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Croeso ...
Helo, a chroeso i rifyn Mai 2020 o’m cylchlythyr. Fel arfer, rwy’n cymryd y cyfle i’ch diweddaru yn y cylchlythyr Cyswllt
Cymunedol am y gwaith yr ymgymerwyd ag ef gan fy swyddfa a minnau yn ystod y misoedd blaenorol.

Fodd bynnag, mae’n bwysig i mi fy mod yn defnyddio’r rhifyn diweddaraf hwn o’m cylchlythyr i roi gwybodaeth bwysig
i chi mewn perthynas â’r haint coronafeirws (COVID-19); ei effaith ar fy swyddfa i a Heddlu Dyfed-Powys, a’r
gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi yn ystod y cyfnod hwn.

Mae nifer fawr o wasanaethau lleol a chenedlaethol y gallwch gael mynediad iddynt er mwyn cael cymorth yn ystod y
cyfnod hwn, a byddwn yn eich annog i ddarllen mwy am y rhain yn y tudalennau i ddod.

Bu’r misoedd diwethaf hyn yn amser i ddod ynghyd yn ein bywydau personol a phroffesiynol. Mae cydweithio a gwaith
partneriaeth wedi bod yn hollbwysig, a bu’n rhaid i’r Prif Gwnstabl Mark Collins a minnau adolygu ac addasu’r ffordd
yr ydym yn gweithio.

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu’n chwarae rôl bwysig o ran cefnogi Prif Gwnstabliaid er mwyn helpu i gadw’r
cyhoedd yn ddiogel yn ystod y coronafeirws. Yr wyf dal yn ymgysylltu’n agos â’r Prif Gwnstabl, ac yn ceisio sicrwydd
ganddo - ar eich rhan - am drefniadau’r heddlu ar gyfer ymdrin â’r pandemig COVID-19. Yr ydym yn cynnal cyfarfodydd
rhithwir fel ein bod ni’n medru sicrhau bod Heddlu Dyfed-Powys yn cyflwyno gwasanaeth heddlu sy’n bodloni anghenion
presennol ein cymunedau gyda’n gilydd.

Mae partneriaid hefyd wedi bod yn cydweithio er mwyn sicrhau bod negeseuon allweddol yn cael eu lledaenu o fewn
ein cymunedau: rhoddais fy enw i lythyr agored ar gyfer pobl Cymru gan y Prif Weinidog Mark Drakeford; sydd wedi’i
arwyddo gan arweinwyr cyngor a gwasanaethau iechyd ac argyfwng Cymru, ac sy’n galw ar drigolion Cymru i aros
adref a helpu i atal y feirws rhag lledaenu. Ein prif neges oedd: “Rydym yn erfyn arnoch - arhoswch gartref i achub bywydau.
Bydd ein gweithredoedd a’n penderfyniadau ni dros […] wythnosau a misoedd nesaf yn effeithio ar ein cenedl am flynyddoedd
i ddod.” Cewch ragor o wybodaeth am y llythyr hwn fan hyn: https://llyw.cymru/prif-weinidog-cymru-ar-gwasanaethau-
cyhoeddus-yn-galw-ar-bobl-cymru-i-aros-gartref-y-achub-bywydau-y-pasg-hwn

Mae’n bosibl eich bod chi hefyd wedi gweld drwy’r wasg neu ar gyfryngau cymdeithasol fy mod i a’r Prif Gwnstabl wedi
bod yn lobïo Llywodraethau Cymru a Phrydain ar faterion sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws a’r gwasanaeth heddlu. Er
enghraifft, bûm yn ymwneud cryn dipyn a lobïo dros brofi swyddogion heddlu a staff rheng flaen sydd â symptomau
coronafeirws. Cyfarfûm yn rhithwir â Gweinidog Plismona Llywodraeth Prydain a Dirprwy Brif Weinidog Llywodraeth
Cymru er mwyn trafod y mater hwn, a dwyn eu sylw i’r sefyllfa benodol yn ein hardal heddlu. Dywedais wrthynt ein bod
ni’n poeni am y diffyg eglurder mewn perthynas â phrofion COVID-19 ar gyfer swyddogion a staff yr heddlu. Gwrandawodd
Llywodraeth Cymru ar fy sylwadau, gan gydnabod pwysigrwydd profi swyddogion heddlu a staff allweddol sy’n arddangos
symptomau er mwyn sicrhau bod modd eu hanfon yn ôl i’r rheng flaen cyn gynted â phosibl. 

Yr wyf hefyd wedi hwyluso cyfarfodydd briffio rhithwir yn ddiweddar gyda’r Prif Gwnstabl ar gyfer ein Haelodau Cynulliad
a’n Haelodau Seneddol lleol er mwyn rhannu gwybodaeth am y ffordd y mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymateb i’r argyfwng i
gadw ein cymunedau’n ddiogel ac iach. Rhoddodd hyn gyfle inni rannu gyda’n gilydd bryderon ac adborth a gafwyd
gan ein preswylwyr, gan sicrhau negeseuon cyson am y cyfyngiadau symud, a rhoi tawelwch meddwl i Aelodau bod
pob mesur posibl mewn grym ar gyfer diogelu ein swyddogion a’n staff ac amddiffyn ein gwasanaeth.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddaf yn parhau i gynrychioli trigolion ardal Dyfed-Powys yn lleol ac yn genedlaethol er
mwyn sicrhau eich bod chi’n derbyn y gwasanaeth plismona sydd ei angen arnoch.

Diolch am ddarllen fy nghylchlythyr.

Cymerwch ofal o'ch hun,

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd Heddlu A Throseddu

Am ddim



Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu
Mae hi’n gwbl ddealladwy fod yr amseroedd hyn
nas gwelwyd eu tebyg o’r blaen wedi arwain at
ohirio Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a
Throsedd tan Mai 2020, ac felly mae fy nghyfnod i
fel eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi ei
ymestyn am flwyddyn ychwanegol.

Hoffwn bwysleisio fy ymrwymiad i barhau i sicrhau
cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau â nodir yn fy
Nghynllun Heddlu a Throsedd. Byddaf yn sicrhau
bod fy Swyddfa a'r Heddlu, mewn cydweithrediad
â phartneriaid lle bo angen, yn parhau i weithio'n
galed i gadw ein cymunedau'n ddiogel, diogelu'r
rhai sy'n agored i niwed, amddiffyn ein cymunedau
rhag bygythiad difrifol, a chysylltu â'n cymunedau.

Dyma ddatganiad i’r wasg a gylchredwyd gan fy Swyddfa yn fuan ar ôl i’r cyhoeddiad i ohirio’r Etholiadau gael ei
wneud…

DIWEDDARIAD: Ymhellach i'r datganiad i'r wasg uchod, gallaf gadarnhau bod fy Nghynllun Heddlu a
Throsedd cyfredol wedi'i ymestyn, a bydd yn cwmpasu'r flwyddyn ychwanegol yn y swydd.
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Datganiad i’r Wasg

Llywodraeth yn gohirio Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu tan
Mai 2021
17 Mawrth 2020

Ddydd Gwener, 13 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Llywodraeth y byddpob etholiad lleol, maer a
Chomisiynydd Heddlu a Throseddu a oedd i fod i gael eu cynnal y mis Mai hwn yn cael eu gohirio tan
fis Mai 2021.

Gwnaed y penderfyniad yn dilyn cyngor gan arbenigwyr meddygol y Llywodraeth mewn perthynas
â’r ymateb i’r firws Covid-19 a chyngor y rhai sy’n gweithredu etholiadau.

Mae Cymdeithas y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn gweithio'n agos gyda'r Swyddfa Gartref wrth
ddrafftio cymalau ar gyfer deddfwriaeth frys mewn perthynas â'r gohirio.

Bydd hyn yn caniatáu i'r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd presennol barhau yn eu rôl am flwyddyn
arall.

Felly bydd Comisiynydd presennol Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn aros yn ei
swydd tan fis Mai 2021.

Dywedodd Carys Morgans, Pennaeth Staff yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-
Powys, “Yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol, ein bwriad yw ceisio cymeradwyaeth gan Banel Heddlu a
Throseddu Dyfed-Powys i ymestyn y Cynllun Heddlu a Throseddu cyfredol am flwyddyn arall. Bydd
hyn yn caniatáu i'r Swyddfa, a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyfredol, Dafydd Llywelyn i barhau
i weithio ar y blaenoriaethau allweddol a amlinellir yn y Cynllun am flwyddyn ychwanegol.”

DIWEDD

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/the-commissioner/the-police-and-crime-plan/
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Fy Swyddfa - Newidiadau i’r ffordd yr ydym yn gweithio
Wrth i’r sefyllfa bresennol newid bob dydd, er lles a diogelwch pawb, mae’n rhaid imi adolygu a newid y ffordd
mae fy swyddfa’n gweithio’n rheolaidd. 

Mae fy nhîm yn cynnwys unigolion proffesiynol sy’n allweddol
o ran sicrhau fy mod i’n cyflawni fy nyletswyddau fel eich
Comisiynydd Heddlu a Throseddu, ac mae eu meysydd gwaith
yn amrywio’n helaeth: O gyllid a chyllidebu i gydlynu cynlluniau
gwirfoddolwyr; o gydymffurfiaeth â dyletswyddau statudol i
gomisiynu gwasanaethau; ac o ymgysylltu â’r cyhoedd i reoli
ystadau’r heddlu. 

Bu’n rhaid i rai aelodau staff gamu i ffwrdd o’u dyletswyddau
beunyddiol er mwyn cynorthwyo Heddlu Dyfed-Powys mewn
meysydd hanfodol o blismona, tra bod ffocws timoedd eraill wedi
newid.

Er enghraifft, yn sgîl y pandemig COVID-19, mae’r Tîm Ystadau wedi bod yn brysur iawn yn darparu gwasanaeth
cynnal a chadw effeithiol i Heddlu Dyfed-Powys er mwyn sicrhau y gall yr heddlu barhau i weithio’n effeithiol ar
yr adeg anodd hon. Bu’n rhaid iddynt sicrhau bod ein hadeiladau’n parhau’n weithredol a bod ein hamgylcheddau’n
ddiogel a hylan, gan weithredu mewn ffordd wahanol er mwyn sicrhau y glynir wrth fesurau ymbellhau cymdeithasol.
Mae rhai o’r meysydd allweddol y maent wedi bod yn gweithio ynddynt yn cynnwys:  

1) Gwasanaethu a phrofi systemau ac offer;
2) Sicrhau lefelau glanhau uwch er mwyn mynd i’r afael â’r feirws COVID-19;
3) Rheoli cynnyrch glanhau, gan gynnwys hylif diheintio dwylo;
4) Glanhau amgylcheddau’n ddwys lle mae angen;
5) Sicrhau bod cyflenwadau tanwydd yn cael eu monitro’n wythnosol;
6) Parhau â’r Swyddogaeth Arlwyo ym Mhencadlys yr Heddlu er mwyn sicrhau bod y rhai sydd yno’n 

cael eu bwydo’n dda, gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol yn cael eu dilyn;
7) Hwyluso ymbellhau sefydliadol ar gyfer adrannau, gyda symudiadau a newidiadau, fel eu bod 

nhw’n medru sicrhau gwytnwch yn eu meysydd busnes; 
8) Parhau â’n gwasanaeth cludo, gan gludo arddangosion hanfodol rhwng ein gorsafoedd ac arch

wilwyr fforensig; a 
9) Chasglu cyfarpar diogelu personol hanfodol oddi wrth gyflenwyr a’u dosbarthu i ranbarthau ar 

gyfer staff a swyddogion rheng flaen.

Dywedodd Andrew Rees, fy Uwch Reolwr Cyfleusterau, “Mae’r holl dîm wedi perfformio mor dda er mwyn
cefnogi’r gweithgareddau hyn mewn amgylchiadau eithriadol, ac maen nhw’n parhau i ddangos eu gwytnwch
a’u cefnogaeth i’w gilydd er mwyn cyflawni nod cyffredin o wasanaethu’n cymunedau gyda’n gilydd.”  

Gan gyfeirio’n ôl at bwynt 7) uchod - hwyluso ymbellhau sefydliadol - un o’r ad-drefniadau mwyaf a ddigwyddodd
oedd ad-drefnu Canolfan Reoli’r Heddlu, lle y derbynnir eich galwadau 999 ac 101.

Canolfan Reoli’r Heddlu oedd yr adran gyntaf i weithredu newid cadarnhaol o ganlyniad i COVID-19, yn ystod yr
wythnos gyntaf ym mis Mawrth. Mae sawl swyddogaeth unigol sy’n allweddol i’n cenhadaeth yng Nghanolfan
Reoli’r Heddlu, ac roedd yn rhaid cymryd camau er mwyn sicrhau ymbellhau cymdeithasol a lles y staff sy’n
cyflawni’r swyddogaethau hanfodol hyn. Adleoliodd fy Nhîm Ystadau nifer o dimoedd, ac adleoliwyd pob aelod
staff nad yw’n hanfodol i ffwrdd o Ganolfan Reoli’r Heddlu er mwyn diogelu’r swyddogaethau unigol.

Mae’r gwaith pwysig hwn yn galluogi Heddlu Dyfed-Powys i barhau i ddarparu gwasanaeth plismona effeithiol;
er mwyn parhau i ymateb i’ch galwadau 999 a’ch cyswllt difrys.

Rwy’n falch o’r ffordd mae fy nhîm yn addasu i’r sefyllfa hon, a’u brwdfrydedd wrth gynorthwyo Heddlu Dyfed-
Powys i wasanaethu ei gymunedau.
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Cyswllt â’r cyhoedd
Er bod gyda ni fel swyddfa’r adnoddau i barhau’n weithredol a hygyrch, fel
llawer o sefydliadau eraill, bu’n rhaid i ni addasu’r ffordd yr ydym yn gweithio.
Mae hyn, yn ei dro, wedi effeithio ar y ffordd rydych chi’n medru cysylltu â
ni. 

Hoffwn eich sichrau fodd bynnag ein bod ni dal yma. Mae dal modd
ichi gysylltu a mi drwy’r Swyddfa, ac i siarad gyda fy staff hefyd. 

Rwy’n newid ac yn datblygu y ffordd y mae modd i chi gysylltu a mi, ond er
mwyn sicrhau’r gwasanaeth mwyaf effeithiol ac effeithlon, gofynnaf i chi: 

• Adael neges ar y peiriant ateb pan fyddwch chi’n galw’r swyddfa ar 01267 226440 - ni fydd modd i’m tîm ateb 
galwadau’n uniongyrchol, ond byddant yn ymateb i’ch neges cyn gynted â phosibl.  

• Anfon e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk yn hytrach nag anfon llythyr atom. Bydd modd inni ymdrin ag 
e-byst yn gynt na llythyron.  

• Cysylltwch â mi ar gyfryngau cymdeithasol - Facebook a Twitter
• Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol gan y byddaf yn cynnal sgyrsiau rhithwir ar-lein, lle byddaf yn gallu

rhoi diweddariadau a gwybodaeth i chi, a byddwch chi yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i mi fy hun a'r Prif Gwnstabl.

@DafyddLlywelyn    @DPOPCC 

O dan yr amgylchiadau presennol, nid wyf i na’m staff yn cynnig gwasanaeth wyneb yn wyneb. Gan hynny, os fyddwch
chi’n galw heibio i’r swyddfa, ni ddylech ddisgwyl i aelod staff eich gweld. Diolch. Gwerthfawrogaf eich dealltwriaeth
a’ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Cyswllt gyda chydweithwyr a phartneriaid
Mewn wythnos arferol yn fy Swyddfa mae llawer o gydweithwyr a phartneriaid yn mynychu cyfarfodydd, ac rydw I fy
hun yn teithio o gwympas yn eithaf aml ar draws ardal yr Heddlu, a theithio i Gaerdydd a Llundain hefyd yn achlysurol.

Bu'n rhaid i'r ffordd hyn o weithio newid, ac mae'r newid hwn wedi bod yn eithaf llwyddiannus wrth sicrhau parhad yng
ngwaith arferol y swyddfa a minnau fel Comisiynydd.

Rwyf wedi cofleidio'r defnydd o dechnoleg ar gyfer cyfarfodydd, fel y mae fy nhîm a Heddlu Dyfed-Powys.

Mae llwyddiant y sesiynau hyn wedi dangos i mi nad oes angen i ni deithio i bob cyfarfod na chyfarfod yn bersonol ar
bob achlysur.

Nid yn unig y mae'r dull hwn o gynnal cyfarfodydd wedi bod yn werth chweil o ran gostwng ein hôl troed carbon ac
arbed costau trwy leihau'r milltiroedd rydyn ni'n teithio, ond mae hefyd wedi gwella effeithlonrwydd; mae cyfarfodydd
yn symlach gyda mwy ffocws ar allbynnau.

Dyma ychydig o ystadegau i chi:

O fewn cyfnod o bythefnos cyn COVID-19 - 9, hyd at 23 Chwefror - cynhaliwyd 7,025 o Gyfarfodydd
Sain Skype gan fy staff a chydweithwyr yn Heddlu Dyfed-Powys.

O fewn cyfnod o bythefnos yn ystod y cyfnod cloi (lockdown) - 22 Mawrth i 5 Ebrill, cynhaliwyd
17, 208 o Gyfarfodydd Sain Skype gan fy staff / cydweithwyr yn Heddlu Dyfed-Powys.

Rydym hefyd wedi gweld cynnydd mawr yn sesiynau negeseuon Skype cyn ac yn ystod y broses
gloi, gyda 1,481 o sesiynau rhwng 9 a 23 Chwefror, a 9,368 rhwng 22 Mawrth a 5 Ebrill.
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Fy Ngwirfoddolwyr - Newidiadau i’r ffordd y maent yn cyflawni
eu rolau 
Yn ogystal â’m staff, rwy’n ffodus iawn bod gennyf nifer o wirfoddolwyr sy’n ymgymryd ag amryw o rolau ar fy rhan: 

• Mae fy Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn cynnig gwiriad annibynnol ar les carcharorion a’r amodau o 
dan ba rai y maent yn cael eu cadw, ac yn sicrhau bod eu hawliau’n cael eu cynnal;

• Mae fy Ymwelwyr Lleyg er Lles Anifeiliaid yn cynnal gwiriadau annibynnol ar holl gŵn yr heddlu er mwyn 
sicrhau eu bod yn cael eu cartrefu, eu hyfforddi a’u cludo mewn amodau priodol, fel eu bod nhw’n medru 
cyflawni hyd eithaf eu gallu ar ddyletswydd;

• Mae fy Mhanel Sicrhau Ansawdd yn craffu ar gyswllt 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 Gy
fathrebu’r Heddlu h.y. galwadau 101 a 999; ac

• Mae fy ngwirfoddolwyr diweddaraf, fy Llysgenhadon Ifainc, yn eistedd ar fy Fforwm Ymgysylltu â Phobl 
Ifainc, sy’n caniatáu i bobl ifainc gymryd rhan a dweud eu dweud am blismona a throseddu yn yr ardal lle 
maen nhw’n byw. Mae Llysgenhadon Ifainc yn cefnogi, herio a hysbysu gwaith fy swyddfa i a gwaith 
Heddlu Dyfed-Powys, sy’n ein helpu i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer bodloni anghenion pobl ifainc. 

• Er mwyn darllen mwy am y rolau hyn, galwch heibio i’m gwefan: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-
swyddfa/cynlluniau-gwirfoddoli/.

Fel sy’n wir am staff fy swyddfa, bu’n rhaid adolygu’r holl rolau uchod hefyd.

Mae gweithgarwch wyneb yn wyneb y cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a’r cynllun Ymwelwyr Lleyg
Er Lles Anifeiliaid wedi’i atal tra bod y pandemig yn parhau. Mae hyn er mwyn gwarchod lles fy ymwelwyr a’r
heddlu. 

Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu, mae gennyf gyfrifoldeb statudol i gael Cynllun
Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd mewn grym, ond nid yw hyn yn wir ar gyfer y cynllun
Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid. Gan hynny, bydd fy Ymwelwyr Lleyg Er Lles
Anifeiliaid yn parhau â’u hymweliadau â Thrinwyr Cŵn Heddlu Dyfed-Powys unwaith
y bydd yn ddiogel gwneud hynny. 

Fodd bynnag, mae Caryl Bond, fy Swyddog Cymorth Sicrwydd, sy’n cydlynu’r cynlluniau gwirfoddoli, wedi cymryd nifer
o gamau er mwyn sicrhau ein bod ni’n cynnal trosolwg o’r amgylchedd dalfeydd heddlu tra bod ymweliadau wedi’u hatal.

Mae cofnodion dalfeydd yn cael eu hap samplu’n annibynnol bob yn ail wythnos er
mwyn sicrhau bod gwiriadau ar les carcharorion yn parhau, a’u bod dal yn derbyn pob
hawl a haeddiant yn ystod y cyfnod digynsail hwn. 

Yn ogystal, mae Caryl yn bresennol - o bell - mewn cyfarfodydd cynlluniau wrth gefn
dalfeydd mewn perthynas â’r ymateb i Covid-19, ac mae hi hefyd yn cydlynu ymateb
i holiadur wythnosol gan y Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ar y darpariaethau
gofal i bob 

carcharor. Mae’r holiadur yn gofyn am fanylion ynglŷn â mynediad carcharorion i Oedolion
Priodol a gofal iechyd. 

Mae fy staff hefyd yn parhau i gadw llygad barcud ar ddata perfformiad Heddlu Dyfed-Powys ac yn rhoi gwybod
i mi am nifer y troseddau, galwadau am wasanaeth, a nifer y carcharorion sy’n mynd trwy’r ddalfa ar sail wythnosol.
Mae hyn yn fy ngalluogi i ddeall y pwysau sydd ar yr heddlu ar hyn o bryd, yn ogystal â sicrhau bod fy
ngoruchwyliaeth yn gymesur a chefnogol. 

Er nad yw fy Llysgenhadon Ifainc yn cwrdd fel Fforwm ar hyn o bryd, rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad â nhw. Ar
ddydd Gwener 24 Ebrill, cynhaliais gyfarfod ar-lein gyda fy Llysgenhadon Ifainc er mwyn ceisio eu hadborth ynglŷn â’r
arolwg ieuenctid a gynhaliwyd gan Hafan Cymru. Hefyd, gofynnais iddynt gefnogi’r ymgyrch #RwynArosGartref yr
ydym wedi’i lansio gyda phartneriaid ieuenctid ar draws y 4 awdurdod lleol. 
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Rwy’n awyddus i gynnwys pobl ifainc mewn
cymaint o agweddau o’m rôl â phosibl, a
chyn hir, byddaf yn cwrdd â’m Llysgenhadon
Ifainc yn rhithwir eto er mwyn trafod unrhyw
gwestiynau neu faterion y maent eisiau imi
eu codi ar eu rhan gyda’r Prif Gwnstabl. 

Byddaf hefyd yn cydweithio â nhw i adnabod
ffyrdd y gallwn ddatblyg’r Fforwm Ieuenctid
fel bod modd i fwy a mwy o bobl ifanc fod yn
rhan o’m gwaith i fel Comisynydd.

Wythnos Gwirfoddolwyr Mehefin 2020
Gan edrych ymlaen, yn ystod wythnos gyntaf mis Mehefin, ceir dathliad cenedlaethol o wirfoddoli - Wythnos
Gwirfoddolwyr 2020. 

Fy mwriad oedd cwrdd â gwirfoddolwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr i ddathlu gyda nhw a diolch iddynt yn
bersonol.

Fodd bynnag, mae’n annhebygol y bydd modd inni gwrdd wyneb yn wyneb,
felly hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’m holl wirfoddolwyr am eu
hymrwymiad, eu brwdfrydedd a’u hymroddiad i’w rolau unigol, ac am
eu cefnogaeth yn ystod yr adeg hon. Er nad ydynt o bosibl yn medru cyflawni
eu cyfrifoldebau gwirfoddoli ar hyn o bryd, rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad.
Rwy’n gobeithio cynnal cyfarfodydd rhithwir gyda nhw cyn hir er mwyn gweld
sut maen nhw, eu diweddaru ynglŷn â’r gwaith mae fy swyddfa’n gwneud
mewn perthynas â’u rolau, ac er mwyn cael clonc cyffredinol! Mae’n dda
siarad.

Fy Nghyfrifoldebau Craffu - newidiadau i’r ffordd y
maent yn cael eu bodloni 
Parhau i ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif

Rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw gweithredu fel
llais y bobl a dal Mark Collins, y Prif Gwnstabl, i gyfrif a rhoi
tawelwch meddwl i’r cyhoedd bod eu hanghenion yn cael
eu bodloni mor effeithiol â phosibl. 

Rwy’n cynnal cyfarfod bob pythefnos gyda’r Prif Gwnstabl,
sef y Bwrdd Plismona, lle rwy’n dal y Prif Gwnstabl i gyfrif
am gyflenwi gwasanaethau plismona. Rwy’n cadeirio’r
Bwrdd Plismona, ac mae arbenigwyr cyllid a pholisi o’r
heddlu a’m swyddfa i hefyd yn bresennol.  

O ystyried yr amgylchiadau presennol, a’r newidiadau y bu’n
rhaid i Heddlu Dyfed-Powys eu rhoi ar waith, mae’n
hollbwysig fy mod i dal yn cynnal y Bwrdd Plismona. 
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Ni allwn gwrdd wyneb yn wyneb, felly yn lle hynny, rwy’n defnyddio Skype er
mwyn cynnal y cyfarfodydd hyn. Golyga hyn fy mod i dal yn medru holi
cwestiynau i’r Prif Gwnstabl a’i dîm, er mwyn sicrhau bod Heddlu Dyfed-
Powys yn cyflwyno gwasanaeth heddlu sy’n bodloni anghenion presennol ein
cymunedau. 

Nid yw fy nghyswllt â’r Prif Gwnstabl wedi’i gyfyngu i’r Bwrdd Plismona; mae’n
dda gennyf ddweud bod Mark yn cysylltu’n rheolaidd er mwyn rhoi gwybodaeth a
diweddariadau amser byw. Gwerthfawrogir hyn yn fawr.  

Mae fy nhîm hefyd yn bresennol yng nghyfarfodydd allweddol eraill Heddlu
Dyfed-Powys, er mwyn parhau â’n gwaith o graffu ar yr heddlu.

Er enghraifft, mae fy Mhennaeth Staff a’m Cyfarwyddwr Ystadau’n mynd
i gyfarfodydd Grŵp Aur yr Heddlu lle ac mae fy Nghyfarwyddwr Comisiynu’n
mynd i gyfarfodydd Grŵp Arian yr Heddlu lle. Mae tri diben i’w rôl yn y

cyfarfodydd hyn:

1) Maen nhw yno i’m cynrychioli a chefnogi fy rôl; 
2) Maen nhw’n cyflwyno materion o’m swyddfa sydd angen eu hystyried gan fynychwyr cyfarfodydd grŵp AUR 

neu ARIAN, megis gwybodaeth gan y cyhoedd a’n partneriaid, a materion sy’n ymwneud â chryfder staffio a 
threfniadau parhad busnes fy swyddfa; ac

3) Maen nhw’n casglu tystiolaeth sy’n rhoi tawelwch meddwl imi ynghylch ymateb yr heddlu i COVID-19. 

Craffu ar gysylltiad yr heddlu â’r cyhoedd  
Mae aelodau fy Mhanel Sicrhau Ansawdd - gwirfoddolwyr - yn craffu ar gysylltiad Heddlu Dyfed-Powys â’r cyhoedd.
Gohiriwyd y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer mis Mawrth, ond byddaf yn sicrhau bod y gwaith craffu allweddol hwn yn
cael ei gyflawni unwaith y bydd yn ymarferol ac yn ddiogel gwneud hynny.

Craffu ar drefniadau busnes
Mae fy Nghyd-bwyllgor Archwilio’n craffu ar reoliadau busnes, gweithgarwch ariannol, a threfniadau gwrth-dwyll
a gwrthlygredd Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae’n sicrhau bod y ddau
sefydliad yn lliniaru peryglon allweddol. 

Cynhaliodd aelodau fy Nghyd-bwyllgor Archwilio eu cyfarfod ar 18 Mawrth yn rhithwir. Ymatebodd yr holl aelodau i’r
papurau ar yr agenda’n electronig, a oedd yn golygu bod dal modd cynnal trafodaethau gwerthfawr. 

Yn ychwanegol i’w rolau aerferol ae aelodau JAC wedi gweithio ochr yn ochr gyda fy Swyddfa i gynhyrchu papur
briff ar ymateb fy Swyddfa a Heddlu Dyfed-Powys i COVID-19, a rwyf i wedi cyflwyno diweddariad i’r Panel Heddlu
a Throsedd, ACau a ASau.

Dweud Eich Dweud - Newidiadau i’r ffordd yr wyf yn
ymgysylltu â chi 
Os wyf am ddwyn yr Heddlu i gyfrif ar ran y cyhoedd, yna mae'n bwysig fy mod yn gwrando ar, ac yn deall, y materion
yr ydych chi a'r cymunedau rydych chi'n byw ynddynt yn eu hwynebu yn yr amseroedd digynsail hyn.

I wneud hynny, mae angen imi siarad â chi, ond mae cyfyngiadau’r Llywodraeth yn golygu na ellir cynnal cyfarfodydd
wyneb yn wyneb.

Fel y gwelsoch, ar gyfer cyfarfodydd gyda chydweithwyr a phartneriaid, mae fy nhîm a minnau wedi cofleidio'r defnydd
o dechnoleg, ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn y broses o'i ddatblygu o ran ymgysylltu â chi, y cyhoedd.

Mae gan fy swyddfa a minnau bresenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol yn barod; ar Twitter a Facebook. Fe welwch
ein bod ni’n postio gwybodaeth, cyngor a diweddariadau ar y tudalennau hyn yn rheolaidd.
Rydym yn rhannu gwybodaeth ar ein gwefan, ac rydym hefyd yn cynyddu ein defnydd o gyfarfodydd rhithiol, er
enghraifft trwy Skype a Zoom.

@DafyddLlywelyn    @DPOPCC            www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/ 
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Cadwch eich llygad am gyfleoedd gan y byddaf yn cynnal sgyrsiau
rhithwir ar-lein lle byddaf yn gallu rhoi diweddariadau a gwybodaeth i
chi, a byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i mi a'r Prif Gwnstabl.

Yn ogystal, os hoffai unrhyw grwpiau neu sefydliadau cymunedol imi
fynychu eich cyfarfodydd rhithiol, cysylltwch â ni.

Fodd bynnag, gwn nad oes gan bawb fynediad i’r rhyngrwyd. Gan
hynny, mae angen imi deilwra fy methodoleg ymgysylltu er mwyn
ymgysylltu’n well â holl breswylwyr ardal Dyfed-Powys a rhoi
gwybodaeth iddynt yn ystod y cyfnod hwn. 

Gwerthfawrogwn eich arweiniad ar gyfer dod o hyd i’r ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon o wneud hyn yn fawr. 

Sut fyddai’n well gennych dderbyn gwybodaeth gan fy swyddfa? 
Beth fyddai’r ffordd hawsaf i ni siarad â chi a chael eich barn? 

Byddwn yn ddiolchgar iawn pe baech chi’n medru cwblhau arolwg byr iawn i mi, sy’n gofyn am eich syniadau a’ch
cyngor, ac sy’n cynnwys y cwestiynau uchod. 

Ffocws penodol yr arolwg hwn yw ymgysylltu â dioddefwyr oherwydd, ynghyd â Heddlu Dyfed-Powys a phartneriaid
o’r System Cyfiawnder Troseddol, rwy’n awyddus i ddarganfod barn dioddefwyr ar eu taith drwy’r system cyfiawnder
troseddol.

Cewch glicio ar y ddolen ganlynol er mwyn cael mynediad i’r fersiwn electronig o’r arolwg: 
http://www.surveymonkey.co.uk/r/DPOPCCMai2020

Neu

Gadewch neges ar beiriant ateb fy swyddfa er mwyn i aelod o’m tîm eich ffonio i gwblhau’r arolwg dros y ffôn neu
anfon copi papur atoch drwy’r post: 01267 226440

Diolch yn fawr iawn. 

Neges gan y Prif Gwnstabl, Mark Collins
Fel y dywedwyd yn flaenorol, rwy’n parhau i gysylltu’n agos â Phrif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, gan ofyn am
sicrwydd ganddo ynglŷn â threfniadau’r Heddlu wrth ddelio â phandemig COVID-19.

Dyma neges i chi gan y Prif Gwnstabl: 

Mae pawb ohonom mewn sefyllfa ryfedd iawn - cyfnod nad yw’r un ohonom
wedi’i brofi o’r blaen. Yr ydym i gyd yn gweithio’n galed i wneud ein rhan i arafu’r
coronafeirws hwn a’i atal rhag lledaenu, ac ar y cyfan, bu ymateb ein
cymunedau’n gadarnhaol, ac rwy’n ddiolchgar am hynny.

Yr ydym yn byw drwy gyfnod o argyfwng iechyd cyhoeddus, ac mae nifer o fywydau
yn y fantol os nad yw pobl yn dal ati i ddilyn canllawiau’r llywodraeth.

Er bod nifer ein poblogaeth yn fach mewn termau cymharol, mae ein hardal yn ymestyn dros hanner
tir Cymru. Yr ydym yn croesawu dros 10 miliwn o bobl i’n hardal bob blwyddyn, ac er ein bod ni a’n
partneriaid wedi dweud bod ein siroedd ar gau am nawr, nid pawb sydd wedi gwrando ar hyn, gan
barhau i roi cymunedau a’r GIG mewn perygl.

Mae fy swyddogion wedi bod allan yno ers diwedd Mawrth, pan gyflwynwyd y ddeddfwriaeth
newydd, yn gweithio’n galed i ymgysylltu â’r rhai sy’n crwydro heb esgus rhesymol a’u haddysgu.
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Dyma rai o'r negeseuon allweddol gan Heddlu Dyfed-Powys…

Mae’r angen i bawb ohonom wneud hyn yn glir - gofynnir inni aros adref a chyfyngu’n symudiadau
er mwyn lleihau’r pwysau ar ein GIG, ac yn y pen draw, rhoi gwell cyfle i bobl oroesi pe baent yn
cael eu heintio â’r feirws.

Mae’r rhan fwyaf o’n cymunedau’n cydymffurfio â phopeth y gofynnwyd i bawb ohonom wneud, ac
rwy’n gobeithio y bydd eich cymorth cymunedol yn parhau mewn perthynas â’r camau yr ydym yn
eu cymryd yn erbyn y rhai sy’n bygwth rhoi pawb ohonom mewn perygl. Bydd Heddlu Dyfed-Powys
yn gwneud pob dim o fewn ein gallu i helpu’r ymdrech cenedlaethol hwn i lwyddo.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

Mark Collins, Prif Gwnstabl
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Cefnogaeth ar gyfer y Cyhoedd 
Mae’n gyfnod ansicr, ac mae’n hollbwysig eich bod chi dal
yn cael y cymorth a’r gwasanaeth sydd angen arnoch o’m
swyddfa i, Heddlu Dyfed-Powys a’n partneriaid.

Rwy’n comisiynu nifer o wasanaethau lleol yn uniongyrchol
o ddarparwyr arbenigol er mwyn cefnogi dioddefwyr a’r rhai
sy’n agored i niwed yn ein cymunedau er mwyn atal
trosedd a mynd i’r afael â materion sy’n bwysig i breswylwyr
ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Isod, fe welwch fanylion pob un o’r gwasanaethau hyn a
sut y medrwch gael mynediad i’r gwasanaeth maen nhw’n darparu ar fy rhan. Maen nhw’n gweithio’n galed er
mwyn sicrhau bod yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth presennol a’r rhai sy’n cael eu hunain mewn angen dal yn
derbyn cefnogaeth briodol yn ystod y pandemig. Mae’r holl wasanaethau dal ar agor ac maen nhw wedi ymrwymo
i ddarparu gwasanaethau hollbwysig er waetha’r heriau sydd o’n blaenau. Os ydych chi eisoes wedi cael mynediad
at unrhyw un o’r gwasanaethau isod, cadwch mewn cysylltiad â’ch darparwyr, a fydd yn cynnig ffyrdd eraill o
gael mynediad at wasanaethau lle mae angen.

Mae llawer iawn o wybodaeth hollbwysig ar gael i chi ar lefel genedlaethol hefyd. Yr wyf wedi cynnwys manylion
am rhai isod, ond nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o’r gwasanaethau sydd ar gael i chi o bell ffordd.

Byddwn yn eich annog i gael mynediad at y gwasanaethau lleol a chenedlaethol hyn a’u defnyddio; holwch
gwestiynau, siaradwch â rhywun. 

Gwasanaethau Cymorth Lleol ar eich cyfer…
Goleudy
Gwasanaeth i Ddioddefwyr a Thystion

0300 1232996
http://www.goleudyvictimandwitnessservice.org.uk/cy/ 

Mae Goleudy’n cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol 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. 

DDAS
Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Dyfed

03303 639 997
https://www.kaleidoscopeproject.org.uk/ddas/
@DDAS_GCAD

DDAS-Dyfed Drug and Alcohol Service

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
Cefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig 

01267 225555
https://www.hafancymru.co.uk/
@HafanCymru

@hafancymru

Mewn consortiwm â mudiad Pobl, mae Hafan Cymru yn cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig bregus, mynych a
pherygl uwch a’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 i bobl ifanc sydd ar goll

02920 239 585
https://www.llamau.org.uk/

@LlamauUK

@llamau

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
Gwasanaeth cymorth i ddioddefwyr cam-drin rhywiol

01685 379 310
http://www.newpathways.org.uk/
@newpathways_

@NewPathwayss

Mae Llwybrau Newydd yn cynnig mynediad pedair awr ar hugain at gymorth argyfwng i ddioddefwyr a chymorth parhaus
mewn man diogel sy’n hwyluso mynediad at gymorth cyntaf, diogelu, a gofal fforensig a chlinigol arbenigol. Maen nhw
hefyd yn darparu cymorth arbenigol ar gyfer dioddefwyr cam-drin rhywiol drwy’r system cyfiawnder troseddol.

Kaleidoscope CAIS
Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Bowys

01686 207 111
https://www.kaleidoscopeproject.org.uk/kaleidoscope-powys/
@Kaleidoscope68

@KaleidoscopeProject68

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.

&

&

&

&



Cymorth Cenedlaethol ar eich cyfer…
GOV.UK
@GOVUK

@ukgovernment

Coronafeirws (COVID-19): beth sydd angen i chi ei wneud
https://www.gov.uk/coronavirus 
Dyma’r prif negeseuon gan y Llywodraeth ar adeg argraffu (1 Mai 2020):

• Arhoswch gartref. 
• Peidiwch â mynd allan heblaw i brynu bwyd, am resymau iechyd neu i weithio (dim ond pan nad oes 

modd ichi weithio gartref).
• Os fyddwch chi’n mynd allan, arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill bob amser.
• Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref. 
• Peidiwch â chwrdd â phobl eraill, hyd yn oed eich teulu neu ffrindiau. 
• Gallwch ledaenu’r feirws, hyd yn oed os nad oes symptomau gennych.

Bydd y canllawiau hyn yn cael eu diweddaru wrth i’r sefyllfa newid. Galwch heibio i GOV.UK am y wybodaeth
ddiweddaraf.
Canllawiau ar gyfer y cyhoedd ar iechyd meddwl a lles yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19)
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-public-on-mental-health-and-
wellbeing/guidance-for-the-public-on-the-mental-health-and-wellbeing-aspects-of-coronavirus-covid-19   
Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y byddwch yn teimlo’n ddiflas, yn rhwystredig neu’n unig. Hefyd, mae’n bosibl y
byddwch yn teimlo’n isel, yn ofidus neu’n orbryderus, neu’n poeni am eich iechyd eich hun neu iechyd y rhai sy’n
agos atoch. Mae pawb yn ymateb yn wahanol i ddigwyddiadau ac mae newidiadau yn y ffordd yr ydym yn meddwl,
teimlo ac ymddwyn yn amrywio rhwng gwahanol bobl a dros amser. Mae canllawiau ar gyfer cefnogi iechyd meddwl
a lles plant a phobl ifainc hefyd ar gael: 
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Pobl 
Cynllun Dargyfeirio Troseddwyr

01646 698820
https://www.poblgroup.co.uk/
@poblgroup

@poblgroup

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.

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru
Cyfiawnder adferol ar gyfer dioddefwyr

07860 807 288 
restorativejustice@walescrc.probationservices.co.uk 

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

&

&



https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-
health-and-wellbeing 

Byw Heb Ofn: Rhoi help a chyngor mewn perthynas â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais
rhywiol
https://gov.wales/live-fear-free

Dyma neges bwysig arall gan y Llywodraeth. Os ydych chi mewn sefyllfa argyfyngus ac angen cymorth yr heddlu,
ond yn methu siarad, mae’n bwysig eich bod chi’n sicrhau eich bod yn cael eich clywed ac yn gadael i’r cysylltydd
999 wybod bod eich galwad yn ddilys. 

Rhoddodd Heddlu Dyfed-Powys sicrwydd yn ddiweddar i bobl sydd mewn perygl o ddioddef cam-drin domestig
yn ystod y cyfnod ynysu. Dyma neges y Ditectif Uwch-arolygydd Anthony Griffiths, Pennaeth Uned Diogelu Pobl
Fregus Heddlu Dyfed-Powys:

“Yr wyf eisiau i chi wybod ein bod ni yma i chi, a byddwn yn parhau i fod yma i chi drwy gydol y cyfnod hwn. Mae
gennym yr adnoddau i’ch cefnogi, a byddwn yn ymateb i’ch adroddiad yn ddi-oed.”

Medrwch ddarllen y datganiad llawn i’r wasg fan hyn: 
https://www.dyfed-powys.police.uk/en/newsroom/press-releases/reassurance-and-advice-to-people-at-risk-of-
domestic-abuse-during-coronavirus-isolation-period/.

Mae’r Llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi gwybodaeth am linellau cymorth a gwefannau a allai’ch helpu:  
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse/coronavirus-covid-19-
support-for-victims-of-domestic-abuse

Mae’r un dudalen ar wefan y Llywodraeth hefyd yn cynnwys gwybodaeth ynghylch:

• Gwasanaethau arbenigol anabledd
• Cam-drin economaidd
• Cyngor tai a budd-daliadau lles
• Cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifainc
• Cefnogaeth ar gyfer cyflogwyr
• Cefnogaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol
• Cefnogaeth os ydych chi’n poeni am frifo rhywun
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Y Sefydliad Iechyd Meddwl 
https://www.mentalhealth.org.uk/
@mentalhealth

@mentalhealthfoundation

Bydd llawer ohonom yn cael trafferth dirnad yr hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Mae’n rhaid inni gydbwyso
cyfrifoldebau proffesiynol a phersonol, ac yn anffodus, bydd yn rhaid i nifer ymdopi â galar yn ystod y cyfnod
hwn hefyd.
Fel y dangosir uchod, mae llawer iawn o wasanaethau cymorth ar gael inni - defnyddiwch nhw os gwelwch
chi’n dda. Mae eich lles yn bwysig, ac mae eich iechyd meddwl yn rhan fawr o hynny.
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020, 18-24 Mai
Wrth chwilio am wybodaeth ynglŷn â’r Wythnos Ymwybyddiaeth ar wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl, deuthum
ar draws cyhoeddiad, sef ‘How to overcome fear and axiety’. Ymddengys yn briodol iawn ar hyn o bryd, a gellir
ei lawrlwytho am ddim.’ 
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/overcome-fear-anxiety
Mae gan y Sefydliad Iechyd Meddwl dudalen arbennig ynghylch sut i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod y
coronafeirws hefyd. 
https://www.mentalhealth.org.uk/coronavirus

Trafodir y pynciau canlynol:
• Cyngor iechyd meddwl
• Gofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles os ydych chi’n aros gartref
• Gofidion anghyflogaeth, tai ac arian
• Cyngor ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr i edrych ar ôl eu hiechyd meddwl
• Caredigrwydd digymell yn ystod y coronafeirws
• Siarad â’ch plant am y pandemig coronafeirws
• Tu hwnt i brynu mewn panig
• Aros gartref a pherthnasau camdriniol

DPJ Foundation 
0800 587 4262

https://www.facebook.com/thedpjfoundation/

@dpjfoundation

@thedpjfoundation

Mae Sefydliad DPJ yn elusen yr wyf yn falch o’i chefnogi. Croesawais ei sylfaenydd, Emma Picton-Jones, a ddaeth i
siarad â’r rhai a oedd yn bresennol yn fy nghynhadledd ar gyfer plismona ardaloedd gwledig nôl ym mis Mawrth.
Elusen iechyd meddwl sy’n cefnogi’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiant amaeth yw Sefydliad DPJ. Maent yn cynnig
gwasanaeth cwnsela sydd wedi’i ariannu’n llawn, yn ogystal â llinell gymorth 24/7.

Dewis Cymru
Dewch o hyd i sefydliadau a gwasanaethau lleol a chenedlaethol a all eich helpu chi ...

https://www.dewis.wales/ 

@DewisWales

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.
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Action Fraud UK 
I riportio twyll neu gael help a chyngor ar atal twyll

0300 123 2040

https://www.actionfraud.police.uk/ 

@actionfrauduk

@actionfraud

Gallai troseddwyr ddefnyddio’r coronafeirws i’ch twyllo i drosglwyddo arian a datgelu gwybodaeth bersonol. Gallant
gynnig eich profi ar gyfer y feirws, darparu brechlyn neu ofyn am roddion ar gyfer elusennau coronafeirws.
Peidiwch â chael eich twyllo i roi mynediad i dwyllwyr i’ch manylion personol neu ariannol dros y ffôn, drwy e-bost neu
wyneb yn wyneb.
Byddwch yn ofalus rhag cysylltiadau diwahoddiad fel rhain. Arhoswch a meddyliwch er mwyn osgoi cael eich
twyllo. 
Ar 30 Mawrth, rhyddhaodd fy swyddfa ddatganiad i’r wasg er mwyn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus ac
yn effro i seiberdroseddu, yn arbennig twyll gwe-rwydo. Darllenwch yr erthygl llawn fan hyn: http://www.dyfed-
powys-pcc.org.uk/en/news/press-releases/police-and-crime-commissioner-warns-public-of-significant-increase-in-
cyber-crime-threats/ 

Age Cymru 
Gwasanaeth ffôn gwirio-a-sgwrsio ar gyfer pobl dros 70 oed yng
Nghymru sy'n byw ar eu pennau eu hunain

08000 223 444

enquiries@agecymru.org.uk 

https://www.ageuk.org.uk/cymru/information-advice/age-cymru-advice/check-in-and-chat/ 
@AgeCymru

@agecymru

Datblygwyd y fenter hon er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl hŷn, ateb ymholiadau sylfaenol a chysylltu pobl
â gwasanaethau lleol a chymorth yn ystod y Coronafeirws. 

Gall unrhyw un dros 70 oed gofrestru am ddim drwy alw llinell gyngor Age Cymru ar 08000 223 444 neu drwy
anfon e-bost at enquiries@agecymru.org.uk. Bydd angen ichi roi’r wybodaeth ganlynol i Age Cymru

• Enw
• Cyfeiriad 
• Rhif ffôn
• Os ydych chi dros 70 oed
• Dewis iaith Cymraeg neu Saesneg
• Cyswllt Brys - Rhywun y dylai Age Cymru gysylltu ag ef mewn argyfwng
• Cyfrinair - Bydd staff Age Cymru yn dweud y cyfrinair a ddewiswyd gennych ar ddechrau pob galwad.

Mae hyn er mwyn rhoi tawelwch meddwl i chi fel eich bod chi’n gwybod eich bod yn siarad ag aelod staff Age Cymru.
Mae Age Cymru hefyd yn darparu gwybodaeth am y Coronavirus yma:
https://www.ageuk.org.uk/cymru/information-advice/health-wellbeing/coronavirus/ 

Cefnogaeth ar gyfer Staff a Swyddogion
Diogelu ein cymunedau yw’n prif ddiddordeb, ond rhain inni ddiogelu ein swyddogion a’n staff hefyd. Mae lles
ein staff yn bwysig iawn i’r Prif Gwnstabl a minnau. Yr ydym yn cydnabod y gallai gofynion proffesiynol a osodir
arnynt, yn ogystal â’u hamgylchiadau personol eu hunain, effeithio ar eu lles. Mae’n hollbwysig fod y Prif Gwnstabl
a minnau’n gwneud popeth o fewn ein gallu i ddarparu cefnogaeth i’r rhai sy’n ei gyflenwi, a dyma beth yr ydym
wedi bod yn ei wneud...
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Rhoi Diweddariadau Rheolaidd 
Mae’n bwysig ein bod ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n staff a’n swyddogion am unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth
a allai effeithio arnynt. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy gyfarfodydd ar-lein/dros y ffôn ac e-byst rheolaidd.

Er enghraifft, rwy’n siarad â holl aelodau fy nhîm ar fore ddydd Llun - drwy lwc, mae gennym y dechnoleg i wneud
hyn. Rwy’n rhoi diweddariadau iddynt ynglŷn â’r sefyllfa blismona ddiweddaraf, pa newidiadau sy’n digwydd, a’r
tebygolrwydd y byddant yn cael eu galw i symud i ffwrdd o’u swydd arferol er mwyn cynorthwyo’r heddlu. Mae’r
Prif Swyddogion yn rhoi diweddariadau tebyg i’w timoedd yn rheolaidd.

Lobïo Ar Ran Swyddogion a Staff Rheng Flaen
Rydw i wedi bod yn lobïo Llywodraethau Cymru a Phrydain ar faterion sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws a lles
swyddogion a staff Heddlu Dyfed-Powys.

Fel y dywedais o’r blaen, rydw i wedi chwarae rhan sylweddol mewn lobïo dros brofi swyddogion heddlu a staff
rheng flaen sydd â symptomau coronafeirws; gan gyfarfod yn rhithwir â Gweinidog Plismona Llywodraeth Prydain
a Dirprwy Brif Weinidog Llywodraeth Cymru er mwyn trafod y sefyllfa yn ein hardal heddlu.

Yr wyf hefyd wedi cysylltu â phob Aelod Cynulliad (AC) ac Aelod Seneddol (AS) mewn perthynas â chyfarpar
diogelu personol, gan bwysleisio pa mor hanfodol yw’r cyfarpar hwn o ran diogelu’r rhai sy’n rhoi eu hunain mewn
perygl er ein cymunedau lleol. Gofynnais am eu cefnogaeth o ran sicrhau bod gan ein gweithlu’r cyfarpar diogelu
personol sydd ei angen arno.

Darparu Cefnogaeth drwy ein Huned Iechyd Galwedigaethol 
Mae ein Huned Iechyd Galwedigaethol yn sicrhau bod gan ein swyddogion a’n staff y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. 

Dywedodd Tracie Mckelvie, Uwch Reolwr yr Uned Iechyd Galwedigaethol: 

“Mae’r hinsawdd sydd ohoni’n mynnu ein bod ni’n byw a gweithio’n wahanol, ac rydyn ni’n cydnabod yr heriau
a’r gofidiau a ddaw yn sgil hyn. Mae neges fy nhîm a minnau’n syml; ein nod yw helpu’n cydweithwyr i aros yn
iach, ac rydyn ni wedi ymrwymo i’w cefnogi ym mha bynnag ffordd y gallwn.

“Mae’n rhaid i swyddogion a staff yr heddlu ystyried eu hiechyd a’u lles eu hunain yn ogystal â’u hanwyliaid.”

“Rydyn ni wedi ystyried y cymorth sydd ar gael i’n swyddogion a’n staff yn ystod y cyfnod anodd hwn yn ofalus,
ac ar ben y gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol cynhwysfawr presennol sy’n parhau i weithredu o bell, estynnwyd
ein darpariaeth seicolegol a lles i ddarparu cefnogaeth gyda’r nos ac ar benwythnosau.”   

Darparu Cefnogaeth drwy Wasanaeth Caplaniaeth yr Heddlu 
Gwasanaeth cymorth arall sydd ar gael i’n swyddogion, staff, gwirfoddolwyr a’u teuluoedd yw Gwasanaeth Caplaniaeth
yr Heddlu. 

Pwysleisia Prif Gaplan yr Heddlu, y Parchedig Tom Evans, “Fel Caplaniaid Heddlu, rydyn ni’n cynnig gwasanaeth
cyfrinachol a chlust i wrando i bawb - boed hwy’n bobl o ffydd ai peidio. Ein prif rôl yw gofalu am ein holl swyddogion
a staff, a’u teuluoedd agos. Fel aelodau o ‘deulu’ Heddlu Dyfed-Powys, yr ydym yn sefyll gyda phawb ohonoch wrth
inni wynebu heriau, pwysau, straen a braw’r cyfnod digynsail hwn.” 

Mae Gwasanaeth Caplaniaeth yr Heddlu ar gael 24/7, ac nid yw’r un pryder, mater neu ofid sydd gennych yn rhy ddibwys
i’n Caplaniaid Heddlu… cofiwch, hanner y baich yw ei rannu.

“Heb os nac oni bai, dyma’r cyfnod rhyfeddaf y mae’r un ohonom erioed wedi’i brofi,” meddai Tom, “ond gyda’n gilydd,
mae’n rhaid i ni aros yn gryf a chadarn, oherwydd fe ddaw'r cyfnod hwn sy’n peri cryn ofid i ben.”

Darparu Cefnogaeth drwy Raglen Hyrwyddwyr Golau Glas Mind 
Dros bedair blynedd, gweithiodd Mind - yr elusen iechyd meddwl - gyda phartneriaid er mwyn cyflwyno rhaglen
o weithgarwch sydd wedi’i hanelu at leihau stigma, hyrwyddo lles a gwella cymorth iechyd meddwl ar gyfer y
rhai sy’n gweithio yn y gwasanaeth ambiwlans, y gwasanaeth tân, yr heddlu, a’r gwasanaeth chwilio ac achub.
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Mae Heddlu Dyfed-Powys a fy Swyddfa wedi ymuno â’r Rhaglen hon, ac mae’n dda gennyf ddweud bod Claire
Bryant, fy Ymgynghorydd Polisi a Sicrwydd, yn un o Hyrwyddwyr Golau Glas y rhaglen.

Esbonia Claire pam y cymerodd ran yn y rhaglen: “Rwyf wedi dioddef fy mrwydr bersonol fy hun ag iechyd meddwl
ers tua 15 mlynedd. Rwyf wedi celu hyn rhag pobl, heblaw ambell un sy’n agos iawn ataf. Drwy fy mhrofiad diweddaraf
o salwch meddwl, cefais fynediad at gwnsela drwy uned iechyd galwedigaethol Heddlu Dyfed-Powys. 

Roeddwn i wedi gweld cwnsler o’r blaen, ond y tro hwn, teimlais fod cwnsela wedi rhoi hyder newydd imi godi fy llais
a rhannu fy ngwendidau ychydig mwy. Dyma pam y neidiais ar y cyfle i fod yn hyrwyddwr y swyddfa. Mae’n ymwneud
â helpu fy hun ac eraill drwy annog trafodaeth agored a lleihau’r stigma.”

Mae’n dda gennyf ddweud bod Claire mewn cysylltiad rheolaidd â chydweithwyr yn ystod y cyfnod gofidus hwn.
Mae’n holi sut mae pawb, yn rhoi gwybod sut mae hi, ac yn atgoffa pawb ohonom am y gwasanaethau cymorth y
mae gennym fynediad iddynt. Mae siarad yn beth da. 

Cydnabod Heddlu Dyfed-Powys fel un o’r llefydd gorau i weithio
Mae’n amlwg o’r uchod bod ein gweithlu’n bwysig iawn i ni, ac yr wyf yn falch o ddweud bod Heddlu Dyfed-Powys
wedi derbyn achrediad AUR Buddsoddwyr Mewn Pobl yn ddiweddar - anrhydedd sydd ond yn cael ei gyflawni
gan 7% o sefydliadau’r DU sy’n rhan o’r cynllun Buddsoddwyr Mewn Pobl.  

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: “Mae hyn yn llwyddiant arbennig. Mae'n deg inni ymfalchïo yn hyn gan
mai dim ond 7% o sefydliadau sy’n derbyn achrediad aur.

“Mae’r ffaith ein bod ni’n heddlu mawr yn ddaearyddol
yn cyflwyno nifer o heriau, yn enwedig ein gallu i fod yn
amlwg ac yn bresennol. Mae’r tîm prif swyddogion wedi
gweithio’n galed dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf,
gan dreulio amser yn siarad â’r gweithlu, deall y problemau
a gweithio ar gynllun gweithredu er mwyn inni symud
ymlaen gyda’n gilydd.

Ers imi benodi Mark Collins yn Brif Gwnstabl yn 2016,
mae’r sefydliad wedi gwella’n sylweddol.

Mae’r cymhelliad i wasanaethu’r gymuned yn amlwg, ac
mae awydd i wella’r gwasanaeth yn barhaus. Mae swyddogion,
staff a gwirfoddolwyr bob amser yn awyddus i gyflwyno
eu syniadau, ac mae diwylliant arwain amlwg wedi’i
feithrin er mwyn gwneud i hyn ddigwydd.

Er bod plismona’n aml yn gweithredu mewn ffordd
hierarchaidd iawn, rydyn ni wedi datblygu sefydliad lle
mae pawb wedi’u grymuso i godi llais, herio a chyfrannu
- gyda’r budd i’r gymuned wrth galon hynny bob amser.

Rwyf wrth fy modd bod yr heddlu wedi derbyn achrediad Aur, ac ynghyd â’r tîm prif swyddogion, rwyf innau hefyd
yn edrych ymlaen at gyfrannu’n gadarnhaol i ddyfodol ein gwasanaeth plismona lleol.

Gwaith ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
Fel eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, rydw i eisiau gwneud fy rhan o ran gwella a deall gofynion a
gwasanaethau iechyd meddwl. 

Yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu, rwy’n dweud y byddaf yn parhau i weithio gyda’r heddlu a phartneriaid i
ddatblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithio ar faterion sy’n effeithio ar nifer o wasanaethau cyhoeddus, megis
camddefnyddio sylweddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac iechyd meddwl. 
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Gan hynny, mae’n dda gennyf gyhoeddi fy mod i wedi uno â Bwrdd
Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ddiweddar. Dylai’r bartneriaeth ein
helpu i liniaru ein gweithgareddau ymgysylltu. 

Drwy drafodaethau â chydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd mewn digwyddiadau a chyfarfodydd amrywiol, roedd hi’n
amlwg i ni ein bod ni’n aml yn ceisio ymgysylltu â’r un bobl am faterion tebyg. Cytunom fod rhaid bod ffordd fwy
effeithiol o ymgysylltu â’r cyhoedd, ac ar yr un pryd, lleihau’r ymgysylltu yr ydym yn gofyn i’n preswylwyr gymryd
rhan ynddo. Y gobaith yw y bydd hyn yn eu hatal rhag blino ar ymgysylltu. 

Ymunodd Gruffudd Ifan â’m Swyddfa yn 2020 fel Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu, ac mae ei swydd yn cael
ei hariannu’n rhannol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Bydd Gruff yn arwain ein gwaith ymgysylltu ar y
cyd â’r Bwrdd Iechyd. 

Mae fy Swyddfa a’r Bwrdd Iechyd eisoes wedi dechrau cydweithio ar ymgysylltu â phobl ifainc drwy brosiect
gyda Hafan Cymru a’m Fforwm Ieuenctid. Gweithiom mewn partneriaeth ar ymgynghoriad ar gyfer ceisio barn
pobl ifainc ar faterion iechyd, trosedd a phlismona. Roedd themâu’r arolwg yn edrych yn benodol ar agweddau
tuag at yr heddlu; hygyrchedd yr heddlu; cefnogaeth yr heddlu ac iechyd a lles pobl ifainc. 

Cynhaliais Gynhadledd Ieuenctid ym mis Mawrth, lle y rhannwyd canlyniadau’r arolwg ag aelodau’r Fforwm
Ieuenctid a rhanddeiliaid allweddol yn y maes gwaith hwn. Mae Gruff wrthi’n ystyried y canlyniadau hyn ymhellach
a’n camau nesaf o ran y wybodaeth y rhannodd y bobl ifainc â ni. Roedd y prosiect ar y cyd yn llwyddiant mawr;
diolch i bawb a oedd yn rhan ohono.

Mae fy Swyddfa a’r Bwrdd Iechyd yn bwriadu cydweithio yn y dyfodol agos
er mwyn ymgysylltu â’n cymunedau ar faterion iechyd meddwl. 

Dywedodd Gruff Ifan, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau’r rôl
bwysig hon o fewn Swyddfa’r Comisiynydd. Rwy’n edrych ymlaen at weithio
ar nifer o brosiectau cyffroes ar y cyd rhwng SCHTh a’r Bwrdd Iechyd a
gweithio gyda phobl ifainc. Nhw yw ein dyfodol, a byddaf yn sicrhau ein
bod ni’n ymgysylltu’n barhaus gyda chymaint o bobl ifainc â phosibl er
mwyn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a bod ein gwasanaethau’n
cyflwyno’r canlyniadau gorau posibl iddynt.”
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Tanysgrifio
Cyhoeddir fy nghylchlythyr bob yn ail fis.

Os nad ydych chi eisoes wedi cofrestru i dderbyn copi’n awtomatig,
medrwch wneud hynny drwy gysylltu â’m Swyddfa ar y manylion uchod.

Mae hen rifynnau o’r cylchlythyr ar gael i’w darllen fan hyn:
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/eich-ardal/cylchlythyrau/

Cysylltwch â ni
Rhowch wybod i mi os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â rhywbeth yr ydych wedi’i ddarllen yn y cylchlythyr hwn.

01267 226440                

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

www.dyfedpowys-pcc.org.uk 

DPOPCC

@DPOPCC
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