Penderfyniadau a wnaed gan y Comisiynydd (gan gynnwys y rhai a
wnaed yn y Bwrdd Plismona) rhwng 23ain o Orffennaf a 18fed o Hydref.
Teitl & Chrynodeb
Rhodd elusennol i Fforwm Llwynhendy
Wnaeth y CHTh cytuno ar y penderfyniad i roddi rhodd o £500 i
Fforwm Llwynhendy.
Byddai hyn yn ei gynorthwyo i barhau i gyflenwi ei waith
hollbwysig yn y gymuned.
(Penderfyniad wnaed yn y chwarter blaenorol).
Arian cyfatebol tuag at y prosiect Strydoedd Mwy Diogel 2
Wnaeth y CHTh cytuno ar y penderfyniad i gymeradwyo
cyfraniad o £21,834 o arian cyfatebol er mwyn cyflwyno
Cronfa Strydoedd Mwy Diogel
2 o’r Gronfa Wrth Gefn Ailhyfforddi Gyrwyr.
Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â throseddau
cymdogaeth, gan gynnwys troseddau cerbydau, byrgleriaethau,
lladradau a dwyn wrth unigolion o fewn yr ardaloedd a nodwyd,
sef Tyisha 2 ac Elli 2.
(Penderfyniad wnaed yn y chwarter blaenorol).
Rhodd elusennol i Ganolfan Deuluoedd Sant Paul
Wnaeth y CHTh cytuno ar y penderfyniad i roi rhodd o £1000
i Ganolfan Deuluol Sant Paul.
Byddai hyn yn ei gynorthwyo i barhau i gyflenwi ei waith
hanfodol yn y gymuned. Cynigir rhoi £1000 o’r gyllideb Gwerthu
Eiddo y Daethpwyd o Hyd Iddo, sy’n galluogi CHTh i wneud
rhoddion elusennol o fewn y gymuned.
(Penderfyniad wnaed yn y chwarter blaenorol).
Arian cyfatebol tuag at y prosiect Cronfa Troseddwyr
Wnaeth y CHTh cytuno ar y penderfyniad i gymeradwyo
cyfraniad Mewn partneriaeth â Chanolfan Argyfwng Teulu
Sir Drefaldwyn, Gwasanaeth Trais Domestig Calan,
Threshold DAS, Heddlu Dyfed-Powys a Seicoleg Fforensig
y DU, o £110,000 o arian cyfatebol o’r Gronfa Wrth Gefn
Ailhyfforddi Gyrwyr er mwyn cyflwyno’r Prosiect
Troseddwyr yn 2022/23.
Bydd y prosiect yn caniatáu ar gyfer cyflenwi amryw o
ymyriadau ar gyfer troseddwyr a chymorth cofleidiol ar gyfer eu
teuluoedd, gan anelu i leihau nifer yr achosion cam-drin
domestig a stelcio a’i effaith.
(Penderfyniad wnaed yn y chwarter blaenorol).
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Cymeradwyo prosiect wythnos Troseddau Casineb
Wnaeth y CHTh cytuno ar y penderfyniad i cymeradwyo rhodd o
£8620 o’r gyllideb Deddf Elw Troseddau tuag at y prosiect
Wythnos Troseddau Casineb.
Mae Mewn Cymeriad wedi cyflwyno cais grant i gyflwyno drama
un person awr o hyd a fydd yn teithio o gwmpas ysgolion
uwchradd targedig yn ardal heddlu Dyfed-Powys am wythnos yn
ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb ym mis
Hydref 2021.
(Penderfyniad wnaed yn y chwarter blaenorol).
Cynllun Peilot Dillad Gwrth-rwyg – Cynllun Ymweliadau
Annibynnol â Dalfeydd
Wnaeth y CHTh cytuno ar y penderfyniad i cymeradwyo bod y
Gynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn cefnogi’r cynllun
peilot dillad gwrth-rwyg.
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Mae ymwelwyr annibynnol â dalfeydd wedi ymgymryd ag
adolygiad thematig o’r defnydd o ddillad gwrth-rwyg yn nalfa’r
heddlu. Mae adroddiadau arolygiaeth yn datgelu pryder cyson â’r
defnydd o ddillad gwrth-rwyg yn y ddalfa. Mae trosolwg cryno o
faterion a gofnodwyd fel a ganlyn
Parhau i ariannu gwaith atal TTIA yn 2021/22
Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r gwerthusiad, argymhellir bod
CHTh yn ymrwymo’r lefel ariannu presennol ar gyfer gweddill y
flwyddyn 2021/22, sydd gyfystyr â £90,000 ar gyfer y cyfnod 1
Hydref 2021 – 31 Mawrth 2022. Argymhellir ymhellach fod CHTh
yn lleihau’r ymrwymiad o 50% i gyfraniad o £90,000 ar draws y
4 TTIA ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2022 – 31 Mawrth 2023 o
ystyried y dirwedd ariannu ehangach.
Cynllun i adeiladu yn Dafen
Wnaeth y CHTh penderfynu cefnogi'r penderfyniad i symud
ymlaen efo’r cynllun i adeiladu yn Nafen am y gost o
£18,643,370.25 a rhoddi contract o gost £16,998,380.25 i
Willmott Dixon.
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Wnaeth y penderfyniad i symud ymlaen efo’r adeiladu y cael ei
wneud ar ôl ystyriaeth o 5 gwahanol opsiynau.
Rhodd elusennol i Daith Feiciau Undod yr Heddlu
Wnaeth y CHTh cymeradwyo'r dewis i roi rhodd o £2000 i
Daith Feiciau Undod yr Heddlu
Digwyddiad elusennol yw Taith Feiciau Undod yr Heddlu a
gynhelir yn flynyddol. Mae cynyddu ymwybyddiaeth ac yn
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anrhydeddu swyddogion sydd wedi marw wrth gyflawni eu
dyletswydd. Mae’n cynnwys swyddogion o Gymru a Lloegr yn
beicio ledled y wlad er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen
gofrestredig Care of Police Survivors, sydd wedi ymrwymo i
helpu teulu swyddogion heddlu sydd wedi colli eu bywydau ar
ddyletswydd. Mae CHTh wedi derbyn cais am rodd ar gyfer yr
elusen bwysig hon, ac argymhellir ei fod yn rhoi £2000.
System Rheoli Cysylltiadau
Wnaeth y CHTh cytuno ar y penderfyniad i y dylid dyfarnu
contract gwerth £3.58m dros gyfnod o 7 mlynedd i Airwave
Solution Ltd. ar gyfer System Rheoli Cysylltiadau.
Byddai amserlenni cyflawni sy'n gysylltiedig â rhyddhau taliadau
yn cael eu cynnwys yn y contract.
Traffig ac arolygon cyflymder
Cymeradwyodd y CHTh, mewn cytundeb â'r PG Dros Dro, y dylid
dyfarnu contract cytundeb fframwaith tair blynedd i Intelligent
Data Systems, Sky High (Tracsis) a Severnside ar gyfer darparu
cyfrifiadau traffig ac arolygon cyflymder.
Cytundeb i fynd ymlaen â Gwaith Diogelwch Tân
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Roedd y CHTh mewn cytundeb ac penderfynodd y dylid rhoi y 2021
contractwr HMBS swm newydd o £461,173.97.
Bodlonrwydd dioddefwyr gyda Heddlu Dyfed-Powys
20fed o
Fedi 2021
Wnaeth y CHTh penderfynu caniatáu i’r cytundeb ar gyfer
bodlonrwydd dioddefwyr gyda Heddlu Dyfed-Powys ddod i ben
yn dilyn ei bwynt gadael presennol, sef 31 Mawrth 2022.
Ym mis Ebrill 2017, ymrwymodd CHTh i gytundeb gyda Heddlu
Dyfed-Powys, gan ddarparu £20,000 y flwyddyn ar gyfer
ymgymryd â gofynion Dychweliad Data Blynyddol y Swyddfa
Gartref ar gyfer arolygu dioddefwyr trosedd a cham-drin
domestig. Roedd hyn o ganlyniad i’r ffaith bod CHTh wedi
etifeddu dyletswydd yr Awdurdod Heddlu blaenorol wrth
gychwyn y swydd er mwyn sicrhau yr ymgymerwyd â’r
swyddogaeth hon.
Estyn Cytundeb Goleudy

20fed o
Fel yr amlinellir yng nghofnod penderfyniad DLl 189, mae CHTh Fedi 2021
wedi estyn y cytundeb blaenorol gyda Heddlu Dyfed-Powys er
mwyn darparu gwasanaeth cyfeirio dioddefwyr. Daw’r estyniad
presennol i ben ar 31 Mawrth 2022.
Mae cynllun gweithredu mewn grym ar hyn o bryd o dan reolaeth
Heddlu Dyfed-Powys a Bwrdd Dioddefwyr a Thystion y BCTLl yn
dilyn adolygiad annibynnol i wasanaeth dioddefwyr Goleudy,
ynghyd â Phrosiect Gweithredu Dioddefwyr Heddlu Dyfed-Powys.
Mae Goleudy hefyd yn gysylltiedig â chynllunio ar gyfer

gweithredu’r prosiect Pen i Ben newydd, sy’n anelu i wella
gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr.
Estyn y Cytundeb Ymgynghorol Trais Domestig Annibynnol
Wnaeth y CHTh cymeradwyo'r penderfyniad i estyn y cytundeb
presennol, a gomisiynir ar y cyd, ar gyfer darparu gwasanaeth
ymgynghorol trais domestig annibynnol i 31 Mawrth 2023.
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Byddai’r cyfnod estyniad 12 mis olaf a ganiateir o fewn y cytundeb
presennol yn dwyn y dyddiad y daw’r cytundeb i ben i 31 Mawrth
2023. Dylai cynllun prosiect gyd-fynd â’r estyniad hwn, sy’n
amlinellu amserlenni ar gyfer dadansoddi galw, adolygu’r fanyleb
ac ymarfer tendr llawn. Mae’r papur isod yn cynnwys drafft o’r
cynllun prosiect.
Rhodd Ariannol i Fugeiliaid Stryd Aberhonddu

21ain o
Wnaeth y CHTh cymeradwyo'r penderfyniad i roi rhodd o £300 i Fedi 2021
Fugeiliaid Stryd Aberhonddu er mwyn ariannu hyfforddiant
Ascension Trust.
Mae Bugeiliaid Stryd wedi bod yn gweithredu yn Aberhonddu ers
5 mlynedd. Mae’r fenter yn darparu gwarcheidwaid effeithiol ar y
stryd ac yn atal trosedd, ymddygiad gwrthgymdeithasol a
chamddefnyddio sylweddau. Mae ymgysylltiad rhwng y cyhoedd,
yr heddlu a bugeiliaid stryd yn sicrhau bod unigolion sy’n agored
i niwed yn cael eu diogelu, a bod llai o deuluoedd yn cael eu
heffeithio gan effeithiau ehangach niwed sy’n gysylltiedig ag
alcohol. Mae’r gwasanaeth a ddarperir gan y Bugeiliaid Stryd yn
amlwg iawn, yn amhleidiol, ac yn cryfhau’r cyfle i ddinasyddion
helpu i gyflenwi plismona.
Gwaith Seilwaith Trydanol HQ
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Wnaeth y CHTh cymeradwyo contract i Highland Services am
gost o £599,277.27 am y waith Seilwaith Trydanol yn HQ.
Gwaith diogelwch tân awdurdod tân ar draws yr
Awdurdod
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Wnaeth y CHTh cymeradwyo bod y sefydliad yn mynd ymlaen â'r
contractwr llwyddiannus HMBS ar y swm newydd o £461,173.97
ar gyfer darparu gwaith diogelwch tân ar draws yr Awdurdod Tân
ac Achub.
Contractau Cerbydau Cenedlaethol
Wnaeth y CHTh cymeradwyo contract ar gyfer adnewyddu'r
Contractau Cerbydau Cenedlaethol, ar gost o £1,936,122.69.
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Telemateg Cerbydau
Cytunodd CHTh i roi cytundeb £68,316.23 i gwmni Light Bulb
Analytics ar gyfer darpariaeth trwyddedau Lleoli a Thelemateg
Cerbydau. Lluniwyd y cytundeb i wireddu gwelliannau mewn
effeithlonrwydd cerbydau drwy welliant mewn ymddygiad
gyrwyr. Mae’r ymagwedd hon yn cyflwyno manteision ochr megis
cerbydau’n treulio llai a gwell dealltwriaeth o’r defnydd o
gerbydau
Teiars
Cytunodd CHTh i roi cytundeb ar gyfer cyflenwi teiars i gwmni
Goodyear Tyres UK Cyf am gyfnod o 4 blynedd. Arweiniwyd
cystadleuaeth yn genedlaethol gan BlueLight Commercial o
fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron ar gyfer cyflenwi a
gosod teiars a chynnyrch cysylltiedig ar gyfer Prynwyr Golau
Glas (y gwasanaethau brys).
Cytundeb cydweithio Adran 22A Consortiwm Arfordir y
Gorllewin
Yn amodol ar ddigwyddiadau terfynol, cytunodd CHTh a’r PG i
lofnodi’r cytundeb cydweithio mewn perthynas â chaffael a
chyflenwi gwasanaethau fforensig a dadansoddol i Gonsortiwm
Arfordir y De a’r Gorllewin.

18fed o
Hydref
2021

18fed o
Hydref
2021

18fed o
Hydref
2021

