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Penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd (gan gynnwys y rhai a 
wnaed yn y Bwrdd Plismona) 27 Ebrill i 26 Mehefin 

Teitl a Chrynodeb Dyddiad 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i beidio â gwe-
ddarlledu cyfarfodydd Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu 
 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i beidio â gwe-ddarlledu 
cyfarfodydd y Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu yn dilyn trafodaethau 

gyda Thîm Gweithredol SCHTh, Prif Swyddogion Heddlu Dyfed-
Powys ac Uwch Reolwr Cyfathrebu Corfforaethol Heddlu Dyfed-
Powys. Dangosodd trafodaethau a gynhaliwyd yn rhwydwaith polisi 

Prif Weithredwyr Cymdeithas yr Heddlu a Throsedd fod 
Comisiynwyr yn symud i ffwrdd o we-ddarlledu cyfarfodydd o'r fath 

gan y teimlid ei fod yn atal craffu effeithiol ar faterion a godwyd i'w 
trafod. 
 

Bydd Byrddau Atebolrwydd yr Heddlu yn y dyfodol yn cael eu 
cynnal ar draws ardal yr Heddlu i alluogi aelodau o'r cyhoedd i 

fynychu cyfarfod yn agos i’w cartref. Bydd cyfarfodydd yn cael eu 
cofnodi a’u cyhoeddi yn ddwyieithog a’u rhoi ar wefan SCHTh er 
mwyn rhoi trosolwg manwl i'r cyhoedd o'r trafodaethau. Cynhelir 

sesiwn Facebook Live ar ddiwedd cyfarfodydd yn y dyfodol er mwyn 
annog cyfranogiad a chwestiynau gan y cyhoedd. 

3ydd o Fai 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £3500 tuag 
at Gadetiaid yr Heddlu 

 
Cymeradwyodd y CHTh gynnig i gyfrannu £500 o gyllideb Gwerthu 

Eiddo a Ganfuwyd tuag at y 6 Uned Cadetiaid Heddlu yn y 
Drenewydd, Aberhonddu, Rhydaman, Llanelli, Penfro ac Aberteifi. 
Bydd seithfed uned yn agor yng Nghaerfyrddin ym mis Medi 2019 

gyda'r cyfraniad yn cael ei wneud ym mis Medi tuag at yr uned 
newydd. Cyfanswm y cyfraniad ar gyfer pob uned fydd £500, sydd 

ar y cyfan yn cyfateb i £3500. 

Mai'r 

15fed 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu at Brosiect 

Rhianta'r Heddlu 
 

Cymeradwyodd y CHTh gynnig i gyfrannu £250 o gyllideb SCHTh 
tuag at Brosiect Rhianta'r Heddlu. Nod y prosiect yw gwella 
rheolaeth swyddogion a staff trwy eu taith rianta, gan ddarparu 

cefnogaeth ac arweiniad yn ogystal â sicrhau bod staff yn parhau i 
ymgysylltu â'r sefydliad yn ystod eu cyfnod mamolaeth / tadolaeth. 

 
Ar ôl cyhoeddi beichiogrwydd neu fabwysiadu bydd aelod o staff yn 
cael ffolder sy'n cynnwys canllawiau, cymorth cyfeirio a band 

arddwrn elusen Kicks sirol sy'n ceisio annog monitro symudiadau'r 
ffetws i leihau genedigaethau marw. Bydd pecynnau cyfarwyddyd 

ar gyfer goruchwylwyr hefyd yn cael eu cynhyrchu i gefnogi 
rheolaeth staff. Bydd staff SCHTh hefyd yn cael mynediad at 
adnoddau. 

5ed o 

Fehefin 
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Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ddyfarnu contract i 

ddylunio Adroddiad Blynyddol 2018/19 y Comisiynydd i Celf 
Calon 

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ddyfarnu contract i ddylunio 
Adroddiad Blynyddol 2018/19 y Comisiynydd i Celf Calon am 

gyfanswm cost o £1000. Mae'n ofynnol i'r CHTh gynhyrchu 
adroddiad blynyddol o'i weithgareddau yn erbyn ei flaenoriaethau 

Cynllun Heddlu a Throseddu a chyflawni swyddogaethau statudol.  
 
Derbyniwyd pedwar dyfynbris am y gwaith gan bedwar cwmni, 

gyda'r cwmni a ddewiswyd yn dangos eu bod yn gallu darparu'r 
hyblygrwydd sydd ei angen ar gost resymol i wneud newidiadau 

drwy gydol datblygiad y cynnyrch. Mae Celf Calon hefyd yn gallu 
darparu gwasanaeth dwyieithog i ddiwallu anghenion y prosiect. 

7fed o 

Fehefin 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ddyfarnu contract 
arlwyo newydd i'r cyflenwr presennol, Gegin Fach y Wlad 

 
Ymgymerwyd ag ymarfer tendro cydymffurfiaeth Cyfnodolyn 
Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) gan ddefnyddio system 

dendro electronig e-dendro Bravo i reoli'r broses gaffael. 
Derbyniwyd 2 dendr, ac yn dilyn gwerthusiad cadarn, cynigiwyd 

bod y darparwyr presennol Gegin Fach y Wlad yn cael y contract. 
 
Cymeradwyodd y CHTh y penderfyniad i ddyfarnu contract arlwyo 

newydd i'r cyflenwr presennol Gegin Fach y Wlad am gyfnod o 3 
blynedd i ddechrau ar 30 Medi 2019 gyda'r opsiwn o 3 cyfnod 

estyniad blynyddol. 

13eg o 
Fehefin 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ddyfarnu prynu 

Oracle Support ar gontract dwy flynedd i Heddlu Dyfed-
Powys yn uniongyrchol i Oracle. 

 
Ar hyn o bryd mae'r Heddlu yn gweithredu Cronfeydd Data 
Perthynol Oracle er mwyn rhedeg nifer o systemau fel Siarter, 

Eiddo, ANPR ac PNC Auditor. O ganlyniad, mae angen cytundeb 
cefnogi gweithredol ar yr Heddlu gydag Oracle sy'n cynnwys 

trwyddedu a chefnogi'r cynnyrch gan sicrhau cydymffurfiaeth â 
thelerau ac amodau Oracle. 
 

Cymeradwyodd y CHTh y cynnig i adnewyddu'r contract gydag 
Oracle i gefnogi gofynion busnes. 

13eg o 

Fehefin 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ddyfarnu contract 
newydd i gyflenwr gwasanaethau archwilio mewnol i'r 

cyflenwr presennol TIAA am gyfnod o 2 flynedd. 
 

Cymeradwyodd y CHTh gynnig i ddyfarnu contract newydd i'r 
cyflenwr presennol TIAA am gyfnod o 2 flynedd gyda'r opsiwn o 2 
gyfnod estyniad blynyddol. Mae hwn yn gontract Cymru Gyfan sydd 

â'r nod o ddarparu gwasanaeth archwilio mewnol sy'n rhagweithiol 
ac sy'n ychwanegu gwerth at reolaeth o fewn y sefydliad trwy 

strwythur ac asesiad anghenion archwilio seiliedig ar risg. Bydd 

13eg o 
Fehefin 
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hefyd yn hwyluso rhannu arfer gorau a dysgu ar draws y 

sefydliadau plismona yng Nghymru. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ddyfarnu prynu 

datrysiad Identity Now  SailPoint ar gontract tair blynedd i 
SoftCat. 

 
Cymeradwyodd y CHTh gynnig i ddyfarnu prynu datrysiad 

IdentityNow SailPoint i SoftCat. Mae SailPoint yn werthwr rheoli 
hunaniaeth a mynediad blaenllaw sy'n darparu ateb i reoli 
mynediad i geisiadau corfforaethol, boed hynny ar y safle, yn 

seiliedig ar gwmwl neu feddalwedd fel gwasanaeth. Mae'r Rhaglen 
Galluogwyr Cenedlaethol wedi creu glasbrint dylunio cenedlaethol 

ar gyfer mynediad i Office365 sy'n cynnwys SailPoint fel y 
gwerthwr i'w ddefnyddio i reoli a sicrhau mynediad i'r Microsoft 
Cloud. Mae'r Rhaglen Galluogwyr Cenedlaethol hefyd wedi creu set 

o wasanaethau gweithredu sy'n addas ar gyfer heddluoedd yn 
seiliedig ar gynnyrch dichonadwy bach i sicrhau bod heddluoedd yn 

cyrraedd gwaelodlin yn barod ar gyfer defnyddio Office365. 
 
Roedd y CHTh yn fodlon, fel rhan o'r gwaith cynllunio ar gyfer y 

Office365, fod cyllid prosiect wedi'i gyllidebu ar gyfer gweithredu a 
chefnogaeth barhaus yr ateb o'r Gyllideb Gyfalaf a chais twf 

cyllideb refeniw TGCh ar gyfer costau cymorth.  

13eg o 

Fehefin 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i beidio â chyfrannu at 

Linell Gymorth Caethwasiaeth Fodern 
 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i beidio â chyfrannu £ 10,000 
tuag at barhad Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern yn dilyn cais i 
bob llu heddlu am y swm hwn. 

 
Penderfynwyd gyda'r Dirprwy Brif Gwnstabl a'r Dirprwy Brif 

Gwnstabl Cynorthwyol bod y swm y gofynnwyd amdano ar gyfer y 
gwasanaeth yn uwch na'r hyn a ystyriwyd yn swm priodol. 
 

13eg o 

Fehefin 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £28,170 

tuag at Fan Arsylwi Technegol 
 
Cymeradwyodd y CHTh gynnig i gyfrannu £28,170 o gyllideb 

Cronfeydd Wrth Gefn NDORS tuag at brynu offer newydd ar gyfer y 
Fan Arsylwi Technegol. Roedd y “cerbyd arsylwi technegol” cyfredol 

wedi'i ddefnyddio o fewn Heddlu Dyfed-Powys ers 2007 ac roedd 
angen ei adnewyddu. 
 

Nodwyd cerbyd “newydd” addas gan yr Uned Cynnal a Chadw 
Cerbydau o fflyd yr heddlu presennol a olygodd dim costau 

ychwanegol o ran disodli'r fan newydd. Cafodd camerâu cudd ac 
offer recordio a osodwyd yn y fan eu hailosod o'r fan flaenorol; 
maent wedi bod yn cael eu defnyddio ers 2003, sy'n golygu bod y 

dechnoleg bellach wedi dyddio ac mae problemau mecanyddol ac 
electronig wedi dod yn fwy amlwg gan effeithio ar ansawdd y 

dystiolaeth berthnasol a gafwyd pan defnyddir y fan mewn 

Mehefin y 

25ain 
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ymchwiliadau. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £1,390 tuag 
at y Pencampwriaethau Achub Bywyd Cenedlaethol 

 
Cymeradwyodd y CHTh gynnig i gyfrannu £1,390 tuag at 

Bencampwriaethau Achub Bywyd Cenedlaethol yr Heddlu, 
digwyddiad blynyddol a gynhelir gan bob un o'r Lluoedd sy'n 

cymryd rhan yn y digwyddiad. Yn 2019 cynhaliwyd y digwyddiad yn 
Sir Benfro a Heddlu Dyfed-Powys oedd yr Heddlu arweiniol i 
drefnu'r digwyddiad. 

Mehefin y 

25ain 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £ 38,345 
tuag at yr Uned Troseddau Digidol a Seiber (DCCU) 

 
Cymeradwyodd y CHTh gynnig i gyfrannu £38,345 o gyllideb 

cronfeydd wrth gefn NDORS i'r DCCU ar gyfer prynu offer delweddu 
labordy newydd ar gyfer y DCCU. Defnyddir yr offer delweddu 
labordy presennol yn y DCCU i brosesu ac ymchwilio i ffonau 

symudol a dyfeisiau sy'n destun ymchwiliad. Bydd prynu offer 
delweddu newydd yn adeiladu ar allu'r DCCU a chaniatáu i'r uned 

gynyddu faint o ddyfeisiau y gallant ymchwilio iddynt, gan arwain 
at wasanaeth mwy effeithlon ac effeithiol yn ystod ymchwiliadau. 

Mehefin y 

25ain 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i Wasg Gomer Cyf. 
argraffu ei Adroddiad Blynyddol 2018/19. 

 
Mae'n ofynnol i'r CHTh gynhyrchu adroddiad blynyddol o'i 
weithgareddau yn erbyn flaenoriaethau ei Gynllun Heddlu a 

Throseddu a’i swyddogaethau statudol. Yn flaenorol cafodd yr 
adroddiad ei argraffu gan wasanaeth yr heddlu, ond er mwyn 

argraffu mewn amser ar gyfer ei ddosbarthu mewn sioeau haf a 
digwyddiadau ymgysylltu, gofynnwyd am gymeradwyaeth i allanoli 
argraffu ar gyfer adroddiad 2018/19. 

 
Derbyniwyd ceisiadau gan dri chwmni. Roedd y cwmni a ddewiswyd 

wedi darparu'r dyfynbris rhataf ar gyfer y gwasanaeth yr oedd ei 
angen ac yn gallu cwblhau'r gwasanaeth o fewn yr amserlen a 

roddwyd. 
 

Mehefin y 
25ain 

 


