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Croeso ...
Croeso i rifyn Gorffennaf o fy Nghylchlythyr. Roedd y rhifyn diwethaf yn

canolbwyntio ar ein hymateb i bandemig COVID-19, a hoffwn fanteisio

ar y cyfle hwn i ddiolch i'r cyhoedd am gefnogi Heddlu Dyfed-Powys

yn ystod yr amseroedd anodd hyn trwy gadw at y rheoliadau ac ymateb

yn briodol. Er bod mesurau cloi yn lleddfu'n araf o wythnos i wythnos

bellach, mae'n bwysig ein bod yn wyliadwrus o'r bygythiad sy’n parhau

i’n hwynebu gan y pandemig.

Yn y rhifyn yma mae rhai o uchafbwyntiau'r ychydig fisoedd diwethaf,

sy'n cynnwys y cynnydd sy'n cael ei wneud gyda datblygiad yr Hwb

Plismona a Dalfa newydd yn ardal Llanelli; yr arian ychwanegol a

sicrhawyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer sefydliadau sy'n

darparu gwasanaethau i ddioddefwyr Cam-drin Domestig a Rhywiol yn

Dyfed-Powys; sut mae gweithgareddau craffu a digwyddiadau ymgysylltu

â'r cyhoedd wedi parhau ar-lein, a'm cyfarfod olaf fel Cadeirydd y Grŵp

Plismona yng Nghymru.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau, a diolch am ddarllen!
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Hwb Plismona a Dalfa
Newydd Llanelli
Ddechrau Mai fe wnes i ryddhau dogfennau cynllunio ar

gyfer adeiladu Hwb Plismona a Dalfa newydd ar gyfer

Heddlu Dyfed Powys, i'w adeiladu ar dir i'r gorllewin o

Heol Aur, Dafen, Llanelli.

Yn gynharach yn 2019, cymeradwyais benderfyniad i fynd

ati i brynu safle gwerth £375,000 a oedd dan berchnogaeth

Llywodraeth Cymru yn Dafen, at ddibenion adeiladu'r hwb

plismona newydd.

Bydd y Ddalfa newydd yn un o saith Dalfa ar draws ardal

yr heddlu gydag eraill wedi'u lleoli yn y Drenewydd,

Rhydaman, Aberhonddu, Aberteifi, Aberystwyth a Hwlffordd.

Mae hi dal yn ddyddiau cynnar o ran y broses caniatâd

cynllunio, ond rwy’n falch fy mod wedi cyrraedd y pwynt

hwn yn y broses. Rwyf wedi gweithio'n hynod o galed

gyda phartneriaid dros y blynyddoedd diwethaf i gyrraedd

y pwynt hwn, ac i allu cyhoeddi'r dogfennau cais cynllunio

cychwynnol ar gyfer yr adeilad arfaethedig.

Mae'r adeilad arfaethedig yn adeilad cynaliadwy uchelgeisiol,

gyda marc safon rhagoriaeth BREEAM. Mae datblygiadau

sy’n gysyllt iedig â rhagoriaeth BREEAM yn cynnig

amgylcheddau sy’n fwy cynaliadwy ac sy'n well i iechyd

a lles y bobl sy'n byw ac yn gweithio ynddynt, tra hefyd

yn gymorth i amddiffyn adnoddau naturiol.

Ymhlith rhai o gymwysterau cynaliadwy'r adeilad newydd

bydd system pŵer solar ffotofoltäig i leihau ôl troed

carbon yr adeilad; cyfleuster cynaeafu dŵr glaw ar gyfer

toiledau a dŵr na ellir ei yfed, a chyfleusterau pweru ceir

trydan.

Ar 27ain o Fai, fel rhan o’r Ymgynghoriad Cyhoeddus, fe

wnes i gynnal cyfarfod cyhoeddus er mwyn rhoi cyfle i drigolion

lleol godi unrhyw gwestiynau mewn perthynas â’r adeilad

newydd.  Fe ymunodd Prif Arolygydd Richard Hopkin, arweinydd

gweithredol Heddlu Dyfed-Powys ar yr adeilad newydd, a

Chyfarwyddwr Ystadau Heddwyn Thomas, gyda mi yn y

cyfarfod i ateb cwestiynau’r cyhoedd.

Roedd hi’n braf i glywed negeseuon cadarnhaol a chefnogol

yn ystod y cyfarfod, a hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i

bwysleisio unwaith eto na fydd yr adeilad hwn yn disodli

presenoldeb presennol ein tîm plismona cymunedol yng nghanol

y dref yn Llanelli, ond yn hytrach, bydd yn gwella’r

gwasanaeth ledled y dref a’r gymuned ehangach. Mae ein

hystâd yn Llanelli yn hen - ac felly mae gweld adeilad newydd

sy'n cael ei ddylunio gyda'r fath ystyriaeth i'r amgylchedd a

lles ein staff a'r gymuned y mae'n eistedd ynddo yn gadarnhaol

iawn.

Daeth yr Ymgynghoriad Cyhoeddus i ben ar 25 Mehefin, ac

rwy’n edrych ymlaen yn awr i symud ymlaen i’r cam nesaf

yn y datblygiad.  Unwaith y bydd caniatad cynllunio wedi ei

warantu, y nod yw cwblhau'r gwaith o adeiladu'r adeilad

newydd o fewn cyfnod o ddwy flynedd.

“Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol i ni a

fydd yn gweld hwb plismona uchelgeisiol,

modern, cynaliadwy addas i bwrpas a fydd

yn diwallu anghenion a disgwyliadau plismona

modern”
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Cyfrifoldebau Craffu
Cyfarfod Cyhoeddus o Fwrdd 

Atebolrwydd yr Heddlu 

Serch y mesurau ymbellhau cymdeithasol presennol,

yr wyf wedi parhau i gynnal fy nyletswyddau ac

ymrwymiadau atebolrwydd a chraffu yn llwyddiannus

yn ystod cyfnod y clo mawr drwy gofleidio’r

defnydd o dechnoleg. 

O ystyried yr amgylchiadau presennol a’r newidiadau

y bu’n rhaid i Heddlu Dyfed-Powys eu gwneud,

mae’n hollbwysig fy mod i’n parhau i gynnal

cyfarfodydd Bwrdd Plismona a Bwrdd Atebolrwydd

yr Heddlu er mwyn sicrhau bod Heddlu Dyfed-

Powys yn darparu gwasanaeth heddlu sy’n

bodloni anghenion presennol ein cymunedau.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Byrddau hyn, gan

gynnwys agendâu a chofnodion, ewch i’m gwefan:

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-

thryloywder/. 

Ar 11 Mai 2020, cynhaliais gyfarfod cyhoeddus

rhithiol o Fwrdd Atebolrwydd yr Heddlu, lle y daliais

y Prif Gwnstabl, Mark Collins, a’i uwch swyddogion

i gyfrif ar faterion plismona amrywiol.

Roedd Cynghorwyr o Gynghorau Tref a Sir lleol, yn

ogystal â nifer o bobl ifainc o bob cwr o ardal

Dyfed-Powys, yn bresennol yn y cyfarfod Bwrdd

er mwyn codi eu materion. 

Ymysg y materion a oedd o ddiddordeb mawr i’r

bobl ifainc oedd (1) sut mae Heddlu Dyfed-Powys

yn plismona twristiaid sy’n teithio i’r ardal, a (2) pa

baratoadau sy’n cael eu gwneud o ran plismona

unrhyw newidiadau fydd yn dod yn y dyfodol i’r

cyfnod clo. Yr oedd hi’n braf croesawu’r bobl ifanc

i’r cyfarfod hwn. Mae’n bwysig bod eu lleisiau’n

cael eu clywed a’u bod yn gallu darparu cyfraniad

i faterion plismona.  Bu’n wych derbyn eu cwestiynau

a chael y Prif Gwnstabl, Mark Collins, ac uwch

swyddogion yn ymateb iddynt yn uniongyrchol.

Yn yr un modd, ers i’r cyfyngiadau symud gael eu

cyflwyno, yr wyf wedi cynnal sawl cyfarfod gyda fy

Llysgenhadon Ifainc dros Zoom. Mae hyn er mwyn

sicrhau eu bod yn ymwybodol o ddatblygiadau

perthnasol, ac yn bwysicaf na dim, er mwyn rhoi

cyfle iddynt fynegi unrhyw bryderon ar ran eu

cyfoedion. 

Dywed Cai Phillips, Llysgennad Ifanc “Mae’n

hollbwysig fod lleisiau pobl ifainc yn cael eu

clywed yn ystod yr amserau digynsail hyn, ac

roedd yn dda iawn gennyf gael cyfle i fod yn un

o’r bobl ifainc hynny a oedd yn rhan o gyfarfod

Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu. Holais gwestiynau

pwysig i’r Prif Gwnstabl, Mark Collins, ar ran pobl

ifainc fy ardal, gan gynnwys beth yw’r canllawiau

diogelwch ar gyfer troseddwyr ifainc yn y ddalfa.

Hefyd, yr oedd yn ddiddorol clywed beth mae’r

heddlu’n gwneud er mwyn atal pobl rhag teithio i

ardaloedd gwledig ac arfordirol yn ystod y 

cyfyngiadau symud, a’r cynlluniau ar gyfer 

plismona unrhyw lacio o ran y cyfyngiadau.” 

Cai Phillips, Llysgennad Ifanc

Fforwm Ieuenctid

Yr wyf wedi adnabod sawl ffordd o gynnwys pobl

ifainc â’m Llysgenhadon Ifainc yng ngwaith craffu

fy swyddfa. Yn ystod cyfarfod diweddar â nhw,

trafodom eu profiadau â’r heddlu a sut y gwnaed

iddynt deimlo. Er bod nifer o’r themâu a gododd

yn ein sgwrs yn debyg iawn i rai o’r negeseuon

allweddol a ddeilliodd o Arolwg Ieuenctid a

gynhaliwyd gan Hafan Cymru ar fy rhan yn 

ddiweddar, roedd rhai o’u profiadau’n tynnu sylw

at yr angen ar gyfer trafodaethau pellach, ac

sydd wedi arwain at ambell gam gweithredu ar

gyfer fy Swyddfa a minnau. Edrychaf ymlaen at

barhau i weithio’n agos â nhw dros y flwyddyn

nesaf.
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Diweddariad gan fy Ngrwpiau 

Gwirfoddolwyr 
Er bod Ymweliadau Annibynnol â Dalfeydd wedi’u hatal

ar hyn o bryd, mae’r penderfyniad hwn yn cael ei

adolygu’n gyson ac rydym wrthi'n archwilio opsiynau o

ran sut y gall fy Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

ddechrau siarad â charcharorion ar draws ardal Dyfed-

Powys eto. Fodd bynnag, mae fy swyddfa’n parhau i

hap-samplu cofnodion dalfa bob pythefnos. Rhoddir y

canlyniadau i’r Pennaeth Dalfeydd, sy’n sicrhau fod unrhyw

broblemau’n derbyn sylw’n brydlon. Drwy gydol y

cyfyngiadau symud, bu’n galonogol gweld yr Heddlu’n

ymateb yn effeithiol i’r adborth, ac rwyf wedi gweld

gwelliannau gyda phob adolygiad. Mae fy staff yn parhau

i weithio gyda’r Heddlu er mwyn adolygu sut y medraf

gyflawni fy nyletswydd yn llawn o ran gwarchod lles a

hawliau carcharorion o fewn y cyfyngiadau presennol. 

Cynhaliwyd cyswllt rheolaidd gyda’m holl wirfoddolwyr, ac

mae fy Ymwelwyr Lles Anifeiliaid wedi mynegi eu

brwdfrydedd i barhau â’u hymweliadau cyn gynted ag y

bydd yn ddiogel. 

Mae fy nhîm a minnau wedi cwrdd ag aelodau’r Panel

Sicrhau Ansawdd ddwywaith ers y newyddlen ddiwethaf

er mwyn trafod effeithiolrwydd y Panel; yn benodol

trwy ddefnyddio technoleg er mwyn lleihau’r angen i

aelodau deithio i’r Pencadlys mor aml.

Wythnos Gwirfoddolwyr, 1-7 Mehefin 
Mae’n dda gennyf gael grŵp mor amryddawn o

wirfoddolwyr sydd wedi bod yn hynod gefnogol a

goddefgar yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Yr oedd yn

wych “cwrdd” â sawl un o’r grwpiau er mwyn diolch yn

bersonol iddynt - yn rhithiol – am eu cefnogaeth barhaus

yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr. 

Yr wyf yn ddiolchgar iawn i bawb am eu hymgysylltiad

parhaus â’r Swyddfa. Mae eu hymrwymiad yn sicrhau bod

y cyhoedd yn aros yn ddiogel a hyderus. 

Mae gwirfoddolwyr hefyd yn chwarae rhan hollbwysig yng

ngwaith Heddlu Dyfed-Powys, gan gynnwys cadetiaid,

cwnstabliaid gwirfoddol, caplaniaid, gwirfoddolwyr

cymorth dioddefwyr, a gwirfoddolwyr ychwanegol mewn

amrediad o rolau sy’n cefnogi gwaith swyddogion a staff

yr heddlu. 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’n holl wirfoddolwyr;

o fewn fy swyddfa i ac o fewn yr heddlu.
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Cyfarfod y Panel Heddlu a Throsedd 
Tra 'mod i wedi cynnal fy nyletswyddau craffu, mae’n dda

gennyf ddweud bod y Panel Heddlu a Throsedd hefyd wedi

defnyddio technoleg er mwyn cynnal ei rôl o ran sicrhau fy

mod i’n cyflawni fy nyletswyddau fel Comisiynydd Heddlu a

Throsedd yn llwyddiannus.

Ar 3 Mehefin 2020, cyflwynais ymateb fy swyddfa i’r pandemig

Coronafeirws i’r Panel Heddlu a Throsedd. Fel y nodir yn fy

nghylchlythyr fis Mawrth, mae COVID-19 a gohiriad dilynol 

etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2020 i 6 Mai 2021

wedi effeithio’n sylweddol ar sut y mae fy swyddfa’n

gweithredu ar hyn o bryd. 

Mae’r adroddiad llawn a gyflwynais i’r Panel ar gael ar ein

gwefan: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/media/9446/w2020-

05-pcp-report-on-opcc-response-to-covid-19-w.pdf, ac mae'r

ffeithluniau isod yn crynhoi ei gynnwys ac yn dangos ein

hymateb i’r pandemig a’r camau sydd wedi eu cymryd.
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Ailgychwyn Digwyddiadau
Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Ddechrau Mai, fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol rhithiol,

cynhaliais fy nghyfarfod cyhoeddus rhithiol cyntaf erioed drwy

gyfleusterau cynadledda fideo, a hynny ar gyfer preswylwyr

Sir Benfro. 

Fel arfer, mae fy Swyddfa’n cynnal Diwrnodau Ymgysylltu

Cymunedol unwaith y mis mewn ardaloedd gwahanol o fewn

ardal Dyfed-Powys, lle’r wyf yn cwrdd â chynrychiolwyr o’r

gwasanaethau a gomisiynir drwy fy swyddfa, sefydliadau

a phartneriaid amrywiol, yn ogystal â chynnal cyfarfodydd

cyhoeddus ar gyfer preswylwyr. 

Fodd bynnag, golyga’r cyfyngiadau symud y bu’n rhaid gohirio pob

digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus, gyda fy staff yn gweithio i

adnabod ffyrdd newydd a gwahanol o ymgysylltu â’r

cyhoedd.

Fel aelod etholedig o’r cyhoedd, rwy’n cynrychioli llais y cyhoedd.

O’r herwydd, mae dyletswydd arnaf i sicrhau fy mod i’n parhau i

ymgysylltu â’r cymunedau mor aml â phosibl fel bod eu llais yn cael

ei gynrychioli – yn enwedig yn ystod y cyfnod digynsail hwn. 

Yr oedd yn wych bod modd inni ailgychwyn ambell weithgaredd

ymgysylltu cymunedol o’r diwedd ym mis Mai gyda chyfres o

ddiwrnodau ymgysylltu ‘rhithiol’. 

Sir Benfro

Ar ddydd Mercher 13 Mai, cyfarfûm â phartneriaid a

phreswylwyr o bob cwr o Sir Benfro. Yn naturiol, roedd nifer

o’r cwestiynau a’r materion a godwyd gan breswylwyr yn y

Cyfarfod Cyhoeddus yn canolbwyntio’n bennaf ar faterion

mewn perthynas a phwerau plismona o ran mesurau cloi a

chyfyngiadau teithio. Yn hynny o beth, yr oedd yn dda i gael

yr Uwch-arolygydd Ross Evans yn bresennol i esbonio sut yr

oedd ei swyddogion a’i staff ar draws Sir Benfro’n ymateb i’r

mesurau ar lefel weithredol, a sut yr oeddent yn ymdrin â

throseddwyr. 

Roedd yr holl gwestiynau’n berthnasol iawn ac roeddwn yn

falch bod yr Uwch-arolygydd Ross Evans yn medru cynnig

sicrwydd ynglŷn â’r nifer uchel iawn o gerbydau y mae’r

Heddlu wedi’u stopio. Roedd Ross hefyd yn medru  adrodd 

bod swyddogion heddlu yn Sir Benfro wedi bod yn cefnogi’r

awdurdod lleol yn ystod y cyfyngiadau symud drwy gynnal

ymweliadau ar y cyd ag eiddo gwyliau ledled y sir lle roedd

amheuaeth fod pobl wedi teithio yno i aros.Roedd yr eiddo hyn

wedi cael eu cyfeirio at asiantaethau gan y cyhoedd. Bydd yr

Heddlu bob amser yn gweithredu er mwyn amddiffyn bywyd

ac eiddo a chadw ein cymuned yn ddiogel. Mae ymateb i

bryderon cymunedau’n rhan fawr o hyn, ac rydym yn ddiolchgar

iawn am gefnogaeth barhaus y cyhoedd ledled Sir Benfro. 

Yn gynharach yn y dydd, cynhaliais gyfarfodydd rhithiol gyda

gwasanaeth yr wyf yn ei gomisiynu, Grŵp Pobl, yn ogystal â

PLANED.

Mae Grŵp Pobl a PLANED yn gweithio gyda phartneriaid

a chymunedau yn Sir Benfro mewn cynifer o wahanol ffyrdd

er mwyn gwella eu hansawdd bywyd. Yr oedd yn wych cael y

cyfle i gwrdd â’r ddau i glywed am eu hymagwedd arloesol tuag

at gefnogi cymunedau yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Ceredigion

Ar ddydd Mercher 10 Mehefin 2020, cynhaliais fy ail Ddiwrnod

Ymgysylltu Cymunedol; y tro hwn ar gyfer preswylwyr

Ceredigion, lle y cynhaliais gyfarfod cyhoeddus rhithiol

dros Zoom eto, a chwrdd â grŵp o ymgyrchwyr gwrth-hiliaeth

o Orllewin Cymru.

Fel yn Sir Benfro, roedd nifer o’r cwestiynau a godwyd yn

ystod y cyfarfod cyhoeddus yn ymwneud â phlismona’r

cyfyngiadau symud, ac effaith y pandemig ar fywyd dydd

i ddydd pobl mewn cymunedau gwledig yng Ngheredigion.

Cawsom ambell gwestiwn a mynegiant o bryder ynghylch

problemau cyffuriau mewn rhai ardaloedd hefyd, a

chwestiynau’n ymwneud â phresenoldeb swyddogion

heddlu mewn rhai gorsafoedd. I’r graddau hynny, yr oedd

yn wych cael presenoldeb yr Uwch-arolygydd Robyn

Mason er mwyn cyflwyno safbwynt plismona gweithredol

i’r trafodaethau. Hoffwn ddiolch i bawb a ymunodd â ni ar

gyfer y cyfarfod, ac am eu cyfraniad gwerthfawr. 

Yn hwyrach yn y dydd, fe gwrddais ag ymgyrchwyr gwrth-hiliaeth

o Orllewin Cymru a ofynnodd am gael cwrdd â mi. Yr oeddwn

yn ddiolchgar am y cyfle i gwrdd â’r grŵp er mwyn esbonio fy

rôl fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu, sy’n arbennig o

berthnasol ar hyn o bryd. Edrychaf ymlaen at gwrdd â nhw

eto yn y dyfodol agos. 

Gwnaethom groesawu ffocws y Comisiynydd ar ymrywiadau Sir

Benfro heddiw yn fawr ac falch iddo ymestyn gwahoddiadau i'r

cyhoedd yn gyffredinol a sefydliadau allweddol.  I PLANED, roedd

gallu trafod ein prosiectau cymunedol a'r cysylltiadau â diogelwch

a lles cymunedol gyda'r Comisiynydd a'i gydweithwyr yn hynod

fuddiol. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y sgyrsiau yn y

dyfodol er mwyn cefnogi cymunedau ac rwy'n ddiolchgar i'r

comisiynydd gymryd yr amser i ganolbwyntio'n benodol ar Sir

Benfro"

iwan thomas

Prif weithredwr PLanED Sir benfro
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Powys

Ddydd Mercher 24 Mehefin, cynhaliais fy nhrydydd Diwrnod

Ymgysylltu Cymunedol, lle y cwrddais â phreswylwyr a phartneriaid

o Bowys. 

Hwn oedd fy nigwyddiad ymgysylltu cyntaf ym Mhowys ers

i’r cerflun Angel Cyllyll ymweld â’r Drenewydd fis Ionawr, pan

gyflwynwyd Gwobr Genedlaethol Gwrth-drais i’m Swyddfa i

gydnabod ein cyfraniad a’n cymorth yn ystod taith y Gofeb

Genedlaethol yn Erbyn Trais ac Ymddygiad Ymosodol o

gwympas y DU. Pe baech chi wedi dweud wrthyf nôl ym mis

Ionawr, pan gynhaliais ddigwyddiad cyhoeddus ym

Mhowys ddiwethaf, y byddwn yn cynnal y digwyddiad

cyhoeddus nesaf yn y sir drwy fideo, ni fyddwn wedi credu’r peth.  

Roedd y Cyfarfod Cyhoeddus yn gyfle i edrych nôl ar lwyddiant

ymweliad yr Angel Cyllyll, a dal i fyny â nifer o bobl a sefydliadau y

cyfarfûm â nhw, ac a weithiodd gyda’m staff, fis Ionawr yn ystod

ymweliad. Mae fy staff wedi llunio adroddiad ar gyfer y Swyddfa

Gartref sy’n cynnwys manylion am yr holl ddigwyddiadau

ymgysylltu a gynhaliwyd, yn ogystal ag effaith yr ymweliad ar yr

ardal. Yr oedd yn braf edrych nôl ar yr uchafbwyntiau yn ystod y

cyfarfod, ac ar yr un pryd, mynd i’r afael â materion eraill a

chwestiynau yr oedd preswylwyr eisiau’u trafod.

Edrych Ymlaen

Gan edrych ymlaen at fis Gorffennaf a mis Awst, fel arfer,

mae’r rhain yn fisoedd prysur iawn o ran digwyddiadau ymgysylltu,

gyda sioeau Sir a sioeau bach lleol yn cael eu cynnal, y Sioe

Frenhinol yn Llanfair-ym-Muallt, ac eleni wrth gwrs, roedd yr

Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â Thregaron yng

Ngheredigion.

Mae’n drueni mawr fod y digwyddiadau hyn wedi eu gohirio,

a’r effaith y bydd hyn yn cael ar fusnesau lleol, a’r cymunedau

lleol yn gyffredinol. Ond ar hyn o bryd, mae’n rhaid inni

ganolbwyntio ar chwarae ein rhan er mwyn sicrhau ein bod

ni’n lleihau’r bygythiad o ledaenu’r feirws. Yr ydym yn ffodus

mewn rhai ffyrdd bod nifer y marwolaethau sy’n gysylltiedig

â COVID-19 yn ein hardal yn isel mewn cymhariaeth ag

ardaloedd eraill yng Nghymru a’r DU. 

Bydd fy Niwrnod Ymgysylltu Cymunedol rhithiol nesaf, a gynhelir

ddydd Gwener 10 Gorffennaf, ar gyfer preswylwyr Sir

Gaerfyrddin.  

Cadwch lygad allan ar ein gwefan, a’n tudalennau Twitter a

Facebook hefyd, am gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu yn y dyfodol. 
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Gwasanaethau comisiynu
Sicrhau cyllid ychwanegol i sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trais yn y

cartref a thrais rhyw yn Dyfed-Powys

Ar 25 Mehefin 2020, derbyniais gadarnhad fod fy Swyddfa wedi sicrhau

dros £140,000 o arian ychwanegol gan y Llywodraeth ar gyfer

sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol

yn Dyfed-Powys i'w cynorthwyo gyda chostau ychwanegol o ganlyniad

i COVID 19.

Ar ôl gwahodd sefydliadau i weithio gyda fy Swyddfa i gyflwyno

ceisiadau am y cyllid, rwy’n hynod falch ein bod wedi derbyn ceisiadau

gan ddeg sefydliad i gyd ac, yn dilyn ein cynigion i’r Weinyddiaeth

Gyfiawnder i ddyrannu ychydig dros £140,000 o gyllid ychwanegol i’r

sefydliadau hyn, cawsom gadarnhad fod y cyllid bellach wedi ei gymeradwyo.

Mae hyn yn newyddion gwych i’r holl sefydliadau, gan y bydd y cyllid ychwanegol yn cael effaith sylweddol ar leddfu peth o’r

pwysau sydd wedi bod arnynt yn ystod yr amseroedd anodd hyn.”

Ni ddylai’r troseddau hyn fod yn digwydd, ac mae’r llywodraeth yn deall yr heriau sy’n gwynebu’r gwasanaethau wrth edrych

i gefnogi’r rheini lle nad yw eu cartref yn ddiogel iddynt yn ystod y broses gloi.

Mae rhai o’n helusennau rheng flaen wedi brwydro i barhau â’u gwaith hanfodol yn ystod y pandemig, ar yr union adeg pan

mae’r risg i’r rhai sy’n gaeth mewn sefyllfaoedd ymosodol wedi cynyddu.

Mae’n hanfodol bod dioddefwyr yn cael cymorth i gael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt, gan gynnwys cefnogaeth

ychwanegol i oroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol, gan gefnogi ffyrdd newydd o weithio i gyrraedd y rhai sydd wedi’u

hynysu. Dylai unrhyw un sydd mewn perygl gysylltu â'r heddlu bob amser.

YN DDIWEDDAR, CYHOEDDODD Y LLYWODRAETH

BECYN CYMORTH GWERTH £76 MILIWN I

SICRHAU BOD Y RHAI MWYAF BREGUS MEWN

CYMDEITHAS YN CAEL Y GEFNOGAETH SYDD EI

HANGEN ARNYNT YN YSTOD Y PANDEMIG. ROEDD

HYN YN CYNNWYS CYLLID I HELPU GOROESWYR

CAM-DRIN DOMESTIG A'U PLANT

TRWY DDARPARU RHAGOR O

OFODAU DIOGEL, LLETY A MYNEDIAD

AT WASANAETHAU CYMORTH YN

YSTOD CORONAFEIRWS.

Ymhlith y sefydliadau sydd wedi derbyn yr arian ychwanegol mae;

Prifysgol aberystwyth (sy’n rhedeg gwasanaeth Dewis choice)
calan DVS
Gwasanaeth cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin
hafan cymru
canolfan argyfwng teuluol Sir Drefaldwyn
new Pathways
People’s first, Sir benfro
Pobl care and Support
threshold DaS
Gwasanaeth cam-drin Domestig Gorllewin cymru

Edrychaf ymlaen yn awr at weld yr hyn y mae’r cyllid ychwanegol hwn yn ei ddarparu i’n cymunedau, ac yr un mor bwysig, sut y bydd

yn helpu i ddarparu ffyrdd newydd a chynyddol o gefnogi dioddefwyr. Byddaf yn parhau i lobïo’r llywodraeth am gyllid i sicrhau fod

hwn yn ddarpariaeth hir dymor, a'n bod yn parhau i gefnogi'r gwaith hanfodol hwn i’r dyfodol.

“MAE MR LLywELyN BoB AMSER wEDI BoD yN GLIR BoD

CEFNoGI DIoDDEFwyR TRAIS RHywIoL yN FLAENoRIAETH

IDDo, o RAN CoDI yMwyByDDIAETH AC ARIANNU

GwASANAETHAU ARBENIGoL. FEL RHAN o’R yMRwyMIAD

HwNNw, RyDyM yN FALCH IAwN o DDERByN yR ARIAN

yCHwANEGoL HwN, A FyDD yN GwELLA’R

GwASANAETHAU RyDyM yN EU CyNNIG I BoBL yN DyFED-

PowyS SyDD wEDI CAEL EU HEFFEITHIo GAN DRAIS RHywIoL

A CHAM-DRIN RHywIoL”

Mr Mike wilkinson

DiRPRwy GyfaRwyDDwR nEw PathwayS
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cyfarfod olaf fel cadeirydd

Grwp Plismona yng nghymru

Ar 18 Mehefin 2020, fe wnes i gynnal fy nghyfarfod olaf fel

Cadeirydd ar y Grŵp Plismona yng Nghymru.

Plismona yng Nghymru yw’r enw newydd ar y Grwp Plismona

Cymru Gyfan ers Mawrth 2020, ac mae’n cynnwys y pedwar

Comisiynydd Heddu a Throsedd yng Nghymru a phedwar

Prif Cwnstabl Heddluoedd Cymru, ac eleni yw pumed tro'r

Comisiynydd yn y gadair.

Derbyniais Gadeiryddiaeth y Grŵp ym mis Mehefin 2019 ac rwyf

i wedi goruchwylio trafodaethau ar ystod o faterion cenedlaethol

gan graffu'n rheolaidd ar unedau plismona cydweithredol i

sicrhau ymateb cyson ac effeithiol ledled Cymru.

Hefyd, gweithredais ddiwrnodau cyflwyno ochr yn ochr â'r

cyfarfodydd, gan roi cyfle i sefydliadau allanol ymgysylltu â

chynrychiolwyr lefel uchel o fewn yr heddlu i drafod buddion

gweithio mewn partneriaeth a sefydlu'r ffordd orau o weithredu

i'r cyhoedd. Ym mis Rhagfyr croesawais gyflwyniadau gan

sefydliadau gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cymdeithas y

Comisiynwyr Heddlu a Throsedd a Crimestoppers a oedd i

gyd yn awyddus i weithio gyda’r heddluoedd i sicrhau Cymru

mwy diogel.

Yn ystod y misoedd diwethaf rwyf wedi bod yn rhagweithiol yn

fy ymateb ar ran y grŵp i Covid-19, gan alw am, a mynychu,

cyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru ar ran y Comisiynwyr

eraill i drafod ymateb yr heddlu i’r cyfnod cloi. Rwyf i wedi

bod yn cyfarfod yn rheolaidd â'r Dirprwy Brif Weinidog a'r Brif

Chwip ers dechrau’r cyfnod cloi er mwyn sicrhau bod

Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o’r heriau sy'n wynebu

swyddogion wrth iddynt weithio i sicrhau diogelwch y cyhoedd

yn ystod y cyfnod.

Mae cyflawni’r rôl arweinyddiaeth hon ar ran Plismona yng

Nghymru wedi bod yn bleserus ond yn heriol yn ystod yr

argyfwng presennol hwn. Rwy'n falch o'r cyfraniad a wnaeth

Plismona yng Nghymru yn ystod ymateb COVID-19. Rwyf

hefyd yn teimlo fy mod wedi llwyddo i wella'r berthynas nid

yn unig rhwng y pedwar Llu yng Nghymru ond gyda rhanddeiliaid

a phartneriaid allweddol hefyd. Mae'n bwysig deall deinameg

unigryw cael sefydliadau datganoledig a heb eu datganoli

yng Nghymru, ac mae'r fforwm arweinyddiaeth allweddol

hon ar gyfer Plismona yng Nghymru yn darparu sylfaen

gadarn ar gyfer cydweithredu'n wel ac yn datblygu hunaniaeth

Plismona Cymru benodol.

adroddiad blynyddol
Yn ystod Gorffennaf, byddaf yn cyhoeddi fy Adroddiad Blynyddol

sy'n darparu manylion am y gwaith a wnaed rhwng Ebrill

2019 a Mawrth 2020 i gyflawni fy mlaenoriaethau. Y llwyddiannau

mwyaf nodedig i mi fu:

• Cwblhau'r Prosiect camerau cylch cyfyng;

• Ennill y Marc Ansawdd Tryloywder;

• Dod yn Gadeirydd Plismona yng Nghymru a'r Bwrdd 

Cyfiawnder Troseddol Lleol;

• Y cynnydd a wnaed yn sicrhau llais i bobl ifanc drwy fy 

Fforwm Ieuenctid;

• Y buddsoddiadau yr wyf wedi'u gwneud mewn 

gwasanaethau hanfodol a phrosiectau cymunedol;

• Lansiad y Cynllun Dargyfeirio Troseddwyr, a ymddangosodd

yng nghyhoeddiad yr APCC “PCCs Making a 

Difference: Alcohol and Drugs in Focus”;

• Y gwaith craffu a wnaed gan fy swyddfa mewn 

meysydd penodol o blismona, a'r argymhellion sy'n cael 

eu rhoi ar waith; a

• Cynnal fy Nghynhadledd Gŵyl Ddewi flynyddol, gyda'r 

ffocws eleni ar Plismona mewn Ardaloedd Gwledig.

Ochr yn ochr â fersiwn ysgrifenedig draddodiadol yr Adroddiad

Blynyddol, eleni rydym wedi comisiynu cwmni i gynhyrchu

cyfres o glipiau fideo i gydfynd gyda rhai o'r cyflawniadau a

nodir yn yr adroddiad. Rwy’n hyderus y bydd y clipiau fideo

hyn yn denu ac yn annog mwy o bobl i ddarllen yr adroddiad,

a bydd yn darparu profiad gweledol i rywfaint o'r gwaith a

gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn.

Bydd yr Adroddiad Blynyddol ysgrifenedig yn ogystal â'r fersiwn

fideo ar gael i'r cyhoedd ar 16 Gorffennaf ar ein gwefan yma;

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/the-commissioner/.
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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

&

cyllidebu cyfranogol
Y Drenewydd i gael ei dweud ar gyllid o

£20,000 ar gyfer prosiectau cymunedol

ar 11 o Orffennaf

Yn gynharach eleni, ymrwymais i fuddsoddiad o £140,000

yn y Timau Plismona Cymunedol ar draws Dyfed-Powys i

ariannu prosiectau cymunedol trwy broses gyllidebu gyfranogol.

Bydd pob un o'r 14 Tîm Plismona Cymunedol ar draws yr

heddlu yn derbyn £10,000 i'w wario ar brosiectau, gyda'r

cymunedau eu hunain yn gyfrifol dros wneud y penderfyniadau

allweddol o ran sut mae'r arian yn cael ei ddyrannu.

Mae Cyllidebu Cyfranogol yn ffordd ddemocrataidd o rymuso

cymunedau trwy ganiatáu iddynt gynnig am arian i ariannu

prosiectau sy'n cwrdd â thema'r grŵp cynllunio: yn yr achos

hwn, gwella diogelwch cymunedol. Rwyf wedi ymrwymo i

ariannu'r dull newydd ac arloesol hwn o ariannu cymunedol

gan fy mod yn credu ei bod hi’n hanfodol bod trigolion lleol

yn cael dweud eu dweud ynghylch sut mae arian yn cael ei

wario yn eu hardal. Nhw yw’r rhai gorau i weithio gyda'r

heddlu, ac asiantaethau partner eraill, i nodi lle mae angen yr

arian a beth fyddai fwyaf buddiol i'r cymunedau lleol.

Tîm Plismona Cymunedol y Drenewydd yw'r cyntaf i redeg y

broses, ac roedd hi’n wych gweld, yn ychwanegol at y £10,000

drwy fy Swyddfa, fod y pot cyllido wedi'i ddyblu i £20,000

gyda chefnogaeth gan Gyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn,

Mid Wales Housing, Wales and West Housing a Newydd

Housing.

Yn ystod mis Ebrill, bu Tim Plismona Cymunedol y

Drenewydd yn gweithio gyda phartneriaid i sefydlu grŵp

FLOW Y Drenewydd - Funding Local opportunities working

together - i weithio gyda grwpiau cymunedol ar y broses

ymgeisio ac roeddwn yn hynod falch bod 21 o gynigion wedi'u

cyflwyno erbyn y dyddiad cau ddiwedd mis Ebrill gyda

chyfanswm gwerth y ceisiadau hynny’n £62,000.

Bydd pobl sy'n byw yn y Drenewydd nawr yn cael cyfle i

bleidleisio pa brosiectau cymunedol ddylai ennill yr arian yn

ystod digwyddiad rhithiol sy’n cael ei gynnal ar Orffennaf 11.

Dros gyfnod o amser, bydd pob un o'r 14 Tîm Plismona

Cymunedol ar draws ardal heddlu Dyfed-Powys yn derbyn

£10,000 yr un i'w wario yn y cymunedau y maent yn eu

gwasanaethu. 

I gael gwybodaeth am gymryd rhan yn nigwyddiad y

Drenewydd, ewch i dudalen Facebook FLOW Y Drenewydd.

“Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld canlyniadau'r bleidlais, a

darganfod pa brosiectau fydd yn gallu cefnogi'r gymuned

gyda'u gwaith da. yn dilyn digwyddiad y Drenewydd,

byddaf i a’r Arolygydd Matthew Price yn cynnal hyfforddiant

ar draws yr heddlu fel y gellir cynnal digwyddiadau tebyg.

Mae cyllidebu cyfranogol wedi gweithio’n dda iawn mewn

mannau eraill ac rwy’n gyffrous i arwain ar y cynllun yn

Dyfed-Powys.”

Uwcharolygydd ifan charles,

arweinydd yr heddlu ar gyfer cyllidebu cyfranogol


