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Heddlu De Cymru – effeithlonrwydd 

Trosolwg – Pa mor effeithlon yw'r heddlu o ran cadw pobl 
yn ddiogel a lleihau troseddu? 
Dyfarniad cyffredinol 

 
Da 

 
Canfu HMIC bod Heddlu De Cymru yn barod i wynebu ei heriau ariannol yn y 
dyfodol. Trwy reolaeth ariannol gadarn ac ymroddiad i welliant parhaus, mae wedi 
llwyddo i leihau ei wariant dros y cyfnod adolygiad o wariant diwethaf, ac mae'n 
cynllunio'n effeithiol ar gyfer heriau ariannol yn y dyfodol. Yn rhaglen archwiliad 
gwerth am arian y llynedd, a ystyriodd sut oedd heddluoedd wedi bodloni her y 
cyfnod adolygiad o wariant cyntaf, dyfarnwyd bod Heddlu De Cymru yn dda. 

Crynodeb 

Mae HMIC yn barnu bod Heddlu De Cymru yn dda. Mae gan Heddlu De Cymru 
ddealltwriaeth helaeth o'i alw presennol a galw a ragwelir ar ei wasanaethau. Mae'r 
heddlu'n cydnabod bod cynnal y model gweithredu presennol gyda 2,800 o 
swyddogion yr heddlu yn cyflwyno risgiau ariannol os na chyflawnir yr arbedion 
disgwyliedig, ond mae wedi cyflawni cynllunio senario ac mae ganddo gynlluniau ar 
waith i liniaru'r risgiau hyn.  

Mae trefniadau Heddlu De Cymru i baru adnoddau i alw yn drawiadol, ac mae'r 
heddlu wedi buddsoddi'n sylweddol mewn asesu'r galwadau arno. Mae hyn wedi 
caniatáu i'r heddlu leihau costau tra'n gwella'r gwasanaeth mae'n ei ddarparu i'r 
cyhoedd, fel y gwelir trwy ei ganlyniadau boddhad dioddefwyr gwych. 

Mae model gweithredu presennol yr heddlu, a weithredwyd yn 2010, wedi gweithio'n 
dda iawn. Diolch i fuddsoddiadau mewn technoleg newydd, mae wedi gallu lleihau'r 
nifer o unedau rheolaeth sylfaenol (BCU) o chwech i bedwar, a thimau cymdogaeth 
o 30 i 19. Mae'r enillion effeithlonrwydd hyn wedi caniatáu i'r heddlu leihau niferoedd 
swyddogion yr heddlu o 3,100 i 2,800. Cyflawnwyd hyn yn erbyn arbedion o £33m, 
neu tua 11 y cant o gyllideb refeniw gros blynyddol 2010/11, yn y pedair blynedd i 
2014/15. 
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Mae gan yr heddlu hanes da o reolaeth ariannol ac mae mewn safle da i daclo'r 
galwadau ariannol presennol ac yn y dyfodol arno. Mae'r heddlu wedi gosod 
cyllidebau cytbwys ac wedi cyflawni ei darged arbedion ar gyfer y pedair blynedd hyd 
at 2014/15. Mae wedi cydbwyso'r gyllideb ar gyfer 2015/16, yn seiliedig ar 
dybiaethau doeth nad ydynt yn dibynnu ar leihau ei gronfeydd wrth gefn. Mae 
arbedion eisoes wedi eu cyflawni ac mae cynlluniau ar gyfer cyflawni gweddill yr 
arbedion hyn wedi eu datblygu'n dda. 

Mae Heddlu De Cymru wedi bod yn mynd ar drywydd pob cyfle ar gyfer cyllid atodol, 
ac wedi bod yn llwyddiannus iawn yn hynny o beth. Er enghraifft, ar gyfer 
blynyddoedd 2014/15 a 2015/16 mae'r heddlu wedi gwneud ceisiadau Cronfa 
Arloesi'r Heddlu llwyddiannus, yn dod i gyfanswm o bron i £5m. 

Pa mor dda mae'r heddlu yn defnyddio ei adnoddau i 
fodloni galw? 
Mae gan Heddlu De Cymru ddealltwriaeth helaeth o raddfa a natur y galw mae'n 
wynebu, ac mae'n cyflawni gwaith pellach gyda phartneriaid i nodi galwadau newydd 
sy'n codi neu rai cudd. 

Mae gan yr heddlu drefniadau gorchwyl a rheoli galw cadarn ar waith i baru 
adnoddau a galw ac mae'n cydnabod yr angen i barhau i alinio adnoddau i alwadau 
newidiol.  

Mae gan yr heddlu raddiad boddhad dioddefwyr o 88.3 y cant, un o'r uchaf yn y 
wlad. Mae hyn yn arddangos ymroddiad gan y PCC a Heddlu De Cymru i osod y 
dioddefwr yn ganolog i bopeth mae'r heddlu yn ei wneud. 

Mae rheolaeth yr heddlu o alw eisoes yn dda, ond mae'n cael ei hybu ymhellach wrth 
iddo barhau i weithredu dysgu parhaus o'i ddadansoddiad o alw, gyda data yn cael 
ei rannu ar draws asiantaethau partner. 

Mae gan yr heddlu ddealltwriaeth wych o allbynnau, canlyniadau a chostau trwy 
gyfarfodydd cyllideb a pherfformiad misol, gyda llywodraethu ariannol cryf yn ategu 
hyn. 

Mae Heddlu De Cymru yn llu blaengar iawn sydd, trwy'r prif gwnstabl, yn ymroddedig 
i wella ei ddulliau gwaith i gyflawni gwell gwasanaethau i'r cyhoedd. 

 
Rhagorol 
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Pa mor gynaliadwy a fforddiadwy yw'r model gweithlu? 
Mae model gweithredu presennol yr heddlu, a weithredwyd yn 2010, wedi gweithio'n 
dda iawn. Cafwyd lleihad mewn troseddau, cynnydd mewn canfyddiadau, a gwellhad 
yn hyder a boddhad y cyhoedd.  

Mae'r heddlu wedi buddsoddi mewn technoleg newydd sydd wedi ei alluogi i leihau'r 
niferoedd o BCUs a thimau cymdogaeth. Mae'r arbedion effeithlonrwydd hyn wedi 
galluogi'r heddlu i leihau niferoedd swyddogion yr heddlu o 3,148 i 2,864. 

Mae Heddlu De Cymru mewn safle da i barhau i fodloni ei alw rhagweledig, gofynion 
sefydliadol ac ariannol gyda'i fodel gweithredu uwch cyfredol.  

Mae'r heddlu yn credu y bydd angen oddeutu 2,864 o swyddogion yr heddlu i fodloni 
galw parhaus a rhagweledig. Mae hefyd yn cydnabod bod angen alinio ei fodel 
gweithredu rhagweledig i gyllid sydd ar gael, sydd ar hyn o bryd yn dangos bwlch o 
£23.4m ym Mawrth 2019. Mae'r heddlu wedi casglu y gellir cynnal y model 
gweithredu presennol trwy fuddsoddi mewn technoleg newydd, lleihad mewn galw, 
uwch sgilio ei swyddogion yr heddlu, ac mae'n credu y gallai hyn gynhyrchu arbedion 
o 10 y cant ar alw, neu tua £25m y flwyddyn. 

Mae Heddlu De Cymru yn cydnabod bod cynnal y model gweithredu presennol gyda 
2864 o swyddogion yr heddlu yn cyflwyno risgiau ariannol os nad chyflawnir yr 
arbedion disgwyliedig, od mae wedi cyflawni cynllunio senario ac mae ganddo 
gynlluniau ar waith i liniaru yn erbyn y risgiau hyn. 

O'r 2,864 swyddog heddlu FTE ar 31 Mawrth 2015, bod ychydig dan 2,800 wedi eu 
hariannu yn rhan o'r sefydliad tra bod y swyddi sy'n weddill wedi eu hariannu'n 
allanol 

 
Da 

Pa mor gynaliadwy yw sefyllfa ariannol yr heddlu yn y 
tymor byr a hir? 
Mae gan Heddlu De Cymru hanes cryf o fonitro gwariant a chyflawni arbedion 
effeithlonrwydd. Mae'r heddlu wedi gosod cyllidebau cytbwys ac wedi cyflawni ei 
darged arbedion ar gyfer y pedair blynedd at 2014/15. Roedd arbedion dros y cyfnod 
hwn yn dod i gyfanswm o £33m, neu tua 11 y cant o'i wariant refeniw blynyddol gros 
yn 2010/11.  

Mae cyllideb yr heddlu ar gyfer 2015/16 yn seiliedig ar dybiaethau doeth. Mae'r 
heddlu mewn safle da i gyflawni arbedion o £7.4m trwy ei raglen newid a heb fod 
angen defnyddio cronfeydd. Mae'r heddlu wedi bod yn mynd ar drywydd pob cyfle ar 
gyfer cyllid atodol, ac wedi bod yn llwyddiannus iawn.  
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Mae cynlluniau'r comisiynydd heddlu a throsedd (PCC) a'r prif gwnstabl wedi eu 
halinio'n agos. Mae'r PCC a'r prif gwnstabl yn derbyn gwybodaeth perfformiad 
ariannol rheolaidd, gydag adroddiadau wedi eu cynhyrchu yn chwarterol.  

Ar gyfer y tair blynedd i 2018/19, mae'r heddlu wedi nodi arbedion pellach o £8.1m. 
Fodd bynnag, mae cynlluniau yn dal i gael eu datblygu i lenwi'r bwlch cyllideb o 
£23.4m sy'n weddill ar gyfer 2018/19. Mae'r heddlu yn cydnabod graddfa 
arwyddocaol yr her ariannol ac mae'n hyderus y dylai ei raglen newid ei alluogi i 
ryddhau'r arbedion gofynnol. Mae wedi cwblhau cynllunio senario i asesu risgiau ac 
opsiynau ac mae'n datblygu cynlluniau at raid, gan gynnwys newidiadau i'r model 
gweithlu presennol. Mae ystyriaeth gynnar o'r risgiau hyn a gweithredu posibl i unioni 
yn arddangos agwedd flaengar yr heddlu.  

 
Da 
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