
Penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd (gan gynnwys y rhai 

a wnaed yn y Bwrdd Plismona) 27 Mehefin i 18 Hydref 2019 

Teitl a Chrynodeb Dyddiad 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu tuag at 

hybiau DCCU Rhanbarthol 
 

Cymeradwyodd y CHTh gyfraniad o £ 48,282 o gyllideb cronfeydd 
wrth gefn Ailhyfforddi Gyrwyr i uwchsgilio 7 Ymchwilydd Golygfa 
Drosedd (CSIs) i ddarparu adnodd archwilio ffôn ychwanegol o 

fewn hybiau'r Uned Cyfathrebu Digidol a Throsedd Seiber (DCCU). 
Bydd yr uwchsgilio yn cynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 

darparu gwasanaethau, gan sicrhau canlyniadau ymchwilio 
prydlon a dwyn erlyniadau gerbron y llysoedd. 

2il o 

Orffennaf 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad ynghylch geiriad 
Cadeiryddion Cymwys yn Gyfreithiol 
 

Cymeradwyodd y CHTh, mewn cytundeb â’r Prif Gwnstabl, y 
geiriad ar gyfer yswiriant indemniad ‘Cadeiryddion Cymwys yn 

Gyfreithiol’. Yn flaenorol, adolygwyd y geiriad gan Dîm 
Gwasanaethau Cyfreithiol HDP. 

4ydd o 
Orffennaf 

Cymeradwyodd y CHTh fframwaith craffu cwynion SCHTh a 
phrotocol samplu dip 

 
Cymeradwyodd y CHTh, mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl, 
fframwaith craffu cwynion a phrotocol samplu dipiau SCHTh yn 

dilyn trafodaeth rhwng yr SCHTh a'r Adran Safonau Proffesiynol. 
Bydd hyn yn cefnogi'r CHTh i gyflawni ei ddyletswyddau statudol 

i fonitro pob cwyn a wneir yn erbyn swyddogion a staff, fel yr 
amlinellwyd ym Mhrotocol Plismona 2011. 

4ydd o 
Orffennaf 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i logi cerbyd trydan ar 
gyfer NPT Dinbych-y-pysgod 

 
Cymeradwyodd y CHTh gais gan HDP i dreialu cerbyd trydan ar 
gyfer y Tîm Plismona Cymdogaeth (NPT) yn Dinbych-y-pysgod 

dros gyfnod yr haf. Cytunodd y CHTh fod hon yn fenter dda gydag 
effaith amgylcheddol gadarnhaol a chytunodd i gyfrannu £ 3500 

tuag at gost llogi a brandio cerbyd hurio am gyfnod o 3 mis o 
gyllideb cronfeydd wrth gefn Ailhyfforddi Gyrwyr. 

7fed o 
Orffennaf 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i roi tuag at Glwb 
Ieuenctid Saundersfoot 

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i roi £ 300 i Glwb Ieuenctid 
Saundersfoot o'r gyllideb Gwerthu Eiddo a Ganfuwyd. Gwnaed y 

penderfyniad yn dilyn presenoldeb y CHTh yng nghyfarfod PACT 
Saundersfoot i adolygu gwaith y Clwb Ieuenctid. Amlygwyd hyn 

fel rhywbeth amhrisiadwy i bobl ifanc yn y gymuned gan 
swyddogion lleol. 

9fed o 
Orffennaf 



Cymeradwyodd y CHTh gyfraniad tuag at adroddiad 

strategaeth carbon positif Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus 
(PSB) Powys 

 
Cymeradwyodd y CHTh gyfraniad o £ 1500 o'r Gronfa 
Cynaliadwyedd a Thrawsnewid tuag at adroddiad strategaeth 

carbon positif PSB Powys. Cam 7 o Gynllun Llesiant PSB Powys 
‘Tuag at 2040’ yw ‘Datblygu strategaeth garbon gadarnhaol sy’n 

cynyddu potensial ynni gwyrdd i’r eithaf’. Bydd ymgynghorydd 
tendro yn cael ei gyflogi i nodi strategaeth addas ar gyfer 
cyflawni'r amcan hwn, a bydd y canlyniadau'n cael eu crynhoi 

mewn adroddiad i'w gyflwyno i randdeiliaid ym mis Rhagfyr 2019. 

10fed o 

Orffennaf 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i fynd ar drywydd yr 
opsiwn o safle sy'n eiddo i'r cyngor ar gyfer datblygu ystâd 
yr heddlu. 

 
Cymeradwyodd y CHTh, mewn cytundeb â'r Prif Gwnstabl, 

benderfyniad i fynd ar drywydd prynu safle sy'n eiddo i'r cyngor 
ochr yn ochr ag adeiladau Ambiwlans Cymru cyfredol sy'n werth 
£ 150,000 er mwyn datblygu ystâd yr heddlu yn Sir Gaerfyrddin. 

15fed o 
Orffennaf 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i arwyddo cytundeb 

cydweithredu rhwng HDP a Heddlu Gwent mewn perthynas 
ag awdurdodiadau ar gyfer cael data cyfathrebu y tu allan 
i oriau yn unol â Deddf Pwerau Ymchwilio 2016 

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad, yn dilyn trafodaeth a 

chytundeb mewn cyfarfod cynharach o Grŵp Prif Swyddogion 
(COG), i arwyddo cytundeb cydweithredu rhwng HDP a Heddlu 
Gwent mewn perthynas ag awdurdodiadau ar gyfer cael data 

cyfathrebu y tu allan i oriau yn unol â Deddf Pwerau Ymchwilio 
2016 . 

 

15fed o 

Orffennaf 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i brynu cerbyd 4x4 

ychwanegol 
 

Cymeradwyodd y CHTh gais gan HDP i uwchraddio cerbyd yng 
Ngogledd Powys i 4x4. Bydd y cerbyd dan sylw yn gorchuddio 450 
metr sgwâr gan gynnwys ffyrdd C gwledig, bryniau, traciau fferm 

a thir uchel. Mae'r ddarpariaeth gerbydau gyfredol yn Peugeot 308 
safonol sydd wedi bod yn anaddas i fynychu sawl galwad am 

wasanaeth gan arwain at oedi mewn ymateb neu anallu i roi 
galwad. Cymeradwyodd y CHTh ddyraniad o £ 18,941.32 tuag at 
brynu cerbyd 4x4 addas at y diben ar gyfer North Powys. 

7fed o 

Awst 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gychwyn Peilot 

Arsylwyr Dalfa Annibynnol (ICV) 
 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gymryd rhan yn y Peilot 

Annibynwyr Dalfeydd Annibynnol. Bydd y peilot, sy'n cael ei redeg 
gan y Gymdeithas Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol, yn cael ei 

dreialu mewn 6 heddlu i adolygu cofnodion dalfa'r rhai y nodwyd 
eu bod yn agored i niwed er mwyn cael gwell mewnwelediad i 

9fed o 

Awst 



gyfanrwydd y gofal a estynnir i bobl agored i niwed sy'n cael eu 

cadw yn ystod eu taith trwy’r ddalfa. 
 

Cytunodd y CHTh i'r peilot redeg ochr yn ochr â'r cynllun ICV a 
chychwyn ar 1 Medi 2019. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ariannu cyfraniad 
tuag at offer amnewid TSU / SOCT 

 
Cymeradwyodd y CHTh gais gan HDP i brynu system radio gudd 
newydd ar gyfer y Tîm Troseddau Cyfundrefnol Difrifol yn eu 

brwydr i fynd i'r afael â throsedd. Mae'r offer presennol mewn 
oedran sylweddol ac er mwyn cynnal gallu cudd mae angen 

disodli'r system gydag uned fwy effeithiol i ddarparu ystod 
drosglwyddo well a defnydd pŵer is. Cymeradwyodd y CHTh y 
cyfraniad o £ 13,405 o'r Gyllideb Fforffedu tuag at brynu offer 

newydd. 

15fed o 
Awst 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ariannu'r costau ar 

gyfer cynllun Fidio Mewn Car HDP 
 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ariannu'r costau prynu 
cyfalaf ar gyfer y cynllun fideo Mewn Car sydd wedi'i weithredu 

gan yr Heddlu. Mae cyfanswm y gost o £ 233,776 wedi'i ddyrannu 
i ariannu'r cynllun, wedi'i ddyrannu o'r gyllideb Cronfeydd 
Ailhyfforddi Gyrwyr. 

15fed o 

Awst 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gefnogi Rhaglen 
Genedlaethol Cadetiaid yr Heddlu Gwirfoddol 

 
Cefnogodd y CHTh, mewn cytundeb â'r Dirprwy Brif Gwnstabl, 

rodd o £ 7500 tuag at Raglen Genedlaethol Cadetiaid yr Heddlu 
Gwirfoddol. 

15fed o 

Awst 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i adolygu'r Llawlyfr 
Ymweld â Dalfeydd Annibynnol 

 
Cymeradwyodd y CHTh newidiadau a wnaed i'r Llawlyfr Ymweld â 
Dalfeydd Annibynnol (ICV) yn dilyn adolygiad i'r ddogfen. 

Cymeradwyodd y CHTh y newidiadau canlynol: 
 

• Cynnwys Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (Atodiad D). Pob ICV 
i lofnodi ar apwyntiad i'r cynllun. 
• Dylid gwneud unrhyw gwynion ynghylch ymddygiad cyd-ICV, na 

ellir eu datrys yn lleol, yn ysgrifenedig i Weinyddwr y Cynllun. 
• Bydd hyd swydd Cadeirydd Panel ICV yn cael ei newid o gyfnod 

o flwyddyn i dair blynedd. Oherwydd bod dau gyfarfod Panel y 
flwyddyn, roedd swydd tair blynedd yn ymddangos yn fwy priodol. 

• Llawlyfr wedi'i ddiwygio i adlewyrchu newidiadau nad yw ICVs 
bellach yn cael gweithredu fel ICV ac Oedolyn Priodol. 
• Cynnwys Polisi Gwrthyrru fel yr argymhellwyd gan ICVA. 

16ed o 
Awst 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu tuag at y 
gynhadledd LGBT 

 

16ed o 

Awst 



Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £ 2500 tuag at 

Rwydwaith Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Cymru 
(LGBT) i gynorthwyo i gynnal cynhadledd LGBT ym mis Awst 

2019. Mae rhwydwaith LGBT Cymru gyfan yn gweithio mewn 
partneriaeth â'r 4 Comisiynydd ledled Cymru i drefnu'r 
gynhadledd. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu arian tuag 

at yr Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu (DCCU) 
 
Cymeradwyodd y CHTh gyfraniad o £ 38,345 o gyllideb cronfeydd 

wrth gefn NDORS tuag at brynu offer delweddu labordy newydd 
ar gyfer y DCCU. Bydd yr arian yn ariannu offer delweddu newydd 

a ddefnyddir i brosesu ac ymchwilio i ffonau symudol a dyfeisiau 
sy'n destun ymchwiliad, gan ganiatáu i'r DCCU gynyddu faint o 
ddyfeisiau y gallant ymchwilio iddynt, gan arwain at wasanaeth 

mwy effeithlon ac effeithiol yn ystod ymchwiliadau. 

16ed o 

Awst 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu tuag at y 

Pencampwriaethau Achub Bywyd Cenedlaethol 
 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £ 1390 tuag at 
Bencampwriaeth Genedlaethol Achub yr Heddlu a gynhelir bob 

blwyddyn gan y Lluoedd sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad. Yn 
2019 cynhaliwyd y digwyddiad yn Sir Benfro gyda Heddlu Dyfed-
Powys yn arwain. Cyfrannodd Heddlu Dyfed-Powys £ 1390 tuag 

at y digwyddiad, gyda’r CHTh yn cytuno i gyfateb i ariannu’r 
cyfraniad hwn. 

16ed o 

Awst 

Cymeradwyodd y CHTh rodd i elusen Jig-So 
 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £ 250 o'r gyllideb 
Gwerthu Eiddo a Ganfuwyd tuag at Jig-So i gynorthwyo gyda'u 
costau rhedeg. Mynychodd y CHTh ddigwyddiad a drefnwyd gan 

Jig-So ynghylch eu gwaith gydag ysgolion lleol, a gwnaeth y 
cyfraniad i sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu eu gwasanaeth yn 

y gymuned. Mae Jig-So yn darparu amgylchedd diogel ac ysgogol 
i rieni a gofalwyr gwrdd â theuluoedd eraill sydd â phlant oed 

tebyg. Jig-Felly gweithio gyda sefydliadau eraill i ofyn am gyngor, 
cefnogaeth a syniadau ar gyfer datblygiad plant a theuluoedd. 

16ed o 
Awst 

Cymeradwyodd y CHTh gyfraniad cyllid tuag at 
Crimestoppers 
 

Cymeradwyodd y CHTh, mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl, 
gais am gyllid gan Crimestoppers i gynorthwyo i ariannu Ymgyrch 

Sirol Dyfed-Powys. Cytunwyd y byddai'r CHTh yn ariannu 50% o'r 
digwyddiad gyda'r Heddlu'n ariannu'r 50% arall. Gwnaed 

cyfraniad o £ 1000 i gyd o'r gyllideb Gwerthu Eiddo a Ganfuwyd. 

16ed o 
Awst 

Cymeradwyodd y CHTh gyfraniad cyllid tuag at Ammanford 

FC 
 
Cymeradwyodd y CHTh gyfraniad cyllid o £ 250 o gyllideb y ddeddf 

Gwerthu Eiddo a Ganfuwyd tuag at dwrnament pêl-droed a 
drefnwyd rhwng Clwb Pêl-droed Ammanford a'r Tîm Plismona 

16ed o 

Awst 



Cymdogaeth lleol. Trefnir y twrnamaint ar gyfer y gymuned a 

phobl ifanc leol yn benodol er mwyn hyrwyddo ymgysylltiad 
cymunedol rhwng pobl leol a swyddogion. Cymeradwyodd y CHTh 

gais i gynorthwyo i brynu tlysau ar gyfer y digwyddiad a drefnir ar 
gyfer y gymuned ac sy'n dod â'r bobl ifanc leol i mewn ac yn 
darparu digwyddiad cymunedol i bawb ei fynychu. 

Cymeradwyodd y CHTh arian ar gyfer Cronfa Gymunedol y 

Comisiynydd 
 
Cymeradwyodd y CHTh gyfanswm cyllid o £ 127,544 gan y 

Cronfeydd Ailhyfforddi Gyrwyr i ariannu ceisiadau Cyllid 
Cymunedol llwyddiannus y Comisiynydd. Daw hyn yn dilyn lansiad 

Cyllid Cymunedol y Comisiynydd lle gwnaeth y CHTh y 
penderfyniad i ariannu 19 o'r ffurflenni cais a gyflwynwyd. 

16ed o 

Awst 

Mae'r CHTh yn cytuno ar gyfraniad i ddatblygu prosiect 
LoRaWAN 
 

Cymeradwyodd y CHTh gais gan DPP i ddatblygu prosiect 
troseddau gwledig gyda menter gymdeithasol leol yn Powys o'r 

enw 4CG 2010 Cymru Ltd. Nod y prosiect yw darparu offer 
diogelwch i ffermydd sydd wedi profi troseddau gwledig, a 

defnyddio'r offer fel ataliad ar gyfer troseddau posib yn y dyfodol. 
 
Mae system LoRaWAN yn offer synhwyraidd a fydd yn anfon 

rhybudd at rif dynodedig pan fydd yn cael ei sbarduno. Mae'r CHTh 
wedi cytuno ar gyfraniad cyllid o £ 1500 i ariannu'r fenter. 

16ed o 
Awst 

Mae'r CHTh yn cymeradwyo cyfraniad cyllid tuag at Fan 
Arsylwi Technegol 

 
Cymeradwyodd y CHTh gais gan HDP i gyfrannu £ 28,170 gan y 
Cronfeydd Ailhyfforddi Gyrwyr tuag at offer ar gyfer fan 

arsylwadau technegol newydd. Mae'r fan gyfredol wedi bod yn cael 
ei defnyddio yn DPP er 2007 ac roedd angen ei hadnewyddu. 

Nodwyd cerbyd ‘newydd’ addas o fflyd bresennol yr heddlu, heb 
unrhyw gostau ychwanegol. Bydd yr arian yn mynd tuag at ailosod 

offer mecanyddol ac electronig yn y fan a oedd wedi dyddio ac 
wedi effeithio ar ansawdd y deunydd tystiolaethol a gafwyd pan 
gafodd y fan ei defnyddio mewn ymchwiliadau. 

16ed o 
Awst 

Cymeradwyodd y CHTh y cyllid ar gyfer datblygu Clwb 
Ieuenctid Bwlch 

 
Cymeradwyodd y CHTh gais gan Wasanaethau Ieuenctid Cyngor 

Sir Caerfyrddin i gyfrannu £ 10,000 o'r cronfeydd wrth gefn 
ailhyfforddi gyrwyr i gynorthwyo wrth weithredu datblygu Clwb 

Ieuenctid Bwlch. Roedd y penderfyniad hwn mewn ymateb i 
ddarpariaeth ieuenctid gyfyngedig yn Llanelli heb glwb ieuenctid 
gyda'r nos ar gael ar gyfer pobl ifanc yn wardiau Glanymor a 

Tyisha a'r ardal gyfagos. Cymeradwyodd y CHTh hefyd waith 
allgymorth i ddechrau i benderfynu beth mae pobl ifanc y 

gymuned ei eisiau gan y clwb ieuenctid a pha gefnogaeth sydd ei 
hangen arnynt gan y tim Plismona Bro lleol. 

28fed o 

Awst 



Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i wneud y Swyddog 

Diogelu Twyll o fewn DPP yn swydd barhaol 
 

Cymeradwyodd y CHTh, mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl, 
benderfyniad i wneud y Swyddog Diogelu Twyll o fewn HDP yn 
swydd barhaol. Yn flaenorol, roedd y CHTh wedi ariannu ychydig 

dros £ 18,000 yn 2018/19 tuag at swydd Swyddog Diogelu Twyll 
am flwyddyn, ond cytunwyd bod mynd i'r afael â thwyll yn 

flaenoriaeth i Heddlu Dyfed-Powys wrth symud ymlaen, gan ei 
gwneud yn angenrheidiol cael unigolyn parhaol i symud y gwaith 
ymlaen. . 

3ydd o 

Fedi 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ymestyn y contract 

arolwg Boddhad Dioddefwyr 
 
Dyfarnodd y CHTh gontract i Heddlu Dyfed Powys ym mis Ebrill 

2017 i gynnal arolygon boddhad dioddefwyr. Rhedodd y contract 
hwn am gyfnod cychwynnol o 3 blynedd, gyda 2 opsiwn i ymestyn 

am 12 mis arall yr un. Yn dilyn trafodaeth yn y Bwrdd Plismona ar 
4ydd Gorffennaf 2019, cytunwyd i gynnal sgyrsiau ar lefel Cymru 
Gyfan i gynnig proses yn y dyfodol ar gyfer cynnal arolygon 

boddhad dioddefwyr. Bydd hyn yn caniatáu rhannu dull cyson, 
ynghyd â gwybodaeth berfformiad a dysgu tebyg ar draws y 

rhanbarth. Yn unol â hyn, byddai boddhad dioddefwyr yn eitem ar 
yr agenda yng nghyfarfod Grŵp Plismona Cymru gyfan a drefnwyd 
ar gyfer mis Medi 2019. 

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i alw ar yr estyniad cyntaf 

ar gyfer y contract uchod; ymestyn y contract i ben ar 
31/03/2021. Cyfanswm gwerth blynyddol y contract ar gyfer 
darparu gwasanaeth yw £ 20,000. Ni fydd lle i gynyddu hyn yn 

ystod y cyfnod estyn. Bydd y telerau ac amodau sy'n berthnasol 
yn ystod cyfnod yr estyniad yr un fath â'r rhai sy'n bodoli ar hyn 

o bryd ar gyfer y contract cyfredol. 

4ydd o 

Fedi 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ymestyn contract 

Goleuder 
 

Ym mis Ebrill 2017, daeth y CHTh â'r gwasanaeth atgyfeirio 
dioddefwyr yn fewnol, gan ddyfarnu contract i Heddlu Dyfed 
Powys ar gyfer darparu'r gwasanaeth (log penderfyniadau 

DLl013). Rhedodd y contract hwn am gyfnod cychwynnol o 3 
blynedd, gyda 2 opsiwn i ymestyn am 12 mis arall yr un. Mae'r 

gwasanaeth hwn wedi'i wella ers hynny gyda'r ddarpariaeth 
ychwanegol o wasanaethau ar gyfer cefnogi, atgyfeirio a lleihau 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i alw ar y cyfnod estyn 

cyntaf ar gyfer y gwasanaeth atgyfeirio dioddefwyr, gan ddod â'r 
dyddiad gorffen yn unol â'r contract cysylltiedig ar gyfer cymorth 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys darparu 

gwasanaethau ychwanegol i ddioddefwyr cam-drin domestig risg 
ganolig, fel y cofnodwyd yn log penderfyniadau DLl085 ynghyd â 

4ydd o 

Fedi 



darparu cyllid ychwanegol. Bydd hyn yn caniatáu i'r gwasanaeth i 

ddioddefwyr gael ei ddiogelu yn nhymor newydd y CHTh sy'n 
cychwyn ym mis Mai 2020, ac ar yr adeg honno gellir cynnal 

adolygiad i ddarparu nifer o opsiynau i'r CHTh ar gyfer y model a 
ffefrir ar gyfer parhad y gwasanaethau hyn. Mae gan Gomisiynwyr 
ddyletswydd statudol i weithredu fel llais dioddefwyr a darperir 

cyllid MOJ iddynt i sicrhau y darperir gwasanaethau i gynorthwyo 
dioddefwyr i ymdopi ac adfer o'r troseddau y maent wedi'u profi. 

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i alw i ffwrdd am gyfnod 
ychwanegol o 12 mis ar gyfer contract Goleudy, gan fynd ag ef i 

31/3/2021. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ariannu cyfraniad 
tuag at ddigwyddiad Race Council Cymru ym Mhrifysgol 
Aberystwyth 

 
Penderfynodd y CHTh ariannu cynnal digwyddiad Cymru Cyngor 

Ras i ddathlu mis Hanes Pobl Dduon ar gost o £ 3500. Nod y 
digwyddiad yw hyrwyddo amrywiaeth ac ymgysylltiad rhwng 
cymunedau yng Ngheredigion, a bydd yr arian yn mynd tuag at 

gynnal y digwyddiad yng Nghanolfan y Celfyddydau ar Gampws 
Prifysgol Aberystwyth. Bydd yr arian yn ariannu adloniant 

cerddorol byw a siaradwyr ar bynciau sy'n ymwneud â Mis Hanes 
Pobl Dduon. Yn ystod y digwyddiad, bydd ymgysylltiad â'r Heddlu 
a SCHTh. 

10fed o 
Fedi 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ariannu wyth cerbyd 

trydan ar gyfer y tim Plismona Bro 
 
Cymeradwyodd y CHTh gais gan HDP i brynu wyth car trydan 

newydd i'r tim Plismona Bro eu defnyddio o amgylch eu 
hardaloedd. Bydd y pryniant yn ategu strwythur newydd y tim 

Plismona Bro i sicrhau bod plismona mwy gweladwy ac y gall 
swyddogion ymgysylltu â’u cymunedau ar droed neu mewn 
cerbyd. Ynghyd â hyn, mae prynu'r cerbydau yn cwrdd â'r agenda 

cynaliadwyedd a'r amgylchedd trwy geisio lleihau ôl troed carbon 
yr Heddlu. 

 
Gwnaed cyfraniad cyllido o £ 153,600 o'r Cronfeydd Ailhyfforddi 
Gyrwyr a fydd yn talu am brynu wyth cerbyd ynghyd â £ 20,000 

ar gyfer hyfforddi a gosod offer newydd mewn fflyd iddynt gynnal 
y cerbydau. 

12fed o 

Fedi 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gymeradwyo 
estyniad ar gyfer y Cynllun Dargyfeirio Troseddwyr ledled 

yr Heddlu 
 

Dechreuodd y peilot presennol o'r braenaru fel Braenaru Menywod 
wedi'i leoli yn nalfa Hwlffordd a ariennir trwy drefniant IOM Cymru. 
Yna ehangodd y CHTh hwn i gynllun dargyfeirio ar gyfer pob 

troseddwr sy'n gymwys i gael gwarediadau y tu allan i'r llys. Mae'r 
peilot hwn wedi rhedeg ers 2018 gyda'r nod tymor hir o ddarparu 

cynllun ledled yr Heddlu. Dangosodd gwerthusiad cychwynnol o'r 
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peilot ganlyniadau cadarnhaol i'r rhai a gymerodd ran, ond gyda 

niferoedd isel o atgyfeiriadau yn ei gwneud hi'n anodd asesu'r 
effeithiolrwydd ar raddfa ehangach. Mae datblygiadau o fewn 

ardaloedd eraill yr Heddlu, ynghyd â symudiad cenedlaethol tuag 
at broses waredu dwy haen y tu allan i'r llys, i gyd yn cefnogi 
effeithiolrwydd cynlluniau dargyfeirio troseddwyr. 

 
Mae tîm prosiect mewnol wedi ystyried y datblygiadau sy'n 

ofynnol a chytunwyd ar amserlen amser Tachwedd 2019 fel un y 
gellir ei gyflawni er mwyn i gynllun ledled yr Heddlu fod ar waith. 
Felly, argymhellir bod y CHTh yn cymeradwyo estyniad terfynol i'r 

peilot cyfredol sy'n cael ei redeg gan Gwalia tan 31 Hydref 2019 
ar gost o £ 30,676 am y cyfnod o 4 mis (yn unol â'r amserlen 

brisio wreiddiol ar gyfer y prosiect peilot). Ymgymerir â phroses 
dendro lawn er mwyn dyfarnu contract ledled yr Heddlu i'r 
darparwr llwyddiannus i gychwyn ar 1af Tachwedd 2019. 

 
Cymeradwyodd y CHTh estyniad terfynol i'r peilot gyda Gwalia, 

gan fynd ag ef i 31 Hydref 2019 ar gost o £ 30,676. Er mwyn i 
broses dendro lawn gychwyn er mwyn dyfarnu contract ledled yr 
Heddlu ar gyfer cyflwyno cynllun dargyfeirio troseddwyr ar gyfer 

gwarediadau y tu allan i'r llys o 1 Tachwedd 2019. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ddyfarnu tendr y 
cynllun dargyfeirio troseddwyr 
 

Yn dilyn penderfyniad blaenorol i gynnal proses dendro lawn ar 
gyfer Cynllun Dargyfeirio Troseddwyr, arweiniodd cyfweliadau â 

darparwyr ar yr 11eg o Fedi at nodi Pobl Care and Support fel y 
darparwr a ffefrir. 
 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i ddyfarnu'r contract i Pobl 
Care and Support ar gyfer darparu'r cynllun ar draws Dyfed-Powys 

gan ddechrau ar y 1af o Dachwedd 2019 ar uchafswm cost o £ 
250,000 y flwyddyn. Bydd y contract yn rhedeg am gyfnod o 2 
flynedd gydag opsiwn o hyd at 3 chyfnod estyn blynyddol. 
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Mae'r CHTh yn dyfarnu contract ar gyfer datblygu Fforwm 

Ymgysylltu â Phobl Ifanc i Hafan Cymru 
 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gomisiynu contractwr 

arbenigol sydd â'r cymhwysedd profedig i weithio ochr yn ochr â'i 
Lysgenhadon Ieuenctid i ddatblygu Fforwm Ieuenctid SCHTh a 

chynyddu cyfleoedd i ymgysylltu â phobl ifanc ledled yr ardal, yn 
enwedig pobl ifanc nad ydynt yn cael eu cynnwys yn rheolaidd 
mewn prosesau gwneud penderfyniadau. , er enghraifft 

troseddwyr ifanc neu bobl ifanc agored i niwed. Gofynnwyd i 
gynigwyr ddangos sut y byddent yn teilwra ffyrdd pwrpasol o 

ymgysylltu â phobl ifanc anodd eu cyrraedd; gobeithio eu grymuso 
i sicrhau eu bod yn deall eu hawliau mewn perthynas â materion 
plismona a throseddu ac i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed. 
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Derbyniodd SCHTh bedwar cais tendr am y contract, gyda dau 

sefydliad ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad. Canlyniad y broses 
oedd bod y CHTh wedi penderfynu dyfarnu'r contract i Hafan 

Cymru wrth iddynt sgorio uchaf yn erbyn gofynion y fanyleb. 

 


