Ymateb gan
Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
i
Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Trefniadau Ariannu Grant

Tachwedd 2021

1

Trefniadau Ariannu Grant y Comisiynydd

Trosolwg
Mae'r Fframwaith Comisiynu (sydd ar gael isod ac ar wefan y Comisiynydd - https://www.dyfedpowyspcc.org.uk/cy/) yn amlinellu blaenoriaethau ac egwyddorion allweddol gweithgarwch comisiynu. Mae
hyn yn cynnwys cyfeiriad at ddyfarnu grantiau fel un o'r llwybrau ar gyfer darparu.
Mae'r Comisiynydd wedi sefydlu Bwrdd Cynghori Comisiynu, a'i rôl yw gweithredu fel y corff adolygu
mewn perthynas â dyfarnu cyllid grant a thendro gwasanaethau. Mae eu rôl yn cynnwys sicrhau bod
yna elw ar fuddsoddiad a gwerthuso effaith gwasanaeth/prosiect. Mae'r Bwrdd yn canolbwyntio ar
graffu ar weithgarwch a dwyn darparwyr i gyfrif.
Yn 2020, bu'r Bwrdd yn craffu ar broses ar gyfer asesu a dyfarnu cyllid grant gan y Comisiynydd, gan
gynnwys defnyddio matrics sgorio.
Mae gan y Comisiynydd nifer o ffrydiau incwm y gellir eu defnyddio i ariannu prosiectau ac adnoddau
ychwanegol i gefnogi blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a Throseddu. Mae gan rai o'r rhain ddibenion
penodol a amlinellir isod, ynghyd ag enghreifftiau o sut y mae'r cyllid hwn wedi'i ymrwymo:

Ffynhonnell incwm
Gwerthu
Ganfuwyd

Eiddo

Diben
a

Enghreifftiau o wariant

Cyfraniadau i elusennau /grwpiau
cymunedol





Rhoddion i leoliadau cymunedol
a ddefnyddir ar gyfer
digwyddiadau Swyddfa’r
Comisiynydd
Rhoddion i elusennau bach lleol
Ymchwilydd Ariannol
Swyddog Diogelu Twyll

Cynllun Cymell Adfer
Asedau / Deddf Enillion
Troseddu

Cyfraniadau i wella a chefnogi
ymchwiliad ariannol a chyfraniadau tuag
at elusennau / grwpiau cymunedol




Fforffedu

Cefnogi prosiectau sy'n gwella
gorfodaeth parthred â chyffuriau a
masnachu mewn pobl

Gweithgaredd gweithredol cyffuriau
Covid

Ailhyfforddi Gyrwyr

Dim meini prawf uniongyrchol ar gyfer
cyfraniadau ond dylai canran o'r
cronfeydd wrth gefn gyfrannu tuag at
brosiectau diogelwch ar y ffyrdd






Cronfeydd Wrth Gefn y
Rhaglen
Ymyrraeth
Gyffuriau

Cyfraniadau tuag at brosiectau sy'n
ymwneud ag atal a chefnogi cyffuriau
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Ymgyrchoedd a gweithrediadau
Diogelwch ar y Ffyrdd
Cyllidebu Cyfranogol
Prosiectau Partneriaeth
Diogelwch Cymunedol
Prosiectau Troseddau Ieuenctid

Aros am gynigion prosiect

Darperir adroddiad sy'n amlinellu balans, gwariant ac ymrwymiadau cyfredol y gyllideb yn erbyn pob
un o'r ffrydiau incwm uchod i Dîm Gweithredol y Comisiynydd bob pythefnos. Cynhelir cyfarfod misol
hefyd rhwng y Comisiynydd, y Prif Swyddog Cyllid, Cyfarwyddwr Comisiynu a'r Rheolwr Ariannu Allanol
i drafod y cyllid ac unrhyw berthynas â'r gyllideb Gomisiynu.

Buddsoddiadau
Drwy'r broses a gymeradwywyd, llwyddodd y Comisiynydd i fuddsoddi swm sylweddol yng
nghymunedau Dyfed-Powys yn y flwyddyn ariannol 2020/21 ac i flwyddyn ariannol gyfredol 2021/22.
Isod ceir dadansoddiad o'r cyfansymiau a fuddsoddir o bob cyllideb y mae'r Comisiynydd yn gyfrifol
amdani –

Cyllideb

Swm a fuddsoddwyd 20/21

Swm a fuddsoddwyd 21/22
(hyd yma)

Gwerthu Eiddo a Ganfuwyd

£ 8,598.00

£3150.00

ARIS / POCA

£100,666.50

£59,389.50

£20,064.20

Fforffedu
Cronfeydd Wrth Gefn
Ailhyfforddi Gyrwyr

£386,120.21

Cronfeydd wrth gefn
Ymyrraeth Cyffuriau

£40,000.00
£

555,449.41

-

£151,309.00

£40,000.00
£

253,848.90

Mae'r dogfennau a fewnosodwyd isod yn tynnu sylw at y manylion o ran y buddsoddiad, gan rannu
ymgeisydd a diben y buddsoddiad fesul prosiect -

20-21 Budget
21-22 Budget
investment Panel report Nov
Investment
21.xlsx Panel report Nov 21.xlsx

Wrth ystyried y ceisiadau, mae sawl ffactor yn cael eu hystyried, sy'n arwain at sgorio'r ceisiadau. Mae
Atodiad A yn enghraifft o'r templed sgorio a ddefnyddir pan ystyrir bod ceisiadau am gyllid a
gyflwynwyd dros £500.
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O ran mesur effaith y buddsoddiad gan y Comisiynydd, gofynnir i bob noddwr prosiect ddarparu
adroddiad byr o ran y buddsoddiad a sut y bu’r cyllid o fudd i'r gymuned a'r sefydliad. Mae'r
Comisiynydd yn cynnal diwrnodau ymgysylltu'n rheolaidd ac ymweliadau pwrpasol â sefydliadau a
ariennir i weld y gwahaniaeth y mae ei fuddsoddiad wedi'i wneud ar lawr gwlad.
Isod ceir enghraifft o adroddiad gwerthuso gan Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a
dderbyniodd gyllid i ddatblygu prosiect chwaraeon ieuenctid yn Llanelli a Doc Penfro. Yn dilyn
llwyddiant y prosiectau hyn a'r adroddiad gwerthuso, gwnaed buddsoddiad pellach gan y Comisiynydd
i'r Sefydliad gan ganiatáu iddynt gyflwyno prosiect Kicks ar draws 5 ardal arall ledled Dyfed-Powys.

Swans-CommunityTrust-PL-Kicks-Report.pdf

Crynodeb
Gyda gwerth dros hanner miliwn o bunnoedd o fuddsoddiad yn cael ei wneud i gymunedau DyfedPowys yn 2020/21, mae'r buddsoddiad cadarnhaol yn parhau i'r flwyddyn ariannol hon. Mae
buddsoddiad o dros chwarter miliwn o bunnoedd eisoes wedi'i gymeradwyo drwy'r broses sgorio
ddiwyd, gan ganiatáu i'r Comisiynydd fuddsoddi'n effeithiol ac yn dryloyw ar hyd a lled Dyfed-Powys.
Ar nodyn cadarnhaol pellach, mae'r Comisiynydd hefyd wedi llwyddo i ddod â buddsoddiad i
gymunedau Dyfed-Powys gyda nifer o grantiau allanol wedi'u cymeradwyo, gyda buddsoddiad gan
sefydliadau fel y Swyddfa Gartref a Salix. Isod ceir trosolwg byr o'r mewnfuddsoddiad a'r llwyddiannau
y mae'r Comisiynydd wedi bod yn gyfrifol amdanynt –







Strydoedd Diogelach y Swyddfa Gartref rownd 1, 2 a 3. Datblygu prosiectau sy'n mynd i'r afael
â throseddau caffael mewn ardaloedd yr effeithir arnynt yn anghymesur ac i fuddsoddi yn
niogelwch menywod a merched mewn ardaloedd penodol yr effeithir arnynt gan droseddau
VAWG. Rhai o'r troseddau Trais yn erbyn Menywod a Merched (VAWG) rhestredig yr ydym
yn canolbwyntio arnynt yw Trais Rhywiol, Ymosodiad Rhywiol, Aflonyddu ar y Stryd, Stelcian
ac Amlygiad Anweddus. Mae'r prosiectau'n cynnwys prynu offer caledu targed ar gyfer
aelwydydd i atal lladrata a lladradau, mwy o welliannau amgylcheddol megis mwy o lanhau
strydoedd, goleuadau stryd ychwanegol mewn ardaloedd a nodwyd gan aelodau'r gymuned
a Swyddogion yr Heddlu fel mannau poeth posibl, marcio lladrata beiciau ac offer marcio
eiddo. Yr ardaloedd a dargedwyd a oedd oll yn bodloni meincnod y Swyddfa Gartref ar gyfer
troseddau anghymesur oedd Elli 2, Tyisha 2, Glanymor 4, Canol Aberystwyth, De Tref
Caerfyrddin, Castell Hwlffordd a'r Priordy a Dwyrain y Drenewydd – £155k, £87k, £155k =
cyfanswm o £397k
Cronfa Prosiect Cyflawnwyr y Swyddfa Gartref. Datblygu prosiect i ddarparu gweithgareddau
penodol sy'n targedu cyflawnwyr cam-drin domestig a thrais. Bydd y prosiect yn cynnwys
datblygu ymyriad stelcian, Swyddog Peryglon pwrpasol, cymorth i deuluoedd a gwaith atal –
£417k
Cronfa Datgarboneiddio Salix. Datblygu prosiect i ddatgarboneiddio ystadau Heddlu DyfedPowys ar gyfer y dyfodol gan arwain at gynaliadwyedd amgylcheddol - £879k

4

Nid yn unig y mae'r Comisiynydd wedi bod yn gyfrifol am fuddsoddi tua £850,000 yng nghymunedau
Dyfed-Powys dros y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf, mae hefyd wedi llwyddo i gael buddsoddiad
grant i'r swm o tua £1.6 miliwn o ffynonellau allanol. Mae'r holl ffynonellau incwm allanol a
dderbynnir yn cyd-fynd ag amcanion y Cynllun Heddlu a Throseddu, gan helpu i leihau troseddu ac
asb, a hefyd yn amddiffyn dioddefwyr ac yn helpu cymunedau i adeiladu eu gwydnwch eu hunain.

Camau nesaf
O ran symud ymlaen yn llwyddiannus gyda buddsoddiad yn y dyfodol, rydym yn cysylltu'n fwy
effeithiol â Swyddog Partneriaeth newydd yr Heddlu ac Arweinydd Newid a Thrawsnewid, i
fabwysiadu dull gweithredu dwy elfen o ran alinio blaenoriaethau Swyddfa’r Comisiynydd a'r Heddlu
yn llwyddiannus, a sicrhau bod y sylfaen dystiolaeth a'r gofynion ar gyfer cyllid grant yn cael eu nodi o
fewn prosesau busnes. Bydd hyn yn ein galluogi i gael blaengynllun clir o angen fel y gallwn nodi
llwybrau ariannu priodol.
Rydym yn deall natur tymor byr llawer o'r grantiau a dderbynnir ac mae angen iddynt sefydlu cynllun
ar gyfer buddsoddi mwy cynaliadwy wrth symud ymlaen i sicrhau bod y gwaith da y mae'r prosiectau
hyn yn ei gyflawni yn parhau ac yn cael ei gynnal. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r Prif Swyddog Cyllid
i sicrhau diwydrwydd dyladwy ariannol priodol y cyllidebau grantiau a chysylltu'n agos â chymheiriaid
Cyllid yn yr Heddlu bob mis.
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ATODIAD A

Asesiad blaenoriaeth ar gyfer dyfarnu grantiau
Bydd y Comisiynydd a Chynghorydd Cyllid Allanol yn sgorio'r ceisiadau a gyflwynwyd i
ddechrau, gydag argymhellion terfynol yn cael eu goruchwylio gan ein Bwrdd Comisiynu, a fydd
yn ystyried ansawdd a gwerth am arian y prosiect, wrth sgorio yn erbyn meini prawf penodol.

Bydd pob prosiect a gyflwynir yn cael ei werthuso a'i sgorio yn erbyn y meini prawf canlynol
DEWISIADAU ASESU I'W DEWIS
Rhif

Meini Prawf
Asesu Prosiectau

Lleiaf 1-2

Isel 3-5

Canolig 6-8

Uchel 9-10

1

Cyfrannu tuag at y
Cynllun Heddlu a
Throseddu /
Cynllun Plismona
/ Strategaeth
Ieuenctid – i ba
raddau y mae'r
prosiect yn
cyflawni yn erbyn
y cynllun a'r
blaenoriaethau /
canlyniadau
perthnasol.

Nid yw
cyfraniad y
prosiectau tuag
at y cynllun yn
glir ac nid oes
unrhyw
dystiolaeth o
gysylltiad â
blaenoriaethau
/ canlyniadau.

Mae cyfraniad y
prosiectau i'r
cynllun yn glir ac
mae rhywfaint o
gysylltiad â'r
blaenoriaethau
/ canlyniadau.

Mae cyfraniad y
prosiectau i'r
cynllun yn
sylweddol ac
mae tystiolaeth
sylweddol o
gysylltiadau â'r
blaenoriaethau
/ canlyniadau.

Mae'r prosiect
yn ffactor
cyfrannol mawr i
lwyddiant y
cynllun ac mae
tystiolaeth o
gysylltiadau â'r
rhan fwyaf / pob
un o'r
blaenoriaethau /
canlyniadau.

2

Ymgysylltu â
Phartneriaethau a
phrynu i mewn /
cyfranogiad
cynhwysfawr gan
randdeiliaid
allweddol – i ba
raddau y mae gan

Nid oes unrhyw
dystiolaeth bod
y rhanddeiliaid
allweddol wedi
cymryd rhan nac
yn cefnogi'r
prosiect.

Mae rhywfaint o
dystiolaeth
gyfyngedig bod
rhanddeiliaid
allweddol wedi
cymryd rhan ac
yn cefnogi'r
prosiect.

Mae tystiolaeth
gadarn a
digonol bod
rhanddeiliaid
allweddol wedi
cymryd rhan ac
yn cefnogi'r
prosiect.

Mae tystiolaeth
gref bod yr holl
randdeiliaid
allweddol wedi
cymryd rhan ac
yn cefnogi'r
prosiect.
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y prosiect
gyfranogiad
cynhwysfawr gan
randdeiliaid.
3

Angen prosiect –
yn ymateb i
dystiolaeth o
fwlch penodol yn
y ddarpariaeth a /
neu'n diwallu
anghenion
cymunedol
cydnabyddedig

Nid yw'r
prosiect wedi
cyflwyno
unrhyw
dystiolaeth o
angen prosiect
na bwlch yn y
ddarpariaeth.

Mae'r prosiect
wedi cyflwyno
tystiolaeth
gyfyngedig o
angen prosiect
neu fwlch yn y
ddarpariaeth.

Mae'r prosiect
wedi cyflwyno
tystiolaeth
sylweddol o
angen
prosiectau a
bwlch yn y
ddarpariaeth.

Mae'r prosiect
wedi cyflwyno
tystiolaeth gref o
angen prosiect
ac wedi nodi
bwlch yn y
ddarpariaeth yn
gynhwysfawr.
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Cyflawniad yn
erbyn canlyniadau
arfaethedig –
graddau'r
sicrwydd bod
canlyniadau’r
prosiect yn
gyflawnadwy, yn
fesuradwy ac yn
gyraeddadwy.

Ni chyflwynir
unrhyw
dystiolaeth
argyhoeddiadol
bod y
canlyniadau’n
gyflawnadwy,
yn fesuradwy ac
yn
gyraeddadwy.

Prin yw'r
dystiolaeth a
gyflwynir bod
canlyniadau'n
gyflawnadwy,
yn fesuradwy ac
yn
gyraeddadwy.

Mae sail gadarn
i'r canlyniadau
arfaethedig ac
ystyrir eu bod
yn
gyflawnadwy,
yn fesuradwy ac
yn
gyraeddadwy.

Mae'r prosiect
yn dangos yn glir
ac yn
argyhoeddiadol
bod y
canlyniadau'n
gyflawnadwy, yn
fesuradwy ac yn
gyraeddadwy.
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Cynlluniau
cyflawni
prosiectau ar
waith – i ba
raddau y gellir
dibynnu ar y
cyraeddiadau, yr
amserlenni a'r
cerrig milltir.

Nid oes unrhyw
gynlluniau
prosiect clir
wedi'u cynnig
nac ar waith ac
nid yw'r
mecanwaith
cyflawni wedi'i
sefydlu.

Mae
cynlluniau'r
prosiect wedi'u
sefydlu'n
rhannol ond
nodwyd
materion
cyflawni
sylweddol.

Mae
cynlluniau'r
prosiect ar
waith yn bennaf
a chredir bod
unrhyw faterion
cyflawni a
nodwyd yn
hylaw.

Mae gan y
prosiect
gynlluniau
cadarn ar waith
ac mae
rhesymau
cadarn dros
ddisgwyl y bydd
y perfformiad
cyflawni yn dda.
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Cymhwysedd
sefydliadol a'r
gallu i gyflawni – i
ba raddau y mae'r
lefel gywir o
adnoddau sydd
â'r sgiliau a'r gallu
sefydliadol
angenrheidiol ar
waith.

Nid oes gan y
sefydliad hanes
profedig ac ni all
ddarparu
tystiolaeth
argyhoeddiadol
o allu i gyflawni.

Mae'r sefydliad
wedi cyflwyno
rhywfaint o
dystiolaeth o
brofiad a gallu i
gyflawni yn y
maes hwn.

Mae gan y
sefydliad hanes
hysbys o
gyflawni
prosiectau yn y
maes hwn ac
mae wedi
cyflwyno
rhywfaint o
dystiolaeth o
allu i gyflawni.

Mae gan y
sefydliad hanes
sefydledig o
gyflawni
prosiectau yn y
maes hwn ac
mae wedi
dangos
tystiolaeth o'i
allu i gyflawni.
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Effeithiau
canlyniadol – e.e.
ar yr adran TG,

Mae'r cynnig yn
debygol o
arwain at
gostau ac effaith
ychwanegol

Mae'r cynnig yn
debygol o
arwain at
gostau ac effaith
ychwanegol ond

Mae'r cynnig yn
debygol o
arwain at
gostau ac effaith
ychwanegol

Mae'r cynnig yn
annibynnol ac ni
fydd yn arwain
at unrhyw
gostau neu
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8

9

10

11

costau refeniw,
gofynion cymorth.

sylweddol nad
ydynt wedi'u
nodi na mynd i'r
afael â hwy

mae'r cynnig
wedi ceisio nodi
a mynd i'r afael
â'r rhain i ryw
raddau

fach iawn NEU
nododd y cynnig
unrhyw gost ac
effaith
ychwanegolac
aeth afael â
hwy.
Mae strategaeth
ymadael glir ac
mae dibyniaeth
sefydliadol yn
annhebygol.

effaith
ychwanegol

Ystyriaeth
strategaeth
ymadael – i ba
raddau y mae
strategaeth
ymadael glir a
chynaliadwy ar
waith a dim risg o
ddibyniaeth ar
grantiau.
Cadarnhad nad
yw'r prosiect yn
cael ei ariannu
ddwywaith drwy
ffynonellau eraill,
gan gynnwys yn
fewnol o fewn yr
Heddlu
Cadarnhad nad
yw'r prosiect yn
gwrthdaro â
gwasanaethau
neu brosiectau
presennol a
gomisiynir

Mae'r cynnig a'r
canlyniadau ar
gyfer y prosiect
hwn yn dangos
risg sylweddol o
ddibyniaeth.

Mae'r
strategaeth
ymadael ar
gyfer y prosiect
hwn yn aneglur
ac mae perygl
posibl o
ddibyniaeth.

Risg y gallai'r
prosiect hwnnw
fod yn derbyn
arian dyblyg o
ffynonellau
eraill

Amherthnasol

Amherthnasol

Nid yw'r cyllid a
dderbynnir o
ffynonellau eraill
yn dyblygu'r
defnydd
arfaethedig o
gyllid y
Comisiynydd

Risg y gallai'r
prosiect fod yn
gwrthdaro â'r
ddarpariaeth
bresennol drwy
wasanaethau
neu brosiectau
a gomisiynir gan
y Comisiynydd

Amherthnasol

Amherthnasol

Bydd y prosiect
yn cael effaith
andwyol ar
gyfleoedd i bobl
ddefnyddio'r
Gymraeg a bydd
yn trin y
Gymraeg yn llai
ffafriol na'r
Saesneg

Gellid gosod
amodau grant i
sicrhau llai o
effeithiau
andwyol ar
gyfleoedd i bobl
ddefnyddio'r
Gymraeg a
byddant yn trin
y Gymraeg yn
llai ffafriol na'r
Saesneg

Gellid gosod
amodau grant i
sicrhau
effeithiau
cadarnhaol ar
gyfleoedd i bobl
ddefnyddio'r
Gymraeg a
byddant yn trin
y Gymraeg yn
llai ffafriol na'r
Saesneg

Cymharwyd
canlyniad y
prosiect â
gweithgareddau
presennol a
ariennir gan y
Comisiynydd ac
ni fydd yn
arwain at
unrhyw
wrthdaro
buddiannau na
chanlyniad
Bydd y prosiect
yn cael effaith
gadarnhaol ar y
cyfleoedd i bobl
ddefnyddio'r
Gymraeg a bydd
yn trin y
Gymraeg yn llai
ffafriol na'r
Saesneg

Ystyried
goblygiadau'r
Gymraeg
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Mae strategaeth
ymadael gadarn
ac
argyhoeddiadol
heb unrhyw risg
o ddibyniaeth.

