
Ein cyfraniad blismona

Cynnal a gwella eich gwasanaeth heddlu lleol 

Hoffai eich Comisiynydd Heddlu a throsedd, Alun Michael, glywed eich barn am praesept yr heddlu
2020/21. Praesept yr heddlu yw:

Arolwg praesept yr heddlu 2020/21 

 1. Ydych chi ' n byw yn ne Cymru?
 
 
Os ydych, dywedwch wrthym pa ardal awdurdod lleol yr ydych yn byw ynddi
 
Pen-y-Bont 
Caerdydd
Merthyr Tydfil  
Neath Port Talbot 
Rhondda Cynon Taf
Abertawe 
Bro Morgannwg 

 2. A ydych yn talu'r dreth gyngor? 

Ydw Nac Ydw

Ydw Nac Ydw

Y swm rydych yn ei dalu fel
rhan o'ch treth gyngor a gaiff
ei ddefnyddio i dalu am
wasanaethau plismona lleol. 
 

Llywodraeth ganolog sy'n gyfrifol am
benderfynu sut y telir am blismona. Pob
blwyddyn, mae'r Swyddfa Gartref yn
penderfynu faint o gyllid a ddyrennir i
heddluoedd drwy Grant yr Heddlu. 
 

Daw tua 60% o gyllid yr heddlu o
Lywodraeth ganolog. Yn ystod y
blynyddoedd diwethaf, mae swm y
cyllid a ddyrennir i'r heddlu wedi
cael ei leihau draean.

Er mwyn mynd i'r afael â'r gostyngiad hwn
mewn cyllid gan y Llywodraeth, mae
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn
gyfrifol am godi digon o arian drwy
braesept yr heddlu (y Dreth Gyngor), er
mwyn cynnal adnoddau'r heddlu i gadw
ein cymunedau'n ddiogel a sicrhau y
gallwn barhau i ddiogelu'r bobl sydd fwyaf
agored i niwed.

Er mwyn sicrhau y gall y Comisiynydd adlewyrchu eich barn gymaint â phosibl cyn gosod y praesept ar gyfer
2020/21, byddem yn gwerthfawrogi eich amser wrth gwblhau'r arolwg byr hwn.



 4. Ers 2011, mae'r arian a dderbyniwyd gan grant heddlu'r Llywodraeth ganolog wedi gostwng o
flwyddyn i flwyddyn. O ganlyniad, mae'r arian a godir drwy braesept yr heddlu yn rhan hanfodol o
gyllid yr heddlu ac yn cyfrannu at gynnal a gwella gwasanaethau ' r heddlu yn ne Cymru, na ellir eu
cynnal drwy grant yr heddlu'n unig. Mae'r ansicrwydd ariannol dros y blynyddoedd nesaf hefyd yn rhoi
pwysau ychwanegol ar y gallu i gynnal adnoddau i gadw ein cymunedau ' n ddiogel.   
 
Mae'r Comisiynydd yn cydnabod y gallai unrhyw gynnydd i'ch treth gyngor fod yn heriol ac felly nid yw'n
benderfyniad a gaiff ei wneud yn ysgafn. Faint yn fwy y byddech yn barod i'w dalu fesul mis tuag at eich
treth gyngor i gefnogi plismona yn ne Cymru?
 
Dewiswch y swm uchaf y byddech yn fodlon ei dalu. 
                                                                                                                                                           

1.00  1.50  2.00 Dim mwy

Hoffech chi ddweud mwy wrthym am eich ateb? 

5. Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am bennu blaenoriaethau plismona ar gyfer Heddlu De Cymru. Ei nod yw
lleihau troseddau a chynnal gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon. Cyn i'r Comisiynydd adolygu ei
flaenoriaethau ar gyfer 2020/21, hoffai'r Comisiynydd wybod beth yw eich blaenoriaethau plismona yn eich
ardal leol. 
 

Rhestrwch eich 5 prif flaenoriaeth plismona lleol o'r rhestr isod. (1-blaenoriaeth uchaf, 5 isaf)
 
Ymddygiad gwrth-gymdeithasol 
Byrgleriaeth a lladrad 
Camfanteisio ' n rhywiol ar blant
Gwrthderfysgaeth 
Cam-drin domestig 
Camddefnyddio cyffuriau a sylweddau 
Twyll
Throseddau casineb 
Iechyd meddwl 
Troseddu difrifol a threfnedig 
Stelcian ac aflonyddu 
Troseddau treisgar 
 
                                                                                                                                                          

3. A oeddech yn ymwybodol eich bod yn cyfrannu at
blismona fel rhan o'ch treth gyngor? 

Oeddwn Nac Oeddwn

mwy mwy mwy
Byddai hyn yn golygu toriad yng nghyllideb
yr heddlu pan ystyrir chwyddiant

Byddai hyn yn dal i olygu diffyg yn y cyllid
sydd ei angen i allu cynnal y ddarpariaeth
gwasanaeth bresennol 

Byddai hyn yn ein galluogi'n fras i gynnal y
lefel bresennol o gyllid sydd ei hangen i
allu darparu gwasanaethau ' n effeithiol   

Byddai hyn yn caniatáu buddsoddi
mewn technoleg a'n hystâd, yn
ogystal ag ymestyn ein gwaith ataliol
ymhellach 



6. Mae'r Comisiynydd wedi ymrwymo i sicrhau bod eich pryderon o ran plismona a diogelwch yn cael eu
clywed ac yn cael sylw. Mae eich adborth yn rhoi darlun cyfoethocach i'r Comisiynydd o bryderon lleol ac yn
ei alluogi i gyflawni ei ddyletswydd i ddwyn yr heddlu i gyfrif yn well.
 
Dywedwch un peth yr ydych chi'n credu y mae Heddlu De Cymru yn ei wneud yn dda  
 
 
 
 
 
 
Dywedwch un peth yr ydych yn credu y gallai Heddlu De Cymru ei wneud yn well
 
                                                                                                                                                             

 7. Ydych chi'n gwybod beth yw rôl a chyfrifoldebau'r
Comisiynydd Heddlu a throsedd?

Ydw Nac Ydw

10.
Ydych chi'n dilyn y Comisiynydd neu Heddlu De Cymru ar unrhyw rai o ' n sianeli cyfryngau
cymdeithasol?

Ie Na

8. Sut ydych chi'n teimlo y gallai rôl y Comisiynydd Heddlu a throsedd gael ei chyfleu'n
well i'r cyhoedd? 

Ie Na

Comisiynydd
 
Heddlu De Cymru


