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Heddlu Gwent – effeithlonrwydd 

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

 
Da 

 
Canfu HMIC bod Heddlu Gwent yn rhannol barod i wynebu ei heriau ariannol yn y 
dyfodol. Trwy reolaeth ariannol gadarn ac ymroddiad i welliant parhaus, mae wedi 
llwyddo i leihau gwariant dros y cyfnod adolygiad o wariant diwethaf, wedi gwella ei 
ddealltwriaeth o alw, cyflwyno model gweithredu newydd ac yn cynllunio'n effeithiol 
ar gyfer heriau ariannol yn y dyfodol. Yn archwiliad gwerth am arian y llynedd, a 
ystyriodd sut oedd heddluoedd wedi bodloni her y cyfnod adolygiad o wariant cyntaf, 
dyfarnwyd bod Heddlu Gwent angen gwella.  

Crynodeb 

Mae HMIC yn barnu bod Heddlu Gwent yn dda. Mae'r heddlu yn datblygu 
dealltwriaeth dda o alw'r cyhoedd ar ei wasanaethau, ynghyd â dulliau o ddeall y 
galw mewn meysydd troseddau mwy arbenigol yn well, megis troseddau yn 
ymwneud â seiber. 

Mae'r ddealltwriaeth well hon wedi galluogi'r heddlu i nodi meysydd ble gall reoli 
galw'n well, er mwyn canolbwyntio adnoddau ar feysydd blaenoriaeth ar gyfer 
plismona. Mae'r ddealltwriaeth hon hefyd wedi ei defnyddio i gynllunio'r model 
gweithredu newydd.  

Mae HMIC wedi ei blesio gydag ansawdd y gwaith a aeth i gynllunio'r strwythur 
newydd. Mae mwy o swyddogion wedi cael eu gosod mewn rolau rheng flaen, ac 
mae adnoddau wedi eu dyrannu yn seiliedig ar y galw mwyaf, gydag adnoddau 
atodol wedi eu cyfeirio at feysydd gyda'r galw mwyaf. Gallai'r heddlu wella sut mae'n 
asesu a yw'r model gweithredu yn bodloni anghenion y cyhoedd gyda gwell 
gwybodaeth am pa mor dda mae'n ymateb i alwadau gan y cyhoedd. 
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Mae Heddlu Gwent wedi llwyddo i leihau ei wariant dros y pedair blynedd diwethaf. 
O ganlyniad i'r camau sylweddol ymlaen eleni o ran gweithredu cynlluniau ar gyfer 
arbedion, mae'r heddlu yn disgwyl y bydd ganddo arbedion dros ben o £5.6m, y 
mae'n bwriadu dal gafael arno mewn cronfeydd wrth gefn i'w defnyddio yn y dyfodol. 

Mae yna gynlluniau sydd wedi eu datblygu'n dda i gyflawni'r rhan fwyaf o'r arbedion 
a ragwelir ar gyfer y dyfodol hyd at 2019/20. Mae'r model gweithredu'n hyblyg ac 
mae yna arbedion eraill posibl o barhau i gael gwared ar aneffeithlonrwydd a gwella 
prosesau.  

Mae hyn yn welliant mawr ar safle'r llynedd, ac mae wedi gwneud HMIC yn llawer 
mwy hyderus o safle ariannol yr heddlu yn y tymor byr, canolig a hir. 

Pa mor dda mae'r heddlu yn defnyddio ei adnoddau i 
fodloni galw? 
Mae Heddlu Gwent yn datblygu dealltwriaeth dda o'r galw mae'n wynebu gan y 
cyhoedd ar gyfer gwasanaethau heddlu craidd, ac mae hefyd yn cyflwyno dulliau i 
ddeall y galw mewn meysydd troseddau mwy arbenigol.  

Mae'r ddealltwriaeth well hon wedi ei defnyddio i gynllunio model gweithredu 
newydd, sydd wedi rhoi mwy o swyddogion mewn ardaloedd plismona lleol ac wedi 
caniatáu mwy o hyblygrwydd o ran defnyddio adnoddau i gyd-fynd â galw. 

Mae cydweithio sefydledig gyda heddluoedd eraill yng Nghymru yn galluogi'r heddlu i 
ffocysu ei adnoddau yn fwy effeithiol ac effeithlon.  

Mae gan yr heddlu ddealltwriaeth dda o'i gostau ar gyfer darparu gwasanaethau, ac 
mae wedi cyflawni ymarfer cynhwysfawr i gymharu ei gostau gyda rhai heddluoedd 
eraill, er mwyn nodi'r meysydd ble gellid gwneud arbedion o hyd.  

Mae'r ddealltwriaeth o'r berthynas rhwng costau a chanlyniadau yn dal yn 
gyfyngedig, sydd wedi ei lesteirio ymhellach gan ddiffyg gwybodaeth perfformiad 
mewn rhai meysydd pwysig (megis yr amser a gymerwyd i ymateb i ddigwyddiadau). 
Bydd hyn yn cyfyngu ar allu'r heddlu i werthuso effaith y model gweithredu newydd 
yn gywir. 

 
Da 
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Pa mor gynaliadwy a fforddiadwy yw'r model gweithlu? 
Yn dilyn adolygiad cynhwysfawr, oedd yn cynnwys dadansoddiad manwl o alw a'r 
toriadau cyllideb gofynnol a ragwelwyd, fe aildrefnodd yr heddlu'r modd mae'n 
darparu plismona yn Ebrill 2015. 

Mae HMIC wedi ei blesio gydag ansawdd y gwaith a aeth i gynllunio'r strwythur 
newydd, sy'n gosod mwy o swyddogion mewn rolau rheng flaen. Mae adnoddau 
wedi eu dyrannu yn seiliedig ar y galw mwyaf, gydag adnoddau atodol wedi eu 
cyfeirio at feysydd gyda'r galw mwyaf.  

Dylai'r heddlu sicrhau y gall asesu effaith y newidiadau a wnaeth yn llawn, gan 
gynnwys effaith ailddyrannu adnoddau i blismona lleol o swyddogaethau eraill yn y 
sefydliad. Yn ogystal, gan nad yw rhai data (megis amserau ymateb) ar gael yn 
rhwydd, bydd angen i'r heddlu ystyried sut mae'n asesu a yw'r model gweithredu 
newydd yn bodloni anghenion y cyhoedd yn llawn. 

Mae'r model gweithlu newydd wedi ystyried galw newydd neu sy'n codi (megis 
troseddau sy'n gysylltiedig â seiber) ac anghenion sefydliadol (megis asesu'r 
anghenion recriwtio yn y dyfodol mewn ymateb i hyrwyddiadau a gynlluniwyd, 
ymddeoliadau ac ymddiswyddiadau).  

Mae'r heddlu yn bwriadu asesu effaith y newidiadau a wnaeth i sicrhau ei fod yn 
bodloni galw'r cyhoedd am ei wasanaethau o'i adnoddau ac o fewn ei gyllideb. 

 
Da 

Pa mor gynaliadwy yw sefyllfa ariannol yr heddlu yn y 
tymor byr a hir? 
Mae Heddlu Gwent wedi llwyddo i leihau ei wariant o'r swm gofynnol o £24m dros y 
pedair blynedd diwethaf. Mae wedi gosod cyllideb gytbwys ar gyfer 2015/16, sy'n 
cynnwys gwneud yr holl arbedion gofynnol eleni. 

O ganlyniad i'r cam sylweddol ymlaen eleni o ran gweithredu cynlluniau ar gyfer 
arbedion, mae'r heddlu yn disgwyl y bydd ganddo arbedion dros ben o £5.6m, y 
mae'n bwriadu dal gafael arno mewn cronfeydd wrth gefn i'w defnyddio yn y dyfodol. 

Mae'r heddlu wedi ceisio cyllid arall, yn cynnwys o Gronfa Arloesi'r Heddlu a gan y 
Cynulliad. 

Mae'r heddlu yn adlewyrchu blaenoriaethau'r comisiynydd heddlu a throsedd (PCC) 
yn ei gynlluniau, ac mae'n ateb i'r PCC. 
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Mae swyddfa'r comisiynydd heddlu a throsedd (OPCC) yn gweithio gyda'r heddlu i 
ddatblygu cynlluniau ariannol. Mae'r PCC wedi ei ddarparu â'r un adroddiadau 
ariannol â phrif swyddogion yr heddlu. 

Rhagwela'r heddlu y bydd angen lleihau ei wariant o £26.7m ymhellach rhwng 
2015/16 a 2019/20. Mae yna gynlluniau sydd wedi eu datblygu'n dda i gyflawni'r rhan 
fwyaf o'r arbedion a ragwelir ar gyfer y dyfodol hyd at 2019/20.  

Mae hyn yn welliant mawr ar safle'r llynedd, ac mae wedi gwneud HMIC yn llawer 
mwy hyderus o safle ariannol yr heddlu yn y tymor byr, canolig a hir. 

 
Da 
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