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Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Ni fydd gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn golygu 
oediad. 
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E-bost: Email: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Bore da 

Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Dyfed-Powys, mae’n bwysig fy mod i’n 
medru cynrychioli ein cymunedau o ran gwneud penderfyniadau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau 
plismona lleol. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, mae angen imi glywed gennych chi, fel 
cynrychiolwyr ar gyfer ein cymunedau ar faterion plismona amrywiol.   

Ar hyn o bryd, rwy’n edrych ymlaen at 2021/22 o ran yr hyn y dylai fod yn flaenoriaeth i Heddlu 
Dyfed-Powys, yn ogystal â gosod cyllideb flynyddol yr heddlu.  

Mae fy ymgysylltiad rheolaidd â chymunedau ardal Dyfed-Powys yn hollbwysig oherwydd mae’n 
fy nghynorthwyo i wneud y penderfyniadau hyn. Mae’r trafodaethau hyn yn rhoi darlun ehangach 
imi o’r hyn y mae ein cymunedau eisiau ac angen o ran plismona lleol.   

Oherwydd y pandemig presennol, mae’n rhaid imi wneud pethau ychydig yn wahanol: Mae’r rhan 
fwyaf o’m hymgysylltiad yn cael ei gyflawni ar-lein yn ddigidol yn awr, yn hytrach nag wyneb yn 
wyneb.   

Gan hynny, rwyf wedi datblygu arolwg byr ar-lein, sy’n gofyn i breswylwyr a pherchnogion busnes 
am eu barn ynghylch blaenoriaethau’r heddlu a chyllid yr heddlu yn 2021/22.   

Byddwn yn ddiolchgar iawn pe baech yn rhoi o’ch amser i gwblhau’r arolwg hwn os gwelwch chi’n 
dda. Medrwch gael mynediad i’r arolwg drwy glicio ar y dolenni isod:  

Cymraeg: https://www.surveymonkey.com/r/9HRHLM6 
Saesneg: https://www.surveymonkey.com/r/9H2Y3DB 

Fel arall, anfonwch e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk neu galwch fy swyddfa ar 01267 
226440 i ofyn am gopi papur o’r arolwg.   

Byddwn hefyd yn ei werthfawrogi’n fawr pe baech chi’n medru rhannu’r arolwg hwn ymhell ac 
eang â’r cymunedau yr ydych yn eu cynrychioli os gwelwch chi’n dda, fel fy mod i’n medru clywed 
barn cymaint o bobl â phosibl am y penderfyniadau plismona pwysig hyn.   

Diolch ymlaen llaw.  

Yr eiddoch yn gywir, 

Dafydd Llywelyn 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys


