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Penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd (gan gynnwys y rhai 

a wnaed yn y Bwrdd Plismona) rhwng 19 Hydref 2019 a 27 

Ionawr 2020* 

(*hefyd yn cynnwys rhai penderfyniadau cynharach a adawyd allan o 

adroddiadau blaenorol) 

Teitl a Chrynodeb Dyddiad 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i Heddlu Dyfed-Powys 
gymryd rhan yn y Cynllun Arsylwyr Dalfeydd Annibynnol.   

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i Heddlu Dyfed-Powys 
gymryd rhan yn y Cynllun Arsylwyr Dalfeydd Annibynnol a fydd yn 

galluogi Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd i ddarllen cofnodion 
dalfa’r rhai sydd wedi’u hadnabod fel unigolion agored i niwed er 
mwyn cael gwell mewnwelediad i’r holl ofal a roddir i garcharorion 

sy’n agored i niwed.   

Mai 12 
2019 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i roi’r cytundeb ar 

gyfer cyflenwi cardiau tanwydd i gwmni All Star Business 
Solutions am gyfnod o 2 flynedd. 

Roedd y cytundeb yn cynnig opsiwn ar gyfer hyd at 3 cyfnod 
estyniad blynyddol.  

Cyfanswm y gwariant ar draws canolfannau cost yr Heddlu ar gyfer 
tanwydd oedd £831,000 yn 2018/19.   

Mehefin 

13 2019 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyflogi myfyriwr 
interniaeth am gyfnod o 10 wythnos am gost o £1,575 
mewn cydweithrediad â’r Brifysgol Agored yng Nghymru. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i SCHTh gyflogi myfyriwr 
interniaeth am gyfnod o 10 wythnos am gost o £1,575 mewn 

cydweithrediad â’r Brifysgol Agored yng Nghymru, a bod y 
myfyriwr yn cael ei recriwtio gan ddefnyddio gweithdrefn recriwtio 
arferol SCHTh.  

Awst 16 
2019 

Mewn ymgynghoriad â’r PG, cytunodd y CHTh i roi’r 

cytundeb am wasanaethau i gefnogi ôl-drafod a 
chyflafareddu ar gyfer pobl ifainc coll i Llamau. 

Roedd y cytundeb, a oedd wedi’i ail-gomisiynu, am gyfnod o 2 

flynedd, gyda’r opsiwn o hyd at 3 cyfnod estyniad blynyddol am 
gyfanswm cost o £80,000 y flwyddyn. 

Hydref 18 

2019 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i SCHTh gyflogi 
myfyriwr interniaeth arall gyda’r Brifysgol Agored yng 

Nghymru am gyfnod o 10 wythnos, am gyfanswm o £3,150 

Tachwedd 

20 2019 
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ar gyfer y ddau fyfyriwr. 

Roedd y CHTh eisoes wedi cymeradwyo penderfyniad y byddai 
SCHTh yn cyflogi myfyriwr interniaeth am gyfnod o 10 wythnos, 

am gost o  £1,575, mewn cydweithrediad â’r Brifysgol Agored yng 
Nghymru. 

Oherwydd materion staffio sy’n ymwneud â salwch hirdymor o 

fewn tîm ymgysylltu SCHTh, gofynnwyd i’r panel recriwtio ystyried 
adnabod dau ymgeisydd llwyddiannus – un ar gyfer y tîm sicrwydd 

ac un r gyfer y tîm ymgysylltu.  

Mewn ymgynghoriad â’r PG, cytunodd y CHTh i gefnogi 

Llw Comisiynwyr Heddlu a Throseddu’r Gymdeithas 
Siopau Cyfleustra i hyrwyddo ymateb effeithiol i 

ladradau siop gan yr heddlu a phartneriaid.  

Mae’r llw’n gofyn i Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu ymrwymo i 

drin lladradau siop a cham-drin staff o ddifrif drwy herio 
aildroseddu, gweithio i safonau ar sut beth yw ymateb da i 

ladradau siop, ac ymateb yn brydlon bob amser i ladradau siop lle 
mae trais yn gysylltiedig neu lle mae drwgdybyn yn cael ei ddal.  

Rhagfyr 

17 2019 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i roi cytundeb i BMW 
am ddwy flynedd ar gyfer darpariaeth 18 car trydan ar gyfer 

Heddlu Dyfed-Powys a 3 ar gyfer Heddlu Gwent dros gyfnod 
o 2 flynedd.  

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i wobrwyo cytundeb i 

ddarparu 18 car trydan i Heddlu Dyfed-Powys i’w defnyddio fel 
cerbydau bro a cheir cronfa i BMW am gyfnod o 2 flynedd heb 

unrhyw gyfnodau estyniad.  

Gwerth y cytundeb dros y cyfnod o 2 flynedd yw £383,832 heb i 
Grant y Llywodraeth o £3,500 fesul cerbyd gael ei dynnu. 

Rhagfyr 
17 2019 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i brynu dyfeisiau 

Airwaves newydd ar gyfer swyddogion a staff er mwyn 
sicrhau cadernid cynnyrch cyn newid i’r Rhwydwaith 
Gwasanaethau Brys.  

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i brynu dyfeisiau Airwaves 
newydd ar gyfer swyddogion a staff er mwyn sicrhau cadernid 

cynnyrch cyn newid i’r Rhwydwaith Gwasanaethau Brys. Mae 
angen i Heddlu Dyfed-Powys newid ei ddyfeisiau Airwaves ac 
ategolion yn unol â’r estyniad o’r cyfnod newid i’r rhaglen 

Rhwydwaith Gwasanaethau Brys. Defnyddir Fframwaith Terfynellau 
Airwaves TGCh yr Heddlu er mwyn cyflawni’r gofyniad hwn. Y 

cyfanswm cost fyddai £636,113. 

Rhagfyr 

17 2019 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i estyn y cytundeb e-

nodiadur presennol am dymor o flwyddyn i Airwave 
Rhagfyr 

17 2019 
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Solutions Cyf. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i estyn y cytundeb e-
nodiadur presennol am dymor o flwyddyn i Airwave Solutions Cyf 

ar gyfer darpariaeth Meddalwedd e-Nodiadur ‘Pronto’ o dan 
gytundeb fframwaith y Swyddfa Gartref. 

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi buddsoddi mewn Rhaglen Data 

Symudol ers 2008. Bu llinyn o’r ffrwd gwaith hwn ar gyfer 
meddalwedd e-nodiadur a gyflwynwyd yn 2014. Roedd y cytundeb 

cychwynnol am gyfnod o 4 blynedd, a estynnwyd am ddwy flynedd 
arall tan ddiwedd Mehefin 2020. Daw’r fframwaith i ben ym mis 
Rhagfyr 2020. Gan hynny, mae cyfnod estyniad pellach yn 

dderbyniol. Cynigir cymeradwyo estyniad cytundeb o flwyddyn er 
mwyn darparu ar gyfer y cyfnod o fis Mehefin 2020 tan fis Mehefin 

2021.  

Cost flynyddol y cynnig i estyn cytundeb Airwave Solutions Cyf yw 
£160,000. 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i wobrwyo’r tendr ar 

gyfer adnewyddu camerâu corff i Axon am gyfnod o 3 
blynedd.  

Bydd y ddarpariaeth yn rhoi gallu Meddalwedd Rheoli Asedau a 

Thystiolaeth Ddigidol a Chamerâu Corff i swyddogion rheng flaen a 
swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu am gost o £94,176 y 

flwyddyn. Daeth y cytundeb presennol i ben ar 14 Rhagfyr 2019 
heb ddewis ar gyfer estyn. Gan hynny, roedd angen datrysiad 
newydd.   

Rhagfyr 

17 2019 

Mewn cytundeb â’r PG, llofnododd y CHTh Gytundeb 

Cydweithio Adran 22a mewn perthynas ag Uned 
Trawsnewid Caethwasiaeth Modern yr Heddlu. 
 

Mae’r Prif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu yng 
Nghymru a Lloegr wedi cytuno i gydweithio mewn perthynas ag 

estyn a rhedeg Rhaglen Trawsnewid Caethwasiaeth Modern yr 
Heddlu. Bydd hyn yn cefnogi heddluoedd yng Nghymru a Lloegr i 
wella eu hymateb i Gaethwasiaeth Modern drwy sefydlu Timoedd 

Caethwasiaeth Modern.   

10 Ionawr 

2020 

Mewn cytundeb â’r PG, cytunodd y CHTh i’r Prosiect Adeilad 
Newydd ar gyfer dalfa Llanelli fynd rhagddo yn unol â 
chynnig y Cyfarwyddwr Ystadau, yn amodol ar graffu 

ariannol pellach gan y Cyfarwyddwr Ystadau a’r Prif 
Swyddog Ariannol.  

 
Yn dilyn trafodaeth gyda Chyfarwyddwr Ystadau SCHTh, roedd y 
PG a’r CHTh ill dau’n gytûn eu bod nhw’n weithredol fodlon â’r 

cynigion ar gyfer y prosiect dalfa fel y maent ar 10 Ionawr 2020. 
Cytunodd y CHTh y dylai’r prosiect fynd rhagddo yn amodol ar 

graffu gan y Cyfarwyddwr Ystadau a’r Prif Swyddog Ariannol. 

10 Ionawr 
2020 
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Cytunodd y CHTh i gynnig cytundeb ar gyfer y cynhyrchiad 

fideo o’i Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019/2020 i Geek 
Media Cyf. 

 
Mae gan y CHTh ddyletswydd statudol i gyhoeddi Adroddiad 
Blynyddol, sef crynodeb o’i waith yn ystod y flwyddyn ariannol. 

Rhaid i’r adroddiad fod ar gael i’r cyhoedd, ac mae’r holl 
adroddiadau blaenorol ar gael fel copïau papur caled a hefyd i’w 

lawrlwytho ar ffurf PDF o wefan SCHTh. 
 
Ar gyfer Adroddiad 2019-2020, mae’r CHTh wedi penderfynu 

cyflwyno lluniau fideo ochr yn ochr â’i adroddiad PDF traddodiadol. 
Gan nad oedd yr arbenigedd ar gael o fewn SCHTh i ddatblygu 

hyn, penderfynodd y CHTh ddod â chwmni cynhyrchu fideo allanol 
i mewn, sef Geek Media.  

17 Ionawr 

2020 

Cytunodd y CHTh i gymeradwyo cyfraniad ariannol tuag at 
Brosiectau Partneriaethau Diogelwch Cymunedol. Cymerir y 

cyfanswm o £58,952 o gyllideb cronfeydd wrth gefn 
Ailhyfforddi Gyrwyr.  
 

Sicrhaodd y CHTh bod £100,000 ar gael ar gyfer y Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol i argymell a buddsoddi mewn prosiectau o 

fewn eu siroedd. Rhoddwyd £25,000 i bob Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol fuddsoddi mewn prosiectau sy’n cyd-fynd â’r Cynllun 
Heddlu a Throseddu. Cytunwyd i ariannu cyfanswm o £58,952. Nid 

yw’r gyllideb sy’n weddill wedi ei phennu eto. 
 

Buddsoddodd y CHTh yn y canlynol: 
 
Sir Gaerfyrddin  

£7320k ar gyfer Ymgyrch Fearless elusen Crimestoppers  
£1000 ar gyfer ymarfer pen bwrdd trais difrifol a throseddu 

trefnedig  
 
Ceredigion  

£25,000 ar gyfer Ymgyrch Fregusrwydd  
£1000 ar gyfer ymarfer pen bwrdd trais difrifol a throseddu 

trefnedig 
 
Sir Benfro  

£4000 ar gyfer hyfforddiant WRAP  
£1972 ar gyfer Prosiect Twyll    

£1000 ar gyfer ymarfer pen bwrdd trais difrifol a throseddu 
trefnedig 

 
Powys  
£5400 ar gyfer hyfforddiant WRAP  

£6260 ar gyfer prosiect targedu dwys Troseddau Gwledig 
£5000 ar gyfer peilot cyllidebu cyfranogol y Drenewydd  

£1000 ar gyfer ymarfer pen bwrdd trais difrifol a throseddu 
trefnedig 

24 Ionawr 
2020 
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Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i fuddsoddi yn wardiau 

Glan-y-môr a Thyisha yn Llanelli. Bydd cyfanswm o £50,000 
yn dod allan o’r gyllideb Elw Troseddau. 

 
Penderfynodd CHTh fuddsoddi £50,000 mewn prosiectau a 
gyflwynwyd gan gymunedau Glan-y-môr a Thyisha yn 

Llanelli. Penderfynodd y CHTh fuddsoddi yn y cymunedau 
hyn gan fod y ddwy ward yn cael eu hystyried fel y wardiau 

mwyaf difreintiedig yn ardal Dyfed-Powys yn ôl Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru. Derbyniodd y CHTh sawl 
syniad ar gyfer prosiectau, a chytunwyd i ariannu’r 

canlynol: 
 

£13,150 ar gyfer Ymgyrch Fearless elusen Crimestoppers 
£5000 ar gyfer gweithgareddau dargyfeiriol Ymddiriedolaeth Clwb 
Pêl Droed Dinas Abertawe  

£9000 ar gyfer Clwb Ieuenctid Glan-y-môr YMCA Abertawe  
£600 ar gyfer hyfforddiant gwirfoddolwyr Cyngor Sir Gaerfyrddin  

£4000 ar gyfer prosiect garddio Cyngor Sir Gaerfyrddin  
£1000 ar gyfer digwyddiad ymgysylltu â phobl ifainc Cyngor Sir 
Gaerfyrddin 

£17,250 ar gyfer swyddog cymorth Estyn Allan Prosiect Barod 
Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed  

Ionawr 24 

2020 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £28,000 
tuag at gerbyd amlbwrpas ar gyfer yr Heddlu. 

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu  £28,000 o 

gyllideb cronfeydd wrth gefn Ailhyfforddi Gyrwyr tuag at gerbyd 
aml-bwrpas at ddefnydd y Tîm Symud Pobl, y Tîm Adnabod 
Dioddefwyr Trychinebau, a’r Tîm Cemegol, Biolegol, Radiolegol a 

Niwclear.  

Ionawr 24 

2020 

Cytunodd CHTh i gyfrannu £29,874 tuag at becynnau 
cymorth cyntaf ar gyfer holl gerbydau’r Uned Plismona’r 
Ffyrdd.  

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad i gyfrannu £29,874 o’r arian 

a gafwyd drwy’r cynllun Ailhyfforddi Gyrwyr tuag at becynnau 
cymorth cyntaf ar gyfer holl gerbydau’r Uned Plismona’r Ffyrdd. 
Bydd y cyfraniad yn galluogi swyddogion i ymateb â chymorth 

cyntaf priodol pan maen nhw allan yng nghymunedau Dyfed-
Powys. 

Ionawr 24 
2020 

Cytunodd y CHTh i gyfrannu £7,512 tuag at Wasanaeth 
Asesu Symudedd a Gyrru Cymru er mwyn i’r sefydliad 

barhau i gynnal eu hasesiadau Ffitrwydd i Yrru.  
 

Mae’r Heddlu’n aml yn cyfeirio gyrwyr at Wasanaeth Asesu 
Symudedd a Gyrru Cymru ar gyfer asesiadau, ac mae’r sefydliad 
yn talu’r costau ei hun. Mae cyfraniad o £7512 yn galluogi 

Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru Cymru i barhau i gynnal eu 
hasesiadau ar gyfer cyfeiriadau Dyfed-Powys.  

Ionawr 24 
2020 
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Cytunodd y CHTh i gyfrannu £10,000 tuag at sefydlu clwb 

ieuenctid yn ardal Bwlch, Llanelli, a fydd yn cael ei redeg 
gan Wasanaethau Ieuenctid yr Awdurdod Lleol. 

 
Cytunodd y CHTh i gyfrannu £10,000 er mwyn sefydlu Clwb 
Ieuenctid yng nghanolfan ieuenctid bresennol Bwlch, sy’n cael ei 

rhedeg gan Wasanaethau Ieuenctid Sir Gaerfyrddin.  
 

Cytunwyd y byddai clwb ieuenctid peilot yn cael ei gynnal yng 
Nghlwb Ieuenctid Bwlch un noson yr wythnos, a fyddai’n rhedeg 
tan ddiwedd Mawrth 2020. Bydd y prosiect yn cynnig man diogel 

sydd wir ei angen ar bobl ifainc Glan-y-môr a Thyisha. Bydd 
gweithwyr ieuenctid proffesiynol, cymwys o’r Awdurdod Lleol yn 

rhedeg y clwb.   
 

Ionawr 24 

2020 

Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad mewn perthynas â 
newidiadau i’r ffordd y mae cwynion heddlu’n cael eu trin.  

 
Cymeradwyodd y CHTh benderfyniad mewn perthynas â rhaglen 
Gwella Unplygrwydd yr Heddlu. Mae trydydd cam diwygio’r 

systemau ar gyfer cwynion heddlu a disgyblu’n mynd rhagddo ar 
hyn o bryd. Bydd y trydydd cam yn effeithio ar y ffordd y mae 

ymchwiliadau i gwynion, camymddwyn, marwolaethau neu 
anafiadau difrifol yn cael eu trin, gan roi rôl gryfach i Gomisiynwyr 
Heddlu a Throseddu o fewn y system gwyno a darparu tri model 

gwahanol.  
 

Byddai’n well gan y CHTh fabwysiadu dewis 1 ar gyfer Dyfed-
Powys. Golyga hyn y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i reoli 
cwynion. Yn unol â’r ddeddfwriaeth, bydd CHTh yn gyfrifol am 

ystyried gweithredu prosesau a gweithdrefnau cwynion yr heddlu 
mewn achosion unigol, ac yn penderfynu ar ganlyniad yr adolygiad 

wedyn. 
 
Mae SCHTh yn awgrymu cynnal adolygiad o Fodel 1 18 mis ar ôl ei 

weithredu.  

Ionawr 27 
2020 

 


