SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
ADRODDIAD ATODOL
HYDREF 26AIN, 2016

Mae’r adroddiad hwn yn atodol at adroddiad chwarterol Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a
Throsedd dyddiedig Medi 30ain, 2016.
Doedd yr adroddiadau chwarterol isod heb gofnodi’n gywir y caniatâd a roddwyd gan y
Comisiynydd i hepgor Rheolau Sefydlog. Mae’r rhestr ganlynol yn nodi’r hepgoriadau a
ganiatawyd rhwng 2014 a 2016 a ddylai fod wedi cael eu cofnodi yn yr adroddiadau chwarterol
perthnasol a restrir isod.

Dyddiad yr
adroddiad:

Gwerth

Cyflenwr

Disgrifiad Byr

Seiliau’r
Hepgoriad

Dyddiad
Cymeradwyo

31/03/2016

£19,500 ynghyd
â Chynhaliaeth
Flynyddol o
£1200

Civica

Modiwl
ychwanegol ar
gyfer cynnal a
chadw
cerbydau a
rennir.

Ddim yn
ymarferol na
chosteffeithiol i
gaffael ail
system.

09/03/2016

30/11/2015

£77,000

Direct Path
Solutions

System
Gwarchod Arlein Cymunedol

05/11/2015

31/03/2016

£68,160 ynghyd
â £5,670 o
gynhaliaeth
flynyddol

Process
Evolution

Meddalwedd,
hyfforddiant a
chefnogaeth
barhaus Process
Evolution

Dyfodol y
system yn
anhysbys ac
roedd
poblogrwydd
y system wedi
tyfu dros y
flwyddyn.
Mae’r system
bellach yn
destun Tendr
newydd.
Roedd angen
y gwasanaeth
ar frys er
mwyn diwallu
amserlenni
tynn y
prosiect.

16/12/2015

30/04/2014

30/04/2014

£102,000

£54,000

Chubb Fire &
Security

Quadrant
Security
Group

Cynnal a chadw
Larwm
Tresmaswyr/
Systemau
Mynediad
Cytundeb 3
mlynedd
Cynnal a chadw
systemau TCC
Cytundeb 3
mlynedd

30/04/2014

£80,000

Honeywell
Business
Systems

Cynnal a chadw
Larymau Tân
Cytundeb 3
mlynedd

30/04/2014

£40,000

Emmerson
(Chloride)
Network
Power George
Curl

Cynnal a chadw
Systemau
Cyflenwad Ynni
di-dor (UPS)
Cytundeb 3
mlynedd

Gan mai
systemau
Chubb ydyn
nhw, nhw
ydy’r rhai
gorau i’w
cynnal a’u
cadw.
Gan mai
systemau
Quadrant
ydyn nhw,
nhw ydy’r rhai
gorau i’w
cynnal a’u
cadw.
Parhad o’r
cyflenwad gan
mai
Honeywell
sydd wedi
cynnal a
chadw’n
system am
flynyddoedd
lawer ac wedi
gwneud
hynny’n
effeithiol.
Parhad o’r
cyflenwad gan
mai UPS sydd
wedi cynnal a
chadw’n
system am
flynyddoedd
lawer ac wedi
gwneud
hynny’n
effeithiol.

15/04/2014

15/04/2014

15/04/2014

15/04/2014

O ddyddiad yr adroddiad hwn, bydd yr adroddiadau chwarterol dyddiedig Ebrill 30ain, 2014,
Tachwedd 30ain, 2015 a Mawrth 31ain, 2016 yn cael eu darllen a’u dehongli fel eu bod yn cynnwys
ac wedi’u cywiro yn unol â manylion yr hepgoriadau a nodwyd yn y rhestr uchod.

