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             Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid (CHTh)    

Strategaeth Gyfalaf  

 

1 Cyflwyniad 

 
1.1 Mae’r Strategaeth Gyfalaf hon yn nodi’r egwyddorion sy’n tanategu 

cynhyrchu blaenraglen gyfalaf y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. 
Mae’n dangos sut mae buddsoddi cyfalaf yn cyfrannu i gyflwyno’r 

Cynllun Heddlu a Throseddu gan y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl. 
  

1.2 Mae blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throseddu’n canolbwyntio 

ar wneud ein cymdogaeth yn ddiogel, amddiffyn dioddefwyr a 
gwario’n ddoeth. Y blaenoriaethau dan sylw yw: 

 
 Blaenoriaeth Un: Atal a Mynd i’r Afael â Throseddu 

 Blaenoriaeth Dau: Amddiffyn y Rhai sy’n Agored  i 
Niwed 

 Blaenoriaeth Tri: Dod â Phobl gerbron y Llysoedd 

 Blaenoriaeth Pedwar: Gwella Mynediad i Wasanaethau 
Heddlu 

 Blaenoriaeth Pump: Sicrhau Safonau Proffesiynoldeb 
Uchel 

 Blaenoriaeth Chwech: Gwario’n Ddoeth 

 

1.3 Offeryn yw’r Strategaeth Gyfalaf i gefnogi cynllunio a gweithio 
corfforaethol ar draws y ddwy Gorfforaeth Undyn. Mae hefyd yn 

ein helpu i ddefnyddio a rheoli ein hasedau’n dda. Mae’r 
Strategaeth Gyfalaf yn dangos sut rydym yn blaenoriaethu, 
monitro, darparu ac yn gwerthuso ein rhaglen gyfalaf gan 

ddefnyddio egwyddorion sylfaenol y fethodoleg brosiectau (Prince 
2). 

 
1.4 Yn ddaearyddol, Dyfed Powys yw’r ardal heddlu fwyaf yng 

Nghymru a Lloegr gan ymestyn dros hanner tiriogaeth Cymru. 

Mae’r heriau sy’n gysylltiedig â phlismona ardal wledig yn bennaf 
sy’n cynnwys dau borthladd o bwys, safleoedd mawr 

Aberdaugleddau a diwydiant twristiaeth bywiog, yn effeithio’n 
arbennig arni. Mae Asedau Cyfalaf, boed yn Orsafoedd Heddlu, Tai 
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Heddlu, Mastiau Radio, Cerbydau neu TG ac offer arall yn chwarae 
rôl hollbwysig wrth ddarparu gwasanaethau plismona ar draws yr 

ardal ac o ran cyflwyno blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a 
Throseddu. 

 
 

2 Partneriaethau Allweddol 

 

2.1 Wrth gyflwyno pob elfen o’r strategaeth, mae’r Comisiynydd yn 

bwriadu rhoi ystyriaeth briodol i’r agenda gydweithredu barhaus a 

bydd yn achub ar bob cyfle i ymgysylltu â lluoedd cyfagos ac 
Awdurdodau cyfansoddol eraill wrth ddatblygu strategaethau i 
wrthsefyll problemau cyffredin. Mae’r Strategaeth Gyfalaf hon yn 

cymryd i ystyriaeth yr angen parhaus i fuddsoddi yn y meysydd 
blaenoriaeth allweddol hyn gan gydweithio â phartneriaid yn y 

dyfodol. 
 
 
 

3 Rhaglen Gyfalaf 

 
3.1 Mae Asedau’n hollbwysig i ddarparu gwasanaethau effeithlon a dylent 

gael eu rheoli a’u cynnal yn dda. Mae Strategaethau ar gyfer Rheoli 

Ystadau, TG ac Amnewid Cerbydau yn tanategu’r Strategaeth Gyfalaf 
wrth ddarparu’r manylion am hirhoedledd a’r cylchdroadau amnewid 

gorau i’r eitemau hyn. Seilir y rhaglen gyfalaf gyfredol sydd wedi’i 
chynnwys fel Atodiad A i’r ddogfen hon ar ystod o wybodaeth am 

anghenion. 
  

3.2 Mae’r Comisiynydd yn gyfrifol am sicrhau bod gwasanaethau’n cael 

eu darparu’n gosteffeithiol. Mae hyn wedi golygu adolygu’r prosesau 
gwario a phenderfynu presennol yn ogystal ag edrych ar gyfleoedd 

ychwanegol i wella gwasanaethau a ddarperir i’r cyhoedd a gwerth 
am arian i’r dyfodol.  
 

3.3 Mae’r Gyllideb Gyfalaf a amlinellir yn Atodiad A yn cyfrannu i’r 
ddarpariaeth blismona yn ardal Dyfed Powys yn y dyfodol drwy 
adnabod arbedion y gellir eu troi’n arian yn y ffyrdd canlynol: 

 
 Gostyngiad mewn gwariant refeniw drwy raglen o 

adnewyddu a rhesymoli posibl i adeiladau fel a 
amlinellir yn y strategaeth ystadau; 

 Sicrhau bod gwaith cynnal a chadw arfaethedig ar 
adeiladau yn cael ei flaenoriaethu ar sail risg a 
chydymffurfiaeth statudol; 

 Canoli dalfeydd yn Sir Gaerfyrddin; 

 Drwy ddarparu yn erbyn y Strategaeth a Map Ffordd 
Plismona Digidol sy’n golygu buddsoddi mewn data 

symudol, plismona digidol a buddsoddi parhaus mewn 
systemau TG a thechnoleg ANPR i gynnal lefelau 

cynhyrchiant a pherfformiad; 
 Sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer cydweithredu a rhannu 

adeiladau’n dal i gael eu hystyried. 



3  

 
 

 
3.4 Yn hanfodol i hyn y mae diweddariad â blaenoriaeth o’r ystâd gyda’r 

ffocws ar wella cyfleusterau gweithredol yn y prif orsafoedd heddlu. 
Mae’r cynllun yn cynnwys darparu ar gyfer gwelliannau mewn 
cyfleusterau dalfeydd yn Sir Gaerfyrddin y disgwylir iddynt gostio 

oddeutu £7.6 miliwn. Darperir crynodeb dichonoldeb drafft o gostau 
dalfa 18 cell yn Nafen, Llanelli yn Atodiad B. 

  
3.5 Bydd gwaith adnewyddu sylweddol ar orsafoedd eraill o gwmpas 

Dyfed Powys ac ar draws pob un o’r pedair sir yn costio tua £7.4 

miliwn. Darperir yr amcangyfrif cyfredol o gostau, a grynhoir fesul 
sir, yn Atodiad C. Ar ben hynny, bydd rhaglen barhaus o gynnal a 

chadw cynlluniedig. 
 
3.6 Mae’r Comisiynydd wedi caffael cefnogaeth ymgynghorwyr allanol i 

arwain a rheoli’r gwaith yma. Eu tasg gyntaf oedd cynnal arolygon 
cyflwr ar draws yr ystâd. Mae’r gwaith hwn wedi’i gwblhau ac mae 

caffael pellach newydd ddod i ben i sicrhau gwasanaeth arbenigwyr i 
lunio manyleb fanwl y gwaith sydd ei angen i bob safle. Bydd y 

manylebau hyn yn cael eu defnyddio gan ddarpar gontractwyr i 
wneud cais am waith ar draws y pedair sir.  
 

3.7 Mae’r gyllideb gyfalaf yn ategu cyllideb refeniw ganolog a ddelir gan 
yr Adran Ystadau mewn cysylltiad â gwaith cynlluniedig a chylchol o 

bwys ar adeiladau ynghyd ag adnoddau refeniw a ddelir ac a reolir yn 
lleol mewn cyllidebau rhanbarthol sydd ar gael ar gyfer mân 
atgyweiriadau a mentrau/rhaglenni cynnal a chadw. Mae buddsoddi 

wedi’i flaenoriaethu o fewn y rhaglen gyfalaf i leihau gwariant refeniw 
ar yr ystâd.  

 
3.8 Cynhelir hyblygrwydd o fewn y rhaglen gyfalaf adeiladau i ganiatáu 

trosglwyddiad rhwng gwahanol brosiectau. Bydd hyn yn ddibynnol ar 

ddyfarniad y Rheolwr Ystadau a sêl bendith y Comisiynydd.  
 

3.9 O ran cerbydau, mae rhaglen amnewid wedi’i datblygu ac mae’r 
goblygiadau o ran cost wedi’u cynnwys yn y blaengynllun cyfalaf. 
Ystyrir yr anghenion o ran cerbydau’n fanwl yn y grŵp defnyddwyr 

cerbydau sy’n cael ei fynychu gan gynrychiolwyr gweithredol a 
chymorth o’r Heddlu. Fodd bynnag, bydd yr Heddlu’n parhau i 

ddefnyddio cytundeb y Fframwaith Cenedlaethol i gaffael cerbydau 
gweithredol.  

 

3.10 Mae’r prosiect Telemetreg yn golygu gosod ‘blychau duon’ mewn 
cerbydau i gofnodi’r defnydd o’r cerbyd a’i leoliad ymhlith pethau 

eraill. Mae heddluoedd eraill wedi profi gostyngiad 20% yn eu 
defnydd tanwydd a fyddai’n cyfateb i arbedion o £200,000 mewn 
biliau tanwydd. Mae cyllid at hyn yn cael ei gynnwys yn y cynlluniau.  

 
3.11 Mae rhywfaint o gyllideb offer cylchol hefyd yn cael ei gynnwys fel 

rhan o’r rhaglen gyfalaf gyda’r nod o leihau effaith yr angen i brynu 
eitemau mwy o faint ar gyllidebau refeniw. Defnyddir mecanwaith 
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gwneud cais at ddyrannu a defnyddio’r cyllid hwn. 
 

3.12 Dogfen fanwl ar wahân yw’r Strategaeth a Map Ffordd TGCh Digidol 
sy’n cynnwys darpariaeth ar gyfer cyflwyno ymhellach ddata 

symudol, plismona digidol, camerâu fideo a wisgir ar y corff, fideo yn 
y car, porth swyddogion (ffeil achosion ddigidol) a galluoedd ANPR. 
Mae hefyd yn darparu ar gyfer diweddaru seilwaith a chaledwedd y 

Ganolfan Gyfathrebu yn ogystal ag amnewid TG bwrdd gwaith a 
gweinyddwyr yr Heddlu yn ôl anghenion amnewid yn hytrach nag yn 

ôl amserlen, gan sicrhau bod buddsoddi cyfalaf mewn TG yn parhau i 
gael ei ganolbwyntio ar gyflawni blaenoriaethau allweddol. Mae’r 
Rhaglen Gyfalaf yn cynnwys goblygiadau costau cyflawn y gwaith 

arfaethedig hwn.  
 

 
4 Gofynion ac Adnoddau Cyfalaf 

 

4.1 Yn 2016/17 cafwyd gostyngiad 0.6% mewn cyllid craidd a gostyngiad 
mwy sylweddol o 40% yn y grant cyfalaf.  

 
4.2 Mae’r Comisiynydd wedi blaenoriaethu buddsoddi yn y rhaglen gyfalaf 

i leihau gwariant refeniw. 

 
4.3 Fel rhan o’i drefniadau gwasanaeth a chynllunio ariannol integredig, 

mae’r Comisiynydd yn amcangyfrif lefel yr adnoddau cyfalaf sydd ar 
gael ar gyfer blynyddoedd olynol. Mae hefyd yn amcangyfrif y lefel 
sydd ar gael ar gyfer y pedair blynedd ddilynol er mwyn llunio 

blaenraglen gyfalaf.  
 

4.4 Cymeradwywyd rhaglen gyfalaf amlinellol gan y Comisiynydd a’r 
Panel Heddlu a Throseddu ym mis Ionawr 2016. Cyfanswm y rhaglen 

gyfalaf a gymeradwy ar gyfer 2016/17 i 2019/20 oedd £27.496 
miliwn. Ceir manylion llawn y rhaglen gyfalaf yn Atodiad A.  

 
4.7 Defnyddir lefel y buddsoddi cyfalaf ac adnoddau allanol a ddangosir 

hefyd i gyfrifo’r gyllideb ar gyfer incwm buddsoddi a benthyca tymor 

byr. Mae’r strategaeth hefyd yn bwydo i’r ystyriaethau y mae’r 
Comisiynydd yn eu gwneud yn flynyddol wrth osod lefelau a 

dangosyddion benthyca darbodus, cynaliadwy a fforddiadwy. Ystyrir y 
rhain ochr yn ochr ag ystyriaethau buddsoddi ar wahân o dan y cod 
materion ariannol. 

 
4.8 Yn ogystal â’i raglen gyfalaf ei hun, mae’r Comisiynydd yn cydweithio 

â phartneriaid i sicrhau cyfalaf ac adnoddau refeniw ychwanegol i 

hybu amcanion partneriaeth. Ymdrinnir â’r rhain drwy brosesau 
ategol. Nid yw’r adnoddau a ysgogir yn cael eu cynnwys yn y rhaglen 
gyfalaf oni bai eu bod yn ffurfio rhan o brosiect sydd o dan arweiniad 

uniongyrchol Heddlu Dyfed Powys. Bydd cyllid arloesi hefyd yn cael ei 
ystyried i atgyfnerthu prosiectau cyfalaf pellach.  
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5 Adnabod a Blaenoriaethu Prosiectau Cyfalaf 
 

5.1 Mae’r rhaglen gyfalaf sydd ynghlwm wedi’i blaenoriaethu gan Fwrdd 
Rhaglen yr Heddlu sy’n arfarnu anghenion yn erbyn blaenoriaethau 

strategol. Mae’r prosesau’n cydnabod graddfa amrywiol a 
chymhlethdod prosiectau cyfalaf gan ymgorffori ymagwedd gymesur 
tuag at arfarnu, monitro a gwerthuso prosiectau cyfalaf. 

 
5.2 Mae’r Comisiynydd yn rheoli ei strategaeth gyfalaf yn weithredol 

drwy’r Bwrdd Plismona sy’n goruchwylio’r prosiectau newid mawr ar 
gyfer cyfalaf a refeniw. Goruchwylir y gwaith gweithredu manwl gan y 
Grwpiau Ystadau a Defnyddwyr Cerbydau a Chynlluniau eraill gan  

Fyrddau Prosiectau penodol.  
 

5.3 Rheolir prosiectau mawr yn unol â’r arferion gorau o ran cydymffurfio 
â methodoleg brosiectau PRINCE 2. Mae cysylltiadau wedi’u sefydlu 

rhwng rheoli buddion ar brosiectau allweddol, cynllunio 
effeithlonrwydd a gwybodaeth am gostio. 

 

5.4 Ystyrir cynigion y prosiect Cyfalaf a’u blaenoriaethu gan gyfeirio at 

achos busnes ac yn erbyn y ffactorau canlynol: 
 

 Pwysigrwydd strategol – sut mae’r cais yn ategu 

blaenoriaethau’r Comisiynydd a blaenoriaethau cenedlaethol a 
rhanbarthol ehangach; 

 Y canlyniadau a gyflawnir a’r buddion ac effeithiau penodol; 
 Cynaliadwyedd – a yw’r costau’n realistig a lefel y goblygiadau 

refeniw yn y dyfodol; 
 Pa ddewisiadau sydd wedi cael eu hystyried?; 
 Pa ffynonellau ariannu eraill all fod ar gael; 

 I ba raddau y mae’r cynigion yn ategu gweithio mewn 
partneriaeth. 

 

Yna, eir ati i flaenoriaethu, yn seiliedig ar bedwar categori a restrir 
isod yn nhrefn eu blaenoriaeth: 

 
 Anochel (atebolrwydd statudol, cytundebol neu 

gamweddus); 

 Blaenoriaeth Gorfforaethol (yn ymwneud yn uniongyrchol 

â’r Amcanion Corfforaethol a blaenoriaethau er gwelliant); 
 Blaenoriaeth Gwasanaeth (blaenoriaethau’r gwasanaeth a 

nodwyd mewn cyfarfod); 

 Arall (ad-dalu, buddsoddi i gynilo, ysgogi cyllid allanol ac yn 
y blaen). 

 

Ni ellir ystyried nac ymgymryd â phrosiectau sydd â blaenoriaeth is 
na ellir eu cyflawni o fewn yr adnoddau sydd ar gael oni nodir 

adnoddau ychwanegol neu danwariant ar y rhaglen gyfalaf 
gymeradwy yn ystod y flwyddyn. 

 
 
 

 



6  

6 Gweithredu a Monitro Prosiectau Cyfalaf 
 

6.1 Adroddir am gynnydd yn erbyn cynlluniau cyfalaf yn drimisol fan leiaf 

wrth y Bwrdd Plismona a Grŵp y Prif Swyddogion.  
 

6.2 Yn dilyn cymeradwyo’r rhaglen gyfalaf, nodir rheolwr prosiect a 
chynrychiolydd defnyddwyr i bob prosiect cyfalaf. Y rheolwr prosiect 

sy’n gyfrifol am reoli gweithredu’r prosiect a chyflawni’i amcanion. Ar 
gyfer yr holl brosiectau yn y rhaglen gyfalaf, nodir swyddog fel 
noddwr y prosiect. 

 

6.3 Mae’r cynrychiolydd defnyddwyr yn gyfrifol am gynrychioli 

defnyddwyr a chwsmeriaid ac am ddiffinio’r safonau gofynnol. Mae’r 

ddwy rôl yn adlewyrchu egwyddorion sylfaenol methodoleg rheoli 
prosiectau Prince 2. Mae rheolwr y prosiect yn paratoi cynllun 
prosiect i’w gymeradwyo. Adroddir am gynnydd yn erbyn y cynllun 

prosiect wrth Fwrdd Rheoli’r Prosiect a Noddwr y Prosiect. 
 

 
7 Gwerthuso Prosiectau Cyfalaf sydd wedi’u Cwblhau 

 

7.1 Unwaith i brosiectau gael eu cwblhau, mae rheolwr y prosiect yn 
cwblhau adolygiad ôl-weithredu i’r prosiectau cyfalaf mawr. Mae hyn 

yn cynnwys nodi ar ba adeg y bydd yr adolygiad ar ôl y prosiect yn 
cael ei gynnal. Adolygir yr adroddiad ar ôl y prosiect gan Fwrdd 

Rhaglen yr Heddlu ac adroddir amdano wrth y Comisiynydd os bydd 
gofyn. 

 

7.2 Er mwyn gwerthuso gwir lwyddiant a chanlyniadau prosiectau cyfalaf, 
mae adolygiad hefyd yn cael ei gynnal ar ôl pob prosiect. Mae 

dyfnder yr adolygiad hwn yn gymesur â graddfa’r prosiect a’r buddion 
a nodir yn nogfennaeth wreiddiol Cychwyn y Prosiect. 

 

7.3 I bob perwyl, mae’r adolygiad hwn yn asesu perfformiad yn erbyn y 
cynnig gwreiddiol. Mae’n canolbwyntio ar y canlyniadau a 

gyflawnwyd, i ba raddau y mae’r buddion honedig yn cael eu 
gwireddu, y gwir gostau, refeniw a chyfalaf fel ei gilydd, ac effaith 

cyllid arall a gweithio mewn partneriaeth. Yna, gall Dyfed Powys 
ddefnyddio’r wybodaeth hon i ddysgu gwersi a gwneud unrhyw 
welliannau a nodwyd wrth roi’r prosiect ar waith. 

 
7.4 Mae llwyddiant parhaus prosiectau’n cael ei fonitro drwy nifer o 

fecanweithiau megis adborth swyddogion, ymgynghori â’r cyhoedd ac 
adborth cwsmeriaid. 

 

8 Gwaredu Asedau 

 

8.1 Mae’r Comisiynydd yn cydnabod yr angen i waredu asedau sydd dros 
ben neu’n anaddas i helpu i gyflawni ei amcanion corfforaethol a 
darparu ei raglen gyfalaf a chynhwysir y broses fanwl ar gyfer 

gwaredu asedau yn y Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol. 
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9 Goblygiadau Refeniw Buddsoddi Cyfalaf 
 

9.1 Mae adnoddau gwario (refeniw) o ddydd i ddydd yn gyfyngedig. Mae 
hyn yn golygu bod cyllid refeniw ar gyfer cynlluniau cyfalaf yn 

gyfyngedig o ran ariannu’r cynlluniau cychwynnol a thalu costau 
rhedeg parhaus. 

 

9.2 O ganlyniad, mae sylw arbennig wedi’i roi i gostau refeniw parhaus 

sy’n deillio o brosiectau cyfalaf o fewn y broses arfarnu. Mae’r holl 
geisiadau cyfalaf posibl yn adnabod costau refeniw parhaus gan 
ystyried sut gellir talu’r rhain. Unwaith iddynt gael eu cymeradwyo, 

mae costau refeniw sy’n deillio o gynlluniau cyfalaf yn cael eu 
hymgorffori yn y cynllun ariannol tymor canolig. 

 
 

10 Cloi 
 
10.1 Mae’r Strategaeth Gyfalaf hon yn ystyried pob agwedd ar reoli 

cyfalaf gan nodi’r dulliau ar gyfer asesu asedau a phrosiectau 
cyfalaf. Dylai’r strategaeth gael ei darllen ar y cyd â’r Strategaethau 
Ystadau a TG manwl a’r Cynllun Amnewid Cerbydau blynyddol. 

 

11. Ystyriaethau Effaith 
 

 

Goblygiad Effaith wedi’i 

hystyried 
(Do/Naddo) 

Effaith a nodwyd 

Cyfreithiol DO Dim 

Cyfraniad i’r 

Cynllun Heddlu 
a Throseddu 

DO Fel a nodwyd yn yr 
Adroddiad 

Dadansoddi Risg NADDO Wedi’i hasesu ar lefel pob prosiect 

wrth iddo symud ymlaen 

Cydraddoldeb NADDO Wedi’i hasesu wrth i bob cynllun 

symud ymlaen 

Hawliau Dynol 
Rights 

DO Dim 

Plant a Phobl 
Ifainc 

DO Dim 

Amgylcheddol a 
chynaliadwyedd 

DO Fel a nodwyd yn yr 
Adroddiad 

Parc Cenedlaethol Do Dim 

Cyfryngau Naddo Rhaid i’r Strategaeth Gyfryngau 

o gwmpas y cyhoeddi gael ei 
hystyried gan SCHTh 
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12. Atodiadau 
Atodiad A – Rhaglen Gyfalaf Ddrafft Fanwl 

 
13. Manylion cyswllt 

Awdur(on): Jayne Woods / Edwin Harries 

E-bost: Edwin.harries@dyfed-powys.pnn.police.uk;   
                   Jayne.woods@dyfed-powys.pnn.police.uk 

Ffôn: Est 23296 / 23801 

 
 

14. Caniatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth 

 

 
  

 

 
 

15. Cymeradwyaeth Swyddog 

Prif Swyddog Cyllid 

Ymgynghorwyd â fi ynglŷn â’r cynnig a chadarnhaf fod cyngor ariannol a 

chyfreithiol wedi’u hystyried wrth baratoi’r adroddiad hwn. Rwyf yn 

fodlon mai cais priodol yw hwn i’w gyflwyno i’r Bwrdd Plismona. 

 

Llofnod: Jayne Woods 
 

Dyddiad 14/3/2016 

 

 

Mae’r wybodaeth yn y ffurflen hon yn ddarostyngedig i Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000 gan gynnwys yr esemptiadau a nodir yn y Ddeddf a 

deddfwriaeth berthnasol arall. Lle bo’r esemptiadau neu gyfyngiadau 
eraill yn gymwys, golygir y ffurflen hon cyn ei rhoi ar wefan SCHTh o 
fewn 5 niwrnod gwaith o’i hystyried gan y Bwrdd Plismona. 

 
 

mailto:Jayne.woods@dyfed-powys.pnn.police.uk
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Atodiad A 

Cyllideb/Gwariant Cyfalaf - 2016/17 tan 2019/20  
 
Enw’r Prosiect 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Cyfanswm 

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 

Prosiectau Ystadau      
Tir ac Adeiladau 2,700 6,800 5,800 700 16,000 

Cerbydau      
Rhaglen Amnewid Cerbydau 1,144 972 1,044 1,037 4,197 

Rhaglen Amnewid Cychod 120 0 0 0 120 

Plismona Digidol/ Cyllidebau Eraill    
Prosiectau CID      
Porth Swyddogion 15 0 0 0 15 

Datganiadau Tystion Electronig 10 0 0 0 10 

Dolen Fyw 10 0 0 0 10 

Recordio Cyfweliadau Digidol  0 0 75 75 150 

Ffeil Ddigidol Symlach 25 0 0 0 25 

Storfa Gwybodaeth Ddata Ganolog 100 0 0 0 100 

ANPR – Amnewidiadau / New Nation 180 225 200 200 805 

Amnewid DARS 0 0 0 0 0 

Ffotograffiaeth Ddigidol 100 0 0 0 100 

Archebu/Codi tâl drwy’r Post 10 0 0 0 10 

Seiberdroseddu 40 20 20 20 100 

Offer CID 25 40 40 40 145 

Prosiectau Ymgyrchoedd Tiriogaethol      
Cysylltiad Cyntaf 75 0 0 0 75 

Gorsafoedd Symudol 0 0 0 0 0 

Camerâu Fideo a Wisgir ar y Corff 

 

400 0 0 0 400 

Symudol Digidol (650) 80 290 41 41 452 

Symudol Digidol (Dyfeisiau Ychwanegol) 51 6 129 129 315 

Kelvin Connect – Trwydded Safle 0 0 0 0 0 

Rheoli’r Berthynas â Chwsmeriaid 175 0 0 0 175 

Rhaglen Cysylltiadau Symudol y Gwasanaethau Brys 150 250 100 100 600 

Olrhain Fy Nhrosedd 50 50 0 0 100 

Cyfryngau Cymdeithasol 25 25 0 0 50 

Offer Ymgyrchoedd 60 40 40 40 180 

Fideo yn y Car 250 0 0 0 250 

Prosiectau’r Cyfarwyddwr Cyllid      
GIS 25 0 0 0 25 

Rhaglen Amnewid Graidd 50 50 50 50 200 

Rhesymoli Dyfeisiau 50 25 25 25 125 

WAN 238 0 0 0 238 

PSN 240 0 0 0 240 

Adfer yn sgil Trychineb 100 50 50 50 250 

Gweinydd / Storio – Amnewidiadau 40 50 40 40 170 

Storio ac Amnewid wrth gefn /Uwchraddio 140 30 30 30 230 

Datblygiadau TG Strategol (IAM) 175 75 50 50 350 

Cydweithredu/ Integreiddio 25 0 0 0 25 

Telemateg 97 25 0 0 122 

Amnewidiadau Wal Dân 50 0 0 0 50 

Amnewid Radio Airwave 76 75 25 25 201 

Cof bach USB 25 0 0 0 25 

Ystafell y Gweinydd – Atalydd Tân 35 0 0 0 35 

Lleihau/Gwaredu Trwydded Safle Oracle  100 0 0 0 100 

Mynediad Diwifr – Pob Gorsaf 15 10 10 10 45 

Uwchraddio IP999 438 0 0 0 438 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio      
Rheoli Gwybodaeth yr Heddlu 20 0 0 0 20 

Rheoli Cofnodion Data Electronig 90 0 0 0 90 

Rhannu Gwybodaeth 20 0 0 0 20 

Gwelliannau Parhaus      
Prosiectau eraill / Hapddigwyddiadau 13 0 50 50 113 

 7,857 9,108 7,819 2,712 27,496 

      
Ariannu Cyfalaf      
Cyllid Grantiau 500 500 500 500 2,000 

Benthyca - - 2,106 1,765 3,871 

Derbyniadau Cyfalaf 1,500 500 200 - 2,200 

Credyd Cyfalaf Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu 114 68 23 - 205 

Cyfraniad gan y Gronfa Refeniw wrth gefn 422 431 439 447 1,739 

Cronfa Gyfalaf Wrth Gefn 5,321 7,609 4,551 - 17,481 

 7,857 9,108 7,819 2,712 27,496 
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Mae Atodiadau B ac C yn cynnwys data masnachol sensitif ac nid 
ydynt i’w cyhoeddi. 


