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Heddlu Gogledd Cymru: Crynodeb 
gweithredol

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn wynebu sefyllfa ariannol llai heriol na’r rhan fwyaf o 
heddluoedd. Mae’r gofyniad arbedion yn is nag ar gyfer heddluoedd eraill ac, gan fod 
Heddlu Gogledd Cymru yn gwario swm cymharol is ar blismona, mae cyfleoedd i leihau 
costau. 

Nid yw hyn heb ei heriau, gan fod yr heddlu yn cwmpasu ardal wledig fawr iawn, gyda 
chymunedau amrywiol a mewnlif o ymwelwyr yn ystod y tymor twristaidd yn ychwanegu at 
y galw am wasanaethau plismona.

Mae’r heddlu eisoes wedi gwneud y rhan fwyaf o’i arbedion ac mae ar darged i gwrdd â’i 
her ariannol. Mae wedi datblygu cynlluniau o ran sut y bydd yn cyflawni gostyngiadau ar 
gyfer 2013/14, gan ddisgwyl rhagori ar hyn. Mae’n cwblhau cynlluniau ar gyfer 2014/15 ac 
yn edrych tu hwnt i’r cyfnod adolygiad o wariant presennol. 

Her ariannol 
 
Mae Heddlu Gogledd Cymru angen arbed £15.9 miliwn dros bedair blynedd yr adolygiad 
o wariant (h.y. rhwng Mawrth 2011 a Mawrth 2015).

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn wynebu her llai anodd na nifer o heddluoedd eraill. Fel 
cyfran o’i gyllideb gyffredinol (10%), mae’r gofyniad cynilo yn sylweddol is na’r rhan fwyaf 
o heddluoedd eraill. Yn ogystal, mae bwlch cyllid gwreiddiol yr heddlu wedi ei leihau am ei 
fod wedi derbyn setliad grant uwch na’r disgwyl gan lywodraeth ganolog a chynnydd yn y 
swm o gyllid mae’n derbyn o’r praesept eleni.

Mae gan yr heddlu wariant cymharol uwch ar blismona na’r rhan fwyaf o heddluoedd 
eraill.  Mae ganddo weithlu mwy (swyddogion a staff) ac mae’n gwario mwy ar bob 
swyddog ac aelod o staff – er y gallai hyn ddarparu cyfleoedd i Heddlu Gogledd Cymru 
sicrhau arbedion. Fodd bynnag, mae Heddlu Gogledd Cymru yn wynebu heriau wrth 
fodloni gofynion arbedion gan fod yr heddlu yn cwmpasu ardal wledig fawr iawn gyda 
chymunedau amrywiol. Gyda chynnydd mawr yn y boblogaeth (yn arbennig yn ystod 
misoedd yr haf), mae hyn yn ychwanegu at alwadau ar yr heddlu. 

Cynnydd ar sicrhau arbedion 
 
Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cynllunio’n gyffredinol sut y bydd yn arbed y cyfan o’r 
£15.9 miliwn sy’n ofynnol erbyn Mawrth 2015. Yn nwy flynedd gyntaf y cyfnod hwn, mae’r 
rhan fwyaf o’r arbedion wedi eu sicrhau ac mae cynlluniau ar waith ar gyfer 2013/14, ble 
disgwylir rhagori ar y targed. Yn ystod yr archwiliad, roedd cynlluniau amlinellol wedi eu 
sefydlu ar gyfer blwyddyn olaf yr adolygiad o wariant, gyda’r manylion i’w cwblhau. Yn 
seiliedig ar hanes yr heddlu o ragori ar dargedau arbedion, byddwn yn disgwyl i Heddlu 
Gogledd Cymru gyflawni’r gofyniad arbedion. 
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Yn ogystal, mae’r heddlu wedi gallu ail-fuddsoddi £1.7 miliwn yn ychwanegol ar recriwtio 
swyddogion yr heddlu ychwanegol eleni, ac mae yna ymroddiad allblyg i ddiogelu a hybu’r 
rheng flaen. 

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 Gogledd Cymru yn eithriad. 
 
Mae’r heddlu wedi bod yn lleihau niferoedd swyddogion yr heddlu trwy gyfyngu recriwtio 
a chadw swyddi’n agored, er iddynt ddechrau recriwtio eto yn ystod 2012/13. Mae wedi 
creu nifer o rolau staff heddlu i gymryd lle swyddi swyddogion yr heddlu, sydd yn ei dro 
wedi lleihau effaith gyffredinol y lleihad yn nifer staff yr heddlu. O ganlyniad, erbyn diwedd 
cyfnod yr adolygiad o wariant, mae’r heddlu yn bwriadu cael 128 yn llai o swyddogion yr 
heddlu yng Ngogledd Cymru. Mae hyn yn golygu y bwriedir lleihau’r nifer o swyddogion 
yr heddlu o 8% rhwng Mawrth 20102 a Mawrth 2015. Mae hyn yn lleihad sylweddol is na’r 
rhan fwyaf o heddluoedd. 
 
Yn seiliedig ar gynlluniau presennol, mae Heddlu Gogledd Cymru yn diogelu swyddi 
rheng flaen 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 94%. Mae hyn yn cymharu â chynnydd cyffredinol ledled Cymru a Lloegr o 89% i 
93%. 
 
Mae’r heddlu wedi diswyddo rhai o staff yr heddlu a heb lenwi swyddi eraill wrth i weithwyr 
adael (e.e. trwy ymddeoliadau ac ymddiswyddiadau). O ganlyniad, erbyn diwedd cyfnod 
yr adolygiad o wariant, bydd 22 yn llai o staff yr heddlu yn Heddlu Gogledd Cymru. Mae 
hyn yn golygu y bwriedir lleihau’r nifer o staff yr heddlu o 2% rhwng Mawrth 2010 a 
Mawrth 2015. Mae hyn yn lleihad sylweddol is na’r rhan fwyaf o heddluoedd. Mae Heddlu 
Gogledd Cymru yn bwriadu cynyddu’r nifer o swyddogion cymorth cymunedol (CSO) o 
67% (diolch i gyllid atodol gan Lywodraeth Cymru) pan fo’r rhan fwyaf o heddluoedd eraill 
yn lleihau niferoedd CSOs. 
 
Gydag arbedion pellach yn angenrheidiol i gau’r bwlch cyllid, efallai y bydd angen lleihau’r 
gweithlu ymhellach.

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 

1 Gweler Adapting to Austerity, HMIC, Llundain, Gorffennaf 2011, t13. Ar gael gan www.hmic.gov.uk.
2 Rydym yn defnyddio 2010 fel ein llinell sylfaen gan i nifer o heddluoedd ddechrau lleihau staff gan ragweld 
yr adolygiad o wariant.
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(heblaw twyll)3 o 9% yng Ngogledd Cymru. Mae boddhad dioddefwyr yn parhau i fod yn uchel ar 
81.4%.4 

Mae’r perfformiad hwn yn awgrymu fod Heddlu Gogledd Cymru wedi gallu sicrhau arbedion ac 
yn bwriadu diogelu swyddogion rheng flaen. Byddai HMIC yn disgwyl y bydd y ffocws hwn ar 
swyddogion mewn rolau ymladd trosedd yn arwain at leihad pellach mewn troseddau a gwell 
lefelau boddhad dioddefwyr. 

Heriau yn y dyfodol 
 
Mae gan yr heddlu hanes profedig da o leihau costau trwy reolaeth ofalus ac adolygu ac ailffurfio 
gwasanaethau. Roedd cynllunio cynnar yn golygu adolygiad sylfaenol o’r heddlu ac aildrefnu 
cyflawniad gwasanaethau plismona. Sicrhaodd hyn arbedion sylweddol gyda lleihad mewn swyddi 
uwch a symleiddio’r swyddfa gefn. 

Er bod llawer o ofynion arbedion Gogledd Cymru wedi eu sicrhau, mae angen mwy o waith i 
ddatblygu manylion ei gynlluniau ar gyfer blwyddyn derfynol yr adolygiad o wariant hwn.  

Wrth edrych i’r dyfodol, mae’r heddlu yn wynebu pwysau pellach posibl os bydd y grant atodol 
a dderbynia gan lywodraeth (yn ychwanegol at y dyraniad o fformwla ariannu’r heddlu5) yn cael 
ei derfynu, neu os nad yw’r cynnydd blwyddyn ar flwyddyn disgwyliedig mewn incwm o’r dreth 
gyngor a gyflwynir yn rhagolwg ariannol y cyngor yn cael ei wireddu.

.

3 Troseddau ac eithrio twyll, yn unol â’r dosbarthiadau troseddau newydd a ryddhawyd yng Ngorffennaf 2013 gan y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol.
4 ± 1.7%
5 Y mecanwaith a ddefnyddir gan lywodraeth i bennu dyraniad grant cyllid yr heddlu i’r heddluoedd.
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Casgliadau

Mae’r heddlu eisoes wedi sicrhau cyfran sylweddol o’i arbedion trwy aildrefnu ei fodel 
gweithredu a lleihau ei weithlu. Oherwydd y toriad cymharol lai i’w gyllideb, mae’n bwriadu 
colli llai o swyddogion yr heddlu a staff na’r rhan fwyaf o heddluoedd. Trwy ragori ar 
dargedau arbedion, mae Gogledd Cymru wedi recriwtio swyddogion atodol ac yn bwriadu 
canolbwyntio ar y rheng flaen. Byddai HMIC yn disgwyl i swyddogion mewn rolau ymladd 
trosedd arwain at leihad pellach mewn troseddau a gwell lefelau boddhad dioddefwyr.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cwblhau cynlluniau arbedion ar gyfer 2014/15. Yn 
seiliedig ar hanes yr heddlu o ragori ar dargedau arbedion, byddwn yn disgwyl i Heddlu 
Gogledd Cymru gyflawni ei ofyniad arbedion.   

Wrth edrych ymlaen, mae’r heddlu yn wynebu pwysau posibl pellach os bydd y grant 
atodol mae’n derbyn gan lywodraeth yn cael ei derfynu, neu os nad yw’r cynnydd 
blwyddyn ar flwyddyn disgwyliedig mewn incwm o’r dreth gyngor a gyflwynir yn rhagolwg 
ariannol y cyngor yn cael ei wireddu.
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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 Gogledd 
Cymru.


