
Ymateb Heddlu Dyfed-Powys  
i’r her cyllid  

 Gorffennaf 2013

ISBN: 978-1-78246-217-0
© HMIC 2013



HMIC (2013) 

2 

Heddlu Dyfed-Powys: Crynodeb 
gweithredol

Mae’r her sy’n wynebu Heddlu Dyfed Powys yn gymedrol o gymharu ag heddluoedd eraill. 
Mae’r gofynion cynilo ar gyfer yr heddlu yn is na’r rhan fwyaf o heddluoedd eraill Cymru 
a Lloegr. Mae costau yn uwch na’r rhan fwyaf o heddluoedd, felly mae mwy o gwmpas i 
dorri gwariant. Fodd bynnag, mae Heddlu Dyfed Powys yn heddlu bychan gyda’r her o 
blismona ardal ddaearyddol fawr o dros 4,000 milltir sgwâr.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi sicrhau cynnydd da o ran cyflawni’r arbedion 
angenrheidiol. Mae’r heddlu ar ei ffordd i fodloni’r gofynion ariannol yn ystod cyfnod yr 
adolygiad o wariant, gan barhau i frwydro troseddau a chadw cymunedau yn ddiogel. Mae 
lleihad mewn troseddu wedi bod yn fwy na mewn heddluoedd eraill ac mae gan yr heddlu 
un o’r cyfraddau boddhad uchaf yng Nghymru a Lloegr. 

Er bod Heddlu Dyfed Powys wedi lleihau’r nifer o swyddogion a staff, mae’r lleihad wedi 
bod yn llai na’r rhan fwyaf o heddluoedd eraill. Mae’r heddlu wedi cyflawni rhaglen newid 
helaeth a fydd yn ei alluogi i leihau costau ymhellach heb ddifrodi’r rheng flaen. 

Her ariannol

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi nodi ei fod angen arbed £13.6miliwn dros bedair blynedd 
yr adolygiad o wariant (h.y. rhwng Mawrth 2011 a Mawrth 2015).

Fel cyfran o’i gyllideb gyffredinol (12%) mae’r gofyniad arbedion hwn yn is na’r rhan fwyaf 
o heddluoedd eraill, felly mae HMIC yn ystyried fod yr her sy’n wynebu Heddlu Dyfed-
Powys yn is na heddluoedd eraill. Mae hyn oherwydd: ei fod yn gwario mwy ar blismona’r 
pen o’r boblogaeth na’r rhan fwyaf o heddluoedd eraill; mae ganddo nifer uwch o staff, ac 
felly mae’r bil cyflog yn gymharol uwch; ac mae faint mae’n ei wario ar bob swyddog ac 
aelod o staff hefyd yn uwch na’r rhan fwyaf o heddluoedd eraill. Mae hyn yn golygu fod 
ganddo fwy o gwmpas na nifer o heddluoedd i leihau ei wariant yn unol â’r cyfartaledd.

Cynnydd ar sicrhau arbedion

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cynllunio sut y bydd yn arbed y cyfan o’r £13.6miliwn sy’n 
angenrheidiol erbyn 2015.

Newidiadau i’r gweithlu 
Rhaid i bob heddlu wario’r rhan fwyaf o’u harian ar gostau staff (megis cyflogau a 
goramser), ac felly mae wedi canolbwyntio ar leihau’r gwariant hwn er mwyn lleihau 
costau.1 Nid yw Heddlu Dyfed-Powys wedi ei eithrio o hyn.

1 Gweler Adapting to Austerity, HMIC, Llundain, Gorffennaf 2011, t13. Ar gael gan  
www.hmic.gov.uk.
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Mae’r heddlu yn lleihau nifer swyddogion yr heddlu trwy gyfyngu ar recriwtio a chadw 
swyddi’n agored. O ganlyniad, erbyn diwedd cyfnod yr adolygiad o wariant, bwriedir 
cael 71 yn llai o swyddogion yn yr heddlu. Mae hyn yn golygu y bwriedir lleihau’r nifer 
o swyddogion yr heddlu o 6% rhwng Mawrth 20102 a Mawrth 2015. Mae hyn yn lleihad 
sylweddol is na’r rhan fwyaf o heddluoedd. 
 
Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn diogelu swyddi rheng flaen yn gyffredinol wrth wneud y 
toriadau hyn. Rhwng Mawrth 2010 a Mawrth 2015, bwriedir i’r gyfran o swyddogion yr 
heddlu mewn rolau brwydro troseddau rheng flaen gynyddu o 92% i 93%. Mae hyn yn 
cymharu â chynnydd cyffredinol ledled Cymru a Lloegr o 89% i 93%. 
 
Mae’r heddlu wedi manteisio ar ymddeoliad cynnar gwirfoddol a diweithdra gwirfoddol ar 
gyfer staff yr heddlu, yn ogystal â pheidio cyflogi gweithwyr newydd i gymryd lle rhai sy’n 
gadael. O ganlyniad, erbyn diwedd cyfnod yr adolygiad o wariant, bwriedir cael 82 yn llai 
o staff heddlu yn yr heddlu. Mae hyn yn golygu y bwriedir i nifer staff yr heddlu leihau o 
11% rhwng Mawrth 2010 a Mawrth 2015; mae hyn yn lleihad llai na’r hyn sydd i’w weld yn 
y rhan fwyaf o heddluoedd eraill.  
 
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn bwriadu cynyddu’r nifer o swyddogion cymorth cymunedol 
(CSOs) o 79% (diolch i gyllid atodol gan Lywodraeth Cymru); mae’r rhan fwyaf o 
heddluoedd eraill yn bwriadu lleihau’r nifer o CSOs.

Effaith ar y cyhoedd

Mae HMIC yn disgwyl sicrhau arbedion heb niweidio’r gwasanaeth a ddarperir i’r 
cyhoedd. Rydym yn monitro a ydynt yn cyflawni hyn trwy archwilio cyfraddau troseddau a 
chanlyniadau’r arolygon boddhad dioddefwyr y mae’r holl heddluoedd yn eu cwblhau.

Yn ystod dwy flynedd gyntaf yr adolygiad o wariant, gostyngodd troseddau a gofnodwyd 
(ac eithrio twyll)3  o 12%, sy’n gyffredinol yn unol â’r ffigwr ar gyfer Cymru a Lloegr (13%). 
Mae boddhad dioddefwyr yn parhau i fod yn uchel ar 83.2%.4 Mae hyn yn gyffredinol yn 
unol â’r heddluoedd eraill.

Heriau yn y dyfodol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arddangos dealltwriaeth glir o’r her ariannol ac mae ganddo 
brosesau rhagolygu a rheoli ariannol sefydledig ac effeithiol. Mae’r heddlu wedi datblygu 
rhaglen newid fanwl fydd yn ei alluogi i leihau costau wrth barhau i frwydro yn erbyn 
troseddau. 

2 Rydym yn defnyddio 2010 fel ein llinell sylfaen gan i nifer o heddluoedd ddechrau lleihau staff gan ragweld 
yr adolygiad o wariant.
3 Troseddau ac eithrio twyll, yn unol â’r dosbarthiadau troseddau newydd a ryddhawyd yng Ngorffennaf 
2013 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
4 ±4.6%
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Casgliadau

Canfu HMIC fod Heddlu Dyfed-Powys wedi ymateb yn dda, gan wneud dechrau cynnar 
da o flaen llaw i’r adolygiad o wariant trwy sefydlu’r rhaglen newid, ‘Ymgyrch Sage’. 
Mae’r heddlu wedi cyflawni ar ei dargedau arbedion ac wedi gwneud cyfran sylweddol o’r 
arbedion y mae eu hangen yn barod.

Mae’r heddlu wedi dangos fod ganddo’r gallu i reoli newid trwy gyflwyno’r model 
plismona newydd yn llwyddiannus. Dylai’r heddlu ystyried sut y gallai wella’r modd mae’n 
ymgysylltu â’i weithlu yn rownd nesaf ei raglen newid er mwyn sicrhau nad yw perfformiad 
yn dioddef. Mae hefyd angen sicrhau ei fod yn gwneud y gorau o bob cyfle i weithio 
gydag eraill i leihau costau er mwyn isafu unrhyw effaith negyddol o doriadau gwariant yn 
y dyfodol.

Mae’r HMIC wedi yn fodlon fod Heddlu Dyfed-Powys ar y trywydd iawn i gyflawni ei 
arbedion arfaethedig erbyn Mawrth 2015. Mae wedi ymateb yn dda ac wedi sicrhau 
arbedion arwyddocaol, ac ar yr un pryd wedi cynnal ei berfformiad – mae troseddu wedi 
parhau i ostwng a boddhad gyda phlismona wedi parhau’n uchel. 
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Yn Hydref 2010, cyhoeddodd y Llywodraeth y byddai cyllid canolog i 
Wasanaeth yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr yn lleihau o 20% yn y pedair 
blynedd rhwng Mawrth 2011 a Mawrth 2015.

Mae Rhaglen Gwerth yr Heddlu (Valuing the Police) HMIC wedi olrhain sut 
mae heddluoedd yn bwriadu gwneud arbedion i fodloni’r galw cyllidebol hwn 
pob blwyddyn ers haf 2011. Mae’r adroddiad hwn yn nodi beth a ganfuom yn ei 
drydedd flwyddyn.

Canolbwyntiodd ein hymchwiliad ar dri chwestiwn:

1. Sut mae’r heddlu yn ymateb i’r lleihad yn y gyllideb?

2. Beth yw’r effaith ar gyfer y gweithlu a’r cyhoedd?

3. Sut mae’r heddlu yn rheoli risgiau presennol ac yn y dyfodol?

I ateb y cwestiynau hyn, fe gasglom ddata a chynlluniau o heddluoedd, holi’r 
cyhoedd i weld a oeddynt wedi sylwi ar unrhyw newidiadau yn y gwasanaeth 
a dderbyniant gan yr heddlu ac o ganlyniad i’r toriadau, ac wedi cyflawni 
archwiliadau yn yr heddlu. Buom hefyd yn cyfweld y Prif Gwnstabl, Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu ac arweinyddion prif swyddogion ar gyfer cyllid, newid, 
adnoddau dynol a pherfformiad ym mhob heddlu, a chynnal grwpiau ffocws 
gyda staff a swyddogion eraill.

Ceir casgliadau a phatrymau cenedlaethol ar draws y 43 heddlu yn ein 
hadroddiad thematig, Policing in Austerity: Rising to the Challenge, sydd ar gael 
o www.hmic.gov.uk.

Mae’r adroddiad hwn yn darparu’r canfyddiadau ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys.


