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Penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd (gan gynnwys y rhai 

a wnaed yn y Bwrdd Plismona) 28 Ionawr 2020 – 14 Chwefror 

2020 

Teitl a Chrynodeb Dyddiad 

Cytunodd y Comisiynydd y dylai Heddlu Dyfed-Powys 
gymryd rhan yn ail gam y Cynllun Peilot Arsylwyr Dalfeydd 

Annibynnol. 

Cytunodd y Comisiynydd y dylai Heddlu Dyfed-Powys gymryd rhan 

yn ail gam y Cynllun Peilot Arsylwyr Dalfeydd Annibynnol. Ar hyn o 
bryd, mae cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd Dyfed-Powys 
yn cymryd rhan mewn cynllun peilot cenedlaethol sy’n cael ei 

arwain gan y Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd. Wedi’i 
rannu’n ddau gam, cychwynnodd y cam cyntaf ym mis Medi 2019, 

ac mae’n galluogi Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd i adolygu 
cofnodion dalfa’r rhai y nodwyd eu bod yn agored i niwed er mwyn 

cael gwell mewnwelediad i’r gofal a roddir i garcharorion bregus.  

Bydd cam 2 yn cychwyn ym mis Ionawr 2020 a bydd yn cynnwys 
rhai newidiadau i ymweliadau Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd â’r 

ddalfa. Gyda chaniatâd y carcharorion, cânt adolygu’r 
gweithdrefnau derbyn a rhyddhau yn y ddalfa. Hefyd, byddant yn 

ateb cwestiynau penodol ar y gweithdrefnau hynny, gyda ffocws ar 
les a hawliau carcharorion. 

29 Ionawr 

Cytunodd y Comisiynydd i gyfraniad o £1,250 tuag at Sefyll 
yn Erbyn Cam-drin Domestig. 

Cytunodd y Comisiynydd i roi cyfraniad o £1,250 tuag at Sefyll yn 

Erbyn Cam-drin Domestig. Rhoddir nawdd ar y cyd â 
Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu De Cymru, Gogledd Cymru a 

Gwent am gyfanswm o £5,000. 

Bydd y cyfraniad yn mynd tuag at Wobr Jack Sparrow Award 

mewn digwyddiad o’r enw Buddugoliaethus yng ngwesty’r Celtic 
Manor ar 26 Medi 2020. Mae’r digwyddiad yn dilyn y gynhadledd 
gyntaf ar gyfer goroeswyr dan arweiniad goroeswyr yn 2019. Bydd 

yr elw’n mynd tuag at helpu menywod a phlant sy’n gadael lloches. 

3 
Chwefror 

Cytunodd y Comisiynydd i roi cyfraniad tuag at Gyllidebu 

Cyfranogol. 

Cytunodd y Comisiynydd i roi cyfraniad i’r Heddlu, a fydd yn cynnal 

digwyddiad cyllidebu cyfranogol peilot yn y Drenewydd. Bydd yr 
Heddlu’n gweithio gyda Mutual Gain, a fydd yn cynorthwyo i 

gyflenwi’r cynllun peilot. Asiantaeth ymgynghori yw Mutual Gain, 
sy’n arbenigo mewn cynnal hyfforddiant a digwyddiadau CC. Yn 
dilyn canlyniadau’r digwyddiad CC yn y Drenewydd, y bwriad yw 
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Chwefror 
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cyflwyno digwyddiadau CC ledled yr ardal heddlu er mwyn helpu 

timoedd plismona bro i bennu beth mae’r gymuned eisiau 
buddsoddi ynddo.  

Mae’r CHTh wedi addo rhoi £140,000 i’r timoedd plismona bro 
(£10,000 i bob tîm plismona bro) i’w galluogi i gyflwyno’r 
digwyddiadau hyn yn llwyddiannus. 

 


