar fy ngweithgaredd a'm perfformiad.

Buddsoddiad y Comisiynydd 
Yr wyf wedi ymrwymo i gadw ein cymunedau'n ddiogel, gan ddiogelu'r rhai sy'n agored i niwed a diogelu ein 
cymunedau rhag bygythiad difrifol. Drwy fy Nghronfa Gymunedol, dyfernir nifer o grantiau bach i grwpiau 
cymunedol sy'n gweithio i gyflenwi prosiectau pwysig yn eu hardal sy'n cefnogi gweledigaeth y Cynllun Heddlu 
a Throseddu. Mae wardiau Glanymor a Thyisha yn Llanelli wedi'u dosbarthu ymhlith y wardiau mwyaf difreintiedig 
yn ôl Mynegeion Cymru o Amddifadedd Lluosog ac mae cryn dipyn o waith ar y gweill i fynd i'r afael â rhai o'r 
heriau a brofir yn y cymunedau hyn. Fel rhan o hyn, rwyf wedi ymrwymo i fuddsoddi £50,000 tuag at amrywiaeth
o brosiectau a gyflwynir gan y cymunedau eu hunain. Amlinellir y rhain isod:

Swyddogion Cymorth Cyffuriau Estyn Allan Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed £17,500: Bydd y
prosiect hwn yn caniatáu ar gyfer recriwtio dau swyddog cymorth cyffuriau estyn allan ar sail sesiynol. Mae ofn
yn un o sawl rhwystr a wynebir gan unigolion yn yr ardal. Nodwyd pobl ifainc ac oedolion yn yfed alcohol mewn
mannau cyhoeddus, gwerthu a chymryd cyffuriau (gan gynnwys nodwyddau a chwistrelli’n cael eu canfod), tipio
anghyfreithlon, graffiti, pobl yn gyrru ar lwybrau a phalmentydd, mygio, ymddygiad stwrllyd a sŵn gyda’r nos,
goryrru a gyrru peryglus, lladradau o geir, a phobl ifainc yn loetran / ymgasglu fel materion allweddol. Mae
oblygiadau hyn yn cael effaith negyddol ar fywydau llawer, gan effeithio ar iechyd a lles. Â llinellau cyffuriau’n
amlwg yn yr ardal, mae mwy o gyffuriau’n cael eu rhannu yn yr ardal, gan arwain at fywydau unigolion sy’n
agored i niwed yn cael eu rhoi mewn perygl mawr.  

Prosiect Garddio Cyngor Sir Gaerfyrddin £4000: Bydd y prosiect yn creu cyfleoedd i bobl ifainc wella eu
sgiliau garddio a thirlunio mewn amgylchedd anffurfiol, gan ddileu rhwystrau cost, gofal plant a thrafnidiaeth.
Bydd y prosiect hwn yn targedu 8- 10 unigolyn 16 oed a hŷn sy’n gweithio gyda’r gwasanaeth ieuenctid yng
nghanolfan Bwlch. Nodwyd fod yr unigolion sy’n gweithio gyda’r gwasanaeth ieuenctid mewn perygl o beidio â
bod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant, neu’n gweithio gyda’r tîm cyfiawnder ieuenctid. Ar ôl cwblhau’r
prosiect, bydd yr unigolion wedi cyflawni Lefel 1 uned Garddio Cymunedol Agored. Yr ardd a ddefnyddir bydd yr
ardd yng nghanolfan Bwlch. Mae’r bobl ifainc yn awyddus i adfywio’r ardd honno fel gardd gymunedol.

Prosiect ‘Be Fearless’ Crimestoppers Llanelli £13,150: Wedi’i anelu at bobl ifainc 11-16 oed, mae prosiect
Be Fearless Llanelli’n ceisio helpu i adeiladu ar y prosiect Cymreig a’i leoli. Mae’n anelu i atal a lleihau troseddau
ieuenctid yn Llanelli, a galluogi pobl ifainc i deimlo’n hyderus a chryf os ydynt yn dod i gysylltiad â throsedd.
Bydd uwchgynhadledd ddwyieithog ar gyfer pobl ifainc yn cael ei chynnal a fydd yn gysylltiedig â gweithdai Fearless
sydd wedi’u targedu at ysgolion cynradd (blynyddoedd 5 a 6) ac ysgolion uwchradd yn nhref Llanelli, gan gynnwys
Glan-y-môr. Bydd hyn yn grymuso pobl ifainc i oresgyn heriau cyfredol o gwmpas gweithgarwch sy’n gysylltiedig
â chyffuriau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, camfanteisio’n rhywiol ar blant a seiberdroseddu, ac yn gwahodd
pobl ifainc i hyrwyddo Fearless.org ymysg eu cyfoedion. Targedir ymgyrch farchnata hyrwyddol a digidol yn ardal
tref Llanelli gan ddefnyddio deunyddiau a sianeli cyfryngau cymdeithasol. Anelir yr ymgyrch at bobl ifainc, a bydd
yn hyrwyddo Fearless.org yn benodol i’w hannog i ddysgu am faterion trosedd ac adrodd amdanynt. Mae

Dywedodd Paul Grady, Pennaeth Heddlu Grant
Thornton, darparwyr sicrwydd a noddwyr Marc
Ansawdd Tryloywder CoPaCC “O’m rhan i, mae’r
Swyddfeydd hyn i gyd wedi dangos eu bod yn dryloyw
yn yr hyn a wnânt, gan fodloni gofynion cyfreithiol
perthnasol. Maent yn cyflwyno gwybodaeth allweddol
mewn fformat hygyrch ar eu gwefannau. Rwy'n eu
llongyfarch i gyd ar eu gwaith, ac edrychaf ymlaen at
yr hyn yr wyf yn ymddiried ynddo a fydd yn waith
rhagorol parhaus gan bob un ohonynt yn y maes
hwn.”
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Arddangosiadau Cymunedol a Sesiynau Trafod yn dilyn cyhoeddi ffilm newydd Fearless, ‘Running the Lines’,
yn ddiweddar, yn codi ymwybyddiaeth o’r ffordd y mae gangiau llinellau cyffuriau’n ecsbloetio pobl ifainc i werthu
cyffuriau. Mae’n gweithredu fel canolfan i bob asiantaeth bartner fod yn bresennol, gan roi cyfleoedd ychwanegol
i breswylwyr Glan-y-môr ofyn unrhyw gwestiynau neu godi unrhyw bryderon a allai fod ganddynt.

Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl Droed Dinas Abertawe - Seaside Kicks £5001: Bydd y prosiect hwn
yn gweithio gyda’r Rhaglen Uwch Gynghrair Genedlaethol; Kicks. Dyma un o brif raglenni cymunedol yr Uwch
Gynghrair. Cynhelir y prosiect ar draws Glan-y-môr a Thyisha, gyda phobl ifainc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau
adeiladol, gan gynnwys amrediad eang o sesiynau addysgol a datblygiad personol, chwaraeon a hyfforddi. Bellach
mae dros 150 o ieuenctid yr ardal yn cymryd rhan mewn gweithgraeddau ymarferol amrwyiol yn wythnosol gyda’r
Seaside Kicks. Mae’r ieuenctid yn cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi pel-droed yn ogystal a sesiynau
addysgiadol, anffurfiol sy’n mynd i’r afael a nifer o faterion yn ymwneud a throseddau amrywiol.

Mae’n fraint i mi gael bod yma i weld drosof fy hun y dylanwad cadarnhaol mae menter fel Seaside Kicks
yn ei gael ar ieuenctid, a’r gymuned ehangach. Fel un sydd yn ymddiddori mewn chwaraeon, ac wedi
chwarae peldroed ar sawl lefel yn fy ieuenctid, rwy’n llawn ymwybodol o ddylanwad y mae chwaraeon ac
ymarfer corff yn ei gael ar iechyd a lles unigolion a chymunedau yn gyffredinol.

Mae’r fenter yn cael ei rhedeg drwy raglan
genedlaethol ‘Kicks’ Uwch Gynghrair
Lloegr, ac sy’n cael ei darparu yn lleol gan
Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pel-droed
Dinas Abertawe. Nod y rhaglen yw defnyddio
pel-droed a chwaraeon yn gyffredinol i
ysbrydoli ieuenctid sy’n byw mewn
ardaloedd di-frenitiedig. 

Clwb Ieuenctid Glan-y-môr YMCA Abertawe £9000: Y prosiect yw creu cyfleuster clwb ieuenctid yn ardal
Glan-y-môr. Y lleoliad o ddewis fyddai parc y clwb cymdeithasol, sef Parc y Goron. Bydd gweithgareddau
wedi’u teilwra’n cael eu cyflwyno, a bydd cefnogaeth gan sefydliadau arbenigol. Y gynulleidfa darged fydd
pobl ifainc 12 oed a hŷn. Bydd amrediad eang o fentrau ar gyfer y bobl ifainc a fydd yn eu cefnogi i wella eu
sgiliau, adnabod llwybrau gyrfa, derbyn cyngor ac arweiniad, cefnogaeth i wella lles, a gwybodaeth am ddiogelwch
digidol a seiberfwlio.  

Dywedodd Craig Richards o Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Dinas
Abertawe, “Mae Premier League Kick yn darparu sesiynau pêl-droed wythnosol am ddim
a gweithdai addysgol i bobl ifanc, gan roi cyfleoedd, cefnogaeth a llwybrau iddynt
gyrraedd eu llawn potensial, a’u dargyfeirio rhag trosedd a throseddwyr. Roedd yn bleser
croesawu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn i sesiwn Seaside Kick
i weld cymaint o bobl ifanc yn cael hwyl mewn  amgylchedd ddiogel”. 

Ychwanegodd Sean Rees, Cynghorydd Tref Llanelli ar gyfer Ward Glanymor,
“Roeddem yn falch iawn o groesawu’r Comisiynydd i Seaside Kicks. Mae ei gyllid wedi
helpu i wneud hyn i ddigwydd. Mae hwn yn waith partneriaeth ar ei orau. Mae’n bleser i
allu gweld cydweithio rhwng Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Dinas
Abertawe, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Heddlu Dyfed Powys, Ysgol PenRhos,
Clwb Peldroed Seaside, Cyngor Tref Llanelli a’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar
brosiect mor gyffrous.

“O ystyried ei lwyddiant ysgubol, yr her nesaf nawr yw ceisio gwneud ‘Kicks’ yn brosiect
parhaol yng Nghymuned Glanymor”. 
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Hyfforddiant Gwirfoddolwyr - Fusion Cyngor Sir Gaerfyrddin £600: Cynigir datblygu gweithgareddau
dargyfeiriol yn ardaloedd Glan-y-môr a Thyisha, gan annog cydlyniad cymunedol. Byddai’r gweithgaredd
dargyfeiriol hwn yn canolbwyntio ar fowlio. Does dim llawer o weithgareddau am ddim neu am bris isel yn yr
ardal ar gyfer plant a phobl ifainc. Â thrafnidiaeth yn broblem i lawer, mae gweithgareddau estyn allan yn hollbwysig
ar gyfer atal diflastod. Tynnwyd sylw at hyn yn yr ymgynghoriad a gynhaliwyd yn yr ardal. Er bod clybiau pêl
droed lleol yn y wardiau, mae’r amrediad o ran chwaraeon a hamdden yn gyfyngedig. Cynigir hyfforddi gwirfoddolwyr
lleol i gyflwyno gweithgareddau estyn allan ar gyfer Glan-y-môr a Thyisha. Byddai’r arian yn cael ei ddefnyddio
i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn derbyn yr hyfforddiant cywir.  

Lleisiau Ieuenctid: Rhaglen Etifeddiaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin a Fusion Cyngor Sir Gaerfyrddin
£1000: Bydd digwyddiad dathlu hefyd yn cael ei gynnal. Pobl ifainc sydd wedi cael mynediad at brosiectau
ieuenctid lleol fydd yn trefnu ac yn cyflwyno’r digwyddiad hwn. Bydd hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau a rhoi
gwybod i eraill am ganlyniadau cymryd rhan yn y prosiectau

Cysylltu â chymunedau 
Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, mae’n hanfodol bod gen i ddealltwriaeth gadarn o’r materion sy’n 
effeithio arnoch chi ac sydd bwysicaf i chi, a bod y cyhoedd yn deall fy rôl. 

Dyma gipolwg ar rywfaint o weithgaredd diweddar ers fy rhifyn ym mis Rhagfyr o Gyswllt Cymunedol. 

Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020
09:00 - 10:00 - Ymweld â Chanolfan Treftadaeth Doc Penfro
Treuliais ddiwrnod yn Sir Benfro yn ymgysylltu â'r gymuned. Dechreuais y diwrnod drwy ymweld â Chanolfan 
Treftadaeth Doc Penfro. Roedd yn ddiddorol gweld yr arteffactau hanesyddol a chwrdd â'r gwirfoddolwyr sy'n 
rhedeg y ganolfan. Mae'r Ganolfan dreftadaeth yn cynnal digwyddiadau amrywiol ac yn darparu sesiynau 
rheolaidd wedi'u hanelu at unigolion lleol sy'n dioddef o salwch cof, a'u gofalwyr.

12:00 - 12:45 - Ymweliad â’r Oriel VC 
Yn y prynhawn, teithiais i Hwlffordd i gwrdd â Barry John a’i dîm ac Oriel VC i glywed 
am eu gwaith cadarnhaol yn y gymuned. 

13:35 - 15:35 - Ymweliad a Gorsaf Heddlu Hwlffordd 
Yma, fe gwrddais â'r Tîm Plismona Cymunedol lle cefais ddiweddariad gweithredol yn yr ardal. Gwnaethom 
hefyd drafod menter 'Stryd yr Wythnos' sydd wedi cynyddu cyfleoedd ymgysylltu â'r gymuned yn sylweddol ar 
gyfer Tîm Plismona Cymunedol Aberdaugleddau, a chynyddu hyder y gymuned ym maes plismona'r ardal hon.

15:35 - 16:35 - Cyfarfod gyda Clwb Ieuenctid Hwlffordd 
Yma cwrddais â’r Gweithiwr Ieuenctid, Hannah White lle buom yn 
trafod gwaith y Ganolfan. 
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10:15 - 11:30 - Cyfarfod cyhoeddus yn Neyland 
Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Neyland, Aberdaugleddau, lle bu aelodau o’r 
Cyngor Tref hefyd. Cafwyd trafodaethau ynghylch materion gweithredol, gan 
gynnwys teledu cylch cyfyng ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
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16:35 - 17:35 - Garth Youth and Community Project 
Fe gwrddais ag Anji Tinley a'r bobl ifanc sy'n mynychu'r Clwb Ieuenctid. Roedd 
yn brofiad gwych gweld yr effaith gadarnhaol y mae'r ganolfan yn ei chael ar y 
gymuned. 

Dydd Mercher 26 o Chwefror 2020
Ar dydd Mercher 26 o Chwefror, ymwelodd fy nhîm ymgysylltu ag Ystradgynlaid i ymgysylltu â’r gymuned a 
busnesau lleol amdano’r camerâu cylch cyfyng sydd newydd eu gosod yr wyf wedi’u hariannu. Yna ymunais â’r 
tîm yng Ngorsaf Heddlu Ystradgynlais i gwrdd â swyddogion heddlu a chynghorwyr lleol i drafod ffyrdd y gallem 
wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gymuned. 

Nes ymlaen yn y dydd, teithiodd fy nhîm ymgysylltu i Garnant lle wnaethon nhw gyfarfod â grŵp Cymorth 
Shadows, sy’n helpu ac yn cefnogi pobl sy’n wynebu anawsterau iechyd meddwl. Roedd fy nhîm yn falch o 
gwrdd â Louise a Jennifer a chlywed am y gwahaniaeth y maent yn ei wneud yn y gymuned ac ardaloedd 
ehangach. 

'DATGANIAD I'R WASG'
Llamau yn derbyn cytundeb pellach i barhau i gyflwyno
gwasanaeth ôl-drafod a chyflafareddu annibynnol ar gyfer
plant a phobl ifainc coll 
Mae achosion unigolion coll yn rhoi galw sylweddol ar wasanaethau heddlu. Er enghraifft, costiodd un plentyn 
yr adroddwyd ei fod ar goll ar 62 achlysur gwahanol dros £80,000 i Heddlu Dyfed-Powys yn 2016. 
Ond gwyddwn fod achosion cymhleth gwaelodol sy’n arwain at blentyn neu unigolyn ifanc yn mynd ar goll. Er 
mwyn mynd i’r afael â hyn, ym mis Gorffennaf 2015, comisiynodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
Llamau i ddarparu gwasanaeth ôl-drafod, cymorth a chyfryngu ar gyfer pobl ifainc yr adroddwyd eu bod ar goll 
ac sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol neu erledigaeth, a’u teuluoedd.  

Mae dros 50% o’r holl bobl sy’n mynd ar goll bob blwyddyn yn y DU yn iau na 18 oed. Testun pryder yw 
bod tua 25% o blant sy’n mynd ar goll mewn perygl o niwed difrifol, yn ôl yr Adran Addysg. Gan hynny, 
roedd yn flaenoriaeth i’r Comisiynydd werthuso effaith gwasanaeth Llamau o ran helpu i ddiogelu plant a phobl 
ifainc o’r fath sy’n agored i niwed. 

Canfu bod 25% o bob cyfeiriad i Llamau ar gyfer ôl-drafod yn arddangos arwyddion o gamfanteisio rhywiol posibl 
ar blant. Yn ogystal â chamfanteisio’n rhywiol ar blant, nodwyd materion yn ystod ôl-drafodaethau lle mae pobl
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ifainc mewn perygl sylweddol fel dioddefwyr a chyflawnwyr trosedd hefyd. Roedd Llamau’n medru rhoi’r cymorth 
gofynnol, a chyfryngu yn yr achosion hyn er mwyn ceisio torri’r cylch.

Gellir gweld effaith y gwasanaeth hwn yn y gostyngiad yn nifer yr adroddiadau a dderbynnir am bobl ifainc coll. 
Gostyngodd nifer yr achosion o bobl ifainc coll dan 18 oed o tua 30% rhwng 2015/16 a 2018/19, sy’n gyfwerth â 
dros 550 achos unigol.

Mae rhai enghreifftiau sy’n dangos llwyddiant ymyriadau Llamau’n cynnwys: 

• Merch 14 oed mewn perygl o gamfanteisio rhywiol. Adroddwyd
ei bod ar goll 10 gwaith wrth Heddlu Dyfed-Powys mewn 8
mis. Cynhaliodd Llamau 2 sesiwn ôl-drafod gyda hi, ac ar ôl
hynny, ni dderbyniwyd unrhyw adroddiadau pellach ei bod ar goll.

• Merch 17 oed mewn gofal maeth mewn perygl o gamfanteisio
rhywiol. Adroddwyd ei bod ar goll 14 gwaith wrth Heddlu
Dyfed-Powys mewn 6 mis. Cynhaliodd Llamau 3 sesiwn
ôl-drafod gyda hi, gydag ond 1 adroddiad yn cael ei dderbyn
ei bod ar goll ers y sesiwn ôl-drafod diwethaf.

• Nodwyd fod merch 17 oed a oedd yng ngofal yr Awdurdod
Lleol fel mesur diogelu mewn perygl o ddioddef camfanteisio
rhywiol. Adroddwyd ei bod ar goll 9 gwaith wrth Heddlu Dyfed-
Powys mewn 8 mis. Cynhaliodd Llamau sesiwn ôl-drafod gyda
hi, ac ers hynny, dim ond 1 adroddiad sydd wedi ei dderbyn
ei bod ar goll.

Mae’r adborth gan y rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn yn gadarnhaol iawn. Dywedodd rhai o’r plant sy’n 
defnyddio Llamau eu bod nhw’n teimlo bod y gwasanaeth yn ddefnyddiol iawn ac yn eu helpu i ddeall pa na ddylent 
fynd ar goll a’r canlyniadau posibl. Maen nhw hefyd yn dweud y byddai’n well ganddynt siarad gyda chynrychiolydd 
Llamau yn hytrach na swyddog heddlu. Mae rhai o’r sylwadau gan rieni a gofalwyr yn cynnwys y canlynol: 

“Waw, siaradodd e â chi, ond dyw e ddim yn siarad ag unrhyw un”; “Mae e wedi bod yn mynd allan o reolaeth a doedd 
dim byd yn digwydd tan i chi ddod heibio”; a “Rydyn ni wedi bod yn awyddus iawn i rywun siarad â nhw ar ôl iddynt 
fynd ar goll. Rwyf wedi bod yn galw am hyn ers amser hir.” 

Canfu astudiaeth gan Brifysgol Swydd Bedford (Rowe,2016) fod yr heddlu ond yn medru darparu cymorth 
cyfyngedig mewn achosion unigolion coll. Roedd dros hanner y bobl a gymerodd ran yn yr astudiaeth yn teimlo 
mai’r peth gorau i wneud fyddai i’r heddlu eu rhoi mewn cysylltiad ag asiantaethau arbenigol fel Llamau. Wrth 
inni ystyried bod gwasanaeth Llamau’n costio uchafswm o tua £250 fesul sesiwn ôl-drafod, a chost amcangyfrifol 
ymchwiliad unigolyn coll perygl canolig rhwng £1300 a £2400, mae’n fuddsoddiad gwerth chweil sydd wir yn 
gwneud gwahaniaeth i bobl ifainc sy’n agored i niwed.  

Roedd y cytundeb gwreiddiol i fod i ddod i ben ar 31 Mawrth 2020. Yn ddiweddar, cynhaliodd y CHTh ymarfer 
cystadleuol i wobrwyo cytundeb ar gyfer cyfnod pellach. Llwyddodd Llamau i sicrhau’r cytundeb, felly bydd yn 
parhau â’r gwasanaeth ardderchog tan 2022, gyda’r potensial i’w estyn tan 2025.

Cynhadledd Gŵyl Ddewi 2020 yn drafod heriau 
Plismona mewn Ardaloedd Gwledig
Ar 6 Mawrth 2020 cynhaliais fy mhedwaredd gynhadledd Gŵyl Ddewi flynyddol ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-
Powys. Yn dilyn cynhadledd lwyddiannus y llynedd lle trafodwyd troseddu seibr, roedd cynhadledd eleni yn 
archwiliad o blismona mewn ardaloedd gwledig. Dewisais ganolbwyntio ar Droseddau Gwledig yn y 
gynhadledd eleni gan fod ardal Dyfed-Powys yn un o'r ardaloedd mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr, ac 
roedd yn gyfle i drafod canfyddiadau dau arolwg  a gomisynais i Brifysgol Aberystwyth yn 2017 a 2019 yn 
edrych yn benodol ar droseddau gwledig. 

Cyswllt Cymunedol - Mawrth 2020
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Mae'r ardal a wasanaethir gan Heddlu Dyfed-Powys yn bennaf wledig, gyda dros filiwn hectar o dir 
amaethyddol. Mae'r nifer o gymunedau gwledig anghysbell o fewn yr ardal yn cyflwyno heriau wrth gulhau 
llwybrau troseddol posib.

Ymhlith y siaradwyr gwadd yn y gynhadledd mae unigolion a sefydliadau sy'n arbenigo mewn materion cefn 
gwlad. Roeddent yn cynnwys yr Athro Wyn Morris o Brifysgol Aberystwyth; PC Esther Davies, Swyddog Trosed-
dau Gwledig yng Ngheredigion; Emma Picton-Jones o Sefydliad DPJ, elusen sy'n darparu cefnogaeth ymarferol 
a hyfforddiant iechyd meddwl i'r rhai sy'n gweithio yn y sector amaethyddol; Cynghorydd Sir Sir Gaerfyrddin, 
Cefin Campbell sy'n aelod o'r Bwrdd Gweithredol Cymunedau a Materion Gwledig yn y Cyngor; a'r Ditectif 
Uwch-arolygydd Estelle Hopkin-Davies sy'n arwain ar  Drais Difrifol a Throsedd Cyfundrefnol o fewn yr Heddlu.

Gwasanaethau sydd ar gael i chi
Fel y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, rwyf yn comisiynu gwasanaethau’n uniongyrchol gan ddarparwyr arbe-
nigol er mwyn helpu atal trosedd, cefnogi rhai sy’n agored i niwed ac ymdrin â materion sy’n bwysig i chi. Isod
ceir manylion y darparwyr gwasanaeth a’r partneriaid sy’n cefnogi fy strategaeth.

Goleudy
Gwasanaeth Dioddefwyr a Thystion
0300 1232996

Mae Goleudy’n cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol sydd wedi’i 
bersonoli i helpu dioddefwyr, teuluoedd a thystion i ddod dros trosedd 
a’u gwneud nhw’n gryfach. Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol. 
Does dim gwahaniaeth os adroddwyd am y drosedd i’r heddlu neu 
beidio, na phryd y digwyddodd.

Gwasanaethau ar gyfer atgyfeirio, rheoli ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol 0800 012 1080

Mae Goleudy’n darparu gwasanaeth ar gyfer atgyfeirio, rheoli a gostwng ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae
Goleudy’n adnabod ac yn rheoli lefel risg ymhlith dioddefwyr, er mwyn gwella diogelwch cymdeithasol, a
lleihau effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol.

DDAS
Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Dyfed
03303 639 997
Gan weithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, amcan
Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yw lleihau niwed a achosir gan
gamddefnyddio sylweddau i ddefnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n agos
atynt a’r gymuned ehangach. Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol
Dyfed hefyd yn gweithio i adnabod troseddwyr ac ymgysylltu â nhw o’r
adeg y maen nhw’n cael eu harestio hyd at eu dedfrydu, ac uchafu
cyfran yr unigolion sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni triniaeth.
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Hafan Cymru and Gwalia
Cymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig
01267 225555
Mae Hafan Cymru a Gwalia’n cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig
mynych, dioddefwyr perygl uwch a dioddefwyr sy’n agored i niwed, yn
ogystal â’u teuluoedd. Mae dioddefwyr yn derbyn ymyrraeth mewn 
argyfwng, a chymorth emosiynol, ariannol ac ymarferol, gan gynnwys
eu cefnogi drwy’r system cyfiawnder troseddol.

Llamau
Cefnogaeth a chyfryngu ar gyfer pobl ifanc sydd ar goll
029 2023 9585
Mae Llamau’n cynnig gwasanaeth ôl-drafod, cefnogi a chyfryngu ar
gyfer plant a phobl ifanc yr adroddwyd eu bod ‘ar goll’ ac sydd mewn
perygl o ddioddef cam-fanteisio rhywiol neu erledigaeth, a hefyd eu 
teuluoedd.

Llwybrau Newydd
Gwasanaethau cymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin rhywiol
01685 379 310

Mae Llwybrau Newydd yn cynnig mynediad 24 awr i gymorth mewn 
argyfwng i ddioddefwyr a chefnogaeth barhaus mewn man diogel sy’n
cynnig cymorth cyntaf, diogelu a gofal fforensig a chlinigol arbenigol.

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru
Cyfiawnder adferol ar gyfer dioddefwyr
07860 807169 / 07860 807170

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu gwasanaeth
cyfiawnder adferol dan arweiniad dioddefwyr i rai sy’n byw yn ardal
Dyfed-Powys.

Dewis Cymru
Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth
neu gyngor am eich llesiant - neu os ydych eisiau gwybod
sut y gallwch helpu rhywun arall.

Kaleidoscope CAIS
Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Powys
01686 207 111

Amcan Kaleidoscope Powys yw lleihau niwed a achosir gan gamddefnyddio
sylweddau i ddefnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n agos atynt a’r gymuned
ehangach. Mae Kaleidoscope hefyd yn gweithio i adnabod troseddwyr
ac ymgysylltu â nhw o’r adeg y maen nhw’n cael eu harestio hyd at eu
dedfrydu, ac uchafu cyfran yr unigolion sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni
triniaeth.
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Pobl 
Cynllun Dargyfeirio Troseddwyr
01646 698820
Mae Cynllun Dargyfeirio Dyfed-Powys yn ceisio ymdrin ag ymddygiad
troseddol yn gynt o lawer yn ystod taith troseddu unigolyn drwy fynd i'r
afael â gwraidd achosion troseddu a materion iechyd a chymunedol
cysylltiedig. Ei amcan yw gostwng niferoedd dioddefwyr trosedd drwy
gynnig rhaglen pedwar mis o ymyraethau i droseddwyr cymwys yn
hytrach na’u herlyn.

Tanysgrifio!
Os hoffech danysgrifio i Cyswllt Cymunedol, fy nghylchlythyr deufisol, cysylltwch â ni. 

01267 226440                

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

www.dyfedpowys-pcc.org.uk 

DPOPCC

@DPOPCC

&
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Ar nos Fawrth, 3ydd o Fawrth 2020, cynhaliais gynhadledd ieuenctid – EIn Llais / Our Voice i drafod 
canfyddiadau ymgynghoriad diweddar ar agweddau ieuenctid tuag at blismona a throseddu.

Yn ystod Ionawr a Chwefror 2020, bu fy Swyddfa yn gweithio mewn partneriaeth â Hafan Cymru a Bwrdd 
Iechyd Hywel Dda ar ymgynghoriad er mwyn ceisio barn pobl ifanc am faterion plismona, trosedd a iechyd.  
Roedd themau’r arolwg yn edrych yn benodol ar agweddau tuag at yr heddlu; hygyrchedd yr heddlu; 
cefnogaeth yr heddlu; iechyd a lles pobl ifanc.

Fel Comisiynydd, rwy’n angerddol dros adeiladu perthynas gref â phobl ifanc, ac mae’n galonogol i weld fod 
cymaint o bobl ifanc wedi bod yn barod i gymryd rhan yn yr arolwg hwn.  Ers i mi gael fy ethol fel 
Comisiynydd, rwyf wedi ymgysylltu’n rheolaidd â grwpiau amrywiol o bobl ifanc o wahanol gefndiroedd ledled 
ardal yr heddlu, ac wedi sefydlu fforwm ieuenctid er mwyn rhoi llais i bobl ifanc.  Bydd canfyddiadau’r arolwg 
hyn yn galluogi fy swyddfa i ddarparu system ychydig yn fwy strwythuredig i’r fforwm ar gyfer y dyfodol, er 
mwyn tyfu’r fforwm, a rhoi mwy o gyfleoedd i mi ymgysylltu â phobl ifanc. 

Gyda dros 800 o bobl ifanc yn rhan o’r ymgynghoriad, cafwyd miloedd o ymatebion drwy holiaduron ar-lein a 
grwpiau ffocws, ac wrth drafod yr ymatebion gyda phartneriaid allweddol yn y Gynhadledd, rwyf wedi 
cadarnhau y bydd ystyriaeth fanwl yn cael ei roi i’r canfyddiadau wrth gynllunio ar gyfer dyfodol plismona yn 
Nyfed-Powys.

Cynhadledd Ieuenctid 




