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Crynodeb gweithredol 
 

Mae'r strategaeth ariannol tymor canolig hon yn cwmpasu'r blynyddoedd ariannol 2021 i 
2025 ac mae'n gyson â'r strategaethau a'r cynlluniau ategol sy'n ffurfio dull plismona De 
Cymru. Mae'n rhoi sylw penodol i Gynllun Heddlu a Throseddu'r Comisiynydd a Chynllun 
Cyflawni'r Prif Gwnstabl ac mae'n cydymffurfio â'r rheoliadau ariannol perthnasol er mwyn 
sicrhau bod yr holl ffactorau pwysig wedi'u hystyried yn llawn wrth bennu'r gofynion o ran 
adnoddau. 

 

Heddlu De Cymru sy'n perfformio orau o blith yr heddluoedd sydd debycaf iddo o ran 
troseddau fesul mil o'r boblogaeth. Mae'r siawns o ddioddef trosedd yn ardal Heddlu De 
Cymru 20% yn llai. O gymharu â'r heddluoedd sydd debycaf iddo, mae Heddlu De Cymru 
wedi atal bron £0.65 biliwn mewn niwed i'r cyhoedd drwy beidio â dioddef trosedd ers 2011. 

 
Nid yw Heddlu De Cymru wedi derbyn dros £106m mewn cyllid fformiwla sydd wedi'i rewi 
ers bron i ddau ddegawd er gwaethaf newidiadau yn y boblogaeth a'r amgylchedd plismona. 
Mae cost flynyddol ychwanegol yn gysylltiedig â phlismona Prifddinas Cymru, sef £4m, nas 
cydnabyddir chwaith yn y fformiwla gyllido bresennol. 

 
Ar hyn o bryd, mae'r Gronfa wrth Gefn Gyffredinol yn cyfateb i £9.9m ac mae £1.2m islaw 
lefel Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn yr Heddlu sy'n seiliedig ar argymhellion CIPFA. 
Gwneir iawn am y diffyg hwn cyn gynted ag y bydd y sefyllfa ariannol yn caniatáu hynny. 
Mae ymrwymiad presennol yr Heddlu i adnewyddu asedau seilwaith hanfodol yn golygu y 
bydd benthyciadau hirdymor yn cynyddu £25m i £47m. Yn ddelfrydol, dylid ariannu hyn drwy 
grantiau cyfalaf (sydd ar lefelau arbennig o isel) neu gronfeydd cyfalaf wrth gefn (sydd wedi'u 
lleihau). Nod y Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn yw helpu i leihau'r angen i fenthyca dros 
gyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig drwy arbedion effeithlonrwydd pan gânt eu 
cyflawni. 

 
Mae costau newydd sydd y tu allan i reolaeth yr Heddlu, ar y cyfan, ac sy'n ymwneud â 
dyfarniadau cyflog cenedlaethol, chwyddiant contractau a rhaglenni TG cenedlaethol, yn 
arwain at gynnydd net o £7.5m mewn costau os bydd cyllid yr Heddlu yn aros yn 
ddigyfnewid ac mae'n cynnwys arbedion gwerth £4m sydd i'w priodoli i'r penderfyniad i rewi 
cyflogau yn genedlaethol o fis Medi 2021 ymlaen ar gyfer staff a swyddogion sy'n ennill 
cyflog o fwy na £24,000. Mae'r penderfyniad i rewi cyflog rhai swyddogion ac aelodau o staff 
yn annhebygol o gael ei ailadrodd ac mae'r pwysau cost blynyddol sy'n gysylltiedig â 
chwyddiant yn debygol o ddychwelyd i tua £12m y flwyddyn mewn blynyddoedd i ddod. 

 

Yn ystod y cyfnod o gyni cyllidol, bu'n rhaid i Heddlu De Cymru gwtogi 479 ar nifer y 
swyddogion a 575 ar nifer swyddi staff yr heddlu. Mae Rhaglen y Llywodraeth ar gyfer 
Recriwtio Swyddogion yr Heddlu yn nodi, erbyn 2023, fod disgwyl i nifer swyddogion yr 
heddlu a bennir i Heddlu De Cymru gynyddu 425 a'i bod yn bosibl y bydd angen cynyddu 
nifer yr aelodau o staff yr heddlu tua 142, sy'n dal i fod gryn dipyn yn is na'r lefelau a welwyd 
cyn y cyfnod o gyni cyllidol er gwaethaf y cynnydd yn y galw a chymhlethdod y digwyddiadau 
y mae Heddlu De Cymru yn ymateb iddynt yn rheolaidd. 

 
Mae proses benodol ar waith yn yr Heddlu er mwyn helpu i sicrhau bod y cynnydd yn y 
gweithlu yn canolbwyntio ar feysydd sydd o dan y pwysau mwyaf a'i fod yn gwneud 
gwahaniaeth i berfformiad gweithredol. 

 
Er bod y cyllid y mae'r Llywodraeth wedi'i neilltuo er mwyn adfer rhai o'r gostyngiadau yn 
nifer swyddogion yr heddlu a welwyd yn ystod y cyfnod o gyni cyllidol i'w groesawu, mae'r 
cyllidebau sylfaenol yn parhau i gael eu lleihau gan chwyddiant ac, i bob pwrpas, mae 
2021/22 yn flwyddyn arall lle y ceir setliad arian parod gwastad gyda'r grant craidd (heb 
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gynnwys arian recriwtio) yn aros yn ddigyfnewid. Er mwyn cydnabod hyn, mae'r Swyddfa 
Gartref wedi nodi na fydd cynnydd o hyd £15 ar gyfer eiddo Band D yn torri egwyddorion y 
refferendwm yn Lloegr ac y dylai penderfyniadau ynghylch y dreth gyngor yng Nghymru gael 
eu gwneud yn lleol. 

 

Mae cyllid ar gyfer y swyddogion heddlu ychwanegol yn cael ei ddarparu gan y Llywodraeth. 
Fodd bynnag, mae'r posibilrwydd na pharheir i ddarparu cyllid i dalu costau yn gysylltiedig â 
dyrchafiadau yn y dyfodol a chostau ychwanegol eraill a fydd, yn anochel, yn deillio o hynny, 
yn risg allweddol. 

Felly, blwyddyn ariannol 2021/2022 yw'r 11eg flwyddyn yn olynol lle rydym yn wynebu 
canlyniadau parhaus y mesurau cyni cyllidol a gyflwynwyd yn 2010/11. Mae gwerth arian 
parod y Gyllideb Refeniw wedi lleihau i'r lefelau a gafwyd 15 mlynedd yn ôl (2004-05) ac 
mae gwerth gwirioneddol y Gyllideb Refeniw (wedi'i haddasu yn ôl chwyddiant) wedi lleihau i 
lefelau a gafwyd yn y 1980au. 

 
Mae grantiau cyfalaf gan y Llywodraeth yn fach ac mae cyllido'r rhaglen gyfalaf yn risg 
ariannol allweddol dros gyfnod y Strategaeth hon. 

 
Mae'r heddlu wedi bod yn gweithio'n barhaus i gyflawni mwy a mwy o welliannau o ran 
costau ac mae wedi sicrhau arbedion effeithlonrwydd rhyddhau arian parod gwerth £58m. 
Rydym bellach yn canolbwyntio ar gael y grant recriwtio mwyaf posibl a gwneud y defnydd 
gorau posibl ohono er mwyn sicrhau bod lefelau recriwtio yn cael eu cyflawni. 

 

Mae'r angen am gynhyrchiant ac effeithlonrwydd yn parhau ac mae'r Cynllun Gwerth am 
Arian yn parhau i ddiogelu'r arbedion effeithlonrwydd sydd eisoes wedi'u cyflawni ac yn 
dangos arbedion pellach o fentrau sy'n mynd rhagddynt, gan gynnwys gwaith ailstrwythuro'r 
Unedau Rheoli Sylfaenol ymhellach gan leihau nifer yr unedau o 4 i 3. 

 
Mae Cynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl newydd wedi'i gysoni â Chynllun Heddlu a Throseddu'r 
Comisiynydd, a ddiweddarwyd yn ddiweddar. Mae'r Cynllun Cyflawni yn destun 
ymgynghoriad ar hyn o bryd ac mae crynodeb wedi'i gynnwys sy'n tynnu sylw at y themâu a'r 
blaenoriaethau allweddol. Mae Cynllun Heddlu a Throseddu'r Comisiynydd a Chynllun 
Cyflawni'r Prif Gwnstabl yn parhau i ganolbwyntio ar fynd i'r afael â'r hyn y mae'r cyhoedd yn 
ei ddisgwyl gan wasanaeth plismona a ddarperir gan Heddlu De Cymru a gan Gynllun 
Cyflawni'r Prif Gwnstabl, gan gynnal lefelau uchel o berfformiad gweithredol gyda chymorth y 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig alluogol hon. 
. 
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CYFLWYNIAD 
 

1.1 Sefydlodd Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 ddwy 
“Gorfforaeth Undyn” ar gyfer Heddluoedd, sef Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
a'r Prif Gwnstabl 
– sydd â chyfrifoldebau plismona cydategol a rhoddodd iddynt gyfrifoldeb a rennir i 
lunio cynlluniau ariannol a chyllidebol effeithiol ar gyfer y byrdymor, y tymor canolig 
a'r hirdymor. 

 
1.2 Mae dyletswydd ar Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl i sicrhau 

Gwerth am Arian a archwilir yn annibynnol gan Archwilio Cymru ac Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (ACGTAEM). Nodir 
canfyddiadau cadarnhaol y cyrff annibynnol yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn. 

 
1.3 Mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu baratoi'r strategaethau a'r 

cynlluniau canlynol ac, yn Ne Cymru, gwneir hyn ar y cyd â'r Prif Gwnstabl yn unol â'r 
cytundeb i weithredu model arwain a goruchwylio cydweithredol: 

 

• Cynllun yr Heddlu a Throseddu sy'n adlewyrchu blaenoriaethau'r Comisiynydd. 
Mae'r Cynllun yn cael ei ddatblygu ar ôl ymgynghori â'r cyhoedd ac ar ôl ystyried 
yr adnoddau sydd ar gael iddo. Mae'n rhaid i'r cynllun ystyried yn llawn y 
Gofyniad Plismona Strategol a gyhoeddir gan yr Ysgrifennydd Cartref; 

• Strategaeth Rheoli Risg; 

• Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (y Strategaeth Ariannol); 

• Strategaeth Rheoli Trysorlys a Strategaeth Gyfalaf Heddlu De Cymru; 

• Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn; 

• Strategaeth Rheoli Asedau; 

• Y Rhaglen Gyfalaf;  

• Cyllideb Refeniw Flynyddol a Chynllun Gwerth am Arian. 
 

1.4 Mae'n rhaid i'r Comisiynydd hefyd gynnig lefel y praesept ar gyfer y flwyddyn sydd i 
ddod. Wedyn, mae'r cynlluniau hyn yn cael eu hadolygu gan Banel yr Heddlu a 
Throseddu De Cymru. 

 
1.5 Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r materion allweddol a ystyriwyd gan y Comisiynydd 

wrth bennu cyllideb ar lefel briodol a'r praesept sydd ei angen i fodloni'r gofyniad 
cyfreithiol i ddarparu heddlu effeithlon ac effeithiol i'r cyhoedd ledled De Cymru. 

 

Mae'r Comisiynydd yn bersonol gyfrifol am lefel arfaethedig y praesept, ond mae'n 
cyflwyno ei gynigion bob blwyddyn mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl, Prif 
Swyddog Ariannol y Prif Gwnstabl a'r Trysorydd (Prif Swyddog Ariannol y 
Comisiynydd). Mae penderfyniad y Comisiynydd yn seiliedig ar asesiad o'r hyn sy'n 
ofynnol i gyflawni'r blaenoriaethau a nodir yng Nghynllun yr Heddlu a Throseddu ac 
ystyriaeth ofalus o'r cyngor proffesiynol a roddwyd iddo ynglŷn â phlismona a rheoli 
ariannol. 

 
1.6 Wrth ddatblygu'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig hon mae'r Egwyddorion 

Craidd canlynol wedi'u mabwysiadu 
 

a) Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn gyson â Gweledigaeth Heddlu De 
Cymru, sef  ‘Bod y gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymunedau’. Bydd yn 
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cefnogi Cynllun Heddlu a Throseddu'r Comisiynydd a Chynllun Cyflawni Gweithredol 
y Prif Gwnstabl sy'n deillio ohono.  

 
b) Er mwyn lleihau amwysedd ac ansicrwydd ynglŷn â phenderfyniadau ariannu lleol 

dros y cylch cynllunio tymor canolig, y meincnod ar gyfer praesept Heddlu De 
Cymru yw cyrraedd lefel a pharhau â lefel sy'n golygu nad y praesept uchaf 
na'r praesept isaf ydyw ond ei fod yn cyrraedd ffigur cyfartalog y tri heddlu 
arall yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae praesept De Cymru yn cynhyrchu £1.0m 
yn llai na chyfartaledd Heddluoedd Cymru. Yn amlwg, os bydd penderfyniadau 
ariannu llywodraeth ganolog ar gyfer Heddlu De Cymru yn newid yn sylweddol 
yna bydd angen adolygu hyn, ond ar hyn o bryd mae hyn yn cynnig tybiaeth 
gynllunio resymol. 

 
c) Mae Heddlu De Cymru wedi gorfod ymdopi â thoriad o £45m yn ei gyllid grant ers 

2010 ac wedyn y ffaith bod cyllid grant yr heddlu wedi'i rewi ar y lefel is rhwng 
2017 a 2022. Arweiniodd y cyfuniad o doriadau grant wedi'u dilyn gan gyfnodau 
pan oedd y grant wedi'i rewi at ostyngiad sylweddol yn y gyllideb blismona ac 
roedd angen gwneud arbedion arian parod gwerth £58m er mwyn mantoli'r 
gyllideb ynghyd ag ymdrechion sylweddol i sicrhau diwylliant o welliant parhaus 
gydag arweinyddiaeth sy'n cynnig y bobl gywir a'r sgiliau a'r adnoddau cywir yn y 
man cywir ac ar yr adeg gywir. Byddwn yn sicrhau, yn ein tybiaethau 
cynllunio ariannol, fod ein pobl yn cael y sgiliau, yr offer a'r adnoddau 
angenrheidiol i ddarparu gwasanaeth plismona effeithiol. 

 
d) Yn sgil y toriadau grant, bu'n rhaid i ni leihau nifer y swyddogion o lefel uchel 

hanesyddol o 3,400 i 2,800 cyn cymryd camau, a gefnogwyd gan Banel yr Heddlu 
a Throseddu, i gynyddu adnoddau er mwyn mynd i'r afael â bod yn agored i 
niwed. Cynyddodd hynny y niferoedd i 2,861 y cyllidebir ar eu cyfer. Mae'r 
Rhaglen ar gyfer Recriwtio Mwy o Swyddogion yr heddlu yn darparu cyllid (y 
disgwylir iddo dalu am 425 o swyddogion) ac yn nodi terfynau amser ar gyfer 
cynyddu nifer swyddogion yr heddlu a bennwyd. Bydd y strategaeth hon yn 
ceisio gwneud y defnydd gorau posibl o'r buddsoddiad hwn er mwyn gwella 
perfformiad plismona gweithredol. 

 
e) Rydym wedi gweithio'n galed i gyflawni arbedion effeithlonrwydd a lleihau costau 

er mwyn diogelu nifer y swyddogion a gyflogwn ac, ar yr un pryd, gynnal nifer y 
swyddogion cymorth cymunedol ar lefel sy'n cyfateb i gymorth gan Lywodraeth 
Cymru a byddwn yn parhau i roi blaenoriaeth i hyn. 

 

f) Mae niferoedd staff yr heddlu wedi lleihau 575 o swyddi ac mae llawer o rolau 
arbenigol allweddol yn y rheng flaen sydd wedi'u cydnabod yn y model cyllido ar 
gyfer y rhaglen ar gyfer recriwtio 20,000 o swyddogion ychwanegol sy'n cynnwys 
6,500 o swyddi staff yr heddlu i gefnogi'r cynnydd yn nifer y gwasanaethau 
cymorth uniongyrchol ac anuniongyrchol. Disgwylir i'r rhaglen ar gyfer recriwtio 
mwy o swyddogion yr heddlu ariannu 141 o swyddi staff yr heddlu erbyn mis 
Mawrth 2023 ac mae rhaglen recriwtio weithredol yn mynd rhagddi. Byddwn yn 
sicrhau y gallwn wneud defnydd llawn o'r cyllid a ddyrannwyd i ni a 
gwrthdroi'n rhannol y toriadau a wnaed dros y degawd diwethaf. 

 
g) Bydd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn parhau i gynnal momentwm 

cydweithredol a sicrhau arbedion eraill i Heddlu De Cymru a'i bartneriaid. 
 

h) Bydd y strategaeth yn ceisio sicrhau sylfaen seilwaith gynaliadwy sy'n 
cydymffurfio â gofynion Iechyd a Diogelwch a gofynion deddfwriaethol 
eraill er mwyn cynnal effeithiolrwydd gweithredol. 
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i) Bydd strategaethau manwl, gan gynnwys Cynlluniau Rheoli Asedau, yn sicrhau y 
caiff adnoddau eu darparu a defnyddio'n effeithiol. Bydd y Strategaeth yn 
sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y Cod Darbodus a bod lefelau benthyca yn 
parhau i fod yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy. 

 
j) Bydd y strategaeth yn ceisio cynnal pŵer prynu cyllidebau sylfaenol, yn 

enwedig ar gostau sefydlog neu gostau na ellir eu hosgoi (e.e. goramser, 
lwfansau, cyfleustodau, trwyddedau, contractau) er mwyn sicrhau bod cynlluniau 
ariannol yn realistig ac yn gyflawnadwy. Bwriedir i'r gyllideb flynyddol sicrhau 
bod cywirdeb rhwng y gyllideb flynyddol a'r alldro gwirioneddol dros 99.5%. 
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Rwyf yn fodlon bod gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a Phrif 
Gwnstabl Heddlu De Cymru hefyd drefniadau priodol ar waith i sicrhau 
darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau.... 
Archwilydd Cyffredinol Archwilio Cymru. 

2.0 TREFNIADAU LLYWODRAETHU AC ATEBOLRWYDD 

 
2.1 O dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 ynghyd â 

Gorchymyn Protocol Plismona 2011 a'r Cod Ymarfer Rheoli Ariannol (fel y'i 
diwygiwyd ym mis Gorffennaf 2018) nodwyd y trefniant llywodraethu diwygiedig ar 
gyfer plismona a ddaeth i rym o 22 Tachwedd 2012. O dan y Ddeddf, sefydlwyd 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl yn Gorfforaethau Undyn. 

 

2.2 Sefydlwyd Panel yr Heddlu a Throseddu i graffu ar weithredoedd a phenderfyniadau 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros yr ardal.  Mae Atodiad 2 yn rhoi trosolwg 
o'r prif drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd sydd ar waith yn Ne Cymru. 

 
2.3 Gwnaeth Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, Archwilio Cymru a'r Swyddfa 

Archwilio Genedlaethol oll, yn y gorffennol, adolygu'n annibynnol agweddau ar 
Heddlu De Cymru a chyflwynwyd adroddiadau gwrthrychol ar eu canfyddiadau. 

 
2.4 Ers sefydlu cyfundrefn arolygu bresennol Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a 

Chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL), mae Heddlu De Cymru wedi parhau i berfformio'n 
dda yn y broses arolygu. Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o'r prif ganfyddiadau ers 
2014. 

 
 Cwestiwn Sylfaenol 2014 2015 2016 2017 2019 

 

 
Effeithiolrwydd 

Pa mor effeithiol yw'r 
Heddlu o ran lleihau 
troseddu a chadw pobl yn 
ddiogel? 

 

 
Heb ei 
raddio 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Effeithlonrwydd 

Pa mor effeithlon y mae’r 
Heddlu yn gweithredu a 
pha mor gynaliadwy yw ei 
wasanaethau? 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Cyfreithlondeb 

Pa mor gyfreithlon y mae’r 

Heddlu yn trin y cyhoedd 

a’i weithlu? 

 

 
Heb ei 
raddio 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Da 

 

 
Da 

 
Cafodd y cwestiynau sylfaenol sy’n cael eu gofyn eu haileirio yn 2019  

 
 

2.5 Dangosir canfyddiadau arolygiad mwyaf diweddar PEEL (2019) yn fanwl yn Atodiad 
3. O ran ein gweledigaeth ar gyfer plismona gweithredol, 'bod y gorau am ddeall ac 
ymateb i anghenion ein cymunedau', mae'r Arolygiaeth wedi rhoi gradd 'eithriadol' 
i Heddlu De Cymru am y ffordd rydym yn deall ein cymunedau. 

 
2.6 Dengys ein cyfraddau canlyniadau troseddau cyffredinol fod Heddlu De Cymru yn 

perfformio'n well ymhob categori o droseddu bron o gymharu â'r 'grŵp mwyaf tebyg' 
o heddluoedd (y rhai a ddewiswyd am eu bod yn debyg o ran proffil y boblogaeth a 
wasanaethir ganddynt) ac yn wir yn genedlaethol. Trafodir hyn ymhellach yn adran 6 
– Gwerth am Arian. 

 
2.7 Roedd Archwilio Cymru a'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn cytuno â 

chanfyddiadau Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (ACEM) ynglŷn â'r 
ddealltwriaeth o'r galw a dyrannu a defnyddio adnoddau. Dangosir y Llythyr Archwilio 
Blynyddol llawn yn Atodiad 4 a chrynhoir canfyddiadau allweddol y llythyr isod: 
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Mae'r Cyd-bwyllgor Archwilio wedi'i fodloni bod gan y ddwy Gorfforaeth Undyn 
systemau a rheolaethau digonol ar waith i sicrhau llywodraethu effeithiol dros eu 
priod swyddogaethau statudol. Mae'r farn hon wedi'i llywio gan ein gwaith manwl 
drwy gydol y flwyddyn yn ogystal ag adolygiadau annibynnol a chanlyniadau 
perfformiad ar lywodraethu. 
 

Ar ôl cael yr adroddiadau hyn, mae'r Pwyllgor Archwilio wedi'i fodloni nad oes unrhyw 
bryderon mawr sy'n effeithio ar sefyllfa ariannol y Corfforaethau Undyn, bod y dulliau 
rheolaeth yn ddigonol, bod y fframwaith llywodraethu yn gadarn a bod y fframwaith 
rheoli risg presennol yn adlewyrchu'r risgiau priodol a bod mesurau rheolaeth a 
chamau lliniaru priodol ar waith. 

2.8 Mae'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl wedi sefydlu Cyd-bwyllgor Archwilio i fonitro 
effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu a chyflwynodd y Cyd-bwyllgor Archwilio ei 
ganfyddiadau ar gyfer 2019/20 fel a ganlyn: 

 

 

 

2.9 Mae'r gwaith craffu allanol annibynnol uchod yn cadarnhau bod trefniadau 
llywodraethu datblygedig iawn ar waith i roi gwasanaeth plismona effeithiol i'r 
cyhoedd yn Ne Cymru yn ogystal â sicrhau Gwerth am Arian yn y defnydd o 
adnoddau cyhoeddus. 
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3.0 CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU'R COMISIYNYDD 2021-2025 
 

3.1 Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldeb cyfreithiol i bennu'r 
blaenoriaethau plismona ar gyfer De Cymru drwy Gynllun yr Heddlu a Throseddu. Yn 
Ne Cymru, gwneir hyn mewn partneriaeth â'r Prif Gwnstabl, yn seiliedig ar werthoedd 
sefydliadol cyffredin ac egwyddorion ac mewn ymgynghoriad â'r cyhoedd a 
phartneriaid. 

 

3.2 Mae'r Strategaeth Ariannol hon yn helpu i gyflawni'r Cynllun Heddlu a 
Throseddu drwy nodi sut y caiff yr adnoddau angenrheidiol eu darparu a'u 
dyrannu. Yn hollbwysig, mae hefyd yn nodi sut y bydd y Comisiynydd yn pennu 
cyllideb wedi'i mantoli ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod ynghyd â Chynllun Gwerth 
am Arian er mwyn parhau i bennu cyllidebau wedi'u mantoli yn y tymor canolig. 

 

3.3 Mae'r gyllideb gyffredinol a'r cynlluniau ariannol wedi cael eu datblygu ar y cyd â'r Prif 
Gwnstabl a'i staff. Mae'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl wedi sefydlu proses 
lywodraethu effeithiol er mwyn sicrhau y caiff Cynllun yr Heddlu a Throseddu ei 
gyflawni a datblygu proses rheoli risg effeithiol i fynd i'r afael â bygythiadau newydd i 
gyflawni'r Cynllun hwnnw. 

 
3.4 Mae Cynllun yr Heddlu a Throseddu 2021-2025, a ddiweddarwyd yn ddiweddar, yn 

gyson â gweledigaeth a rennir Heddlu De Cymru sef: “Sicrhau mai ni yw'r gorau 
am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymunedau”. Mae'r Cynllun yn nodi 
blaenoriaethau allweddol ar gyfer cyfnod y Comisiynydd yn ei swydd gyda model 
cyffredinol o ymyriadau cynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol. Mae'r 
chwe blaenoriaeth ganlynol yn cynnwys cymysgedd o fentrau uniongyrchol a 
phrosiectau ymchwil a fydd yn helpu i lywio mentrau yn y dyfodol. 

 
Blaenoriaeth 1 – Byddwn yn lleihau ac yn atal troseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol er mwyn cadw pobl yn ddiogel ac yn hyderus yn eu cartrefi a'u 
cymunedau 

Blaenoriaeth 2 – Byddwn yn cynnwys ac yn grymuso ein cymunedau, gan weithio 
gyda phartneriaid mewn Llywodraeth Leol, Gwasanaethau Iechyd, Tân a Llywodraeth 
Cymru i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl 

Blaenoriaeth 3 – Byddwn yn gweithio i ddiogelu aelodau mwyaf agored i niwed ein 
cymunedau, deall achosion a chymryd camau prydlon a chadarnhaol wrth i 
broblemau godi 

Blaenoriaeth 4 – Byddwn yn gweithio i sicrhau bod y System Cyfiawnder Troseddol 
leol mor effeithlon ac effeithiol â phosibl er mwyn diwallu anghenion dioddefwyr a 
gostwng lefelau aildroseddu 

Blaenoriaeth 5 – Byddwn yn sicrhau bod Heddlu De Cymru yn parhau i fod yn 
Heddlu sy'n perfformio'n dda o ran yr ymateb gweithredol i droseddau, bygythiadau, 
niwed a chanfod troseddwyr 

Blaenoriaeth 6 – Byddwn yn gwario eich arian yn ddoeth i gefnogi ein pobl er mwyn 
darparu'r gwasanaeth plismona gorau posibl yn eich cymuned 

 
3.5 Mae'r blaenoriaethau hyn wedi'u hategu gan yr ethos a hyrwyddir gan y 

Comisiynydd, a gefnogir gan y Prif Gwnstabl, mai “Cydweithredu yw'r egwyddor 
gyffredinol sy'n ein hysbrydoli. Gyda'n gilydd, gallwn gyflawni mwy nag y 
gallwn ei gyflawni ar ein pen ein hunain.” Yn seiliedig ar y profiad o gymhwyso'r 
egwyddor hon dros sawl blwyddyn, daethpwyd i'r casgliad nad yw'r heriau sy'n 
wynebu'r Heddlu a'r cymunedau a wasanaethir ganddo ar wahân nac yn wahanol i'w 
gilydd, ond bod “popeth yn gysylltiedig â phopeth arall” ac, felly, gwneir ymdrech i 
ddod o hyd i'r cysylltiadau y gallwn fynd i'r afael â nhw gyda'n gilydd a gyda 
phartneriaid. Mae cysylltiad rhwng y galw am wasanaethau plismona sy'n ymwneud 
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ag iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau a thrais a cham-drin domestig ac 
effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ac os na chaiff profiadau o'r fath eu 
hatal neu os nad eir i'r afael â nhw'n gyflym, maent yn cynyddu'r galw am 
wasanaethau'r GIG, Llywodraeth Leol a phartneriaid eraill hefyd. 
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4.0 CYLLIDEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU 2021-22  
 

4.1 Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wedi cytuno ar broses 
lywodraethu sy'n sicrhau bod gan y Prif Gwnstabl adnoddau digonol i fodloni ei 
ofynion gweithredol. Mae'r rhan fwyaf o'r gyllideb wedi'i dirprwyo i'r Prif Gwnstabl. 
Amlinellir llywodraethu mewn cytundeb sy'n nodi'n glir natur ar y cyd arweinyddiaeth 
sydd wedi bod mor effeithiol dros yr wyth mlynedd diwethaf. 

 

4.2 Rôl Awdurdod yr Heddlu, sef y corff blaenorol, oedd goruchwylio a llywodraethu yn 
bennaf, ond mae rôl y Comisiynydd yn llawer mwy eang a chymhleth, gan gynnwys 
cyflwyno, atal a gweithio mewn partneriaeth. Yn Ne Cymru mae hynny wedi cael ei 
ddatblygu'n sylweddol gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl. 

 
4.3 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy'n gyfrifol o hyd am ddyrannu'n uniongyrchol a 

rheoli adnoddau yn y meysydd canlynol a grynhoir yn y tabl isod. Er mwyn ymgymryd 
â'r agweddau hynny ar y Cynllun Heddlu a Throseddu y mae'n uniongyrchol gyfrifol 
amdanynt, er, mewn gwirionedd, ceir agenda a rennir yn gyffredinol, ac mae'r 
Comisiynydd yn gweithio'n agos iawn gyda'r Prif Gwnstabl a'i dîm ar fentrau hirdymor 
cynaliadwy i leihau ac atal troseddau. 

 
4.4 Rhoddir crynodeb o gyllideb ddrafft Tîm y Comisiynydd ar gyfer  2021/22 isod a 

manylir arni yn Atodiad 11 ynghyd â chyllidebau cymharol yn 2020/21. 
 

 
Noder 

 2020/21 
£'000 

2021/22 
£'000 

Newid 
£'000 

 Ariennir yn Fewnol    

1 Cyllideb Graidd Tîm y Comisiynydd 2,023 2,092 69 

2 Gwasanaethau a Gomisiynwyd – Diogelwch 
Cymunedol 

3,390 3,390 0 

Newidiadau a Ariennir yn Fewnol 5,413 5,482 69 

  
Cronfa Bartneriaeth 

   

3 Atal Troseddu ac Aildroseddu 872 971 99 

4 Mynd i’r Afael â Chyflawnwyr Troseddau (Drive) 432 842 410 

5 Gwasanaethau Dioddefwyr 0 193 193 

Newidiadau yng Ngofyniad y Gronfa 
Bartneriaeth 

1,304 2,006 702 

  
Ariennir yn Allanol * 

   

6 Gwasanaethau Dioddefwyr (Ariennir gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder) 

1,635 1,635 0 

7 Yr Uned Atal Trais 880 880 0 

Newidiadau a Ariennir yn Allanol 2,515 2,515 0 

    

CYFANSWM COMISIYNYDD YR HEDDLU A 
THROSEDDU 

9,232 10,003 771 

 
Nodiadau:* Tybir y bydd y cyllid grant allanol ar gael yn 2021/22 ar yr un lefel. 

 

4.5 Cyllideb Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (Nodyn 1) 
 

Yn ystod 2019/20, cynhaliwyd adolygiad sylfaenol o Dîm y Comisiynydd. Ysgogwyd 
yr adolygiad gan nifer o ffactorau, yn arbennig y cyfrifoldebau ychwanegol sydd 
bellach gan y Comisiynydd mewn perthynas â chraffu, rhoi sicrwydd a chwynion. 
Mae'r cynnydd bach ar gyfer 2021/22 yn ymwneud, i bob pwrpas, â balans dyfarniad 
cyflog 2020 a chodiadau cyflog cynyddrannol. 
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4.6 Gwasanaethau a Gomisiynwyd – Cronfa Diogelwch Cymunedol (Nodyn 2) 
 

Diogelwch Cymunedol 
 

Mae pob Partneriaeth Diogelwch Cymunedol yn ardal Heddlu De Cymru yn cael 
cyfraniad i gefnogi ei gwaith. Mae cyllid y Comisiynydd wedi helpu i ddarparu 
amrywiaeth o wasanaethau cymunedol, gan gynnwys: 

 

• Ymyriadau i ostwng ac atal troseddu ac anhrefn  

• Rheoli troseddwyr 

• Ymyriadau ymddygiad gwrthgymdeithasol 

• Cymorth camddefnyddio sylweddau 

• Cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig a rhywiol (gan gynnwys gwasanaethau 

IDVA ac ISVA) 

• Cymorth iechyd meddwl 

• Ymyriadau yn gysylltiedig ag economi'r hwyr a'r nos 

• Cymorth troseddau casineb 

• Cydlyniant cymunedol a gweithgareddau ymgysylltu  

• Cymorth i atal camfanteisio ar bobl 

 

Troseddau Ieuenctid 
 

Mae cyfraniad y Comisiynydd at Droseddau Ieuenctid wedi helpu'r Partneriaethau i 
ddarparu gwasanaethau ymyrryd yn gynnar ac atal, gweithgareddau dargyfeirio, 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau i ddioddefwyr troseddau 
ieuenctid. 

 
Ymyriadau Camddefnyddio Sylweddau 

 
Lansiwyd gwasanaeth Dyfodol yn 2016 a'i nod oedd llunio model cydlynus sy'n 
darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau i'r rhai sy'n dod i gysylltiad â'r 
Gwasanaeth Cyfiawnder Troseddol. Mae hwn yn wasanaeth blynyddol £3.4m (a 
ariennir ar y cyd), a gyflwynir gan amrywiaeth o ddarparwyr masnachol a thrydydd 
sector, ac a ariennir mewn partneriaeth â Gwasanaeth Carchardai a Phrawf  Ei 
Mawrhydi, sy'n cyfrannu £1.5m bob blwyddyn. 

 
Ers iddo gael ei sefydlu, mae Dyfodol wedi helpu unigolion yn y System Cyfiawnder 
Troseddol i fynd i'r afael â'u problem camddefnyddio sylweddau a'u hymddygiad 
troseddol. Mae Dyfodol yn ceisio gweithio gydag unigolion y gellir ystyried ei bod yn 
anodd ymgysylltu â nhw ac sy'n wynebu risg uchel o niwed. Mae'n llenwi bwlch 
mewn gwasanaethau i bobl nad ydynt yn cael triniaeth brif ffrwd y GIG yn aml 
oherwydd natur heriol eu hymddygiad.   

 

Mae gweithwyr Dyfodol yn ymgysylltu â'r rhai sy'n dod i mewn i Ddalfeydd yr Heddlu 
er mwyn gweld a oes ganddynt unrhyw broblemau yn ymwneud â chamddefnyddio 
sylweddau ac a ydynt yn agored i niwed. Maent yn gweithio gyda'r heddlu i nodi'r rhai 
sydd fwyaf addas i gael profion cyffuriau (yn unol â gofynion Deddf Cyffuriau 2005). 
Mae gweithwyr Dyfodol yn annog unigolion i gael triniaeth o'u gwirfodd ac yn 
atgyfeirio'r rhai sydd â phroblem camddefnyddio sylweddau lefel isel i wasanaethau 
addas eraill. Maent yn cysylltu â thimau iechyd meddwl a thimau diogelu'r cyhoedd yr 
heddlu (er enghraifft) er mwyn rheoli'r risg i bob unigolyn a'i anghenion, gan roi 
triniaeth briodol i'w ddargyfeirio o droseddu parhaus. Mae Dyfodol yn cydgysylltu â 
staff Prawf ac yn rhoi gwybodaeth i ddedfrydwyr er mwyn sicrhau Gorchmynion Llys 
priodol sy'n ystyried troseddu'r unigolyn sy'n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau. 
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Mae Dyfodol yn wasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer y System Cyfiawnder 
Troseddol yn Ne Cymru, o'r gymuned i'r ddalfa i'r carchar ac yn ôl i'r gymuned. Mae'n 
darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau anghlinigol yn y pedwar carchar 
yn y sector cyhoeddus ac yng Ngharchar EM a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc. Ar 
hyn o bryd, mae'r rhai sy'n cael therapi amnewid opiadau yn y carchar (gan y GIG) yn 
cael yr un therapi ar ôl iddynt gael eu rhyddhau ac maent yn cael eu cefnogi tra 
byddant ar drwydded yn y gymuned. 

 
4.7 Atal Troseddu ac Aildroseddu (Nodyn 3) 

 
Dull System Gyfan y Rhaglen Fraenaru i Fenywod a'r Gwasanaeth Ymyrraeth 
Gynnar 18-25 

 
Mae Partneriaeth Gomisiynu wedi'i ffurfio rhwng Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
De Cymru, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf Ei Mawrhydi yng Nghymru a Llywodraeth Cymru i gomisiynu Model Cyflawni 
Dull System Gyfan y Rhaglen Fraenaru i Fenywod ochr yn ochr â'r Gwasanaeth 
Ymyrraeth Gynnar 18-25 oed ledled De Cymru a Gwent. Bydd cyfuno'r gwaith o 
gyflwyno'r Rhaglen Fraenaru i Fenywod a Chynllun Dargyfeirio 18-25 yn darparu dull 
symlach o gyflawni ymyriadau mewn dalfeydd, gan gydnabod y manteision ehangach 
y gellir eu sicrhau drwy ddarparu dull gweithredu wedi'i deilwra at fenywod ac 
oedolion ifanc sy'n dod i gysylltiad â'r System Cyfiawnder Troseddol. Darparwyr y 
gwasanaethau hyn yw Future4 (sef consortiwm sy'n cynnwys G4S, Cymru 
Ddiogelach, Include a Llamau). 

 
Bydd y Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar 18-25 newydd yn cefnogi oedolion ifanc ar y 
cam cyn-statudol (Dargyfeirio a chyn dedfrydu) lle mae'r Rhaglen Fraenaru i 
Fenywod wedi dod yn wasanaeth llawer ehangach a bydd yn darparu ‘Dull System 
Gyfan’ (gan gefnogi menywod ar bob cam o'r system gyfiawnder). Bydd y model 
newydd yn cynnig y cymorth hwn ym mhob Uned Reoli Sylfaenol ledled De Cymru ac 
ni fydd wedi'i gyfyngu mwyach gan god post (yn flaenorol dim ond yng Nghwm Taf a 
Chaerdydd roedd y Cynllun Braenaru Dargyfeirio i Fenywod yn gweithredu). Mae 
gweithgarwch ailgomisiynu o dan un contract hefyd wedi sicrhau arbedion cost 
gwerth £93,752 y flwyddyn sy'n cyfateb i ostyngiad o ryw 29% yn y costau sy'n 
gysylltiedig â darparu gwasanaethau dargyfeirio i oedolion ifanc 18-25 oed. 

 
Mae cyfanswm o fwy na £1.4 miliwn wedi'i neilltuo gan y bartneriaeth gomisiynu i'r 
Rhaglen Fraenaru i Fenywod a'r Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar 18-25 bob blwyddyn 
hyd at 2021 (gyda chyllid ychwanegol posibl o flwyddyn i flwyddyn tan 2023). 

 

Er mwyn lleihau'r galw parhaus ar y system cyfiawnder troseddol yn ystod cyfnod 
COVID-19 (a thu hwnt), mae rhoi'r model Datrysiadau y Tu Allan i'r Llys dwy haen 
newydd, symlach ar waith yn cynnig cyfle i fanteisio ar y ddarpariaeth dargyfeirio y tu 
allan i'r llys bresennol er mwyn treialu gwasanaeth Datrysiadau y Tu Allan i'r Llys ar 
gyfer troseddwyr mynych lefel isel. Byddai hyn yn ei gwneud yn bosibl i 
wasanaethau gael eu darparu i'r rhai sy'n cyflawni troseddau lefel isel yn fynych, y 
gellir eu cosbi drwy ddirwyo'r troseddwr, ei rwymo i gadw'r heddwch neu ei ryddhau'n 
amodol yn y llys. Bydd y garfan hon yn cynnwys nifer o fenywod ac oedolion ifanc 
18-25 oed a fyddai y tu hwnt i'r meini prawf cymhwysedd ‘arferol’ ar gyfer 
Datrysiadau y Tu Allan i'r Llys (gan ddefnyddio'r meini prawf presennol ar gyfer 
troseddu blaenorol). Bydd y cynllun peilot hwn hefyd ar gael i ddynion cymwys dros 
25 oed, sef carfan nas cwmpesir gan y ddarpariaeth ddargyfeirio bresennol yn Ne 
Cymru a Gwent ar hyn o bryd. 
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Mae'n bosibl bod llawer o'r rhai y disgwylir iddynt gael eu hatgyfeirio wedi colli'r cyfle i 
fanteisio ar fentrau ymyrraeth gynnar i'w helpu i fynd i'r afael â'u hymddygiad 
troseddol ac maent bellach yn rhan fawr o'r garfan o droseddwyr mynych.  

 
Mae a wnelo'r buddsoddiad ychwanegol o £99k â pharhad Rheolwr Prosiect 
Camau Cynnar Gyda'n Gilydd, buddsoddiad mewn staff prosiect Teledu Cylch 
Cyfyng cyfnod penodol a dadansoddwr ym maes Rheoli Troseddwyr Integredig. 

 

Iechyd Meddwl 
 

Mae'r Concordat Gofal Brys Iechyd Meddwl yn ddatganiad o ymrwymiad a rennir, 
sydd wedi'i gymeradwyo gan uwch-arweinwyr o'r sefydliadau sy'n chwarae'r rhan 
fwyaf blaenllaw wrth ymateb i argyfwng iechyd meddwl yng Nghymru. Mae'r Heddlu, 
Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid, y GIG, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru, Awdurdodau Lleol a'r trydydd sector wedi ymrwymo i gydweithio i 
wella'r system gofal a chymorth i bobl sy'n wynebu argyfwng oherwydd cyflwr iechyd 
meddwl ac sy'n debygol o gael eu cadw'n gaeth o dan adrannau 135 a 136 o Ddeddf 
Iechyd Meddwl 1983. 

 

Mae'r Concordat yn ei gwneud yn ofynnol i'r partneriaid allweddol hyn gydweithio i 
ymyrryd yn gynnar, os yw'n bosibl, er mwyn lleihau'r tebygolrwydd y bydd pobl yn 
peri risg iddyn nhw eu hunain neu i eraill am fod cyflwr iechyd meddwl wedi dirywio i 
bwynt argyfwng o'r fath. Mae Cynllun Gweithredu Cenedlaethol y Concordat Gofal 
Brys yn cynnwys amcanion allweddol a fydd yn parhau i ddarparu'r ffocws ar gyfer y 
flwyddyn i ddod, gan sicrhau bod blaenoriaethau allweddol yn cael eu cyflawni yn 
Heddlu De Cymru ac, yn bwysicach na dim, yn gwneud gwahaniaeth i'r bobl yn y 
gymuned y mae angen cymorth arnynt. 

 

Mae'r prosiect iechyd meddwl yn ymrwymedig i gefnogi pobl sy'n agored i niwed, 
sydd mewn trallod emosiynol neu seicolegol ac y gall fod angen triniaeth iechyd 
meddwl arnynt. Yn y flwyddyn sydd i ddod, bydd cydweithio â phartneriaid yn 
allweddol er mwyn sicrhau, pan fydd pobl yn defnyddio gwasanaethau, y byddant 
bob amser yn cael eu helpu i ddod o hyd i'r cymorth mwyaf priodol sydd ei angen. Y 
nod fydd sicrhau, ni waeth ym mha sefyllfa y bydd yr angen hwnnw yn codi ac ni 
waeth pa wasanaeth y byddant yn troi ato, y byddant yn cael y cymorth sydd ei 
angen arnynt. Byddant yn parhau â gwaith i sicrhau bod unrhyw ymyriad yn cael ei 
gyflawni heb droi at leoli unigolion yn ddiangen neu'n amhriodol; er enghraifft yn 
nalfeydd yr heddlu. 

 
4.8 Mynd i'r Afael â Chyflawnwyr (Nodyn 4) 

 
I ddechrau roedd rhaglen Drive wedi'i chyfyngu i Gaerdydd a Chwm Taf ac fe'i 
cyflwynwyd mewn partneriaeth â Merthyr Tudful Mwy Diogel. Mae rhaglen Drive yn 
cael ei hymestyn i gynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot 
a Bro Morgannwg yn sgil y penderfyniad i newid i dair Uned Reoli Sylfaenol ledled De 
Cymru a fydd, o reidrwydd, yn cynyddu'r llwyth gwaith o 200 i 360. Bwriedir i'r cyllid 
ddatblygu ac ymgorffori darpariaeth ymyriadau cymunedol ymhellach er mwyn gwella 
diogelwch dioddefwyr drwy ganolbwyntio ar ymyriadau cefnogi ac amharu ar gyfer 
cyflawnwyr trais a chamdriniaeth ddomestig (o unrhyw ryw) 16 oed neu drosodd sy'n 
achosi niwed sylweddol. 

 

Diben Drive – Dull arloesol o ymateb i gyflawnwyr trais domestig a chamdriniaeth 
ddomestig sy'n achosi niwed sylweddol.  Mae'r rhaglen yn herio cyflawnwyr trais a 
chamdriniaeth ddomestig gan newid eu hymddygiad yn llwyr er mwyn sicrhau bod 
dioddefwyr a theuluoedd yn fwy diogel. Y nod yw targedu achos sylfaenol trais a 
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cham-drin domestig a gwella canlyniadau i ddioddefwyr a'u teuluoedd drwy weithio 
gyda phartneriaid a gwasanaethau eraill er mwyn ategu a gwella ymyriadau 
presennol sy'n ysgogi cyflawnwyr i newid eu hymddygiad. 

 

Drwy roi Rhaglen Drive ar waith, rydym wedi llwyddo i atgyfnerthu cydberthnasau 
gwaith gan feithrin hyder yn y rhaglen. Mae tîm Drive yn gweithio gyda phartneriaid 
ac asiantaethau megis Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi ac, o 
ganlyniad, rydym yn gweithio gyda chyflawnwyr sy'n achosi niwed sylweddol y mae 
wedi bod y anodd iawn ymgysylltu â nhw ac yn gwneud cryn gynnydd o ran lleihau 
niwed a sicrhau bod dioddefwyr yn fwy diogel. 

 
Yn lleol, rydym yn gweld gostyngiad sylweddol yn nifer yr ymddygiadau niweidiol y 
rhoddir gwybod amdanynt, gan gyflawnwyr a dioddefwyr/cynghorwyr annibynnol ar 
drais domestig. Mae'r cydberthnasau agos sydd wedi'u meithrin â sefydliadau rheoli 
troseddwyr wedi gwella'r gwaith gyda throseddwyr ac mae'r gwaith gyda seicoleg 
fforensig wedi golygu bod rheolwyr achosion o fewn Drive yn gallu gweithio gyda 
chyflawnwyr achosion cymhleth, rhywbeth na fyddai wedi bod yn bosibl ar ddechrau'r 
rhaglen beilot. 

 
Mae Drive wedi darparu ymyriad ar gyfer y cyflawnwyr hynny sy'n achosi niwed 
sylweddol na fyddent wedi cael unrhyw beth yn flaenorol. Y gyfradd ymgysylltu yw 
87% ac rydym wedi llwyddo i feithrin dealltwriaeth well o anghenion cyflawnwyr, a'r tri 
angen mwyaf o ran cymorth a nodwyd yw camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl 
a phlant, teuluoedd a rhianta. Mae gan 52% o gyflawnwyr 3 angen neu fwy o ran 
cymorth. 

 

Mae'r buddsoddiad uwch o £410k yn adlewyrchu'r penderfyniad i gyflwyno rhaglen 
Drive yn ei chyfanrwydd ledled ardal De Cymru. 

 

4.9 Gwasanaethau Dioddefwyr (Nodyn 5) 
 

Mae'r gwasanaethau i ddioddefwyr a ariennir gan y Comisiynydd wedi parhau i helpu 
dioddefwyr i ymdopi a dod dros effeithiau trosedd, a sicrhau bod y System 
Cyfiawnder Troseddol yn rhoi eu hanghenion gyntaf. Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder 
yn rhoi grant blynyddol i bob Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan ei alluogi i 
benderfynu ar y ffordd orau o gomisiynu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion 
dioddefwyr yn lleol. ‘Ffocws Dioddefwyr’ De Cymru, a ddarperir gan Cymorth i 
Ddioddefwyr, yw ein gwasanaeth craidd i ddioddefwyr.  Mae rhoi help a chymorth 
cyfrinachol am ddim, sy'n seiliedig ar anghenion, i unrhyw un y mae trosedd wedi 
effeithio arno. Dywedodd pobl a ddefnyddiodd y gwasanaeth ac a gafodd eu helpu i 
ddeall y wybodaeth, y cyngor a'r gwasanaethau sydd ar gael iddynt, eu bod yn 
teimlo'n fwy diogel a bod eu hiechyd a'u lles wedi gwella. 

 

Mae'r buddsoddiad uwch o £193k i'w briodoli i fuddsoddiad yn rhaglen strategol 
‘Newid sy'n Para’ a rhaglen strategol Ymyriadau Teuluol a Grymuso Goroeswyr. 
Gwasanaethau Dioddefwyr a Ariennir gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder (Nodyn 6) 

 
Trosglwyddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder y cyfrifoldeb am y rhan fwyaf o 
wasanaethau dioddefwyr i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, a 2015/16 oedd y 
flwyddyn gyntaf pan gafodd y gwasanaeth ei ariannu'n llawn. Y dyraniad grant ar 
gyfer 2020/21 oedd £1.635m ac, er nad yw'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi 
cyhoeddi'r un dyraniad arian parod ar gyfer 2020/21 eto, mae'n debygol y bydd yr 
heddlu yn cael y swm hwn. Gellir defnyddio'r grant i gomisiynu amrywiaeth o 
wasanaethau er mwyn helpu dioddefwyr i ymdopi â throseddau a dod drostynt, gan 
gynnwys atebion cyfiawnder adferol. Mae rhan o'r cyllid wedi'i neilltuo i wasanaethau 
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sy'n benodol ar gyfer dioddefwyr y mae achosion o Gam-drin Plant yn Rhywiol neu 
Gamfanteisio ar Blant wedi effeithio arnynt. Rhoddir y gyfran fwyaf o'r grant (£0.84m) 
i Cymorth i Ddioddefwyr sydd, drwy gyflwyno Ffocws Dioddefwyr De Cymru, yn 
darparu amrywiaeth o gymorth a chyfleoedd ymgysylltu i ddioddefwyr troseddau yn 
Ne Cymru sydd wedi rhoi caniatâd iddo gysylltu â nhw. Mae gwasanaethau mwy 
arbenigol e.e. gwasanaethau eirioli a chymorth yn y llys, dioddefwyr ifanc troseddau, 
yn cael eu comisiynu i ategu'r gwasanaeth hwn a ddarperir ym mhob rhan o'r heddlu. 

 

4.10 Yr Uned Atal Trais (Nodyn 7) 
 

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cadarnhau y byddwn yn cael £880k ychwanegol ar gyfer 
2021/22. Bwriedir i'r grant adeiladu ar Uned Lleihau Trais sy'n bodoli eisoes, sy'n 
dwyn ynghyd yr heddlu, llywodraeth leol, gweithwyr iechyd ac addysg proffesiynol, 
arweinwyr cymunedol a phartneriaid allweddol eraill er mwyn mynd i'r afael â thrais 
difrifol a'r ffactorau sy'n ei achosi. 

 

Y Swyddogaeth Graidd yw cynnig arweiniad, sefydlu Aelodaeth Graidd a, gan weithio 
gyda phob asiantaeth berthnasol sy'n gweithredu'n lleol, gydgysylltu'r ymateb lleol i 
drais difrifol mewn ffordd strategol. 

Bydd yr uned atal trais yn cefnogi dull iechyd cyhoeddus amlasiantaethol hirdymor o 
atal trais difrifol a mynd i'r afael ag ef, yn unol â'r Strategaeth: 

• Sy'n canolbwyntio ar boblogaeth ddiffiniedig 

• Sy'n cyflawni gyda chymunedau ac ar eu cyfer 

• Nad yw wedi'i gyfyngu gan ffiniau sefydliadol na phroffesiynol 

• Sy'n canolbwyntio ar lunio atebion hirdymor yn ogystal â byrdymor 

• Sy'n seiliedig ar ddata a gwybodaeth i nodi'r baich ar y boblogaeth, gan 
gynnwys unrhyw anghydraddoldebau 

• Sy'n seiliedig ar dystiolaeth o effeithiolrwydd i fynd i'r afael â'r broblem 
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5.0 Y CYD-DESTUN STRATEGOL – YSTYRIAETHAU CYFLAWNI GWEITHREDOL 
 

5.1 Y Cyd-destun Gweithredol 
 

Heddlu De Cymru yw'r heddlu prysuraf yng Nghymru, ac un o'r rhai prysuraf yn 
genedlaethol o ran nifer y troseddau fesul 1,000 o'r boblogaeth. Mae'n cynnwys 64 o'r 
100 o gymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru (ac yn wir Ewrop). Mae'n 
darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl – 42% o boblogaeth Cymru; gan reoli 
tua 43% o gyfanswm nifer y troseddau yng Nghymru; ac yn y 12 mis hyd at fis 
Tachwedd 2020 ymdriniodd yr Heddlu â'r canlynol: 

 

 
Digwyddiadau; 347,936 

Arestiadau (gan gynnwys achosion o 
ymbresenoli'n wirfoddol); 

37,336 

Galwadau brys (999); 195,119 

Galwadau nad oeddent yn rhai brys (101); 486,041 

Achosion o bobl ar goll 6,508 

Digwyddiadau a gofnodwyd yn ymwneud ag 
iechyd meddwl  

23,674 

 
 

Heddlu De Cymru yw heddlu strategol Cymru, sy'n darparu gwasanaeth lleol yn ogystal 
â chymorth ar gyfer digwyddiadau cenedlaethol mawr y tu allan i ardal yr Heddlu. 

 
Mae'r Heddlu yn plismona bron 600 o ddigwyddiadau bob blwyddyn sy'n gofyn am 
wahanol lefelau o ymyrraeth gan yr heddlu o ran cynllunio ac adnoddau. Gall y rhain 
gynnwys plismona gemau pêl-droed yr Uwchgynghrair a gemau pêl-droed Ewropeaidd a 
Rhyngwladol, gemau criced a rygbi rhyngwladol a digwyddiadau chwaraeon eraill, 
cyngherddau, ymweliadau brenhinol, digwyddiadau Milwrol Cyhoeddus, gwrthdystiadau 
a gorymdeithiau protest a phlismona dyddiadau allweddol ar gyfer yr economi liw nos 
yng Nghaerdydd ac Abertawe ac ati. 

 
Mae maint a chymhlethdod y digwyddiadau y mae Heddlu De Cymru yn ymdrin â hwy'n 
rheolaidd a'r materion ychwanegol sy'n rhan o blismona Prifddinas yn ei wneud yn 
unigryw yng Nghymru ac yn fwy cyffredinol. 

 

5.2 Canfyddiad y Cyhoedd a Chofnodi Troseddau gan yr Heddlu 
 

De Cymru oedd un o'r heddluoedd cyntaf i ddechrau cofnodi troseddau yn y tarddle (neu 

ar y pwynt cofnodi), sydd wedi arwain at fwy o gywirdeb wrth gofnodi troseddau, lle 

mae'r gwahaniaeth rhwng troseddau y rhoddwyd gwybod amdanynt, troseddau a 

gofnodwyd, a'r amcangyfrif o drosedd wedi lleihau o un flwyddyn i'r llall. Dengys y graff 

canlynol sut mae proffil troseddau o fewn ardal Heddlu De Cymru wedi newid dros y 40 

mlynedd diwethaf, gyda mwy o gydgyfeirio rhwng troseddau a brofwyd mewn 

gwirionedd gan y cyhoedd (a fesurwyd gan Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr, sef 

Arolwg Troseddu Prydain gynt) a throseddau a gofnodwyd, fel y rhoddwyd gwybod i'r 

heddlu amdanynt. 



18 

 

 

 
 

 

Dengys data'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer 2020 fod y potensial ar gyfer dioddef 
troseddau yn newid o'r byd ffisegol i'r byd rhithwir ac ystyrir mai Twyll yw'r prif gategori 
gyda nifer cynyddol o ddioddefwyr. 

 
 

 

 
Dengys gwaith dadansoddi pellach gan y SYG mai Dynladdiadau, Troseddau'n ymwneud 
â Chyllyll a Lladrata sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf o flwyddyn i flwyddyn. 
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5.3 Troseddau Cyfundrefnol Difrifol/Terfysgaeth 
 

Mae'r pedwar heddlu yng Nghymru yn cydweithio i wneud ymrwymiad sylweddol i 
drechu troseddoldeb sy'n gweithredu ar lefel ranbarthol a chenedlaethol sydd nid yn 
unig o fudd i gymunedau ardal Heddlu De Cymru ond hefyd y rhai yn yr heddluoedd 
cyfagos. 

 
Heddlu De Cymru yw'r heddlu rhanbarthol arweiniol o ran Troseddau Difrifol a 
Chyfundrefnol, a chaiff gyllid wedi'i neilltuo'n benodol ar gyfer Uned Eithafiaeth a 
Gwrthderfysgaeth Cymru gyfan, Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol sy'n 
cwmpasu Uned Cudd-wybodaeth Ranbarthol, a Thîm Adennill Asedau Rhanbarthol. 
Hefyd, drwy gyllid cydweithredol, mae wedi sefydlu Tasglu Rhanbarthol ynghyd â nifer 
o fentrau eraill i fynd i'r afael â materion trawsffiniol ar y cyd â heddluoedd eraill yng 
Nghymru a Lloegr. 

 

Tarian yw ein huned ymgyrchoedd ar y cyd (gyda Heddlu Gwent a Heddlu Dyfed 
Powys) ar gyfer troseddau difrifol a chyfundrefnol. Ariennir yr uned gan sawl ffrwd 
grant ar wahân o wahanol fentrau a sefydlwyd gan y Swyddfa Gartref, sy'n cael arian 
cyfatebol a'u cynyddu gan gyfraniadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu o 
heddluoedd sy'n cydweithio â Heddlu De Cymru. Gofyniad Heddlu De Cymru ar gyfer 
Tarian yw 54%. 

 

Mae'r uned wedi gweld gostyngiadau sylweddol mewn lefelau cyllid grant cyffredinol 
dros y pedair blynedd diwethaf ac mae'r bylchau hyn wedi'u llenwi o gyfuniad o 
Gronfeydd wrth Gefn a glustnodwyd a chyfraniadau ychwanegol gan Gomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu. Mae cryn ansicrwydd o hyd ynglŷn â pharhad y ffrydiau Cyllid 
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Grant eraill (sy'n parhau i gael eu cario drosodd ar sail setliad blwyddyn) a dull 
cyllido'r Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol yn gyffredinol yn y dyfodol, sy'n 
golygu ei bod yn anodd cynllunio ar gyfer yr uned yn y tymor canolig. 

 
Mae rhwydwaith yr Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol yn parhau i geisio 
sicrhau trefniant cyllido a gyflawnir yn fwy canolog ac yn fwy cyson ac mae 
trafodaethau yn parhau i wneud darpariaeth ar gyfer Unedau Troseddau Cyfundrefnol 
Rhanbarthol yn ofyniad statudol. Os rhoddir y cynlluniau hyn ar waith, mae'n debygol 
y bydd yr effaith ar gyllid heddluoedd lleol ar gyfer Unedau Troseddau Cyfundrefnol 
Rhanbarthol yn newid gyda'r posibilrwydd o frigdorri cyllid heddluoedd yn cael ei 
ystyried. 

 
Yn ddiweddar, rhoddodd rhwydwaith cenedlaethol yr Unedau Troseddau 
Cyfundrefnol Rhanbarthol system pennu tasgau ar gyfer Troseddau Difrifol a 
Chyfundrefnol ar waith, sy'n ddull system gyfan o nodi, asesu a blaenoriaethu'r risg, y 
niwed a'r bygythiad gan droseddoldeb cyfundrefnol. Bwriedir iddi ddarparu dull cyson 
o reoli bygythiadau ym mhob un o'r tair haen o weithgarwch gorfodi'r gyfraith. 

 
Bydd y Rhaglen ar gyfer Recriwtio Mwy o Swyddogion yr Heddlu hefyd yn effeithio ar 
y gwasanaeth a ddarperir gan Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol, gydag 
11 o swyddi ditectifs ychwanegol yn cael eu pennu i Tarian ar gyfer 2021/22 ac, o 
bosib, hyd at 35 yn rhagor yn y cyfnod ariannol nesaf. Nid yw Cyngor Cenedlaethol 
Prif Swyddogion yr Heddlu wedi cytuno ar ystyriaethau ar gyfer recriwtio swyddogion 
mynediad uniongyrchol i Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol ac, felly, 
mae'n anochel y bydd angen i'r gofynion hyn o ran adnoddau gael eu bodloni o nifer 
presennol y ditectifs yn lleol. Bydd yn anodd recriwtio swyddogion i'r meysydd 
arbenigol hyn, yn enwedig o ystyried y problemau presennol o ran gwydnwch ditectifs 
y mae'r heddluoedd yn eu hwynebu. 

 
5.4 Yr Uned Arfau Tanio Ranbarthol ar y Cyd 

 
Ers i'r cydweithrediad Arfau Tanio Rhanbarthol ar y Cyd rhwng Heddlu De Cymru, 
Heddlu Dyfed Powys a Heddlu Gwent gael ei sefydlu yn 2012, mae'r galw am 
alluoedd arfau tanio gweithredol wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn. Cynhaliwyd 
adolygiad o'r agweddau gweithredol a'r agweddau cyllido ar yr uned ranbarthol yn 
2019/20 a arweiniodd at nifer o argymhellion ac addasiad i drefniadau cyllido'r uned 
ranbarthol sy'n adlewyrchu'r galwadau presennol ar yr uned yn fwy cywir. Er mwyn 
gweithredu ar argymhellion adolygiad 2019 a recriwtio'r nifer sylweddol o swyddogion 
sydd eu hangen i sicrhau bod gan yr uned gapasiti gweithredol, bydd angen i'r 
cyfraniadau gan y tri heddlu/Comisiynwyr yr Heddlu gynyddu'n sylweddol yn 2021/22 
ac yn y tymor canolig. Cyfran Heddlu De Cymru o'r swm ychwanegol hwnnw fydd 
50%. Mae galluoedd Arfau Tanio Gwrthderfysgaeth cenedlaethol (Swyddogion Arfau 
Tanio Arbenigol Gwrthderfysgaeth) yn ardal De Cymru yn bodoli ochr yn ochr â'r 
uned arfau tanio ranbarthol ac mae'n cynnwys 32 o swyddogion arfau tanio arbenigol 
gwrthderfysgaeth, gyda hanner y swyddi yn cael eu hariannu gan yr Uned Arfau 
Tanio ar y Cyd a'r hanner arall drwy Ddyraniad Grant y Swyddfa Gartref 

 

Cydnabyddir bod gan y bygythiad gwrthderfysgaeth ôl troed lleol ac, felly, drwy gydol 
y cyfnod o gyni cyllidol, mae Heddlu De Cymru wedi diogelu plismona cymdogaeth ac 
adnoddau ymateb. Mae'r strategaeth yn cydnabod yr angen i gydfuddsoddi mewn 
cyfleusterau hyfforddiant priodol er mwyn sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i fynd i'r 
afael ag unrhyw her weithredol yn y maes hwn. Mae gofyniad gweithredol ar gyfer 
cyfleuster hyfforddiant arfau tanio tri-heddlu newydd (Heddlu Gwent, Heddlu Dyfed 
Powys a Heddlu De Cymru) wedi'i dderbyn gan Gomisiynwyr y tri heddlu a disgwylir 
i'r broses o gaffael y tir yn y lleoliad gofynnol gael ei chwblhau cyn 1 Ebrill 2021. 
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5.5 Canfyddiadau Allweddol – Asesiad o Fygythiad, Risg a Niwed Gweithredol Strategol 

 

Bygythiad 
Strategol 

Is-flaenoriaethau 

Twyll • Dioddefwyr sy'n Agored i Niwed 

• Cymhleth a Heb fod yn Gymhleth 

Diogelu Pobl sy'n 
Agored i Niwed 

• Cam-drin Plant (Corfforol, Emosiynol ac Esgeulustod) 

• Trais a Cham-drin Domestig 

• Cam-drin a Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant 

• Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl 

• Trais Rhywiol a Throseddau Rhywiol Difrifol 

• Stelcio a Phobl ar Goll 

Seiber • Troseddau sy'n Dibynnu ar Ddulliau Seiber 

• Delweddau Anweddus o Blant 

• Meithrin perthynas amhriodol 

• Troseddau'n ymwneud ag Ysgogi i Gyflawni Trosedd 

Terfysgaeth 
ac Eithafiaeth 

• Eithafiaeth Adain Dde 

• Terfysgaeth sy'n Gysylltiedig ag Islamaeth neu a Ysgogir gan 
Islamaeth 

• Rheoli Troseddwyr 

Troseddau 
Cyfundrefnol 
Difrifol 

• Marchnadoedd Cyffuriau sy'n Achosi Problemau 

• Masnachu a Chyflenwi Cyffuriau 

• Camddefnyddio Sylweddau a Llinellau Cyffuriau 

• Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl 

Plismona • Delio â Digwyddiad Terfysgol 

• Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd (lle mae rhywun wedi'i ladd neu wedi'i 
anafu'n ddifrifol) 

• Digwyddiadau Cerddoriaeth Didrwydded neu Gynulliadau Digymell 

 
5.6 Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol, Diogelu Pobl sy'n Agored i Niwed a Thrais 

Difrifol yw'r tri bygythiad cyffredinol mwyaf i'r Heddlu o hyd.  
 

Y 10 risg weithredol strategol yn nhrefn eu blaenoriaeth sy'n gofyn am 
ymateb plismona yw: 

 
1. Masnachu a Chyflenwi cyffuriau; 

2. Trais a Cham-drin Domestig; 

3. Camfanteisio ar Blant yn Rhywiol a'u Cam-drin; 

4. Twyll (Dioddefwyr sy'n Agored i Niwed); 

5. Delio â digwyddiadau Terfysgol lleol; 

6. Troseddau'n ymwneud â Chyllyll (annomestig); 

7. Cam-drin ar sail Anrhydedd a Phriodas dan Orfod; 

8. Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl; 

9. Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd (lle mae rhywun wedi'i ladd neu wedi'i anafu'n ddifrifol);  

10. Trais Rhywiol a Throseddau Rhywiol Difrifol (Oedolion). 

 
Y risgiau uchaf a nodwyd o hyd yw'r rhai sy'n ymwneud mewn rhyw ffordd â cham-
drin neu gamfanteisio ar bobl ifanc neu bobl agored i niwed. Mae trais yn ffactor sy'n 
ymwneud â bron dau o bob tri o'r meysydd risg uchaf naill ai fel canlyniad 
uniongyrchol neu anuniongyrchol. Amddiffyn pobl sy'n agored i niwed rhag 
camfanteisio a niwed yw'r prif faes o hyd sydd â'r lledaeniad ehangaf o risg i'r Heddlu.  
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Mae'r Heddlu wedi gweithio'n galed i fynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol sy'n 
gysylltiedig â Llinellau Cyffuriau. Yn ddiau, mae buddsoddi mewn rhagweithioldeb 
wedi atal niwed, ond mae lefelau'r camfanteisio ar y rhai sy'n agored i niwed yn 
parhau i achosi pryder gwirioneddol gydag unigolion sy'n delio cyffuriau yn dod yn 
fwyfwy treisgar a didrugaredd. 

 
Mae troseddau mwy traddodiadol sy'n gysylltiedig ag eiddo megis bwrgleriaeth, 
lladrad a throseddau'n ymwneud â cherbydau yn parhau i sgorio'n gymharol isel o 
gymharu â meysydd risg uwch cam-fanteisio, niwed neu drais. 

5.7 Materion Trawsbynciol 

COVID-19 

Bydd maint y dirywiad economaidd a pha mor gyflym y bydd y wlad yn adfer ar ôl y 
pandemig yn llywio'r dirwedd troseddu ac anhrefn ar ôl y pandemig yn llwyr yn y 
tymor canolig i'r hirdymor. Mae lefelau uwch o Drais Difrifol a Cham-drin Domestig yn 
debygol o barhau o ganlyniad i hynny. Mae pobl yn treulio mwy o amser ar-lein – sy'n 
cynyddu'r risg o we-rwydo, meithrin perthynas amhriodol, ymosodiadau seiber a 
blacmel rhywiol. Yn fwyfwy, mae pobl yn dewis gwneud taliadau ar-lein sydd, unwaith 
eto, yn cynnig cyfleoedd ar gyfer twyll ar-lein. 

 
Ymadael â'r UE 
Ymadawodd y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd ar 1 Ionawr 2021. Mae'r 
goblygiadau llawn i Asiantaethau Gorfodi'r Gyfraith yn aneglur o hyd ond, yn seiliedig 
ar brofiad cyn i'r DU ymadael â'r UE, mae'n debygol y byddant yn nodedig ac yn 
barhaus ac y byddant yn cynnwys y canlynol:- 

 

• Sut mae Asiantaethau Gorfodi'r Gyfraith yn rhyngweithio â gwledydd 
Ewropeaidd – h.y. rhannu gwybodaeth, Gwarantau Arestio Ewropeaidd ac 
Interpol ac ati; 

• Statws Mewnfudo gwladolion yr UE a'r cynnydd yn nifer y Troseddau Mewnfudo;  

• Yr effaith ar yr economi. 

Gallu ac Adnoddau 
Cymhlethdod cynyddol ymchwiliadau, rhestr gynyddol o flaenoriaethau risg uchel i'w 
rheoli a phrinder staff a ditectifs hyfforddedig. Roedd tynnu staff o Unedau Rheoli 
Sylfaenol i gefnogi ymchwiliadau i laddiadau ac ymchwiliadau eraill yn cael effaith 
anghymesur ar y gwasanaethau a oedd yn cael eu darparu. 

 
5.8 Iechyd Meddwl 

 
Y “dangosydd” iechyd meddwl a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru ac eraill yw'r 
defnydd o bwerau o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl (a elwir yn Bwerau Adran, sy'n 
cyfeirio at Adran 136 yn ogystal ag Adran 135), mae'n ffaith bod y defnydd o'r pwerau 
hynny – a'r defnydd o gell heddlu yn fwy cyffredinol – yn deillio o ddiffyg 
darpariaeth amgen sydd ar gael yn gyflym ac yn hawdd, yn enwedig yn ystod y nos 
ac ar y penwythnos. 

 
Weithiau, mae'r unigolion yn y ddalfa o dan ddylanwad cyffuriau a/neu alcohol ac 
maent yn cael eu cadw'n gaeth er mwyn sicrhau eu diogelwch yn ogystal â diogelwch 
y cyhoedd ac rydym yn glir mai diffyg dewisiadau amgen sydd wrth wraidd y 
broblem, nid plismona. 

 
Mae Heddlu De Cymru wedi cytuno y byddai pob plentyn a pherson ifanc a oedd yn 
cael eu cadw'n gaeth o dan adran 136 yn cael eu cymryd i le diogel ac na ddylid byth 
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defnyddio dalfeydd yr heddlu. Mae hyn yn dibynnu ar argaeledd lleoliadau diogel 
amgen i bobl ifanc. 
 
Ers mis Tachwedd 2015, mae'n ofynnol i swyddogion yr heddlu gysylltu â'r timau 
argyfwng yn y tri Bwrdd Iechyd Lleol i gael cyngor cyn gwneud unrhyw benderfyniad i 
gadw person o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Dylai defnyddio'r llinellau cyngor fod o 
fudd i'r heddlu drwy leihau'r amser a dreulir yn hebrwng carcharorion o dan A136 a 
darparu gwell gwasanaeth i'r rhai sy'n wynebu argyfwng, yn ogystal â chynnig dewis 
amgen yn lle defnyddio A136. 

 

Mae'r Heddlu wedi llofnodi addewid 'Amser i Newid Cymru' – mis Rhagfyr 2015 i 
ddechrau ar nifer o fesurau ar gyfer ei weithlu a phartneriaid allanol. Mae'r Prif 
Gwnstabl a'r Comisiynydd wedi cynnal cynllun Cerdyn Cadw'n Ddiogel i bobl â 
salwch meddwl, anableddau dysgu a dementia. Cafodd y cynllun ei ddylunio gan 
aelodau o staff yn y Ganolfan Ymateb yn seiliedig ar brofiad o'i angen. 

 
Gwasanaeth Brysbennu Iechyd Meddwl 

 
Ym mis Rhagfyr 2018, lluniodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru adroddiad o'r enw 
‘Busnes pawb – adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru’ a argymhellodd y dylai 
Llywodraeth Cymru ddatblygu model brysbennu iechyd meddwl i Gymru gyfan. 
Byddai hyn yn cynnwys lleoli Nyrsys Seiciatrig Cymunedol yn Ystafelloedd Rheoli'r 
Heddlu i roi cyngor ac arweiniad i'r rhai a oedd yn wynebu argyfwng iechyd meddwl. 
Nododd yr adroddiad y dylai'r gwaith hwn gael ei wneud o fewn yr amserlen o chwe 
mis a nodir yn adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, ‘Cadernid Meddwl’. 
Mae Concordat Gofal Brys Cymru 2019-22 hefyd yn nodi bod angen sicrhau bod 
cyngor/cymorth clinigol o ran iechyd meddwl ar gael mewn amser real yn 
Ystafelloedd Rheoli'r Heddlu ac y dylai cyngor proffesiynol ar iechyd meddwl bob 
amser fod ar gael i'r Heddlu. 

 

Cynhaliodd Heddlu De Cymru Gynllun Peilot Brysbennu Iechyd Meddwl Canolfan 
Gwasanaethau Cyhoeddus a oedd yn ymarfer ‘profi a dysgu’ mewn partneriaeth â'r 
tri Bwrdd Iechyd, sef Caerdydd a'r Fro, Bae Abertawe (Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg gynt) a Chwm Taf. Nod y cynllun peilot yw sicrhau bod pobl sy'n wynebu 
argyfwng Iechyd Meddwl a/neu sydd mewn trallod yn cael y cymorth a'r ymyrraeth 
angenrheidiol ar adeg y cyswllt cyntaf ac y caiff Adran 136 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl 
ei defnyddio'n briodol a dim ond pan fydd yn gwbl angenrheidiol gan swyddogion yr 
heddlu. Cafodd y cynllun peilot ei ariannu'n llwyr gan Heddlu De Cymru (£300k) am y 
cyfnod rhwng mis Ionawr 2019 a mis Rhagfyr 2019, gydag estyniad am dri mis arall 
yn cael ei ariannu gan y Byrddau Iechyd. 

 

Lluniwyd adroddiadau gwerthuso annibynnol a nododd ei bod ymddangos bod 
yr ymdrech fawr a wnaed i wella'r ffordd yr ymdrinnir â phobl â phroblemau iechyd 
meddwl pan ddônt i sylw Heddlu De Cymru a'i bartneriaid yn gwneud gwahaniaeth 
ond bod angen rhagor o ddata er mwyn sefydlu prosesau dadansoddi tueddiadau 
ystyrlon. Rhoddir crynodeb o'r canfyddiadau isod: 
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5.9 Crynodeb – Asesiad o Fygythiad, Risg a Niwed Gweithredol  
 

Defnyddir yr asesiad o fygythiad, risg a niwed gweithredol yn bennaf i flaenoriaethu'r 
defnydd o adnoddau arbenigol. Fodd bynnag, mae cymhlethdod y bygythiad yn cael 
effaith sylweddol ar y sefydliad cyfan. Felly, mae'r Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig yn ystyried yr adnoddau ychwanegol sydd eu hangen i gynnal gallu a 
chapasiti yn ogystal â'r angen i ganolbwyntio'r buddsoddiad o'r Rhaglen ar gyfer 
Recriwtio Mwy o Swyddogion ar feysydd a nodwyd gan yr asesiad o'r bygythiad. 
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6.0 Y Cyd-destun Strategol – SEFYLLFA ARIANNOL HEDDLU DE CYMRU A 
GWERTH AM ARIAN 

 
6.1 Rheoli ansicrwydd a'r goblygiadau ariannol sy'n gysylltiedig â'r risgiau a'r 

cyfleoedd a nodwyd. 
 

Mae gan Heddlu De Cymru fframwaith rheoli risg cadarn sydd wedi bod yn destun y 
broses sicrwydd llywodraethu mewnol uchaf (o swyddogaethau archwilio annibynnol). 
Mae'r prosesau busnes ategol yn sicrhau ein bod yn gwneud penderfyniadau 
ynghylch adnoddau i liniaru'r risg a nodwyd ac achub ar gyfle. 

 

6.2 Caiff y Gofrestr ei hystyried yn rheolaidd gan y Cyd-bwyllgor Archwilio er mwyn 
sicrhau bod prosesau rheoli risg a chyfleoedd yn gweithredu yn ôl y bwriad mewn 
gwirionedd, a'u bod yn effeithiol a'u bod wedi'u hymgorffori. 

 
6.3 Mae'r Strategaeth Ariannol hon wedi ystyried y goblygiadau i adnoddau sy'n deillio o'r 

Cynllun Heddlu a Throseddu sydd, yn ei dro, wedi ystyried y bygythiadau ehangach i 
ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yn Ne Cymru. 

 
6.4 Mae'r gofrestr ansicrwydd wedi nodi nifer o fygythiadau sy'n gysylltiedig â'r 

amgylchiadau economaidd presennol yr ymhelaethir arnynt yn yr adroddiad hwn. 
Hefyd, mae nifer o oblygiadau pwysig i adnoddau sy'n deillio o'r risgiau a'r cyfleoedd 
a nodwyd, fel a ganlyn: 

 

• Yn y tymor canolig, bydd angen adnewyddu'r Rhwydwaith Cyfathrebu 
Gwasanaethau Brys diogel ac mae cynlluniau i sicrhau parhad cyfarpar a 
gwasanaeth yn cael eu datblygu yn genedlaethol. Bydd angen ariannu'r 
dyfeisiau a ddelir yn y llaw yn ogystal â'r dyfeisiau mewn cerbydau yn lleol ac 
adlewyrchir hyn fel gofyniad cyllid o £11m yn y rhaglen gyfalaf; 

 

• Mae cyflwr cyffredinol ystad yr heddlu yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol 
nad yw'n cael ei ariannu mwyach o ddyraniad grant cyfalaf uniongyrchol na 
chyllid PFI â chymorth. Gallai fod angen buddsoddi hyd at £93m ac mae hyn 
yn dal i fod yn risg. Bydd y materion hyn yn parhau i gael eu rheoli ar sail risg 
yn y dyfodol, yn enwedig gan fod y mesurau cyni cyllidol estynedig yn 
cynyddu'r risg mewn meysydd seilwaith hanfodol eraill. Felly, bydd y risg i'r 
buddsoddiad yn yr ystad yn parhau yn y dyfodol agos. Adlewyrchir y gofyniad 
heb ei ariannu hysbys hyd at 2024 yn y Targed Cronfa Gyfalaf Wrth Gefn fel 
£18m; 

 

• Gallai'r amgylchedd economaidd parhaus danseilio ymrwymiad y 
Comisiynydd i ddatblygu dull partneriaeth o ymdrin â throseddu ac achosion 
troseddu. Mae'r Comisiynydd a phartneriaid mewn Llywodraeth Leol wedi 
barnu, mewn cyfnod o doriadau llym mewn gwasanaethau cyhoeddus, fod eu 
dyletswydd gyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud mwy drwy 
weithio mewn partneriaeth a chydweithio yn hytrach na chilio i seilos ar 
wahân. Dull gweithredu datganedig y Comisiynydd, a gefnogir yn gryf gan y 
Prif Gwnstabl, yw, os oes rhaid i ni grebachu oherwydd toriadau ariannol yna 
mae'n rhaid i ni 'Grebachu Gyda'n Gilydd yn hytrach na Chrebachu Ar 
Wahân". Fodd bynnag, mae'r pwysau economaidd y mae cyrff cyhoeddus yn 
eu hwynebu bellach yn ehangach ac mae risg y bydd sefydliadau yn ceisio 
cyfyngu eu gweithgarwch i'w swyddogaethau statudol craidd. Yn benodol, 
mae risg wirioneddol y gallai mesurau atal ddioddef mewn amgylchedd o'r 
fath. Bydd y Comisiynydd yn cynnal y Gronfa Lleihau Troseddu ac Anhrefn yn 
2020/21 ar yr un lefel arian parod â'r flwyddyn flaenorol er mwyn dangos ei 
ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth. Mae'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl 
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wedi trafod y materion hyn yn eu cyfarfod chwarterol rheolaidd ag Arweinydd 
a Phrif Weithredwr pob un o'r saith awdurdod lleol ledled De Cymru. 

 

• Pandemig Byd-eang y Coronafeirws – hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2020, 
mae'r Heddlu wedi gwario £2.5m mewn ymateb i'r pandemig a rhagwelir y 
bydd gwariant hwn yn cyrraedd £3.8m erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. 
Cyflwynir ffurflenni misol ond, ar hyn o bryd, mae llai na £0.3m wedi'i ad-dalu 
i'r Heddlu ac mae'r swm hwn yn ymwneud â gwariant ar gyfarpar diogelu 
personol yn ogystal ag incwm a gollwyd. 

 

6.5 Datganiad Rheoli'r Heddlu ac Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2021. 
 

Mae Heddlu De Cymru yn flaengar o ran ei waith cynllunio ariannol ac mae'r 
strategaeth ariannol hon wedi ystyried goblygiadau adnoddau darparu gwasanaeth 
effeithiol o fewn yr amlen adnoddau a sefydlwyd gan y Llywodraeth ac ystyriaethau 
praesept yr heddlu cyfrifol. 

 
Fodd bynnag, ceir pwysau pellach o ran adnoddau a aseswyd ac a ystyriwyd fel rhan 
o Ddatganiad Rheoli Blynyddol yr Heddlu a fesurir ac a grynhoir isod gyda manylion 
pellach yn Atodiad 5A. Bydd y gofynion hyn yn cael eu cyflwyno fel rhan o gyflwyniad 
cyffredinol yr heddlu i'r Swyddfa Gartref ac yna i'r Trysorlys er mwyn sicrhau mwy o 
werthfawrogiad o'r pwysau sylfaenol o ran adnoddau sy'n wynebu plismona. 

 

 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Cyfanswm

£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Pobl 11,665 13,710 9,715 3,235 250 0 38,575

Hyfforddiant 154 40 194

Technoleg 2,522 8,400 33,650 44,572

Cludiant 30 40

Corfforaethol 7,426 500 2,250 2,250 2,250 2,000 16,676

Cyfansymiau 21,797 21,797 45,665 5,485 2,500 2,000 100,057
 

 
 

6.6 Cronfeydd wrth Gefn a Darpariaethau 
 

Mae rhwymedigaeth ar Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ystyried y setliad yn ei 
gyfanrwydd wrth ystyried sut i bennu'r gyllideb ar gyfer 2021/22 ac mewn 
blynyddoedd dilynol, gan gynnwys asesiad o'r gronfa wrth gefn. Dangosir y 
Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn yn Rhan D o'r strategaeth hon. 

 
Mae'r tabl isod yn dangos y balans a ragwelir yn ein Cronfeydd Wrth Gefn ar ddiwedd 
Mawrth 2021 yn erbyn y lefel darged angenrheidiol ac mae'n dangos diffyg o £23.2m 
yn y cronfeydd wrth gefn, 
gan adlewyrchu'n bennaf y cyllid hysbys sydd ei angen i fynd i'r afael â'r problemau 
hysbys sy'n ymwneud â'r Strategaeth Ystadau, sef, yn bennaf, yr ôl-groniad o waith 
arolygu cyflwr Eiddo a'r bwlch heb ei ariannu presennol yn y rhaglen gyfalaf tymor 
canolig. Er mai'r opsiwn wrth gefn yw pontio'r bwlch hwn drwy fenthyciad hirdymor, 
dylid manteisio ar unrhyw gyfleoedd i leihau'r gofyniad benthyca drwy arbedion i 
ddisodli'r gronfa gyfalaf wrth gefn sydd wedi'i lleihau. 

 

At hynny, nododd y strategaeth ystadau 10 mlynedd fod angen adnewyddu'r ystad 
dalfeydd a phencadlys yr Unedau Rheoli Sylfaenol yn ardal orllewinol yr heddlu yn 
ogystal â rhesymoli ymhellach rai swyddfeydd gwael iawn mewn lleoedd fel Treforys. 
Dengys yr amcangyfrifon cychwynnol  
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fod angen £30m, sydd y tu hwnt i orwel cynllunio'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

 
 

Cronfeydd wrth Gefn a Darpariaethau 

 
Rhagamcaniad 

2020/21 

 
£m 

 
Targed 

2021/22 

 
£m 

 

Diffyg 

 

£m 

Cronfeydd wrth Gefn nas Dyrannwyd    

Cronfa wrth Gefn Gyffredinol 9.9 11.1 1.2 

Cronfa wrth Gefn Iechyd a Llesiant 1.3 0.7 0.0 

Cronfeydd wrth Gefn a Glustnodwyd    

Gofynion Penodol 1.9 1.9 0.0 

Cronfa Bartneriaeth 1.0 1.0 0.0 

Cronfa Gyfalaf Wrth Gefn 9.8 31.8 22.0 

Darpariaethau    

Rhwymedigaethau Yswiriant 4.7 4.7 0.0 

Cyfanswm 28.6 51.2 23.2 

 
6.7 Cronfa wrth Gefn Gyffredinol 

 
Ceir gofyniad i gynnal balansau ar lefel ddoeth yn unol ag egwyddorion a chanllawiau 
rheoli ariannol cadarn. Mae'n bwysicach fyth, mewn cyfnod o gyni cyllido (pan fo 
hyblygrwydd cyllidebol wedi'i gyfyngu'n sylweddol) fod lefel ddigonol o gronfeydd wrth 
gefn yn cael ei chynnal er mwyn osgoi effaith andwyol ar gynlluniau plismona os bydd 
digwyddiad neu ddigwyddiadau critigol. 

 

Felly, byddai egwyddorion ariannol cadarn yn argymell darpariaeth o 1% o leiaf ar 
gyfer digwyddiadau mawr, 1% ar gyfer risg arian parod weithredol o ddydd i ddydd ac 
1% ar gyfer digwyddiadau anhysbys eraill. Byddai hyn yn awgrymu y dylid cynnal 
Gronfa wrth Gefn Gyffredinol ar lefel o 3% o'r gwariant gweithredu gros. Byddai hyn 
yn golygu cynnal Cronfa wrth Gefn Gyffredinol o tua £11.1m. Mae'r Heddlu islaw'r 
lefel hon ar hyn o bryd (£9.9m). Fodd bynnag, mewn cyfnod o ansicrwydd ariannol, 
mae hyn yn flaenoriaeth o hyd er mwyn adfer y Gronfa wrth Gefn Gyffredinol i'r lefel 
ofynnol yn y flwyddyn ariannol bresennol O ystyried yr amgylchedd cyllidol heriol 
rydym eisoes wedi'i wynebu ac y byddwn yn ei wynebu yn y dyfodol, mae cronfa wrth 
gefn wedi'i hasesu ar sail risg yn hanfodol i gynnal gwasanaeth effeithiol. 

 
6.8 Cronfa Wrth Gefn Iechyd a Llesiant 

 
Mae'r gronfa hon yn parhau i fuddsoddi mewn cyfleusterau a gwasanaethau rheng 
flaen sydd eu hangen i ddarparu gweithlu cynhyrchiol llawn cymhelliant. Mae 
gofynion penodol y gronfa wrth gefn a glustnodwyd a nodir uchod yn angenrheidiol er 
mwyn mynd i'r afael â rhwymedigaethau hysbys a bydd angen ailasesu'r lefel 
bresennol o ddarpariaethau a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn. 

 
Yr achos pryder gwirioneddol o hyd yw'r diffyg yn y Gronfa Gyfalaf Wrth Gefn gyda 
phryderon cynyddol ynghylch iechyd a diogelwch sy'n deillio o'r Strategaeth Ystadau, 
asesiad yr arolwg o gyflwr eiddo yn ogystal â'r angen i adnewyddu seilwaith 
hollbwysig ym maes cyfathrebu a thechnoleg symudol. 

 
6.9 Gwerth am Arian 

 
6.9.1 Mae'r heddlu wedi bod yn unigryw o ran cydymffurfio â'r agenda effeithlonrwydd o 

flwyddyn i flwyddyn ers 1999. Mae hefyd yn bwysig nodi, oherwydd y tanariannu 
hanesyddol ac anghydraddoldebau'r fformiwla, fod Heddlu De Cymru wedi gorfod 
rhagori ar y targedau cenedlaethol er mwyn mantoli'r gyllideb, sydd wedi'i wneud yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf drwy doriadau cyllidebol. 

6.9.2  

6.9.3 Nodir arbedion y Cynllun Gwerth am Arian a sicrhawyd hyd yma yn Atodiad 13. 
Bydd Heddlu De Cymru wedi arbed £58.4m ers Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 
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2010 ac mae'r rhagamcaniad dros y pedair blynedd nesaf yn gofyn am arbedion 
pellach gwerth £13.0m os bydd grant yr heddlu yn parhau i fod yn setliad arian parod 
gwastad. 

 
 
 

GOSTYNGIADAU ARIAN PAROD Y CYNLLUN 

GWERTH AM ARIAN 

 Toriadau 
Grant 

% 

Y Cynllun 
Gwerth 

am Arian 

£m 

2010/11 1.9% 2.6 

2011/12 5.1% 16.4 

2012/13 6.7% 5.2 

2013/14 1.6% 2.3 

2014/15 4.8% 5.3 

2015/16 5.1% 7.5 

2016/17 Ynghyd â chynnydd mewn YG 0.6% 5.4 

2017/18 1.4% 3.1 

2018/19 0.0% 3.4 

2019/20 0.0% 7.2 

2020/21 0.0% 0.0 

Is-gyfanswm  58.4 

 
6.9.4 Mae rhaglen newid y Prif Gwnstabl wedi bod yn hollbwysig o ran trawsnewid y 

gwasanaeth a sicrhau arbedion rhyddhau arian parod gwerth £58m hyd at 2020 ac 
mae rhai o'r mentrau a gyflawnwyd fel a ganlyn: 

 

• Lleihau nifer yr ystafelloedd cyswllt a rheoli o saith i un 

• Ad-drefnu'r 16 o gyfleusterau dalfa yn bedwar cyfleuster 

• Ad-drefnu'r wyth Uned Reoli Sylfaenol yn dair uned 

• Cynnal adolygiad darbodus o'r holl swyddogaethau cefn swyddfa a 
swyddogaethau cymorth rheng flaen a'u hailstrwythuro 

• Rhesymoli 33% ar ystad yr Heddlu a rhoi trefniadau gweithio yn y maes 
Sefydlog-Hyblyg ar waith 

• Lleihau maint y Fflyd 20% 

• Lleihau nifer staff yr heddlu 31%, sy'n cyfateb i 565 o swyddi 

• Lleihau nifer Swyddi Swyddogion yr Heddlu 14%, sy'n cyfateb i 479 o swyddi 

• Lleihau gwariant ar Nwyddau a Gwasanaethau fwy nag 20%, sy'n cyfateb i £15m 

• Ymestyn trefniadau cydweithio (£40m) â heddluoedd, awdurdodau lleol, 
gwasanaethau brys eraill, y gwasanaeth prawf a Llywodraeth Cymru, yn 
ogystal â threfniadau caffael cydweithredol â chyrff eraill yn y sector 
cyhoeddus. 

 
6.9.5 Arweiniodd y mentrau hyn at ostyngiadau sylweddol mewn gwariant y cyllidebwyd ar 

ei gyfer fel y dangosir isod. Cyfrannodd y lleihad yn nifer swyddi staff yr heddlu 33%, 
cyfrannodd lleihad yn nifer swyddi swyddogion yr heddlu 31%, cyfrannodd lleihad yn 
nifer swyddi swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu 7% a chyfrannodd lleihad 
mewn nwyddau a gwasanaethau 26%. Gyda'r toriadau hyn mae'n amlwg bod y rheng 
flaen wedi'i blaenoriaethu ac mae'n bwysig nodi, gan fod cyllidebau swyddogion yr 
heddlu a staff yr heddlu bellach yn cael eu neilltuo i bob pwrpas (er mwyn bod yn 
gymwys i gael cyllid swyddogion ychwanegol), fod hyd yn oed fwy o bwysau ar 
weddill y cyllidebau i gefnogi ymgyrchoedd yn effeithiol. Roedd y lleihad yng 
nghyllidebau staff yr heddlu, er enghraifft, yn cynnwys lleihad yn nifer staff 
ystafelloedd rheoli, staff gwasanaethau’r ddalfa a staff TG, y disgwylir i'w niferoedd 
gynyddu yn genedlaethol. 
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£58M o Arbedion Gwerth am Arian 2010/11 i 2020/21 

Staff 33%, £19.17M 
Swyddogion yr Heddlu 31%, 
£17.83M 

Arbedion nad ydynt yn ymwneud â Chyflog 
/ Incwm 26% £15.06M 

 

 

Swyddogion Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu 
7%, £4.30M 

Cydweithio 3%, 
£2.03M 

 

 

 
 
 
 



30 

 

 

Gwelliannau i Ansawdd Gwasanaethau a sicrhawyd gan Heddlu De Cymru 
 

6.9.6 Drwy gydol y cyfnod estynedig o gyni cyllidol, mae Heddlu De Cymru wedi diogelu 
cymdogaethau a chymunedau ac wedi cynnal presenoldeb ynddynt. Rydym wedi osgoi 
canolbwyntio ar yr effeithiau negyddol posibl ac wedi canolbwyntio ar sicrhau'r 
cydbwysedd gorau posibl rhwng Atal ac Ymyrryd yn Gynnar gan sicrhau mai ni yw'r 
gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymunedau mewn modd 
proffesiynol, cadarnhaol a balch. 

 
6.9.7 Er gwaethaf yr heriau ariannol a'r heriau yn gysylltiedig â COVID-19 a wynebwyd 

gennym, rydym wedi cyflawni rhai gwelliannau sylweddol o ran perfformiad ac rydym 
bellach yn cael ein cydnabod yn un o'r heddluoedd sy'n perfformio orau yng 
Nghymru a Lloegr. Mae'n rhestr hir, ond mae rhai o'r gwelliannau a gyflawnwyd, er 
gwaethaf heriau cyni cyllidol, yn cynnwys y canlynol: 

 

• Model cyson, wedi'i ddiogelu o blismona yn y gymdogaeth.  (Roedd 
Arolygiaeth EM yn pryderu bod llawer o heddluoedd wedi cwtogi ar blismona 
yn y gymdogaeth); 

• Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ddisglair a rennir â dau Awdurdod Tân 
a Desg Glinigol ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru; 

• Asedau a gynhelir sy'n cefnogi Gofyniad Plismona Strategol 
cenedlaethol y DU gyfan; 

• Arwain y gwaith o ddatblygu a defnyddio technoleg i drawsnewid plismona yn 
genedlaethol; 

• Fflyd cerbydau cydweithredol modern a gweithdy addas at y diben;  
 

• Cyfleusterau dalfeydd modern ac sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth. 

• Yn seiliedig ar y data gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, lefel 
sylweddol is o droseddu fesul 1000 o'r boblogaeth na'n heddluoedd mwyaf 
tebyg o un flwyddyn i'r llall; 

• 1af yn y wlad am gymryd camau yn erbyn trais ag anaf; 

• 1af yn y wlad am gymryd camau yn erbyn trais yn erbyn yr unigolyn; 

• 3ydd yn y wlad am gymryd camau yn erbyn lladrata; 

• 3ydd yn y wlad am gymryd camau yn erbyn bwrgleriaethau preswyl 

• 4ydd yn y wlad am gymryd camau yn erbyn troseddau rhywiol; 

6.9.8 Mae'r gwelliannau hyn o flwyddyn i flwyddyn wedi codi'r gwasanaeth i lefel y mae gan 

y cyhoedd yn Ne Cymru hawl i'w disgwyl, yn ein barn ni. Mae'r Comisiynydd a'r Prif 

Gwnstabl yn ymrwymedig i barhau â'r lefel drawiadol hon o berfformiad. Yn ogystal â 

chyflawni'r perfformiad uchod yn ystod cyfnod o Gyni Cyllidol, mae Heddlu De Cymru 

hefyd wedi lleihau'n sylweddol fwy o niwed yn ein cymunedau o gymharu â'n grŵp o 

heddluoedd mwyaf tebyg. 

 
Yn seiliedig ar ddata gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, mae 
Heddlu De Cymru wedi sicrhau lefel sylweddol is o droseddu fesul 1000 o'r 
boblogaeth na'n heddluoedd mwyaf tebyg o un flwyddyn i'r llall  

 
6.9.9 Mae'r siart isod yn dadansoddi'r gwahaniaeth yn nifer y troseddau a gofnodwyd yn 

ardal Heddlu De Cymru o gymharu â Heddluoedd eraill yn ei grŵp mwyaf tebyg. Mae 
gan yr Heddlu lai o droseddau wedi'u cofnodi mewn 19 o 23 (bariau glas) a hefyd lai 
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o droseddau yn y rhan fwyaf o droseddau o gymharu â phob heddlu (bariau oren) a 
chategori. Yn seiliedig ar ddadansoddiad diweddar o gronfa ddata meincnodi 
ACGTAEM, mae'r risg o ddioddef trosedd yn ardal Heddlu De Cymru 20% yn llai na'r 
grŵp mwyaf tebyg. 
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6.9.10 Gall y nifer is hwn o droseddau gael ei gostio gan ddefnyddio astudiaeth sydd wedi'i 
chyhoeddi ar wefan y Swyddfa Gartref “The Economic and Social Costs of Crime (ail 
Rifyn Gorffennaf 2018)". Dengys y cyfrifiad hwn fod Heddlu De Cymru wedi atal cost 
niwed yn ein cymunedau bron £0.65 biliwn o gymharu â'n Heddluoedd mwyaf tebyg 
ers 2011. Fe'i dadansoddir fesul blwyddyn ariannol yn y tabl isod.  

 
 £m 

2011/12 91 

2012/13 13 

  

2013/14 73 

2014/15 22 

2015/16 58 

2016/17 125 

2017/18 111 

2018/19 160 

CYFANSWM 653 

Y GWAHANIAETH yn nifer y troseddau a gofnodwyd yn Ne Cymru 
o gymharu â'r Heddluoedd Mwyaf Tebyg a Phob Heddlu – 

2018-19 

Mae hyn yn cyfateb i werth 
£160m yn llai o niwed yn 
2018-19 (gan ddefnyddio 

dangosyddion cost economaidd 
troseddu) 

Difrod troseddol 

Bwrgleriaeth ddomestig  

Mathau eraill o ddwyn 

Troseddau trefn gyhoeddus  

Trais ag anaf 

Troseddau amrywiol yn erbyn cymdeithas 

Dwyn o gerbyd         

Bwrgleriaeth annomestig 

Dwyn eiddo personol                

Dwyn oddi wrth yr unigolyn  

Ymyrryd â cherbyd modur      

Tanau bwriadol 

Troseddau rhywiol eraill  

Treisio 

Troseddau’n ymwneud â meddu ar arfau 

Dwyn cerbyd modur neu ei gymryd heb 
awdurdod  

Dwyn o siopau 

Dwyn o eiddo busnes 

Trosedd waethygedig 

cymryd cerbyd Lladdiadau 

Masnachu cyffuriau Dwyn 

beiciau 

Bod â chyffuriau yn eich meddiant 

-5000    -4000    -3000   -2000   -1000 0 1000 2000 3000 

Pob 
Heddlu 

Yr Heddluoedd 
Mwyaf Tebyg 
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6.9.11 Mae'r Strategaeth Ariannol yn nodi maint y dasg sy'n codi o'r gostyngiadau ariannol a 
osodwyd gan yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant yn 2010 a 2016. Mae'r cynllun 
Gwerth am Arian manwl (Atodiad 13) yn parhau i adlewyrchu lleihad mewn 
cyllidebau cyflog a chyllidebau nad ydynt yn ymwneud â chyflog. O ystyried bod mwy 
nag 80% o'r gyllideb refeniw yn ymwneud â chyflog, mae'n anochel, oherwydd maint 
y toriadau ariannol, fod y rhan fwyaf o'r arbedion sydd eu hangen wedi gorfod cael eu 
gwneud drwy leihau cyllidebau cyflog. Er gwaethaf pob ymdrech i gynnal y lefelau 
staffio y mae'r Heddlu yn dibynnu arnynt, cafwyd lleihad o 1,071 o swyddi ymhlith 
swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu ers Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2010, 
er mwyn sicrhau heddlu fforddiadwy. Ymhelaethir ar y cysoniad o'r newidiadau i nifer 
y swyddogion a'r staff yn Atodiad 14. 

 
6.9.12 Mae nifer y swyddogion a'r staff y cyllidebir ar ei gyfer bellach yn cynnwys 269 o 

swyddi cyfwerth ag amser llawn ychwanegol a ragwelir fel rhan o raglen y 
Llywodraeth i recriwtio 20,000 o swyddogion yn ychwanegol at nifer sylfaen ein 
swyddogion a'n staff y cyllidebir ar ei gyfer, sef 2,861. O lefel uchel hanesyddol o 
bron 3,400 o swyddogion, nifer y swyddogion y cyllidebwyd ar ei gyfer yn 2008/9 
oedd 3,244 ac nid oedd yn bosibl osgoi lleihad o 479 o swyddogion cyfwerth ag 
amser llawn er mwyn mantoli'r gyllideb yn unol â chyfyngiadau cyllido o arian grant ac 
arian y praesept. Felly, mae'r 269 o swyddi cyfwerth ag amser llawn ond yn llenwi 

56% o swyddi'r swyddogion a ddilewyd hyd yma. 

 
6.9.13 Cadarnhaodd dadansoddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi fod Heddlu De 

Cymru yn un o'r heddluoedd prysuraf yn y wlad o ran digwyddiadau brys a 
digwyddiadau â blaenoriaeth ac mae ein dadansoddiad o'r risgiau sy'n dod i'r golwg 
yn cynyddu'r galw am adnoddau ychwanegol er mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel yng 
Nghymru. Mae nifer y swyddogion yn dal i fod islaw lefel 1979 fel y dangosir yn y siart 
far isod. 

 

 

6.9.14 Mae dyraniadau'r flwyddyn gyntaf o'r rhaglen recriwtio i Heddlu De Cymru, sef 136 o 
swyddogion, wedi'u hasesu'n ofalus a dengys y tabl isod y meysydd y pennir 
swyddogion iddynt a'r rhesymeg dros hynny. 
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Y MEYSYDD Y PENNIR 
SWYDDOGION IDDYNT 

 
CANLYNIAD DISGWYLIEDIG 

 
NIFER Y 

SWYDDOGION 

Arwain a Goruchwylio a 

Hyfforddi a Datblygu Staff 

Rheoli galwadau a blaenoriaethau croes yn 
well, a fydd yn sicrhau y gwneir y defnydd 
gorau posibl o adnoddau 

& 

Sicrhau y gellir bodloni gofynion hyfforddiant 
staff nawr ac yn y dyfodol 

 
 
 
 

 
15  

 
Ymddiriedaeth a 

Hyder ac 

Argaeledd a Gwelededd 

Swyddogion 

Bydd nifer swyddogion yr Adran Safonau 
Proffesiynol yn cynyddu er mwyn darparu 
adnoddau digonol a chapasiti ychwanegol i 
ateb y galw 

& 

Bydd sefydlu'r Tîm Datrys Digwyddiadau 
yn ffurfiol yn y sefydliad yn adfer 24 o 
swyddi i blismona rheng flaen 
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Bod yn 

Agored i 

Niwed ac 

Argaeledd a Gwelededd 
Swyddogion 

Bydd cyflwyno'r tîm Unigolion Coll yn 
sicrhau y caiff yr holl achosion o 
unigolion coll y rhoddir gwybod 
amdanynt eu hasesu'n gywir o fewn 
continwwm o risg a'u rheoli'n briodol 
& 
Bydd sefydlu'r Tîm Datrys Digwyddiadau 
yn ffurfiol yn y sefydliad yn adfer 24 o 
swyddi i blismona rheng flaen 
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Camfanteisio'n 

Droseddol a 

Thueddiadau 

Troseddau sy'n Dod i'r 

Amlwg a 

Bod yn Agored i Niwed 

 
Cynnydd yn nifer staff Tîm Archwilio Ar-lein 
yr Heddlu (POLIT) i gynnal ymchwiliadau 
rhagweithiol a diogelu pobl sy'n agored i 
niwed 
& 
Bydd nifer staff yr Uned Troseddau 
Economaidd yn cynyddu er mwyn sicrhau 
y diogelir cymunedau yn well a bydd nifer 
swyddogion y DFFCU yn cynyddu er mwyn 
mynd i'r afael ag achosion o 
seiberdroseddu, y mae eu nifer yn 
cynyddu'n gyflym. 

& 

Bydd rhoi trefniadau ar gyfer Rheoli 
Troseddwyr Cam-drin Domestig ar waith yn 
sicrhau bod mwy o achosion yn cael eu 
nodi'n gynnar ac yn gwella ymyriadau ac, 
felly, hyder dioddefwyr. 
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Llai o risg o niwed i'r cyhoedd 

Bydd nifer y ditectifs rheng flaen yn 
cynyddu er mwyn sicrhau y gall 
ymchwilwyr ateb y cynnydd sylweddol yn 
y galw 
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Argaeledd a Gwelededd 
Swyddogion 

Bydd nifer y swyddogion rheng flaen 
ychwanegol yn cynyddu er mwyn lleihau 
llwythi gwaith swyddogion ymateb ac, ar yr 
un pryd, wella amseroedd ymateb G1 ac 
G2 

 
 

25 

 
CYFANSWM 

  
136 
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6.9.15 Mae'r Strategaeth Ariannol yn adlewyrchu 200 o swyddi cyfwerth ag amser llawn 
(CALl) Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a ariennir drwy gyllideb Heddlu 
De Cymru sy'n ategu'r 206 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a ariennir 
gan Lywodraeth Cymru sy'n arwain at 406 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr 
Heddlu neu 135 fesul Uned Reoli Sylfaenol. Cynhaliwyd asesiadau gweithredol 
manwl er mwyn sicrhau bod y bartneriaeth hon yn cael effaith gadarnhaol ar y 
gymuned. Mae ein buddsoddiad mewn tracio swyddogion a swyddogion cymorth 
cymunedol yr heddlu a phennu tasgau iddynt eisoes wedi dangos cynnydd o 20% 
yng ngwelededd swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu yn y gymuned a ni yw'r 
unig heddlu a all ddangos gweithgarwch swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu 
ym mhob rhan o'r heddlu fel hyn. 

 

Ad-drefnu Unedau Rheoli Sylfaenol o 4 Uned i 3 Uned 
 

6.9.16 Mae'r galw am wasanaethau plismona yn Ne Cymru yn debygol o gynyddu yn y 
dyfodol wrth i ni ddechrau degawd newydd a symud drwyddo ac mae angen i'r 
Heddlu ystyried y galw cynyddol hwn a chynllunio'n effeithiol i'w reoli. Mae 
poblogaeth gynyddol ac amcanestyniadau tai yn golygu bod angen i ni ailwerthuso’r 
ffordd y gall ein model gweithredu ddiwallu anghenion cymunedau yn y dyfodol. Mae 
hefyd angen i ni gyflunio'n briodol i ateb y galw sy'n ymwneud â throseddau a'r galw 
nad yw'n ymwneud â throseddau sy'n gysylltiedig â meysydd twf megis Rheoli 
Troseddwyr Integredig a gweithgarwch sy'n ymwneud â llinellau cyffuriau. 

 
6.9.17 Fel sefydliad statudol annatganoledig, mae Heddlu De Cymru yn gweithredu o fewn 

fframwaith partneriaeth gymhleth o weinyddiaethau datganoledig. Yn ystod y cyfnod 
pan oedd 4 Uned Reoli Sylfaenol, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 wedi rhoi mwy o gyfrifoldeb ar 
gyrff statudol yn Ne Cymru i fod yn glir ac yn gyson wrth ystyried effaith hirdymor 
penderfyniadau sefydliadol, er mwyn gweithio'n well gyda phobl, cymunedau a'i 
gilydd. 

 

6.9.18 Bydd newid i 3 ardal Uned Reoli Sylfaenol, a ddangosir isod, yn sicrhau manteision 
busnes a manteision gweithredol a bydd yn galluogi'r sefydliad i alinio'n briodol â'r 
dirwedd bartneriaethau sy'n bodoli yn Ne Cymru. 
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Manteision Disgwyliedig 
 

6.9.19 Mae gwaith cwmpasu cynnar wedi nodi y bydd newid i strwythur seiliedig ar 3 Uned 
Reoli Sylfaenol yn sicrhau nifer o fanteision busnes a manteision gweithredol posibl 
yn y meysydd canlynol: 

 

 Alinio partneriaethau – Bydd ailalinio uwch-adnoddau ledled ardal yr heddlu yn 
darparu ar gyfer gwell cysylltedd â phartneriaid ar lefel strategol a gweithredol. 
Bydd strwythur seiliedig ar 3 Uned Reoli Sylfaenol yn cynnig cyfleoedd i lywio'r 
dirwedd bartneriaethau mewn Byrddau Diogelu Rhanbarthol, Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau Cynllunio Ardal. Bydd yr aliniad gwell yn 
cynnig cyfleoedd i ddylanwadu'n gadarnhaol ar y dirwedd bartneriaethau, yn lleol 
ac yn genedlaethol yn y blynyddoedd sydd i ddod. 

 

• Gwell trefniadau llywodraethu a fydd yn arwain at roi mwy o gymorth i staff 

a darparu mwy o wasanaethau – Mae cyfle i roi mwy o gymorth a darparu mwy 

o wasanaethau mewn meysydd plismona swyddogaethol penodol, gan gefnogi 

partneriaethau, ymchwiliadau arbenigol a meysydd plismona gweithredol. Bydd 

ailstrwythuro trefniadau llywodraethu yn darparu ar gyfer rhychwantau rheoli 

priodol a fydd o fudd i swyddogion a staff, ynghyd â'r cyfle i gefnogi darpariaeth 

weithredol mewn meysydd busnes twf yn well, gan ddarparu gwasanaeth mwy 

effeithlon ac effeithiol. Rhagamcenir y bydd 3 Uned Reoli Sylfaenol yn sicrhau 

bod y gwahanol ardaloedd daearyddol yn fwy cyfartal o ran y galw a heriau. Yn 

draddodiadol, yr Uned Reoli Sylfaenol Ganolog yw'r ardal â'r galw lleiaf yn yr 

heddlu a bydd yr ymarfer ailstrwythuro yn darparu ar gyfer ailalinio trefniadau 

llywodraethu priodol er mwyn iddynt gyd-fynd orau â'r heriau sy'n wynebu'r 

heddlu. 

 

• Darpariaeth well o ran dalfeydd a fydd yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd 

gweithredol – Mae lleoliad daearyddol dalfeydd Bridewell yr heddlu yn golygu y 

caiff nifer o oriau swyddogion eu treulio yn cludo pobl wedi'u harestio i ddalfeydd 

ledled ardal yr heddlu. Mae ailddiffinio ffiniau'r heddlu o strwythur sy'n seiliedig ar 

4 Uned Reoli Sylfaenol i un sy'n seiliedig ar 3 uned yn cynnig cyfleoedd i leihau 

amser teithio ar gyfer swyddogion ledled ardal yr heddlu, yn arbennig o 

Danysguboriau, Gorllewin Rhondda a'r Barri a Phenarth. Mae'r strwythur seiliedig 

ar 3 Uned Reoli Sylfaenol hefyd yn cynnig cyfle i ystyried trefniant cydweithredol 

â Heddlu Gwent o ran darparu dalfa yn Bridewell Merthyr Tudful, a allai gynnig 

cyfleoedd ariannol i'r ddau heddlu. 

 

• Gallu gweinyddu a chynorthwyo ehangach i staff o fewn gwasanaethau 

Cymorth Gweithredol - Bydd ailalinio ffiniau yn cynnig cyfleoedd i ddarparu 

gwasanaeth cymorth gweinyddol ehangach i tua 1100 o aelodau o staff o fewn 

Gwasanaethau Cymorth Gweithredol. Yn draddodiadol, mae swyddogaethau 

gweinyddol o fewn Gwasanaethau Cymorth Gweithredol wedi'u cyflawni gan 

swyddogion gwarant ac weithiau mewn ffordd anghyson. Bydd ailalinio ffiniau a 

chymorth gweinyddol yn cynnig cyfle i bontio'r bwlch ac ymestyn y rhwydwaith 

gweinyddol a chymorth ar draws y sefydliad ehangach. 

 

• Cyfle i ailstrwythuro'r heddlu wedi'i alinio â chynnydd yn nifer y 
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swyddogion – Mae'r cynnydd mewn adnoddau swyddogion yn galluogi'r 

sefydliad i wneud penderfyniadau priodol ynghylch y defnydd o adnoddau a 

gosod sylfeini cadarn ar gyfer y gwasanaethau plismona a ddarperir ganddo yn y 

blynyddoedd sydd i ddod. Bydd trefniadau llywodraethu diwygiedig yr heddlu, fel 

rhan o'r 4-3 newid, yn darparu ar gyfer rheoli a llywodraethu adnoddau yn briodol 

yn y dyfodol. 

 

6.9.20 Timau Datrys Digwyddiadau 

Rydym wedi ystyried yn ofalus sut y gellir lleihau'r defnydd diangen o swyddogion i 
ateb y galw o du'r cyhoedd, nad yw'n fater o frys, drwy greu Tîm Datrys 
Digwyddiadau sy'n cynnwys swyddogion heddlu profiadol. Mae'r buddsoddiad 
sylweddol hwn o 5 Rhingyll a 36 o Gwnstabliaid yr Heddlu wedi adolygu 99,000 o 
achosion gan ddatrys 73,000 ohonynt gan ei gwneud yn bosibl i adnoddau rheng 
flaen ganolbwyntio mwy ar bobl sy'n agored i niwed a dioddefwyr risg uchel yn ardal 
Heddlu De Cymru. Rydym wrthi'n mesur yr effeithlonrwydd gweithredol sy'n deillio o 
hyn. 

6.9.21 Brysbennu Iechyd Meddwl 

 

Cynhaliodd Heddlu De Cymru Gynllun Peilot Brysbennu Iechyd Meddwl Canolfan 

Gwasanaethau Cyhoeddus a oedd yn ymarfer ‘profi a dysgu’ mewn partneriaeth â'r 

tri Bwrdd Iechyd, sef Caerdydd a'r Fro, Bae Abertawe (Prifysgol Abertawe Bro 

Morgannwg gynt) a Chwm Taf. Nod y cynllun peilot yw sicrhau bod pobl sy'n wynebu 

argyfwng Iechyd Meddwl a/neu sydd mewn trallod yn cael y cymorth a'r ymyrraeth 

angenrheidiol ar adeg y cyswllt cyntaf ac y caiff Adran 136 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl 

ei defnyddio'n briodol a dim ond pan fydd yn gwbl angenrheidiol gan swyddogion yr 

heddlu. Mae arbedion effeithlonrwydd gwerth £0.9m, na ellir eu troi'n arian parod, 

wedi'u sicrhau drwy leihau nifer yr achosion lle y defnyddiwyd A136 o'r Ddeddf Iechyd 

Meddwl a gwneud defnydd mwy priodol o A136. 

6.9.22 Timau Unigolyn Coll 

 
Ym mis Rhagfyr 2020, roedd cyflwyno un Rhingyll ac wyth Cwnstabl yr Heddlu i dîm 
Unigolion Coll yr Adran Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ategu'r broses o greu 
categori Dim Risg Amlwg o unigolion coll. Hyd yma, mae'r tîm wedi adolygu 226 o 
unigolion coll gan atal 125 o achosion o neilltuo swyddogion i unigolion, sy'n cyfateb i 
enillion cynhyrchiant gwerth tua £375,000 hyd yma yn seiliedig ar ffigurau 
cenedlaethol. 

 
6.9.23 Crynodeb o Werth am Arian 

 
Mae Heddlu De Cymru wedi dangos ei fod yn effeithlon ac yn effeithiol ac, o gymharu 
â'n Grŵp Mwyaf Tebyg o Heddluoedd, ni yw'r heddlu sy'n perfformio orau o ran 
lleihau niwed sy'n deillio o droseddu. Er gwaethaf y sefyllfa economaidd 
genedlaethol, o dan Strategaeth Ariannol Heddlu De Cymru llwyddwyd i fantoli'r 
gyllideb o flwyddyn i flwyddyn ond mae hon wedi bod yn broses heriol ac er bod yn 
rhaid gwneud rhai penderfyniadau anodd i sicrhau heddlu effeithiol sydd ag 
adnoddau sy'n lleihau, bydd yn anodd gwneud toriadau pellach. 

 

Mae'r Llywodraeth wedi cydnabod bod angen adfer y gallu a'r adnoddau plismona i'r 
lefel a welwyd cyn y cyfnod o gyni cyllidol, drwy recriwtio 20,000 o swyddogion yn lle'r 
21,000 o swyddogion a gollwyd. Wrth i nifer y swyddogion ddechrau cynyddu, bydd 
angen i'r strwythurau cymorth sefydliadol dyfu, o ran technoleg, cludiant, lifrai, eiddo, 
hyfforddiant, recriwtio ac, felly, nid yw gostyngiadau pellach mewn meysydd eraill yn 
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cyd-fynd â'r pwysau ychwanegol sy'n gysylltiedig â nifer cynyddol o swyddogion. 
 

Mae'r posibilrwydd y bydd cyfyngiadau pellach ar gyllid yr heddlu yn parhau i 
danlinellu pwysigrwydd blaengynllunio effeithiol a datblygu mesurau 
cynhyrchiant ac effeithlonrwydd yn barhaus er mwyn ymateb i'r pwysau ar 
adnoddau i Wasanaeth yr Heddlu. 
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7.0 Y CYD-DESTUN ECONOMAIDD CENEDLAETHOL STRATEGOL A COVID-19 
 

7.1 Mae pandemig y Coronafeirws wedi rhoi'r ergyd fwyaf a gofnodwyd erioed yn ystod 
cyfnod o heddwch i'r economi fyd-eang. Mae wedi'i gwneud yn ofynnol i gyfyngiadau 
llym gael eu gosod ar fywyd economaidd a chymdeithasol, wedi arwain at 
ostyngiadau na welwyd mo'u tebyg o'r blaen mewn incwm cenedlaethol, wedi 
cynyddu diffygion a dyledion cyhoeddus i lefelau sydd ond yn cael eu gweld ar adeg 
rhyfel ac wedi creu cryn ansicrwydd ynghylch y dyfodol. Mae'r feirws a'r cyfyngiadau 
iechyd cyhoeddus yr oedd angen eu cyflwyno i'w reoli wedi cael effaith andwyol iawn 
ar yr economi. 

 

7.2 Mae effaith gyfunol y feirws ar yr economi ac ymateb polisi cyllidol y Llywodraeth yn 
cynyddu diffyg cyllidebol (Benthyca Net y Sector Cyhoeddus) blynyddol rhagamcanol 
y DU eleni i £394 biliwn (19 y cant o CDG), sef ei lefel uchaf ers 1944-45. 

 
7.3 Mewn cymhariaeth, ar ddechrau 2010, gwnaeth yr argyfwng economaidd a bancio 

byd-eang arwain at ddiffyg cyllidebol (Benthyca Net y Sector Cyhoeddus) blynyddol o 
£149 biliwn yn y DU a arweiniodd at gynnal Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2010 
a chwtogi 21,365 ar nifer swyddogion yr heddlu yn ystod y cyfnod o gyni cyllidol, a 
gafodd effaith andwyol ar Blismona (Nododd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol fod 
nifer y swyddogion wedi lleihau o 143,769 i 122,404). 
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CV-19 

Yr Ail Ryfel 
Byd 

Y Rhyfel 
Byd Cyntaf 

7.4 Asesiad y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol  
 

Dengys y sylwebaeth fwyaf diweddar gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar gyllid y 
sector cyhoeddus (a gyhoeddwyd ar 25 Tachwedd 2020) fod Benthyca Net y Sector 
Cyhoeddus (Incwm Presennol llai Refeniw a Gwariant Cyfalaf) yn cyfateb i tua 19% 
o CDG neu £394 biliwn ar hyn o bryd (o gymharu â £40 biliwn ym mis Tachwedd 
2019).  

 

 
7.5 Mae'r pandemig wedi gadael cyllid cyhoeddus mewn sefyllfa wannach yn y tymor 

canolig ac ymhell o unrhyw ddiffiniad o fantoli'r gyllideb a oedd wedi'i gynnwys mewn 
fframweithiau cyllidol blaenorol. Mae'r sefyllfa wannach hon yn rhoi mwy o 
bwysau ar y Llywodraeth i barhau i gyfyngu ar wariant adrannau er mwyn 
mantoli'r gyllideb. 
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8.0 Y CYD-DESTUN ARIANNOL STRATEGOL −  SETLIAD CENEDLAETHOL YR 
HEDDLU 

 
8.1 Mae'r dadansoddiad blaenorol yn Strategaeth Ariannol 2020-21 yn seiliedig ar y 

dybiaeth y bydd grant yr heddlu yn parhau i fod wedi'i rewi ar lefelau 2017/18 ar 
gyfer 2021-22 ac, o bosib, ar ôl hynny (heb gynnwys y cyllid ar gyfer y rhaglen i 
recriwtio mwy o swyddogion yr heddlu). Mae'r canlyniad hwn yn arwain at sefyllfa 
lle na fyddai chwyddiant cyflog na chwyddiant prisiau yn cael ei ariannu am bedair 
blynedd yn olynol a byddai'n gwaethygu effaith y gostyngiadau yn y grant a 
welwyd rhwng 2010 a 2017. I bob diben, bydd cyllid yr heddlu gan lywodraeth 
ganolog wedi cael ei dorri mewn termau real o flwyddyn i flwyddyn am 10 
mlynedd. 

 

8.2 Dengys y graff isod yr effeithiau ar droseddau fesul 1000 o'r boblogaeth yn ystod 
cyfnodau o fuddsoddi a dadfuddsoddi mewn plismona. Mae'n hollol amlwg bod 
cysylltiad (nad yw'n uniongyrchol o reidrwydd) rhwng buddsoddi mewn plismona 
a nifer y troseddau a gofnodwyd. Gan ddechrau yn 2002-2003, bu cynnydd mewn 
termau real o flwyddyn i flwyddyn yng nghyllid llywodraeth ganolog i heddluoedd 
a gafodd effaith gadarnhaol ar nifer y troseddau fesul 1,000 o'r boblogaeth (mesur 
cenedlaethol) ac a leihaodd bob blwyddyn. 

 
8.3 Yn dilyn yr argyfwng economaidd byd-eang, cafodd cyllid ac adnoddau'r heddlu 

eu torri'n sylweddol a chollodd y gwasanaeth 21,365 o swyddogion. Arweiniodd y 
cynnydd yn y galw a chymhlethdod troseddu ynghyd â llai a llai o adnoddau at 
wrthdroi'r duedd o ran gostwng troseddu a dechreuodd lefelau trosedd gynyddu 
ledled Cymru a Lloegr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Cyhoeddiad pwysig gan y Llywodraeth yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad yn 2019 
oedd ei bod yn ymrwymo i recriwtio 20,000 o swyddogion yr heddlu ychwanegol 
erbyn 2023 gyda llinell sylfaen ar gyfer nifer y swyddogion ar ddiwedd mis Mawrth 
2019. Dadansoddir y dyraniadau i Heddlu De Cymru yn yr adran o'r strategaeth 
hon sy'n ymdrin â'r Gyllideb Refeniw. Mae'r rhaglen genedlaethol arfaethedig ar 
gyfer recriwtio'r 20,000 o Swyddogion fel a ganlyn: 

 

• 6,000 o swyddogion ychwanegol erbyn mis Mawrth 2021 

• 6,000 o swyddogion eraill erbyn mis Mawrth 2022 
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• 8,000 o swyddogion eraill erbyn mis Mawrth 2023 

 

8.5 Mae'r dyraniadau yn cynnwys 6,500 o swyddogion yr heddlu er mwyn ymdopi 
â'r llwythi gwaith a grëir gan y swyddogion ychwanegol sydd wedi'u dyrannu. Er ei 
bod yn amlwg bod y cyhoeddiad hwn i'w groesawu, mae'n rhaid ei ystyried yn ei gyd-
destun, sef na fydd hyn yn darparu digon o swyddogion newydd i lenwi sgidiau'r 
swyddogion profiadol a gollwyd gan y gwasanaeth am beth amser. Ac ni fydd yn 
adfer nifer y swyddogion i'r lefelau a welwyd cyn y cyfnod o gyni cyllidol ac, yn bwysig 
ddigon, ni fydd yn ateb y galw uwch nac yn mynd i'r afael â chymhlethdod troseddu 
sy'n cael ei wynebu ar hyn o bryd. Bydd hefyd yn cymryd cryn ymdrech yn 
genedlaethol i wneud iawn mewn tair blynedd am y swyddogion a gollwyd dros wyth 
mlynedd, yn enwedig gan fod swyddogion yn parhau i adael y gwasanaeth. 

 
8.6 O ystyried faint o arian sydd wedi'i neilltuo i dalu'r costau sy'n gysylltiedig â chynyddu 

nifer y swyddogion, mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn tybio na fydd 
unrhyw gostau heb eu hariannu yn y tymor canolig (yn enwedig am mai dim ond fesul 
cam ac yn gynyddrannol y gellir rhoi'r rhaglen recriwtio ar waith). 

 
8.7 Serch hynny, yn bwysig ddigon, mae'r Strategaeth yn tybio y defnyddir yr arian hwn i 

recriwtio mwy o swyddogion ac y cyfrifir amdano mewn perthynas â hynny ac na fydd 
ar gael i ariannu'r pwysau chwyddiannol mewn cyllidebau presennol. Mae'n 
synhwyrol gweithio ar y dybiaeth y bydd yr arian ychwanegol yn amodol ar gynnydd 
yn nifer swyddogion yr heddlu ac, felly, gallai unrhyw swyddi a gedwir yn wag arwain 
at atal cyllid ychwanegol i gynyddu nifer y swyddogion. 

 
8.8 Y prif gyhoeddiad ar gyfer cyllid 2021/22 oedd y byddai cyllid yr heddlu yn cynyddu 

£703m. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod disgwyl i'r rhan fwyaf o'r cynnydd hwn 
ddeillio o hyblygrwydd praesept yr heddlu ac mae swm grant craidd yr heddlu yn 
ddigyfnewid yn ôl arian parod gwastad ar lefelau 2017/18, fel isod; 

 

 
  

CYFANSODDIAD O £703m 
£m 

1 Praesept yr Heddlu ar £1.25 y mis fesul heddlu 288 
2 Cyllid Ychwanegol i Recriwtio Mwy o Swyddogion 415 
3 Cynnydd yn y Grant Craidd  

6 Cyfanswm 703 

 

Felly, y sefyllfa ffeithiol yw bod yn rhaid dod o hyd i gyllid craidd 
i Gomisiynwyr er mwyn ariannu pwysau cost a chwyddiant o 
ffynonellau lleol. 

 

 

Nodwyd yn setliad y flwyddyn flaenorol mai'r setliad hwn fyddai'r olaf cyn yr 
Adolygiad nesaf o Wariant, a fydd yn pennu cyllidebau hirdymor yr heddlu ac yn 
edrych ar sut y caiff adnoddau eu dyrannu'n deg ar draws heddluoedd. Fodd 
bynnag, mae'r Adolygiad o Wariant bellach wedi'i ohirio am flwyddyn arall. 

 
8.9 Mae'r sefyllfa gyllido genedlaethol yn arwain at doriad termau real heb gynnwys 

hyblygrwydd y praesept. Yr hyn a anghofir hefyd yw'r costau a osodwyd gan y 
Llywodraeth ar gyflogwyr megis y costau Yswiriant Gwladol ychwanegol a'r ardoll 
brentisiaethau o 0.5%, yn ogystal â dyfarniadau cyflog a bennwyd yn genedlaethol, a 
chostau seilwaith heb eu hariannu, yn ogystal â chostau ychwanegol gweithredu 
atebion TG yr Heddlu Cenedlaethol. Mae rhewi cyflog swyddogion a staff sy'n ennill 
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mwy na £24,000 yn lleihau costau yn y byrdymor ond nid yw'r sefyllfa hon yn 
gynaliadwy a rhagwelir dyfarniadau cyflog sy'n gysylltiedig â chwyddiant yn y 
blynyddoedd i ddod. 

8.10 Brigdorri 
 

Cynyddodd lefel brigdorri unwaith eto ar gyfer 2021/22 (£680m) gan gyrraedd 
£2,159m y flwyddyn. Mae'r symiau a frigdorrir bellach yn golygu bod mwy na £2 
biliwn wedi'i ddyrannu gan y Swyddfa Gartref y tu hwnt i fformiwla gyllido sy'n 
seiliedig ar angen ac fe'i nodir isod ynghyd â chyfiawnhad y gweinidog. 

 
 

Brigdorri'r Swyddfa Gartref 2020/21 

£m 

2021/22 

£m 

Grant Penodol ar gyfer Gwrthderfysgaeth 868 914 

Rhaglenni Technoleg yr Heddlu 498 485 

Strategaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol 140 146 

Grant PFI 73 72 

Cyrff Hyd Braich – ACGTAEM ac ati 73 71 

Grant Arbennig yr Heddlu 81 55 

Rhaglenni Gallu ac Adnoddau Cenedlaethol 47 39 

Strategaeth Trais Difrifol  39 

Rhaglenni Gwrthderfysgaeth  33 

Fforenseg  26 

Cronfa Strydoedd Mwy Diogel  20 

Rhaglen Recriwtio'r Heddlu  15 

Police Now  7 

Symiau Ychwanegol i Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol 
a'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol 

57 5 

BlueLight Commercial  5 

Gwyddoniaeth, Technoleg ac Ymchwil  5 

Y Ganolfan Cydgysylltu Troseddau Rhyngwladol  5 

Galluoedd Plismona Cenedlaethol  3 

Yr Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur a Mechnïaeth Cyn 
Cyhuddo 

2 2 

Y Gronfa Drawsnewid   

Treth Gyngor Etifeddol  549 

Swm Ychwanegol i Gymru  23 

Cyfanswm Grantiau Penodol y Swyddfa 
Gartref 

1,839 2,519 

 
 

8.11 Grant seilwaith 
 

Mae cyllid grant cyfalaf mewn perthynas â thechnoleg newydd, cludiant a gwariant yn 
gysylltiedig ag eiddo wedi bod yn lleihau'n sylweddol ers 2015/16 ac ym mlwyddyn 
ariannol 2013/14 roedd yn cyfateb i £120m, gyda £106m ohono yn cael ei ddyrannu i 
heddluoedd. Fodd bynnag, erbyn 2021/22, mae'r swm a ddyrennir i Heddluoedd 
wedi lleihau i £12.3m sy'n ostyngiad o 88% mewn cyllid, fel y dangosir isod: 
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Blwyddyn 

 

 
Grant Cyfalaf 

 

Grant 

Cyfalaf 

Arbennig 

Gwasanaethau 
Awyr 
Cenedlaethol yr 
Heddlu 

 

Gwasanaethau 

Byw'r Heddlu 

 
Gwrthderfysgaeth, 
Troseddau 
Cyfundrefnol 
Difrifol, 

Technoleg 

 

 
CYFANSWM 

 £m £m £m £m £m £m 

2013/14 106.0 1.0 13.0 0.0 0.0 120.0 

2014/15 109.3 1.0 10.0 0.0 0.0 120.3 

2015/16 109.5 1.0 10.4 0.0 0.0 120.9 

2016/17 54.1 1.0 16.5 10.4 0.0 82.0 

2017/18 45.9 1.0 12.2 18.1 0.0 77.2 

2018/19 45.9 1.0 15.2 13.1 0.0 75.2 

2019/20 46.9 1.0 11.5 16.6 0.0 76.0 

2020/21 12.3 1.0 11.5 13.1 38.1 76.0 

2021/22 12.3 0.0 11.5 9.2 31.6 64.6 

 
 

Ar sail y dyraniadau presennol, mae'r Heddlu bellach yn cael llai nag 1% o'r cyllid 
cyfalaf sydd ei angen i gynnal buddsoddiad cyfalaf hanfodol gyda'r balans yn dod o'r 
Cyfrif Refeniw sydd hefyd wedi cael ei dorri 23.1% mewn termau arian parod, sy'n 
doriad mwy o lawer pan ystyrir chwyddiant. 

 
 

Oherwydd yr ymrwymiadau cytundebol mewn perthynas â chynlluniau PFI a 
gymeradwywyd yn flaenorol, bydd cyllid penodol yn parhau i dalu am gostau 
prosiectau Menter Cyllid Preifat sy'n weithredol ar hyn o bryd. Nid yw Heddlu De 
Cymru erioed wedi cael cyllid PFI er bod heddluoedd eraill yng Nghymru wedi ei gael 
a dyma faes arall o anfantais ariannol. 

 
 

8.12 Effaith Gronnol Penderfyniadau'r Llywodraeth ar Gyllid yr Heddlu 
 

Nododd Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2010 y lefelau ariannu arfaethedig i'r 
heddlu ar gyfer pedair blynedd rhwng 2011 a 2015 a chydnabuwyd mai hwn oedd y 
setliad ariannu mwyaf heriol yn ariannol (ond dichonadwy – ACEM) i'r heddlu ers 
cenhedlaeth. Roedd y setliad hwn yn cyfateb i ostyngiad o 20% mewn termau real. 
Fodd bynnag, ychwanegwyd at y gostyngiad hwn dros flynyddoedd olynol y tu hwnt i 
2015, gan arwain at ostyngiad rhagamcanol o 40% mewn termau real erbyn 2023 
(ddwywaith y lefel ddichonadwy yn ôl asesiad Arolygiaeth EM). 

 
Dangosir effaith gyffredinol y gostyngiadau yng nghyllid yr heddlu isod. Dengys y 
graff ddyraniadau arian parod yr heddlu gan y Swyddfa Gartref ers 1995/96 (bariau 
glas) a'r ffordd y mae'r setliadau diweddar ac arfaethedig wedi lleihau cyllid arian 
parod yn raddol i lefel islaw lefelau 2004/05. Mae'r gostyngiad mewn termau real (ar 
ôl addasu ar gyfer chwyddiant) yn cyflwyno darlun hyd yn oed yn waeth ac mae'n 
dangos y bydd plismona lleol yn cael llai o gyllid nag a gafwyd yn yr 1980au. Ar yr un 
pryd, mae'r amgylchedd plismona presennol yn wahanol iawn i amgylchedd 
plismona'r ddau ddegawd diwethaf. 
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Newidiadau Arian Parod Canolog yng Nghyllid y Llywodraeth i Heddluoedd 
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8.13 I bob diben, mae dros ddau ddegawd o dwf yng nghyllid yr heddlu wedi cael ei ddileu 
gyda'r arwyddion cyntaf o welliant yn cael eu dangos gan y Llywodraeth ar ffurf y 
rhaglen i recriwtio 20,000 o swyddogion newydd o 2020 ymlaen. 

 
Mae'n amhosibl asesu goblygiadau hirdymor y gostyngiadau hyn hyd yma ond mae'r 
canlynol yn destun pryder: 

 

o Mae adnoddau, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad o fewn yr heddlu wedi cael eu colli. 

o Mae troseddau sy'n ymwneud â'r rhyngrwyd a throseddau twyll ar-lein gwerth 
bron 7.5 miliwn yn genedlaethol yn gosod galw cynyddol ar adnoddau plismona 
prin. 

o Mae achosion o gam-drin hanesyddol a ffocws cynyddol ar bobl sy'n agored i 
niwed hefyd yn ychwanegu at y galw. Mae'r pwyslais ar ddiogelu pobl sy'n 
agored i niwed yn rhan allweddol o'n Cynllun yr Heddlu a Phlismona ac, felly, 
mae'n un o brif flaenoriaethu'r Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd ond nid yw'n 
ddigost. 

o Mae bygythiad cynyddol terfysgaeth ac eithafiaeth, ynghyd â'r goblygiadau i 
gymdeithas ryddfrydig wedi dangos bod angen gwella gallu ac adnoddau 
cenedlaethol ar fyrder. Bydd rhywfaint o hyn yn effeithio ar adnoddau a 
blaenoriaethau lleol. 

 
8.14 Mae partneriaid Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd yn lleihau cyllid ym meysydd 

diogelwch cymunedol er mwyn diogelu cyllid ar gyfer swyddogaethau eraill. Mae'r 
Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl o'r farn na allwn ganiatáu i'r fath dueddiadau o ran 
troseddau a thoriadau seilo ddatblygu yn Ne Cymru. Bydd yn rhaid gwneud pob 
ymdrech ar y cyd â'n partneriaid i wasgu pob diferyn ym maes lleihau troseddu er 
mwyn lleihau nifer y dioddefwyr a helpu dioddefwyr sy'n agored i niwed yn benodol 
wrth greu ychydig o hyblygrwydd yn y dyfodol i'r heddlu a'n partneriaid. 

 
8.15 Cyhoeddiad y Llywodraeth y bydd yn darparu cyllid i recriwtio 20,000 o swyddogion 

yr heddlu yw'r cam cyntaf o ran cydnabod yr heriau plismona anodd rydym yn eu 
hwynebu. Fodd bynnag, os na chaiff chwyddiant craidd ei ariannu, bydd hynny'n peri 
her ariannol ddifrifol i Gomisiynwyr a Phrif Gwnstabliaid. Am fod 68% o gyllidebau'r 
heddluoedd yn mynd i dalu cyflog swyddogion yr heddlu, y mae angen ei gynnal 
bellach er mwyn denu cyllid ar gyfer swyddogion ychwanegol, bydd unrhyw bwysau 
heb eu hariannu yn gorfod cael eu hariannu o 32% o gyllidebau sydd eisoes wedi'u 
lleihau. 

 
Bydd hyblygrwydd caniataol y praesept yn helpu i bontio'r bwlch cyllidebol (oherwydd 
y setliad arian parod gwastad) ond baich lleol a mater i'w benderfynu'n lleol ydyw o 
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hyd. Mae realiti andwyol yr 11 mlynedd olynol diwethaf o doriadau grant mewn 
termau real ar gyfer plismona yn cael ei chydnabod ond nid yw'n cael ei 
chydnabod ddigon eto i ddiwallu'r angen gwirioneddol. Y gobaith yw y bydd yr 
Adolygiad o Wariant yn 2021 yn fwy diffiniol yn hyn o beth. 
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9.0 DYRANIAD GRANT HEDDLU DE CYMRU 2021-22 
 

9.1 Mae dyraniad grant yr heddlu ar gyfer Heddlu De Cymru, heb gynnwys cyllid 
mewn perthynas â'r Rhaglen ar gyfer Recriwtio Mwy o Swyddogion yr Heddlu, i 
bob pwrpas yn setliad arian parod gwastad, sy'n cyd-fynd â thybiaethau blaenorol 
y strategaeth. Felly, nid yw'r dyraniad grant craidd yn cynnwys cyllid ar gyfer 
pwysau cost chwyddiant. 

 
Byddai'n rhesymol ac yn deg disgwyl, ar ôl degawd o doriadau arian parod a 
thoriadau mewn termau real, y byddai cyllid yr heddlu yn cael ei gynyddu, o leiaf, er 
mwyn ystyried effeithiau chwyddiant cyflog a phwysau eraill. Fodd bynnag, ac eithrio'r 
rhaglen recriwtio, mae lefelau cyllid yn dal i fod ar lefelau arian parod 2017/18, sy'n 
parhau â'r gostyngiad mewn cyllid mewn termau real i'r 11eg flwyddyn yn olynol. Ers 
2011/12 bu toriad arian parod o £44.6M (23.5%). Dyma'r gostyngiad canrannol 
mwyaf a'r gostyngiad mwyaf mewn termau arian parod yng Nghymru, o gymharu â'r 
gwasanaethau cyhoeddus eraill a ariennir yn ganolog yng Nghymru. 

 
9.2 Mae Strategaeth Ariannol Tymor Canolig blaenorol wedi bod yn seiliedig ar farn 

gadarn ac maent wedi bod yn rhagweledol. Nodir effaith y tybiaethau cyllido arian 
parod gwastad dros orwel cynllunio ariannol yn y tabl canlynol. 

 

 
 Dangosol 

 
Ffynhonnell Cyllid 

2020/21 

£m 

2021/22 

£m 

2022/23 

£m 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

Grant yr Heddlu 

Grant Cynnal Refeniw/Ardreth 
Annomestig Genedlaethol 

96.89
5 

75.84
5 

75.98
9 

107.6
38 

75.84
5 

119.7
38 

75.84
5 

126.9
38 

75.8
45 

127.5
38 

Cyfanswm y Grant Seiliedig ar 
Fformiwla 

172.740 183.627 195.583 202.783 203.383 

 
Llai'r Cyllid Recriwtio Newydd 

Cyllid Cymaradwy 

Newid Canrannol 

  
(10.887) 

 
(22.843) 

 
(30.043) 

 
(30.643) 

172.740 172.740 172.740 172.740 172.740 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Addasiad Cyllid Gwaelodol Rheol 1 (9.145) (5.662) (5.662) (5.662) (5.662) 

 
 

9.3 Bydd y Gweinidog dros Blismona yn parhau i gymhwyso darpariaeth tampio 
(Addasiad Cyllid Gwaelodol Rheol 1) o £5.6m mewn perthynas â 2021/22. Caiff y 
Swm Ychwanegol o Arian i Gymru, sef £23m, ei rannu rhwng Gwent, Gogledd Cymru 
a Dyfed Powys fel £0.7M, £11.9M a £10.4M yn y drefn honno. 

 

9.4 Mae'r arian sy'n cael ei dynnu oddi wrth Heddlu De Cymru i'w ailddosbarthu ymhlith 
yr heddluoedd eraill yng Nghymru wedi cael ei weithredu o un flwyddyn i'r llall ers 
bron i ddau ddegawd ac effaith gronnol hyn i Heddlu De Cymru yw ei fod wedi colli 
£106m o grant yr heddlu mewn arian fformiwla. (Byddai'r ailddyraniad presennol yn 
ariannu 176 o Swyddi Swyddogion yr Heddlu neu fwy na 300 o Swyddi Swyddogion 
Cymorth Cymunedol yr Heddlu y flwyddyn). 

 

9.5 Mae'r gwaith parhaus i ddatblygu fformiwla dyrannu cyllid newydd ar gyfer yr heddlu 
yn golygu y bydd y darpariaethau tampio yn ymwneud â'r fformiwla bresennol a 
gyflwynwyd yn 2003/4 yn parhau i roi Heddlu De Cymru dan anfantais sylweddol er 
bod Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, gyda chefnogaeth y Prif Gwnstabl, 
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wedi rhoi tystiolaeth o'r anghydraddoldebau cyllido sy'n effeithio ar Dde Cymru i 
Weinidogion olynol. Mae'r Gweinidogion wedi cydnabod bod problem ond nid ydynt 
wedi darparu unrhyw gyllid i'w datrys. 

 

9.6 Tybiaethau Cyllid y Tu Hwnt i 2021/22 
 

Er ei bod yn rhy gynnar i fod yn ddiffiniol o ran yr hyn y gallai'r Llywodraeth newydd ei 
bennu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig ar ôl addo y byddai'n cynnal 
Adolygiad Cynhwysfawr yn 2021, mae dadansoddiad y Swyddfa Cyfrifoldeb 
Cyllidebol o'r sefyllfa economaidd genedlaethol a chyhoeddiadau blaenorol ynghylch 
cyllid yn awgrymu'n gryf y bydd grantiau craidd yr heddlu yn parhau i fod wedi'u rhewi 
ar gyfer y dyfodol agos ac eithrio'r rhaglen ar gyfer recriwtio mwy o swyddogion yr 
heddlu. Felly, caiff niferoedd ychwanegol o swyddogion eu hariannu ond ni chaiff 
pwysau cost a datblygiadau eu hariannu. 

 

9.7 Mae'r cyfuniad o frigdorri, costau Yswiriant Gwladol, yr Ardoll Brentisiaethau ac 
ailddosbarthu taliadau TG canolog yn arwain at doriad o 29% rhwng 2011 a 2025. 
Dangosir effaith hyn a dyfarniadau cyflog isod. 

 
 
 
 

Blwyddyn 
Ariannol 

 

Newid 

Canrannol 

Gwirioneddol 

 

Toriadau 

Arian Parod 

Gwirioneddol 

£m 

 
Dyfarniadau 

Cyflog Heb 

eu 

Hariannu 

 

Prisiau 

Heb eu 

Hariannu – 

MPD y 

Swyddfa 

Cyfrifoldeb 

Cyllidebol 

Effaith 

Cyflog a 

Phrisiau 

Heb eu 

Hariannu 

£M 

Cyfanswm 

Mesurau 

Cyni Cyllidol 

mewn £m 

       

2011/12 -3.8% -9.4 2.6% 3.7% -7.70 -17.10 

2012/13 -5.5% -12.2 1.1% 4.2% -4.60 -16.80 

2013/14 -1.9% -2.8 0.0% 2.7% -1.40 -4.20 

2014/15 -4.8% -8.5 0.6% 2.0% -2.31 -10.81 

2015/16 -5.1% -8.6 1.0% 0.5% -2.33 -10.93 

2016/17 -0.6% -0.9 1.0% 2.0% -3.06 -3.98 

2017/18 -1.4% -2.2 1.0% 1.0% -2.59 -4.79 

2018/19 0.0% 0.0 2.0% 2.6% -5.57 -5.57 

2019/20 0.0% 0.0 3.0% 2.0% -7.59 -7.59 

2020/21 0.0% 0.0 2.5% 2.0% -6.89 -6.89 

2021/22 0.0% 0.0 0.0% 1.4% -0.86 -0.86 

2022/23 0.0% 0.0 2.0% 1.6% -6.29 -6.29 

2023/24 0.0% 0.0 2.5% 1.8% -8.19 -8.19 

2024/25 0.0% 0.0 2.5% 1.9% -8.67 -8.67 

Cyfanswm -23.1% -44.6 22% 29% -68.1 -112.7 

 
Ers dechrau'r mesurau cyni cyllidol cenedlaethol, mae Heddlu De Cymru wedi colli 
23.1% o arian parod gyda 29% arall mewn pwysau chwyddiant. Rhagamcenir y 
golled hon mewn gallu gwario yn doriad arian parod cyfatebol o £112m hyd at 
2024/25. Felly, mae'n hanfodol bod penderfyniadau cyllido lleol priodol yn cael eu 
gwneud er mwyn sicrhau gwasanaeth plismona cynaliadwy effeithiol yn y tymor 
canolig. Yr unig ddull cyllido lleol effeithiol yw Praesept yr Heddlu. 
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10.0 CYLLIDEB REFENIW FLYNYDDOL 2021/22 A'R RHAGAMCANIAD HYD AT 2024/25 
 

10.1 Mae amcanestyniadau o'r Gyllideb Refeniw gan Heddlu De Cymru drwy gydol cyfnod 
Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2010 wedi bod yn hynod gywir a chyson. Yn yr un 
modd, mae arbedion y Cynllun Gwerth am Arian wedi cael eu hystyried yn ofalus a'u 
herio'n gadarn, sydd wedi sicrhau bod y Cynllun Gwerth am Arian wedi cael ei 
gyflawni o flwyddyn i flwyddyn a bod cyllidebau wedi cael eu mantoli. 

 
10.2 Mae'r tybiaethau o ran gwariant sy'n llywio'r gofyniad cyllidebol fel a ganlyn: 

a) Dyfarniadau a Chwyddiant Cyflog 
 

Penderfynwyd rhewi cyflog rhai swyddogion ac aelodau o staff yr heddlu o fis 
Medi 2021 ond bydd unigolion sy'n ennill llai na £24,000 yn cael dyfarniadau 
cyflog o hyd at £250. Bydd swyddogion yr heddlu ac aelodau o staff yr heddlu 
nad ydynt wedi cyrraedd brig eu graddfa gyflog yn parhau i gael codiad cyflog 
cynyddrannol. Rydym yn amcangyfrif na fydd tua 50% o'r gweithlu yn cael 
codiad cyflog o fis Medi 2021 ymlaen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae'n amlwg o'r graff bod y cyfnod estynedig o gyfyngu ar gyflogau yn y 
sector cyhoeddus ac erydu cyflogau drwy chwyddiant wedi cael effaith 
niweidiol sylweddol ar gyflog net staff sydd wedi'i dwysáu gan y cynnydd 
mewn cyfraniadau Pensiwn a chostau Yswiriant Gwladol ar y cyflogai a'r 
cyflogwr 

 
Yn ddealladwy ddigon, mae hyn wedyn yn cynyddu'r pwysau ar hawliadau 
cyflog. Felly, o ystyried y sefyllfa economaidd genedlaethol, rhagwelir 
dyfarniadau cyflog bach dros gyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a 
disgwylir i ddyfarniadau cyflog Staff yr Heddlu gyfateb i ddyfarniadau cyflog 
Swyddogion yr Heddlu. 

 
 

Nodir y tybiaethau o ran dyfarniadau cyflog dros gyfnod y Strategaeth 
Ariannol yn y tabl isod ac maent yn dangos cyfraddau chwyddiant cyfatebol y 
Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar gyfer MPM a MPD yn y drefn honno yn unol 
â rhagamcaniad y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar gyfer mis Tachwedd. 
Mae'r dyfarniadau cyflog gwirioneddol yn dal i fod yn amodol ar gynigion y 
cyrff adolygu. 
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Mae gofyniad cyllidebol 2021/22 yn cydnabod y gofynion chwyddiannol 
penodol mewn perthynas â gwasanaethau cytundebol yn ogystal â chynnydd 
chwyddiannol cyffredinol o 2% mewn targedau gwariant ac incwm. 

 

b) Pensiynau ac Yswiriant Gwladol 
 

Ym mis Ebrill 2019 cyhoeddodd Trysorlys EM newidiadau i'r gyfradd 
ddisgowntio ar gyfer pensiynau heb eu hariannu yn y sector cyhoeddus 
ddiwedd mis Medi 2018, sy'n defnyddio cyfradd ddisgowntio is (yn rhannol 
oherwydd amodau economaidd cenedlaethol) o 3% i 2.4%. Effaith hyn oedd 
cynyddu cyfraniadau cyflogwyr o 24.2% i'r lefel bresennol o 31.0% o fis Ebrill 
2019 ymlaen. Mae Adran Actiwari'r Llywodraeth wedi amcangyfrif y bydd hyn 
yn arwain at gost ychwanegol o £330m y flwyddyn 
i blismona. 

 

Mae Trysorlys EM wedi parhau i roi cyllid ychwanegol yn 2021/22 er mwyn 
lliniaru rhag rhywfaint o'r cynnydd, gyda chyllidebau plismona yn talu'r balans. 
Mae'r strategaeth hon yn tybio y bydd cyfraniad Trysorlys EM yn parhau am 
flwyddyn arall gydag Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2021 yn ymdrin â'r 
cyllid tymor hwy. 

 
At hynny, roedd y cyllid yn seiliedig ar amcangyfrifon ac, mewn perthynas â 
Heddlu De Cymru, bydd costau pensiwn gwirioneddol yn seiliedig ar gyflogres 
y cyflogeion yn wahanol i gyfrifiadau'r Swyddfa Gartref oherwydd proffil 
gwasanaeth swyddogion. Amcangyfrifodd y Swyddfa Gartref fod costau 
Pensiwn Heddlu De Cymru yn £6.8M, gyda darpariaeth ganolog o £6.4M, gan 
adael bwlch o £0.4M. Yn dilyn cyfrifiadau manwl yn seiliedig ar brosesau 
cyllidebu seiliedig ar sero, y costau seiliedig ar y gyflogres oedd £7m, sy'n 
creu diffyg cyffredinol o £0.6m. Mae'r Heddlu yn parhau i ariannu'r bwlch hwn. 
 
Cwblhaodd Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol adolygiad actiwaraidd 
teirblwydd yn 2019. Roedd Heddlu De Cymru wedi sicrhau bod amlygiad 
hirdymor i gostau pensiwn uwch a oedd i'w briodoli i'r broses o weddnewid y 
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gweithlu yn ystod y cyfnod o gyni cyllidol wedi'i gynllunio'n briodol ac wedi 
sicrhau lefelau priodol o gyfraniadau er mwyn osgoi cynnydd mawr mewn 
prisiadau dilynol. Arweiniodd y strategaeth hon at ganlyniad ffafriol o ran 
ailbrisio'r cynllun. Pennodd y cynllun gyfradd cyfraniadau'r cyflogwr 
ddiwygiedig ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mawrth 2021 a Mis Mawrth 2023, sef 
16%, sy'n cymharu'n ffafriol â'r gyfradd cyfraniadau effeithiol flaenorol, sef 
18.1%, ac mae wedi'i hadlewyrchu yn unol â hynny. 

 
c) Cyllideb Staff a Swyddogion yr Heddlu 

 

Mae'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2021/22 yn adlewyrchu cyfrifiadau sylfaen 
sero ar gyfer yr holl staff a swyddogion sy'n cael cyflog. Mae'r sylfaen sero yn 
sicrhau darpariaeth gyllidebol briodol ar gyfer pob unigolyn yn seiliedig ar ei 
hawliadau penodol gan gynnwys cynyddrannau ac arbedion cost gan 
unigolion sy'n gadael y sefydliad. Gan ddefnyddio'r cyllidebau sylfaen sero 
diwygiedig, gwneir yr holl gyfrifiadau ar gyfer arbedion posibl sy'n deillio o 
ostyngiad mewn lefelau staffio yn ôl costau gwirioneddol er mwyn sicrhau bod 
cyllidebau yn gywir. Rhydd Atodiad 14 fanylion symudiadau o ran staff yr 
Heddlu. 

 
Mae Cyllidebau Staff a Swyddogion yr Heddlu yn cyfrif am tua 80% o'r 
gwariant a gyllidebir ac mae arwain a datblygu ein gweithlu yn un o brif 
flaenoriaethau'r sefydliad. Mae Atodiad 16 yn rhoi trosolwg o'n Strategaeth 
Pobl, Arwain a Datblygu Sefydliadol er mwyn sicrhau bod gennym y bobl iawn 
yn y man iawn sydd â'r sgiliau iawn i gyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau. Mae'r 
strategaeth yn ymdrin â'r canlynol: 

 

• Recriwtio 

• Camu ymlaen yn eich gyrfa 

• Cadw 

• Datblygu 

• Diogelwch ac Amrywiaeth 

• Gwobrwyo a chydnabod 

 
d) Fframwaith Cymwysterau Addysg yr Heddlu  

 

Yn dilyn trafodaeth genedlaethol ynghylch lefel y cymwysterau, yr hyfforddiant 
a'r datblygiad y bydd eu hangen ar swyddogion yr heddlu yn y dyfodol. Mae 
cynigion gan y Coleg Plismona, y cyfeirir atynt fel y Fframwaith Cymwysterau 
Addysgol Proffesiynol (PEQF), wedi'u rhoi ar waith. Mae hyn wedi cyflwyno 
amrywiaeth o gymwysterau achrededig ar lefel lawer uwch nag o'r blaen. 
Bellach, y gofyniad sylfaenol yw cymhwyster lefel gradd mewn plismona ar 
gyfer cwnstabliaid newydd yr heddlu drwodd i gymhwyster gradd Meistr ar 
gyfer Uwch-arolygwyr. Mae hyn yn gofyn am fwy o fewnbwn gan y sefydliad o 
ran addysg ac asesu ac mae iddo oblygiadau ariannol anochel. Mae'r pedwar 
heddlu yng Nghymru o dan anfantais o gymharu â heddluoedd yn Lloegr, 
sydd wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau yn yr 
Adran Addysg ar gyfer Prentisiaeth Gradd yr Heddlu gyda chost 
amcangyfrifedig o £27,000 fesul swyddog newydd yn Lloegr. 

Mae addysg wedi'i datganoli yng Nghymru ac mae Llywodraeth Cymru yn 
penderfynu pa brentisiaethau sy'n gymwys i gael arian yng Nghymru ac nid 
yw Prentisiaeth Gradd yr Heddlu yn bodloni meini prawf ariannu Llywodraeth 
Cymru. O ganlyniad, mae heddluoedd Cymru wedi cydweithio i ddatblygu 
ateb costeffeithiol er mwyn i ni gyrraedd yr un safon addysgol a phroffesiynol 
genedlaethol â swyddogion yn Lloegr. 
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Amcangyfrifir bod y golygiadau i Heddlu De Cymru yn cyfateb i gost flynyddol 
o £1 filiwn a gaiff ei thalu o gronfeydd Heddlu De Cymru yn ogystal â thalu tua 
£1 filiwn o dan yr Ardoll Brentisiaethau. Rydym wedi parhau i bledio ein 
hachos yn gryf yn ystod 2020/21 er mwyn ceisio sicrhau bod yr anghysondeb 
amlwg hwn yn cael ei unioni ac rydym yn disgwyl cyhoeddiad cyn dechrau 
blwyddyn ariannol 2021/22. Mae'r strategaeth wedi tybio y byddwn yn cael ad-
daliad llawn gydag incwm amcangyfrifedig o £1 filiwn. 

 
e) Rhaglen Recriwtio'r Heddlu 

 

Ym mis Medi 2019, cyhoeddodd y Llywodraeth gynlluniau i recriwtio 20,000 o 
swyddogion yr heddlu ychwanegol erbyn 2023 er mwyn gwneud iawn am y 
21,000 o swyddi swyddogion yr heddlu a gollwyd gan y gwasanaeth ledled 
Cymru a Lloegr ers 2010. Er bod adfer y swyddogion i'w groesawu o ran 
bodloni gofynion gweithredol, mae'r Heddlu yn wynebu rhai heriau mawr 
mewn cysylltiad â'r rhaglen recriwtio. 

 
Dyraniad Heddlu De Cymru o'r 6,000 o swyddogion a gyhoeddwyd i ddechrau 
hyd at fis Mawrth 2021 oedd 136 o swyddogion. Bwriedir recriwtio 6,000 o 
swyddogion ychwanegol yn genedlaethol yn 2021/22 gyda chyfran yr Heddlu 
o'r dyraniad hwn yn cyfateb i 133 o swyddogion. Bwriedir recriwtio'r 8,000 o 
swyddogion sy'n weddill yn genedlaethol yn 2022/23 a chyfran yr Heddlu o'r 
dyraniad hwn fydd tua 156 o swyddogion, sy'n rhoi cyfanswm o 449 o 
swyddogion a gaiff eu recriwtio yn lle'r 479 o swyddi a gafodd eu dileu yn 
ystod y cyfnod o gyni cyllidol. 

 
Mae'r targed i ddenu, dewis, asesu a hyfforddi 449 o swyddogion yn ogystal â 
chyfanswm nifer y swyddogion a fydd yn gadael yr heddlu bob blwyddyn dros 
y cyfnod o dair blynedd, sef tua 500 o swyddi, yn golygu bod 949 o swyddi y 
mae angen recriwtio unigolion iddynt. Mae'r gymhareb cais i benodiad 
llwyddiannus nodweddiadol, sef tua 10:1 ar gyfartaledd, yn golygu y gallai fod 
9,490 o ymgeiswyr i'w gwerthuso dros y ddwy flynedd nesaf. 

 

Disgwylir i amodau grant gael eu gosod ar y cyllid ar gyfer y rhaglen recriwtio 
a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i nifer y swyddogion gael ei gynyddu uwchlaw 
llinell sylfaen (2,861 o swyddi CALl ym mis Mawrth 2019) er mwyn cael y 
cyllid recriwtio. Oherwydd yr ansicrwydd ynglŷn â phryd y bydd unigolion yn 
gadael yr heddlu ac yn ymuno ag ef a'r risg i'r cyllid os bydd y niferoedd 
islaw'r targed y cytunwyd arno, bydd angen i nifer y swyddogion fod ychydig 
yn uwch na'r lefel darged drwy gydol y flwyddyn ac, felly, ni fydd yr arbedion a 
sicrhawyd yn flaenorol drwy reoli swyddi gwag yng ngweithlu'r swyddogion 
(£1m) ar gael er mwyn helpu i fantoli'r gyllideb. 

 
Fel rhan o gyllid y Rhaglen Recriwtio derbynnir hefyd y gall fod angen 
cynyddu nifer Staff yr Heddlu yn ôl cymhareb o 3:1, fwy neu lai, o gymharu â 
Swyddogion yr Heddlu. Ar hyn o bryd, mae'r Heddlu wrthi'n recriwtio aelodau 
newydd o staff yr heddlu i tua 90 o swyddi cyfwerth ag amser cyflawn (CAC). 
Dangosir isod y goblygiadau ariannol amcangyfrifedig o ran cyllid disgwyliedig 
y rhaglen recriwtio. 
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Y RHAGLEN RECRIWTIO 2020/21 
£m 

2021/22 
£m 

2022/23 
£m 

2023/24 
£m 

2024/25 
£m 

Swyddogion yr Heddlu 2.8 8.5 16.4 22.7 23.0 

Staff yr Heddlu 0.0 3.1 5.7 6.6 6.8 

Costau Nad Ydynt yn Ymwneud â Chyflog 8.5 1.5 3.1 3.2 7.3 

Gwariant Gros 11.3 13.2 25.2 32.4 37.0 

Grantiau Arbennig (3.7) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) 

Gwariant Net 7.6 10.9 22.9 30.1 34.7 
      

Cyllid Neilltuedig y Swyddfa Gartref (7.6) (10.9) (22.9) (30.1) (30.7) 
      

Diffyg Cyllidebol Blynyddol (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 4.0 

 

10.3. Dangosir yr amcanestyniadau cyfrif refeniw tymor canolig manwl sy'n cynrychioli'r 
uchod mewn perthynas â'r cyfnod rhwng 2021 a 2025 yn Atodiad 8 ac fe'u crynhoir 
yn y tabl isod o dan ddosbarthiadau incwm a gwariant bras. Mae hyn yn dangos 
bwlch cyllidebol o £7.5m mewn perthynas â 2021/22 cyn ystyried unrhyw gynnydd 
ym mhraesept yr heddlu. 

 
Ni ddylid tanamcangyfrif y potensial ar gyfer sicrhau rhagor o arbedion 
effeithlonrwydd rhyddhau arian parod o'r maint hwn o ystyried bod arbedion gwerth 
£58m eisoes wedi'u cyflawni hyd yma. Yn enwedig gan fod cyllideb gweithlu 
swyddogion yr heddlu bellach yn gorfod cyfateb i'r cyllid ar gyfer swyddogion 
ychwanegol a bod disgwyl cynnydd a ariennir yn nifer rolau staff yr heddlu, sy'n 
golygu bod 80% o gyfanswm ein cyllideb yn gysylltiedig â'r Rhaglen ar gyfer 
Recriwtio Mwy o Swyddogion yr Heddlu a ariennir gan y Llywodraeth. Mae'r her sy'n 
gysylltiedig â mantoli'r gyllideb o'r 20% sy'n weddill o'r cyllidebau yn afrealistig, o 
ystyried bod arbedion gwerth £18m eisoes wedi'u sicrhau o gyllidebau nad ydynt yn 
ymwneud â chyflog. 

 
CRYNODEB O'R CYFRIF REFENIW 2020/21 

£m 

2021/22 

£m 

2022/23 

£m 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

Cyflogeion 280.5 285.4 292.4 300.8 308.6 

Staff Anuniongyrchol 3.5 3.3 3.4 3.5 3.6 

Safleoedd 13.2 12.7 13.0 13.3 13.7 

Cludiant 5.8 5.5 5.7 5.8 6.0 

Cyflenwadau a Gwasanaethau 26.8 25.7 26.4 27.0 27.7 

Gwasanaethau Asiantaeth a Dan Gontract 20.4 19.6 20.1 20.6 21.1 

Costau Cyllid Cyfalaf 14.0 17.4 17.4 17.4 17.4 

Costau Dechrau'r Rhaglen ar gyfer Recriwtio 
Mwy o Swyddogion yr Heddlu 

7.6 13.2 25.2 32.4 37.0 

Gwariant Gros 371.6 382.8 403.5 420.9 435.0 

Llai incwm a grantiau penodol (63.0) (54.8) (55.2) (55.5) (55.9) 

Gwariant Net 308.6 327.9 348.3 365.4 379.1 

Grantiau allanol 

Cyfanswm llinell sylfaen y grant Recriwtio Heb ei 

Neilltuo Y Dyraniad Grant Recriwtio yn y Dyfodol 

Incwm Ychwanegol y Sylfaen Braesept 

(160.8) 

(11.9) 

 
 

0.0 

(160.9) 

(11.9) 

(10.9) 

(0.8) 

(160.9) 

(11.9) 

(22.9) 

(0.8) 

(160.9) 

(11.9) 

(30.1) 

(0.8) 

(160.9) 

(11.9) 

(30.7) 

(0.8) 

Praesept 2020/21 (135.9) (135.9) (142.7) (149.8) (157.3) 

Bwlch Cyllidebol cyn y Praesept 2021/22 0.0 7.5 9.1 11.8 17.4 

Praesept o 5.5% yn 2021/22 a 5% ar ôl hynny 0.0 (7.5) (7.9) (8.3) (8.7) 

Bwlch Cyllidebol Gweddilliol 0.0 (0.0) 1.2 3.5 8.8 

Bwlch Cyllidebol Cronnol 0.0 0.0 1.2 4.7 13.5 
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h am 
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Gwert
h am 
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£58m 

Bwlch 

£126m 

Bwlch 

£156M  

10.4 Nodir cysoniad cynhwysfawr o'r gofynion gwariant rhwng blynyddoedd ariannol 
2020/21 i 2021/22 yn Atodiad 9 gyda chysoniad pellach o ganlyniadau treth rhwng y 
blynyddoedd ariannol yn cael ei ddangos yn Atodiad 10. 

10.5 Mae'r strategaeth barhaus i lenwi bylchau yn y gyllideb wedi bod yn gyfuniad o 
arbedion effeithlonrwydd rhyddhau arian parod cylchol a chynnydd mesuredig ym 
mhraesept yr heddlu a phrofwyd bod y strategaeth hon yn effeithiol hyd yma o ran 
darparu gwasanaeth o ansawdd uchel a mantoli'r gyllideb a bydd yn parhau i gael ei 
defnyddio. Cefnogir y dull gweithredu hwn gan sylwadau ACGTAEM fod systemau 
rheoli ariannol yn gryfder yn Heddlu De Cymru. 

 
10.6 Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r strategaeth hefyd ystyried y goblygiadau o ran 

adnoddau dros y tymor canolig a cheir crynodeb o amcanestyniadau ariannol 
2022 i 2025 isod. Y bwlch cyllidebol cronnol hyd at 2021/22 cyn praesept yr heddlu 
yw £126m (yn seiliedig ar y gostyngiadau yn nyraniadau grant canolog yr heddlu a 
gofynion gwariant hysbys). Caiff y bwlch cronnol hwn, sef £126m, ei bontio drwy 
incwm ychwanegol gwerth £67m o braesept yr heddlu a Chynllun Gwerth am Arian 
gwerth £58m hyd at fis Mawrth 2022 er mwyn mantoli'r gyllideb ar gyfer 2021/22. 

 

10.7 Bydd parhau i rewi grant yr heddlu hyd at ddiwedd y gorwel cynllunio tymor canolig 
yn arwain at fwlch cyllidebol cronnol pellach o £13m ar gyfer y cyfnod rhwng 2023-
2025 nad yw ei oblygiadau o ran gwasanaethau wedi'u nodi eto. Mae hyn yn arwain 
at gyfanswm bwlch o fwy na £156m, ers i'r mesurau cyni cyllidol presennol gael eu 
cyflwyno, sydd i bob pwrpas yn cyfateb i ostyngiad o 38% mewn adnoddau dros y 
cyfnod a dangosir hyn yn y tabl isod. 

 
 Adolygiad 

Cynhwysfawr 
o Wariant 
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11.0 RHAGLEN GYFALAF TYMOR CANOLIG A STRATEGAETH GYFALAF 2021-25 

 

11.1 Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn seiliedig ar Strategaethau Ystad, Cludiant a Gwasanaethau 
Digidol 10 mlynedd cynhwysfawr sy'n cael eu hadnewyddu'n rheolaidd ac sydd wedi 
cael eu blaenoriaethu i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael 
i gynnal y seilwaith cyfalaf y mae gwasanaeth plismona effeithiol bellach yn hynod 
ddibynnol arnynt. 

 
11.2 Y STRATEGAETH GYFALAF 

O ystyried y gyfundrefn ddarbodus, mae'n bwysig paratoi datganiad cyfalaf a 
chymeradwyo Strategaeth Gyfalaf. Bwriedir i'r datganiad ddisgrifio'r ffordd y mae 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddau a'r Prif Gwnstabl, gyda'i gilydd, yn penderfynu 
ar y rhaglen o fuddsoddiadau cyfalaf, gan gynnwys y ffordd y nodir blaenoriaethau 
allweddol. Mae'r Strategaeth Gyfalaf yn bwysig am y rhesymau canlynol:- 

 

a) Mae'n hyrwyddo'r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau cyfalaf drwy sicrhau bod y 
rhaglen buddsoddi cyfalaf yn gyson iawn â blaenoriaethau allweddol;  

 
b) Yr asesiad gan ACGTAEM ac Archwilwyr Allanol yw ei bod yn cyfrannu at broses 

rheoli ariannol a gweithredol yr heddlu. 
 

11.3 Mae Amcanion y Strategaeth Gyfalaf fel a ganlyn: 

Sicrhau y darperir gwasanaeth plismona effeithiol drwy waith rheoli seilwaith yn 
gynaliadwy sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau plismona. Y prif nodau ar gyfer y tri phrif 
faes seilwaith yw: 

• Cludiant – Cerbydau sy'n addas at y diben sy'n bodloni gofynion gweithredol 
o ran argaeledd a gweithrediad; 

• Technoleg – Llwyfan technoleg sy'n hwyluso gweithio ystwyth/symudol gyda 
systemau gwybodaeth a chudd-wybodaeth yn cael eu darparu lle mae eu 
hangen; 

• Ystad – Amgylchedd gweithredu diogel, cynnes a sych sy'n addas ar gyfer 
cyflawni'r nodau llesiant a sicrhau plismona effeithiol. 

Mae gofynion manwl Cludiant, Technoleg ac Ystad yn cael eu llywio gan y canlynol: 

• Cynllun Rheoli Asedau sy'n nodi'r gofynion tymor canolig o ran adnewyddu 
asedau; 

• Monitro Rhaglenni Cyfalaf yng nghyd-destun y fframwaith ariannol y cytunwyd 
arno er mwyn sicrhau y cyflawnir prosiectau cyfalaf; 

• Seminarau Cynllunio priodol er mwyn sicrhau bod gofynion yn berthnasol; 

• Y gyfundrefn Rheoli Perfformiad a Strategaethau Rheoli Risg. 
 

Yn y cyd-destun hwn, mae gan yr heddlu raglen adnewyddu asedau 10 mlynedd ac 
mae'n adolygu ei ofynion bob blwyddyn yn erbyn y sylfaen asedau ac anghenion 
gweithredol sy'n newid. Mae'r strategaeth ystadau 10 mlynedd wedi'i diweddaru yn 
dilyn ymgynghoriad eang ynghylch model plismona'r dyfodol. Mae'r llwyfan 
Technoleg yn symud i alluogrwydd symudol integredig ac mae'r rhaglen Cludiant yn 
cael ei chysoni â manylebau safonedig cydweithredol cenedlaethol ar gyfer 
cerbydau. 

11.4 Daw cyllid y rhaglen gyfalaf o dair prif ffynhonnell (Grant Cyfalaf, Cyfraniadau 
Refeniw i Gyfalaf a Benthyca Darbodus) fel y dangosir isod. 

 
Y duedd o ran grant cyfalaf i Heddlu De Cymru yw gostyngiad cynyddrannol. O 
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£3.1m yn 2011 i £0.3m yn 2020/21, sef gostyngiad o 90.3%. Gyda Grant Cyfalaf 
blynyddol gwerth dim ond £0.3m y flwyddyn, ni ragwelir gostyngiadau pellach. 
 

  
2020/21 

ALLDRO 

RHAGAMCANOL 

 

 
2021/22 

 

 
2022/23 

 

 
2023/24 

 

 
2024/25 

 
 

Cyfanswm 

4 Blynedd 

 £m £m £m £m £m £m 

Grantiau Cyfalaf 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 

 

Y tybiaethau cadarn blaenorol ar gyfer grant cyfalaf oedd bod lefelau'r grant yn 
debygol o barhau'n isel ac, felly, mae 95% o'r rhaglen Gyfalaf eisoes yn cael ei 
ariannu drwy symiau a godir ar y cyfrif refeniw fel cost cyllido cyfalaf. Mae hyn yn 
golygu bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hariannu gan gyfraniad refeniw blynyddol o 
£13.8m, gan flaenoriaethu unrhyw danwariant posibl yn ystod y flwyddyn i'w 
drosglwyddo i'r gyllideb cyllid cyfalaf er mwyn gostwng lefelau benthyca darbodus. 

 
11.5 Mae'r Rhaglen Gyfalaf tymor canolig wedi'i datblygu yn unol â strategaethau 

cymeradwy ar gyfer Ystadau, TGCh, yr Adran Gwasanaethau Digidol a'r Fflyd. Mae 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl yn craffu ar y cyd ar wariant 
cyfalaf penodol o fewn y rhaglen ac yn penderfynu p'un a ddylid ei gymeradwyo ai 
peidio. Mae crynodeb o raglen wedi'i chostio'n llawn, sy'n seiliedig ar y cyllid 
presennol a gyhoeddwyd, wedi'i chynnwys yn Atodiad 12 ac fe'i crynhoir ymhellach 
isod: 

 

 
Ardal 

2020/21 

ALLDRO 

RHAGAMCANOL 

 
2021/22 

 
2022/23 

 
2023/24 

 
2024/25 

 

Cyfanswm 

4 Blynedd 

 £m £m £m £m £m £m 

Cynnal a Chadw Seilwaith       

Gwaith Hanfodol a Deddfwriaethol Ystadau 1.7 2.1 1.9 1.6 1.5 7.1 

Fflyd 3.4 3.6 2.7 2.1 2.1 10.5 

Gwasanaethau Gwybodaeth 3.1 2.7 1.6 1.6 1.6 7.5 

Gwasanaethau Digidol 1.9 10.5 3.9 10.7 0.5 25.5 

Arall 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cyfanswm Cynnal a Chadw Seilwaith 11.3 18.9 10.1 16.0 5.7 50.7 

Prosiectau Untro       

Ystadau 24.7 24.6 16.7 12.0 0.0 53.2 

(Llai cyfraniadau partneriaid) (0.8) (1.0) (8.4) (6.7) 0.0 (16.0) 

Gwasanaethau Gwybodaeth 1.5 1.2 1.2 0.4 0.4 3.1 

Cyfanswm Prosiectau Untro 25.5 24.8 9.5 5.6 0.4 40.3 

       

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFALAF 36.8 43.7 19.6 21.6 6.1 91.0 

Cyllid Mewnol (Cronfeydd wrth Gefn/Cyllid 

Refeniw Uniongyrchol ac ati) Defnyddio 

Benthyciadau a Gymeradwywyd Ymlaen 

Llaw 

14.2 

22.6 

23.6 

8.0 

16.6 

2.4 

21.6 

0.0 

18.8 

0.0 

80.6 

10.4 

Benthyca Mewnol 0.0 12.1 0.6 0.0 (12.7) (0.0) 

Cyfanswm Cyllid 36.8 43.7 19.6 21.6 6.1 91.0 

Diffyg Ariannol 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0 (0.0) 

 
11.6 Mae'n bwysig na chaiff unrhyw symiau o arian eu benthyca ar gyfer asedau oes fer 

am nad yw hyn yn cynnig gwerth am arian ac am ei bod yn crynhoi risg mewn 
blynyddoedd i ddod. Mae benthyca ar gyfer asedau oes hir yn gadarn ac mae'r 
Rhaglen Ystadau yn cael ei hariannu bron yn llwyr drwy fenthyca ac mae'n cael ei 
mantoli, lle y bo'n briodol, â derbyniadau cyfalaf o waredu ystâd a chyfraniadau gan 
bartneriaid e.e. gan Heddlu Gwent a Heddlu Dyfed Powys mewn perthynas â 
chyfleuster hyfforddi arfau tanio newydd. 
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11.7 Ystyrir bod yr elfennau sy'n ymwneud â chynnal seilwaith yn wariant cyfalaf hanfodol 
na ellir ei osgoi ac maent yn cynnwys:- 

 

•   Mae'r rhaglen gyfalaf tymor canolig yn cydnabod y buddsoddiad sydd ei 
angen o ran y Strategaeth Ystadau ac i ddatrys problemau mawr hysbys gan 
gynnwys creu Maes Saethu Arfau Tanio Tactegol newydd, cwblhau Canolfan 
Ddysgu'r Heddlu ym Mhencadlys yr Heddlu ac, o bosibl, ailddatblygu Gorsaf 
Heddlu Canol Caerdydd. Bydd achosion busnes hefyd yn cael eu datblygu i 
adeiladu dalfa newydd yn yr Uned Reoli Sylfaenol Orllewinol fel ei bod yn 
cyrraedd yr un safon â'n cyfleusterau dalfa modern eraill. 

• Yn sgil cyflwyno'r system lleoli cerbydau awtomatig, roedd gennym well 
dealltwriaeth o gerbydau ac roeddent yn cael eu rheoli'n well ac, o ganlyniad, 
lleihawyd nifer y cerbydau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau 
plismona 20%. At hynny, rydym yn cymryd rhan mewn Safon Fflydoedd 
Genedlaethol sy'n lleihau costau caffael cerbydau patrol yn benodol. Mae'r 
fflyd graidd yn parhau i fod yn addas ar y diben ac mae'r cylch adnewyddu yn 
parhau er mwyn sicrhau galluogrwydd ymateb gweithredol effeithiol gan 
wasanaeth cludiant effeithlon ac effeithiol. Mae rhaglen recriwtio swyddogion 
y Llywodraeth yn cynnwys cyllid cychwynnol i gynyddu nifer y cerbydau yn ôl 
y gymhareb 4:1, yn fras, a disgwylir i'r fflyd o gerbydau gynyddu tua 100 o 
gerbydau yn dibynnu ar y dyraniadau swyddogion gwirioneddol dros y tair 
blynedd a bydd angen integreiddio'r rhain er mwyn iddynt allu cael eu 
hadnewyddu yn unol â'r strategaeth fflyd bresennol. 

• O ran Gwasanaethau Gwybodaeth, mae Heddlu De Cymru wedi newid yn 
gyflym i alluogrwydd data symudol ychwanegol (ar ôl cais llwyddiannus i gael 
cyllid arloesed) ac mae ar y trywydd cywir i gyflawni uchelgais y Person Cywir, 
yn y Lle Cywir, ar yr Adeg Gywir, gyda'r mynediad priodol i systemau cudd-
wybodaeth yr heddlu sy'n ei gwneud yn bosibl i fwy o waith gael ei wneud o 
bell a bydd hefyd yn gwella gwelededd. Mae'n amlwg bod y model gweithredu 
gwell newydd yn dibynnu'n fawr ar y defnydd o dechnoleg i ddarparu 
gwasanaethau plismona sy'n bodloni disgwyliadau'r cyhoedd. Mae cylch oes 
byr technoleg yn golygu bod angen ei diweddaru'n rheolaidd ac mae'r rhaglen 
yn adlewyrchu'r gofynion hyn. 

• Mae Heddlu De Cymru hefyd yn cefnogi'r Rhaglen Alluogi Genedlaethol sy'n 
ceisio safoni systemau a chontractau ar drwyddedau meddalwedd cyffredin. 

• Mae costau prosiectau untro a ariennir yn adlewyrchu cost cyflwyno 
Rhwydwaith Cyfathrebu Gwasanaethau Brys newydd yn lle Airwave, sy'n 
parhau i wynebu oedi o ystyried uchelgais y gwaith trosglwyddo. Mae'r 
llithriant parhaus yn y rhaglen genedlaethol rhwng 2018/19 a 2023/24 hefyd 
wedi'i gydnabod. 

Roedd hyn yn golygu bod angen adnewyddu setiau Airwave ar ddiwedd eu 
hoes cyn i'r system ESN newydd ‘fynd yn fyw’. Felly, caffaelodd yr Heddlu 
radios newydd am gost o £1.4m yn 2019/20 ac mae gwaith ar y systemau 
teleffoni a gorchymyn a rheoli hefyd yn mynd rhagddo er mwyn cynnal 
gwasanaethau gweithredol hanfodol. Fe'n cynghorir hefyd y bydd cyllid 
canolog ond yn talu costau seilwaith craidd megis costau darparu'r 
gwasanaeth ac y bydd ariannu dyfeisiau ESN yn dal i fod yn broblem yn lleol 
yn ogystal â gwelliannau i ystafelloedd teleffoni a gorchymyn a rheoli. Yr 
amcangyfrifon presennol yw y bydd angen cyllid o ryw £11m dros y tair 
blynedd.  
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11.8 Amcangyfrifir y bydd y rhaglen gyfalaf 4 blynedd yn costio £91m gyda thua £10m o'r 
swm hwn yn cael ei ariannu drwy fenthyca yn ychwanegol at y £22.5m sydd ei angen 
eisoes ar gyfer rhaglen 2020/21. Gyda'r grant cyfalaf allanol bellach wedi gostwng i 
£0.3m yn erbyn gofyniad cylchol o £14m (sy'n cynnwys diweddarau gliniaduron a 
ffonau symudol), mae angen adnoddau mewnol ychwanegol i ariannu'r rhaglen 
seilwaith gylchol graidd. Mae'n bwysig nodi, ar gyfer sefydliad o faint Heddlu De 
Cymru, fod lefel y cyllid cynnal a chadw seilwaith ‘craidd’ yn gymharol isel a bydd 
angen ei reoli'n ofalus drwy flaenoriaethu gwaith. 
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12.0 RHEOLI TRYSORLYS A BENTHYCA DARBODUS 2021-25 
 

12.1 Pennir gofynion benthyca Heddlu De Cymru drwy gymhwyso'r Cod Darbodus sydd 
wedi'i gynllunio i sicrhau bod unrhyw fenthyciad yn fforddiadwy ac yn 
gynaliadwy. Crynhoir y Dangosyddion Darbodus isod a cheir y Dangosyddion 
Darbodus pellach yn y Strategaeth Rheoli a'r Dangosyddion Darbodus (a atodir yn 
Rhan B). 

 

Mae'r Amcangyfrifon o Wariant Cyfalaf fel a ganlyn: 
 

 
2019-20 

Gwirioneddol 
 

£m 

2020-21 

Rhagamcanol 

£m 

2021-22 
 

Amcangyfrif 

£m 

2022-23 
 

Amcangyfrif 

£m 

2023-24 
 

Amcangyfrif 

£m 

2024-25 
 

Amcangyfrif 

£m 

Ffynonellau allanol 0.996 1.297 0.891 0.891 0.840 0.266 

Ei adnoddau ei hun 15.689 12.907 22.744 16.739 20.774 5.784 

Gofyniad Cyllid Net 0.000 22.599 20.107 1.964 0.000 0.000 

CYFANSWM 16.685 36.803 43.742 19.594 21.614 6.050 

 
Mae Dyled Gros a'r Gofynion Cyllid Cyfalaf fel a ganlyn: 

 

 

 2019-20 
Gwirioneddol  

 
£m 

2020-21  

Rhagamcanol 
£m 

2021-22 
 

Amcangyfrif 

£m 

2022-23 
 

Amcangyfrif 

£m 

2023-24 
 

Amcangyfrif 

£m 

2024-25 
 

Amcangyfrif 

£m 

Dyled Gros 26.753 25.072 45.777 47.626 46.632 45.742 

Gofyniad Cyllid Cyfalaf Terfynol 10.894 31.256 49.138 48.897 46.799 44.806  

 

 

 
12.2 Mae'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf yn mesur yr angen sylfaenol i fenthyca at ddibenion 

cyfalaf ac mae'n gysylltiedig â gwerthoedd asedau a gwariant cyfalaf arfaethedig. O 
dan God Darbodus CIPFA, ni chaiff y lefel a fenthycir (dyled gros) fynd dros y 
Gofyniad Cyllid Cyfalaf heblaw yn y byrdymor – a ddiffinnir fel y flwyddyn bresennol 
yn ogystal ag amcangyfrif o'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf am ddwy flynedd i ddod. Felly, 
mae'r Heddlu wedi bodloni'r gofyniad hwn. 

12.3 Gwnaed gwaith modelu manwl sy'n dangos bod costau benthyca yn y dyfodol (yn sgil 
disodli benthyciadau llog uchel blaenorol ar y cam aeddfedu â benthyciadau newydd) 
ynghyd â pholisi diwygiedig ar y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw (yn seiliedig ar y 
Gofyniad Cyllid Cyfalaf fel sy'n ofynnol gan y Cod Darbodus) yn debyg ar y cyfan i'r 
ddarpariaeth cyllid cyfalaf bresennol o fewn y cyllidebau dros y gorwel cynllunio. 
Mae'r tabl isod yn rhoi dadansoddiad o flwyddyn i flwyddyn dros gyfnod y Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig. 

 
Cyllid Cyfalaf 2018/19 

£m 

2019/20 

£m 

2020/21 

£m 

2021/22 

£m 

2022/23 

£m 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

2025/26 

£m 

 
Cyllid Cyfalaf y Cyllidebwyd ar 
ei Gyfer 

 
2.30
0 

 
2.230 

      

Cyllid Cyfalaf Rhagamcanol 
  

3.993 3.999 3.627 3.233 3.191 3.191 

(Cynnydd)/Lleihad o Flwyddyn i 
Flwyddyn 

 
0.070 (1.763) (0.006) 0.372 0.394 0.042 0.000 
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13.0 PRAESEPT YR HEDDLU A'R GOFYNIAD CYLLIDEBOL AR GYFER 2021-22 
 

13.1 Ariennir Heddlu De Cymru drwy gyfuniad o grantiau canolog a phraesept lleol yr 
heddlu. Mae setliad grant yr heddlu o ran 2021-22 yn cyfateb, yn y bôn, i'r un faint o 
arian parod ag yn 2017/18 (heb gynnwys pensiynau na'r cyllid recriwtio). O ganlyniad 
mae 4 blynedd o chwyddiant heb eu hariannu ac mae hyn yn rhoi mwy o bwysau ar i 
fyny ar wariant oherwydd cynnydd na ellir ei osgoi mewn prisiau a chyflogau, yn 
ogystal â'r galw ar adnoddau gweithredol. Mae'r prif gynnydd cost yn unig hanfodol 
fel a ganlyn: 

 

 Cynnydd mewn costau hanfodol na ellir ei osgoi £m 

1 Chwyddiant cyflog, drifft cynyddrannol a chwyddiant cyflog, rhaglenni 
a ariennir yn allanol 

16.4 

2 Addasiadau i'r Gyllideb Sylfaenol, ailddyraniadau a chwyddiant 2.9 

3 Rhaglenni a ariennir yn allanol  (11.0) 

 

4 
 

Newidiadau i'r sylfaen Drethu 
 

(0.8) 

 
4 

 
Cyfanswm cynnydd cost digyfnewid  

 
7.5 

 

13.2 Anghydraddoldebau Cyllido Hanesyddol a Pharhaus 
 

Mae Strategaethau Ariannol Tymor Canolig blaenorol wedi cyfeirio at nifer o feysydd 
lle mae Heddlu De Cymru yn wynebu anfantais sylweddol o ran cyllid, ac mae'r 
materion hyn yn parhau heb eu datrys, yn bennaf oherwydd y methiant i fynd i'r 
afael ag anghysondebau o ran y fformiwla gyllido. Rydym yn ymrwymedig i geisio 
datrys y materion hyn, a byddwn yn parhau i'w codi ar y lefelau uchaf er mwyn ceisio 
eu hunioni. 

 

Mae'r tabl isod yn crynhoi'r anfantais ariannol flynyddol a wynebir gan Heddlu De 
Cymru (rhoddir rhagor o fanylion amdani yn Atodiad 6). Dengys yr asesiad fod 
anghydraddoldebau cyllido blynyddol gwerth tua £19.4m o hyd a fyddai'n trawsnewid 
plismona ar gyfer y cyhoedd yn ardal Heddlu De Cymru, petai'n cael ei ddileu. 

 
Anghysondebau Cyllido sy'n 

Effeithio ar 

Heddlu De Cymru 

 
£m 

Cyfeiriad yn y 
Strategaeth Ariannol  

Tymor Canolig 

Y Gwahaniaeth yn y Praesept yng Nghymru 1.0 Gweler adran 15 Praesept 

Tampio'r Fformiwla Gyllido (Rheol 1) 5.6 Gweler Atodiad 6 

Addasiad Cost Ardal 4.0 Gweler Atodiad 6 

Gofynion y Brifddinas 4.0 Gweler Atodiad 6 

Cyllid Cyfalaf ar gyfer Seilwaith  1.6 Gweler Atodiad 6 

Cyfanswm Effaith Anghydraddoldebau Cyllido 16.2  

 
13.3 Rhoddwyd y gorau i gyflwyno Fformiwla Gyllido newydd yr Heddlu yn 2018/19 ar y 

funud olaf oherwydd gwallau sylfaenol yn yr ystadegau a fu'n sail i'r fformiwla. Ar ôl 
ymddiheuriad swyddogol gan Ysgrifennydd Parhaol y Swyddfa Gartref, disgwylid i 
fformiwla ddiwygiedig gael ei rhoi ar waith ond cafodd y cynlluniau hyn eu gohirio 
wedyn. Rydym bellach ar ddeall mai'r dyddiad cynharaf ar gyfer ystyried fformiwla 
dyrannu newydd ar gyfer yr heddlu yw 2022, ac ar sail ein profiad blaenorol mae'n 
annhebygol yr effeithir arno o fewn gorwel gynllunio'r strategaeth ariannol hon. 

 
Mae'n bwysig nodi bod yr ymarfer diwethaf i enghreifftio'r fformiwla y rhoddwyd terfyn 
arni (a wnaed gan Heddlu Dyfnaint a Chernyw) wedi awgrymu gostyngiad posibl o 
tua £45M y flwyddyn yng nghyllid yr heddlu i Gymru. Mae hyn yn amlwg yn achos 
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pryder mawr a byddwn yn parhau i gyflwyno heriau a sylwadau cadarn i'r gweithgor 
newydd pan gaiff ei sefydlu gan y Swyddfa Gartref. 
 
Mae methiant llwyr llywodraethau olynol i lunio a chytuno ar fformiwla gyllido newydd 
yn destun pryder mawr. O ystyried yr agweddau unigryw ar blismona Prifddinas, mae 
unrhyw ddyraniad drwy fformiwla gyffredin yn frith o anawsterau (ac arfer bresennol y 
Swyddfa Gartref yw cyllid uniongyrchol). Felly, mae’n bryd i’n Gofynion ar gyfer 
Prifddinas Cymru gael eu cydnabod a’u bodloni y tu hwnt i drafodaethau am fformiwla 
newydd, y mae'n annhebygol y caiff ei datblygu a'i rhoi ar waith cyn 2022 ar y 
cynharaf. Mae'n amlwg y byddai datrys yr anghydraddoldebau cyllido yn ein galluogi i 
fantoli'r gyllideb. 

 
13.4 Fodd bynnag, y dybiaeth fwyaf darbodus ar hyn o bryd yw y dylid rhagweld y bydd 

newidiadau yn y fformiwla gyllido yn annhebygol o arwain at unrhyw newidiadau 
buddiol i'r cyllid termau real sydd ei angen ar Heddlu De Cymru. 

 
13.5 Mae cyfran y cyllid o braesept yr heddlu yn amrywio ledled Cymru a Lloegr o lai na 

19% (Northumbria) i fwy na 56% (Surrey) o gyfanswm cyllideb yr heddlu. Yn y cyd-
destun hwn, mae praesept lleol Heddlu De Cymru yn cyfrif am 44.0% o'i gyllid 
(cyfartaledd 43 o heddluoedd yw 39%). 

 

 

13.6 Nodir isod hanes a chyd-destun lefelau praesept yr heddlu (yn seiliedig ar eiddo 
Band D) ers 1995 ymhlith heddluoedd yng Nghymru. Mae Gweinidogion wedi 
cydnabod y bydd heddluoedd sydd â lefelau is o braesept yr heddlu fel cyfran o 
gyfanswm eu cyllidebau yn wynebu mwy o her ariannol am mai dim ond yn y cyllid 
grant canolog y bydd y toriadau yn cael eu gwneud. 

 

Dengys y siart uchod mai Heddlu De Cymru sydd â'r lefel isaf o braesept yr heddlu 
yng Nghymru ers dros ddau ddegawd (a'i fod wedi ildio incwm gwerth £190m). Mae'r 
Strategaethau Ariannol Tymor Canolig olynol wedi ceisio sicrhau bod praesept yr 
heddlu yn Ne Cymru yn cyfateb i gyfartaledd y tri heddlu arall yng Nghymru ac ar hyn 
o bryd mae incwm Heddlu De Cymru o'r praesept tua £1 filiwn y flwyddyn yn is na 
chyfartaledd praeseptau'r heddlu yng Nghymru. 
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13.7 Lefel gyfartalog 2020/21 Praeseptau'r Heddlu yng Nghymru, heb gynnwys Heddlu De 
Cymru, yw £274.71. Mae Heddlu De Cymru yn codi praesept o £272.72 ar hyn o 
bryd, neu £1.99 islaw'r cyfartaledd sy'n cyfateb i fuddsoddiad ychwanegol blynyddol o 
£1 filiwn neu ddigon i recriwtio hyd at 36 o swyddogion heddlu dan hyfforddiant. 

 

13.8 Dangosir lefel y praesept yn 2020/21 ar gyfer pob heddlu yng Nghymru ac, yn y bôn, 
po uchaf yw lefel bresennol y praesept a'r sylfaen drethu, y mwyaf o incwm lleol y 
gellir ei gynhyrchu am yr un cynnydd canrannol. Er enghraifft, byddai cynnydd o 1% i 
Heddlu Gogledd Cymru (£2.91 fesul eiddo Band D) yn gofyn am gynnydd o 1.06% 
(fesul eiddo Band D) yn Heddlu De Cymru er mwyn sicrhau'r un cynnydd arian parod. 

 
Heddlu 2020/21 

 

 
£ 

Effaith bosibl 

cynnydd o 1% 

£ 

Gogledd Cymru 290.61 2.91 

Dyfed-Powys 260.56 2.61 

Gwent 272.96 2.73 

Cyfartaledd 274.71 2.75 

De Cymru 272.72 2.73 

 
13.9 Dengys y graff isod y swm y mae cynnydd o 5% yn y praesept yn ei gynhyrchu fel 

incwm ychwanegol fesul heddlu. 
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13.10 Wrth gydnabod y pwysau i gydymffurfio â chanllawiau'r llywodraeth ar gynyddu’r 
dreth gyngor, prin yw'r opsiynau eraill ar gyfer cau'r bwlch cyllidebol: 

 

• Sicrhau hyd yn oed fwy o arbedion effeithlonrwydd sy'n rhyddhau arian parod; 

• Cyflwyno gofynion datblygu fesul cam yn unol â'r broses o sicrhau arbedion; 

• Benthyca mwy ar gyfer asedau oes hir; 

• Lleihau gwariant datblygiadol cymaint â phosibl; 

• Torri gwasanaethau;  

• Codi incwm ychwanegol drwy braesept yr heddlu/grantiau. 

 
13.11 Wrth baratoi'r gyllideb fanwl, ystyriwyd ac ymdriniwyd â'r holl ffactorau uchod. Mae 

sicrhau arbedion effeithlonrwydd sydd wedi rhyddhau £58m o arian parod dros y 10 
mlynedd diwethaf ers dechrau'r cyfnod o gyni cyllidol, yn sefyllfa na welwyd ei thebyg 
erioed yn hanes Heddlu De Cymru. Mae'r cynlluniau hyn eisoes wedi sicrhau rhai 
arbedion annymunol drwy leihau nifer swyddogion yr heddlu ac ailalinio rhengoedd, 
lleihau goramser, gwneud newidiadau i'r ffordd y rheolir traffig a Diwygio Prosiectau. 
Mae ystyriaethau'r Cynllun Gwerth am Arian ym mharagraff 6.9 wedi manylu ar 
sicrhau arbedion Gwerth am Arian a'r broses o'u dilysu'n annibynnol drwy broses 
graffu gan ACGTAEM. 

 

Mae ACGTAEM ac Archwilio Cymru (fel adolygwyr annibynnol ein perfformiad 
gweithredol ac ariannol) wedi cadarnhau bod gennym drefniadau priodol ar 
gyfer defnyddio cyllid cyhoeddus a sicrhau Gwerth am Arian. Rydym wedi 
gwella ein perfformiad yn gyson ac wedi darparu gwasanaeth plismona 
effeithiol o fewn amlen adnoddau sy'n lleihau.  

 
13.12 Mae pennu lefel praesept yr heddlu yn dibynnu ar gyfuniad o angen gweithredol, 

llunio barn ar fforddiadwyedd a phwerau Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar gynnydd os 
bydd Gweinidogion Cymru yn tybio ei fod yn ormodol. Er na ddisgwylir i'r 
anghydraddoldebau cyllido hanesyddol allu cael eu pontio yn y tymor canolig nac, yn 
wir, yn y tymor hwy, mae'r strategaeth i gynyddu'r praesept fesul tipyn ynghyd â 
sicrhau arbedion effeithlonrwydd yn gadarn. 

 
13.13 Arolwg Ymgynghorol Cyhoeddus y Praesept 2021/22 

 

Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldeb o dan Ddeddf Diwygio'r 
Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol i gasglu barn y cyhoedd ar faterion yn 
ymwneud â phlismona. Mae hyn yn cynnwys ymgynghori â phreswylwyr cyn gosod 
lefel praesept yr heddlu a phennu cyllideb yr heddlu. 

 
Cyflwynir canlyniadau'r arolwg ymgynghorol mewn papur ar wahân i'r Panel. 

 
 

13.14 Gofynion Praesept yr Heddlu i Fantoli'r Gyllideb 
 

1. Mae Grant yr Heddlu yn parhau i fod wedi'i rewi unwaith eto ar lefelau 2017/18. 
Mae hyn yn golygu fod y bwlch cyllidebol yn dal i gyfateb i £7.5m, a fyddai wedi 
bod gryn dipyn yn uwch pe na bai'r penderfyniad i rewi cyflogau o fis Medi 2021 
ymlaen wedi cael ei gyhoeddi hefyd. 
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2. Dros y flwyddyn ariannol nesaf, yn ogystal â bodloni gofynion y cynlluniau 
plismona strategol, byddwn hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau bod y swyddogion 
a'r staff a neilltuir i Heddlu De Cymru drwy'r Rhaglen Recriwtio yn cael eu penodi 
ac y sicrheir y cyllid cysylltiedig. 

 
3. Un o ganlyniadau pwysig y rhaglen i recriwtio 20,000 o swyddogion yw bod angen 

i heddluoedd ddangos ychwanegedd ar ben y cyllidebau sylfaenol er mwyn 
sicrhau cyllid ychwanegol llawn, sy'n golygu, i bob pwrpas, fod 80% o'r gyllideb yn 
gysylltiedig â'r cyllid recriwtio a bod 20% o'r gyllideb yn wariant nad yw'n 
ymwneud â chyflog. O ystyried bod gwerth £15m o doriadau cyllidebol nad ydynt 
yn ymwneud â chyflog eisoes wedi'u gwneud, mae arbedion pellach yn 
afrealistig. Mae'r adran ar y cynllun Gwerth am Arian yn dangos yn glir y 
dewisiadau anodd a wnaed eisoes dros ddegawd o gyni cyllidol. 

 

4. Mae ymdrechion parhaus i wella cynhyrchiant a sicrhau'r arbedion 
effeithlonrwydd sydd eu hangen i ateb y galw cynyddol am wasanaethau 
plismona hefyd yn cael eu blaenoriaethu ac rydym yn bwriadu sicrhau arbedion 
effeithlonrwydd gwerth tua £2 filiwn dros y flwyddyn ariannol nesaf (Atodiad 13). 

 
5. Mae'r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant yn cynnig y prif gyfle o hyd i bwyso am 

gynnydd realistig yng ngrant yr heddlu yn y tymor canolig ac mae Heddlu De 
Cymru yn gweithio gyda gweithgorau o Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr 
Heddlu a Chymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddau ar hyn. 

 
6 Ar y sail hon, er mwyn mantoli'r gyllideb a chyflawni'r rhaglen recriwtio, mae 

angen cynyddu praesept yr heddlu 5.5% neu £1.25 y mis yn unol â'r lefelau a 
ganiateir gan y Swyddfa Gartref. Bydd hyn yn arwain at Braesept Band D o 
£287.72 y flwyddyn. 

 
 

Felly, mae penderfyniad ynghylch lefel praesept yr heddlu yn farn gytbwys 
ynghylch a yw £1.25 ychwanegol y mis yn rhesymol er mwyn sicrhau bod Heddlu 
De Cymru yn parhau i ddarparu gwasanaeth plismona effeithiol iawn. 

 
Dengys yr asesiad gweithredol fod y galw a throseddu yn cynyddu ledled Cymru 
a Lloegr ac mae penderfyniadau blaenorol ynghylch buddsoddi er mwyn mynd i'r 
afael â bod yn agored i niwed ac atal wedi sicrhau bod nifer y troseddau yn ardal 
Ne Cymru yn cynyddu'n arafach a'i fod gryn dipyn yn is o hyd nag mewn 
ardaloedd tebyg yn ein grŵp mwyaf tebyg o heddluoedd. 

 

Dengys asesiad ariannol o gost economaidd troseddu fod Heddlu De Cymru wedi 
atal gwerth £160m o niwed i'r cyhoedd yn ein hardal drwy eu hatal rhag dioddef 
troseddau ac, yn gronnol ers 2011, mae hyn yn cyfateb i £0.65 biliwn yn llai o 
niwed. Mae hyn yn bwysig i ddangos effeithiolrwydd y strategaeth blismona a'r 
ffordd y mae'n rheoli adnoddau. 

 
13.15 Dadansoddi Bandiau Eiddo 

 
Dengys y dadansoddiad o eiddo y codir y dreth gyngor arno yn ôl ardal awdurdod 
lleol y bydd 68% o'r trigolion sy'n byw yn ardal Heddlu De Cymru yn talu llai na'r 
gwerth Band D cyfartalog ac, felly, fod y cynnydd gwirioneddol yn llai na Thâl Band D 
ar gyfer y mwyafrif o'r trigolion. 



65 

 

 

14.0 YSTYRIAETH GAPIO 
 

14.1 O dan drefniadau datganoli gweinyddir y pŵer i bennu lefelau capio'r dreth gyngor 
gan Lywodraeth Cymru. Nodir y trefniadau presennol ar gyfer capio isod. 

 

14.2 Ceir dau fath o gapio − dynodi ac enwebu. Caiff Llywodraeth Cymru ddynodi neu 
enwebu Awdurdod i gapio ei braesept os bydd o'r farn bod ei ofyniad cyllidebol yn 
ormodol. Mae dynodi yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdod leihau ei ofyniad cyllidebol 
ac ailfilio talwyr y Dreth Gyngor (drwy'r Awdurdodau Unedol).   Mae enwebu i bob 
diben yn rhoi rhybudd i Awdurdod y bydd Llywodraeth Cymru yn pennu terfyn cyllideb 
ar gyfer y flwyddyn ddilynol. Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am bennu'r meini prawf 
(yr egwyddorion) ar gyfer capio pob Awdurdod Lleol a Heddlu yng Nghymru. Mae'n 
rhaid i'r egwyddorion gynnwys cymhariaeth rhwng y gofyniad cyllidebol a gyfrifwyd ac 
un a gyfrifwyd ar gyfer blwyddyn ariannol flaenorol. Mae Gweinidogion yn rhydd i 
gynnwys yn yr egwyddorion unrhyw faterion eraill sy'n berthnasol, yn eu barn nhw. 
Rydym wedi parhau i gyfathrebu'n effeithiol â Llywodraeth Cymru gan gynnwys 
ynghylch effaith y toriadau mewn termau real na welwyd mo'u tebyg o'r blaen y mae 
gwasanaeth yr heddlu yn eu hwynebu, sydd gryn dipyn yn fwy na'r toriadau y mae 
llawer o gyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru yn eu hwynebu. 

 
14.3 SYLFAEN Y DRETH GYNGOR 

 
14.4 Mae'n rhaid i'r Dreth Gyngor sydd i'w thalu gael ei dyrannu i'r cynghorau bilio ar sail y 

sylfeini treth perthnasol a hysbyswyd ganddynt. Cyfrifir y sylfaen drethu drwy nifer yr 
eiddo ym mhob ardal sydd wedi'i ddyrannu i bob band eiddo ac sydd wedi'i 
ddisgowntio ar gyfer deiliadaeth unigol, rhai nad ydynt yn dalwyr, ac ati. Mynegir y 

sylfaen drethu fel yr hyn sy'n cyfateb i “Fand D” fel a ganlyn:− 
 

Eiddo Band D Cyfatebol 
 % 

Awdurdod lleol 2020/21 2021/22 Newid  

Cyngor Sir Caerdydd 147,277.00 147,794.00 517.00 0.4% 

Dinas a Sir Abertawe 91,923.00 94,051.00 2,128.00 2.3% 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 54,492.29 54,329.46 -162.83 -0.3% 

Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 18,400.53 18,430.74 30.21 0.2% 

Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 
Talbot 

48,098.04 48,163.46 65.42 0.1% 

Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 77,334.38 77,197.81 -136.57 -0.2% 

Cyngor Bro Morgannwg 60,806.00 61,412.00 606.00 1.0% 

Cyfanswm Sylfaen y Dreth Gyngor 498,331.24 501,378.47 3,047.23 0.6% 

 

 

14.5 I ddechrau gwnaeth lleoleiddio'r Budd-dal Treth Gyngor darfu ar sylfeini Treth Gyngor. 
Cytunwyd ar ddull gweithredu cenedlaethol yng Nghymru yn seiliedig ag uchafswm 
cymhwysedd o 90% ar gyfer biliau'r Dreth Gyngor. Cynyddodd y penderfyniad i symud 
i ffwrdd o gynllun wedi'i ariannu'n llawn y posibilrwydd na fyddai'r biliau yn cael eu talu 
ac addasodd llawer o gynghorau eu sylfeini Treth Gyngor tuag at i lawr yn unol â 
hynny. Yn gymharol hwyr yng nghylch cyllideb 2013/14 aeth Llywodraeth Cymru yn ôl 
i gynllun sydd ag uchafswm cymhwysedd o 100% ac mae hyn wedi datrys problem 
bellach. Mae datblygiadau tai newydd a'r twf yn y boblogaeth wedi gweld sylfaen y 
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dreth gyngor yn cynyddu 0.6% ar y cyfan yn ardal Heddlu De Cymru yn 2021/22. 
 

Mae sylfaen Drethu Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf wedi'i diwygio er mwyn 
adlewyrchu eu tybiaethau ynglŷn â chyfraddau casglu'r dreth gyngor. 

 

14.6 Gan ddefnyddio'r sylfaen drethu uchod manylir ar effaith praesept yr heddlu ar 
fandiau eiddo ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yn Atodiad 15. Caiff praesept yr 
Heddlu ei ychwanegu at y ffigurau ar gyfer yr Awdurdodau Unedol a bydd yn rhan o 
filiau hawlio'r dreth gyngor yn gyffredinol. O dan y rheoliadau, rhaid i'r awdurdod bilio 
bennu rhestr o randaliadau ar gyfer taliadau i awdurdodau sy'n codi praesept. 
Cytunwyd y byddai'r Awdurdodau Unedol yn talu'r Heddlu mewn 12 o randaliadau ar 
neu cyn diwrnod gwaith olaf pob mis. 
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15.0 SYLWADAU'R TRYSORYDD 
(PRIF SWYDDOG ARIANNOL Y COMISIYNYDD) 

 

15.1 Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003, Rhan 2 Adran 25, yn ei gwneud yn ofynnol i'r Trysorydd 
gynnwys datganiadau ychwanegol yn yr adroddiad ar y gyllideb. Mae'n ofynnol i'r Trysorydd 
gyflwyno adroddiad i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gadernid yr amcangyfrifon, sy'n 
sail i'r gofyniad cyllidebol, a digonolrwydd y cronfeydd ariannol wrth gefn arfaethedig. Mae'n 
ofynnol i'r Panel roi sylw i'r adroddiad hwn wrth ystyried y gyllideb. 

15.2 Mae'r gyllideb arfaethedig a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ffigurau cadarn, a 
baratowyd gan y Prif Swyddog Ariannol. Paratowyd yr amcangyfrifon manwl ar sail realistig.  
Mae amrywiaeth eang o Uwch-Swyddogion wedi cymryd rhan yn y broses gyllidebol. Gwnaed 
darpariaeth briodol ar gyfer cynnydd mewn cyflogau a phrisiau, lefelau o incwm y gellir eu 
cyflawni a chynhyrchiant ac arbedion effeithlonrwydd y gellir eu sicrhau. 

15.3 Mae Bwrdd Adnoddau, y mae'r ddau Brif Swyddog Ariannol yn bresennol yn ei gyfarfodydd, 
yn monitro cyllidebau yn rheolaidd. Mae'r Bwrdd yn cyflwyno adroddiadau i Fwrdd Strategol y 
Comisiynydd, y mae'r Prif Gwnstabl hefyd yn bresennol yn ei gyfarfodydd. Mae system 
monitro cyllidebol fisol fanwl ar waith sy'n cynnwys pob deiliad cyllideb a chyflwynir 
adroddiadau er mwyn hwyluso'r gwaith rheoli ariannol. Mae Archwilio Cymru ac Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub ei Mawrhydi wedi gwneud sylwadau ar 
gadernid gwaith cynllunio ariannol Heddlu De Cymru. 

15.4 Mae'r Gronfa wrth Gefn Gyffredinol islaw'r lefel darged a chaiff digonolrwydd y Gronfa wrth 
Gefn Gyffredinol a chronfeydd wrth gefn penodol ei fonitro'n rheolaidd gan y Bwrdd 
Adnoddau. Yn yr un modd, mae'r dull cadarn o reoli risg wedi gwneud datblygiadau seilwaith 
hanfodol yn bosibl ac wedi sicrhau gwasanaeth heddlu cynaliadwy, ond mae cyflwr yr Ystad 
yn parhau i fod yn destun pryder a chaiff ei adolygu'n rheolaidd gan y Bwrdd Adnoddau a 
Bwrdd Ystadau Strategol y Comisiynydd. 

15.5 Mae'n amlwg y bydd yr amgylchedd ariannol yn parhau i fod yn hynod heriol ar gyfer y 
dyfodol rhagweladwy. Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn rhagweld Setliadau Arian 
Parod drwy gydol y gorwel cynllunio (heb gynnwys cyllid grant ar gyfer recriwtio) a ategir gan 
ddadansoddiad economaidd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol. Blaenoriaeth y Llywodraeth o 
ran cyllid yr Heddlu yw helpu i recriwtio 20,000 o Swyddogion ychwanegol erbyn mis Mawrth 
2023 ac rydym yn gwbl ffyddiog y bydd cyllid ar gael ar gyfer y cam cyntaf yn y broses o 
recriwtio’r nifer hwnnw, lle mae Heddlu De Cymru yn disgwyl cael dyraniad o 425 o 
Swyddogion newydd. Fodd bynnag, amser a ddengys a fydd cyllid yn parhau i fod ar gael i 
dalu costau uwch, megis dyrchafiadau a chodiadau cyflog cynyddrannol. 

15.6 Mae'r Setliadau Arian Parod Gwastad a ragwelir yr un mor heriol o ran cynnal ‘busnes craidd’. 
Er gwaethaf y cyhoeddiad y bydd cyflog rhai swyddogion ac aelodau o staff yn cael ei rewi yn 
2021, mae'n annhebygol iawn y bydd hyn yn digwydd eto mewn blynyddoedd i ddod. Ac felly, 
wrth i ddyfarniadau cyflog a chwyddiant gynyddu, rhagwelir gostyngiad termau real i 2024 a 
thu hwnt. 

15.7 Mae'r cynnydd yn y galw a chostau ychwanegol, megis y cynnydd yng nghostau hyfforddiant 
a seilwaith technoleg yr heddlu, yn golygu mai dim ond yn rhannol y caiff ei wrthbwyso gan 
fod y strategaeth yn tybio cynnydd o 5% y flwyddyn hyd at 2025 gyda bwlch cyllidebol cronnol 
o £13m. 

15.8 Mae'r Cynllun Gwerth am Arian yn canolbwyntio ar sicrhau cynhyrchiant ac arbedion 
effeithlonrwydd ac yn cynnig y cyfle gorau i liniaru'r ateb cynyddol am wasanaethau'r heddlu a 
lleihau lefelau benthyca. 

15.9 Mae'r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2021 yn debygol o egluro'r tybiaethau ynglŷn â grant 
yr heddlu. Mae'n cynnig cyfle arall i'r gwasanaeth gyflwyno achos effeithiol i'r Trysorlys dros 
gyllid cynaliadwy ac rydym yn cymryd rhan yn y broses honno. 

15.10 O dan yr amgylchiadau ac o ystyried tybiaethau cyllido'r Swyddfa Gartref, mae cynnydd o 
£15.00 ym mhraesept yr heddlu ar gyfer Band D yn angenrheidiol ac yn gymesur er mwyn 
mantoli'r gyllideb yn 2021/22. 
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16.0 LOCAL GOVERNMENT ACT 2003 − “SECTION 25” STATEMENT 
 

16.1 Wrth bennu'r Gyllideb a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, mae'n 
rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu fod yn fodlon bod ystyriaeth ddigonol 
wedi cael ei rhoi i'r canlynol: 

 

a) Polisi'r Llywodraeth ar wariant, fel y bo'n gymwys i'r Heddlu 
b) Goblygiadau'r Gyllideb a'r Rhaglen Gyfalaf yn y tymor canolig 
c) Cod Darbodus CIPFA 
d) Maint a digonolrwydd balansau cyffredinol a balansau penodol a glustnodwyd 
e) A yw'r cynigion yn rhoi cyllideb wedi'i mantoli ar gyfer y flwyddyn 
f) Yr effaith ar y Dreth Gyngor 
g) Bygythiad neu risg capio 
h) Y pwysau presennol i ddatblygu gwasanaethau a'r risg gysylltiedig i 

berfformiad 
 

16.2 Mae'r Strategaeth Ariannol hon a gynigir wedi cael ei hystyried yn llawn ac wedi 
dogfennu'r gofynion uchod. Rwy'n fodlon bod y cynigion ar gyfer 2021/22 yn rhoi 
cyllideb wedi'i mantoli ac, er bod lefel bresennol y cronfeydd wrth gefn yn 
annigonol, fod cynlluniau yn cael eu datblygu er mwyn mynd i'r afael â hyn. Mae 
Heddlu De Cymru yn wynebu her anodd yn y flwyddyn sydd i ddod ac rwyf wedi 
nodi uchod, ym mharagraff 18.7, fod angen datblygu cynlluniau lliniaru yn y 
dyfodol er mwyn mynd i'r afael â'r bwlch cyllidebol gweddilliol o £13m ar gyfer y 
cyfnod cynllunio hyd at 2024/25. 

 

Peter Curran FCPFA 
Prif Swyddog Ariannol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru 
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17.0 CASGLIADAU 
 

17.1 Er bod yr hinsawdd economaidd genedlaethol sydd ohono yn cael dylanwad mawr ar 
dderbynioldeb lefel praesept yr heddlu i'w godi ar drethdalwyr lleol, cydnabyddir 
hefyd bod yr angen am heddlu effeithlon ac effeithiol yn cynyddu'n sylweddol ar adeg 
o ddirwasgiad economaidd. 

 
17.2 Yn y Strategaeth Ariannol hon, rydym wedi ceisio pwyso a mesur risg, galw, 

fforddiadwyedd, yr angen i gyfyngu ar gynnydd mewn gwariant lle y bo'n bosibl a'r 
posibilrwydd o gapio. Oherwydd y cyfyngiadau nid oes modd cyflawni'r her sy'n 
gysylltiedig â sicrhau arbedion pellach gwerth £7.5m 
ar ben yr arbedion gwerth £58m a sicrhawyd rhwng 2011 a 2020 heb effeithio ar 
wasanaethau. 

 

17.3 Gan fod yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant wedi'i ohirio, mae tybiaeth arian parod 
gwastad wedi'i ddefnyddio ar gyfer blynyddoedd dilynol fel dull rhagofalus nes i ni 
weld canlyniad yr Adolygiad Cynhwysfawr disgwyliedig o Wariant 

 
Mae'n bwysig nodi, mewn perthynas â'r cyfnod rhwng 2022 a 2025, fod diffyg 
cyllidebol o £13m o hyd yn y Cyfrif Refeniw yn seiliedig ar dybiaethau grant arian 
parod gwastad ac amcanestyniadau economaidd a gofynion adnoddau lle mae'r 
risgiau wedi'u hasesu wrth fodelu cynnydd o 5% y flwyddyn yn y praesept. 

 
17.4 Nid yw'r lefelau Cyllid Cyfalaf yn ddigonol o gwbl i fynd i'r afael â hyd yn oed y 

rhaglen ddisodli graidd, lle mae 95% o'r cyllid yn dod o'r Cyfrif Refeniw is a lefelau 
benthyca uwch. Mae'r pwysau sydd heb ei ariannu ar y Strategaeth Ystadau yn dal i 
beri pryder mawr. 

 
17.5 Sicrheir cyllideb wedi'i mantoli drwy gynyddu praesept yr heddlu yn unol â 

thybiaethau cyllido'r Swyddfa Gartref ar gyfer 2021/22. Mae'n bwysig nodi, os na 
chaiff cyflogau eu rhewi ac os na chyflwynir y cynnydd o £15.00 a ganiateir ym 
mhraesept yr heddlu, fod risg na chaiff y gyllideb ei mantoli ac na chaiff y rhaglen ar 
gyfer recriwtio mwy o swyddogion yr heddlu ei chyflawni. 

 

Heddlu De Cymru sydd â'r gost leol isaf ar gyfer plismona yng Nghymru o hyd o ran 
canran y cyllid lleol fel cyfran o gyfanswm y cyllid. 

 
18 ARGYMHELLION AR GYFER Y PRAESEPT 

 

a) Y dylai Panel yr Heddlu a Throseddu ystyried yr adroddiad hwn ac 
argymhellion Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer y praesept 
yn ei adroddiad i'r Panel: 

• Y dylid cymeradwyo cynnydd o 5.5% yn y Praesept yn 2021/22 

• Y dylid cymeradwyo Cyllideb Refeniw 2021/22 o 
£327,882,867 gyda chyfanswm incwm o £144,254,157 o'r praesept. 

• Y dylid cymeradwyo Rhaglen Gyfalaf 2021/22 o £43.7m hefyd, gan 
gynnwys defnyddio cronfeydd cyfalaf wrth gefn gwerth £7.9m. 

b) Y dylai'r Panel nodi mai cost plismona leol Heddlu De Cymru i dalwyr y 
dreth gyngor fydd yr isaf o hyd yng Nghymru fel cyfran o'r holl gyllid. 
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19 YSTYRIAETHAU LLYWODRAETHU EHANGACH 

A. CYFREIT
HIOL 

Mae'n ofynnol i'r Comisiynydd bennu cyllideb wedi'i mantoli, penderfynu ar gyfradd y 
Dreth Gyngor a chyhoeddi praesept yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 a 
Deddf yr Heddlu 1996. O dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 
2011 dim ond ar ôl ymgynghori â Phanel yr Heddlu a Throseddu y caiff y 
Comisiynydd gyhoeddi praesept. 

 
 

B. MATERION PERSONÉL, CYFLE CYFARTAL AC AMRYWIAETH AC 
YSTYRIAETHAU HAWLIAU DYNOL 

Mae gan Heddlu De Cymru broses Asesu'r Effaith ar y Gymuned a Chydraddoldeb 
gynhwysfawr sydd wedi'i hymgorffori yn y rhaglen rheoli newid. Bydd pob ffrwd waith 
yr ystyried y goblygiadau ehangach i'r gwasanaeth ac yn cynnal asesiad o'r effaith ar 
gydraddoldeb a Hawliau Dynol ar y cam cynllunio. 

 
C. TREFNIADAU ADOLYGU 

Caiff Cyllideb Refeniw 2021/22, y Rhaglen Gyfalaf a Gwerth am Arian eu monitro'n 
rheolaidd gan y Comisiynydd a Phanel yr Heddlu a Throseddu. 

 
D. RISGIAU 

 
1. Mae risg capio wedi cael ei hystyried drwy drafodaethau â Llywodraeth 

Cymru ac ni ddisgwylir i'r praesept arfaethedig arwain at gapio. 
 

2. Mae a wnelo'r brif risg nas rheolir â phroblemau hirdymor sy'n gysylltiedig ag 
ystadau ac adolygir y rhain yn rheolaidd er mwyn sicrhau na chaiff 
cydymffurfiaeth ddeddfwriaethol ei pheryglu. 

 

E. RHESTR O BAPURAU CEFNDIR 
 

Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru. 

Adroddiad ar Grant yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr 2021 i 2022. 
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18 Rhestr o Atodiadau 

 
 

Atodiad 1 Cynllun Cyflawni Drafft y Prif Gwnstabl 2021/24. 
 

Atodiad 2 Trosolwg o'r Fframwaith Llywodraethu yn Heddlu De Cymru. 

Atodiad 3 Asesiad ACGTAEM o Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlondeb 

yr Heddlu. 

Atodiad 4 Archwilio Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol 2019/20. 

Atodiad 5 Crynodeb o'r cyhoeddiad ynglŷn â chyllid refeniw'r Heddlu ar gyfer 
2021-2025. 

 

Atodiad 6 Anghydraddoldebau Cyllido sy'n Effeithio ar Heddlu De 

Cymru. 

Atodiad 7 Dadansoddiad o'r Bylchau'r Adolygiad Cynhwysfawr o 

Wariant. 

Atodiad 8 Crynodeb o Gyllideb Heddlu De Cymru 2021/22 i 2024/25. 

Atodiad 9 Cysoni Newidiadau i'r Gyllideb Refeniw 2020/21 i 2021/22. 

Atodiad 10 Dadansoddiad Manwl o Newidiadau i'r Gyllideb Refeniw 2020/21 i 

2021/22. 

Atodiad 11 Cyllideb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2021/22. 

Atodiad 12 Rhaglen Gyfalaf Gryno a Threfniadau Ariannu 2021/22 i 2024/25. 
 

Atodiad 13 Cynllun Gwerth am Arian 2021/22 i 

2024/2025. 

Atodiad 14 Cysoni Newidiadau mewn Niferoedd. 

Atodiad 15 Goblygiadau Praesept yr Heddlu 2021/22. 

Atodiad 16 Strategaeth Cyflawni'r Sefydliad a Phobl 2020/21 
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ATODIAD 1 
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ATODIAD 2 

 
 

TROSOLWG O'R FFRAMWAITH LLYWODRAETHU YN HEDDLU DE CYMRU 
 

1.0 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
 

Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddyletswydd statudol a mandad 
etholiadol i sicrhau gwasanaeth heddlu effeithlon ac effeithiol a dwyn y Prif Gwnstabl i 
gyfrif ar ran y cyhoedd mewn perthynas â darparu gwasanaeth plismona. 

 

Mae gan y Comisiynydd rôl strategol i'w chwarae o ran arwain a datblygu gwaith 
partneriaeth â llywodraeth leol a phartneriaid allweddol eraill megis y sector iechyd a'r 
sector gwirfoddol ac mae wedi dangos yr ymrwymiad hwn drwy gyfres o 
ymgynghoriadau â phartneriaid hyd yma. 

 
Y Comisiynydd sy'n derbyn cyllid sy'n ymwneud â phlismona a gostwng troseddu, 
gan gynnwys grant y llywodraeth, y praesept a ffynonellau eraill o incwm. Y 
Comisiynydd sy'n penderfynu sut y caiff yr arian hwn ei ddyrannu, mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl ac yn unol ag unrhyw delerau grant. Bydd 
swyddogion statudol y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn rhoi cyngor proffesiynol ac 
argymhellion.  

 

2.0 Y Prif Gwnstabl 
 

Mae'r Prif Gwnstabl yn gyfrifol am gynnal Heddwch y Frenhines ac yn gyfrifol am 
gyfarwyddo a rheoli swyddogion a staff yr heddlu. Mae'r Prif Gwnstabl yn dal ei 
swydd o dan y Goron ond fe'i penodir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. 
Mae'r Prif Gwnstabl yn atebol i'r gyfraith am arfer pwerau'r heddlu ac i'r Comisiynydd 
am ddarparu plismona effeithlon ac effeithiol, rheoli adnoddau a gwariant yr heddlu. 
Mae'r Prif Gwnstabl, ei swyddogion a'i staff yn parhau'n annibynnol yn weithredol bob 
amser wrth wasanaethu'r cyhoedd. Mae Llw Swydd y Comisiynydd yn cynnwys 
ymrwymiad i ddiogelu annibyniaeth swyddogion yr heddlu. 

 
3.0 Panel yr Heddlu a Throseddu 

 
Mae Panel yr Heddlu a Throseddu yn cynnwys 10 cynghorydd lleol sy'n cynrychioli'r 
saith awdurdod lleol yn Ne Cymru a dau aelod annibynnol cyfetholedig.  Mae'r Panel 
yn cyfarfod bob chwarter ac mae'n gyfrifol am ddwyn y Comisiynydd i gyfrif am y 
canlynol: 

 

• Gweithredu'r blaenoriaethau yng Nghynllun yr Heddlu a Throseddu; 

• Perthnasedd a chynnwys y Cynllun. 

 

Mae'r Panel hefyd yn gyfrifol am graffu ar y praesept a gynigir gan y Comisiynydd a 
phenodiad Prif Gwnstabl. Mae gan y Panel bwerau i roi feto ar y praesept a gynigir a 
gofyn i'r Comisiynydd gyflwyno cynnig amgen. Gall y Panel roi feto ar benodiad Prif 
Gwnstabl a gofyn i'r Comisiynydd gynnig ymgeisydd wrth gefn. Cafodd y 
Comisiynydd gefnogaeth y Panel wrth benodi Matt Jukes QPM yn Brif Gwnstabl o fis 
Ionawr 2018. 

 
4.0     Prif Swyddogion Cyllid Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl 
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POLISÏAU A 
GWEITHDREFNAU'R 

PRIF GWNSTABL 

FFRAMWAITH 

GWNEUD 
PENDERFYNIADAU 

AC ATEBOLRWYDD 

POLISÏAU A 
GWEITHDREFNAU'R 

COMISIYNYDD 

Mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu benodi unigolyn i fod yn gyfrifol 
am weinyddu ei faterion ariannol yn briodol ac mae'n ofynnol i'r Prif Gwnstabl wneud 
yr un peth. Mae gan bob Prif Swyddog Cyllid ddyletswydd ymddiriedol bersonol yn 
rhinwedd ei benodiad fel y person sy'n gyfrifol am weinyddiaeth ariannol briodol o dan 
Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 a Deddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1988.  Mae hyn yn cynnwys gofynion a phwerau ffurfiol i ddiogelu 
cyfreithlondeb a phriodoldeb o ran gwariant.  Drwy'r ddogfen hon, cyfeirir at ‘Brif 
Swyddog Ariannol’ y Comisiynydd fel y ‘Trysorydd’ er eglurder.  

 
5.0     Prif Weithredwr (Pennaeth y Staff) Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

 

Mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu benodi Prif Weithredwr. Mae'r 
Prif Weithredwr wedi'i ddynodi'n Swyddog Monitro at ddibenion Deddf Llywodraeth 
Leol a Thai 1989 gyda chyfrifoldeb am sicrhau cyfreithlondeb gweithredoedd 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'i staff ac mae'n gweithredu fel y ‘swyddog 
priodol’ ar gyfer cofnodi pob penderfyniad a wneir gan Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu. Yn Ne Cymru cyfeirir at y swyddog penodedig fel Pennaeth Staff y 
Comisiynydd. 

 
6.0 Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol 

 
Mae'r fframwaith llywodraethu corfforaethol y bydd y ddwy gorfforaeth undyn yn 
llywodraethu oddi mewn iddo, ar y cyd ac ar wahân, yn cynnwys y canlynol:  

 

• Cod llywodraethu corfforaethol – fframwaith statudol sy'n nodi sut y caiff yr 
egwyddorion craidd eu rhoi ar waith. 

• Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol – mae'n diffinio'r paramedrau y bydd y 
corfforaethau undyn yn cynnal eu busnes oddi mewn iddynt.  Mae hyn yn 
cynnwys pwerau wedi'u dirprwyo/caniatadau gan y Comisiynydd, rheoliadau 
ariannol a rheolau sefydlog sy'n ymwneud â chontractau. 

• Polisïau a gweithdrefnau ar wahân ar gyfer pob corfforaeth undyn, gyda 
phrotocolau lle maent yn gweithredu ar y cyd.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.0 Bwrdd Strategol y Comisiynydd 

 
Bwrdd Strategol y Comisiynydd yw'r cyfrwng allweddol i gydgysylltu gweithgareddau'r 
ddwy gorfforaeth undyn. Mae timau rheoli'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn 
bresennol yng nghyfarfodydd y Bwrdd. Diben y Bwrdd yw sicrhau dull strategol o 
ddatblygu a chyflawni Cynllun yr Heddlu a Throseddu ac o ymdrin â meysydd eraill o 
bwys strategol. 

 

8.0     Grŵp Aur y Prif Gwnstabl 

CYNLLUN 

LLYWODRAETHU 
CORFFORAETHOL 

COD LLYWODRAETHU 
CORFFORAETHOL 
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Mae'r grŵp hwn yn dwyn Prif Swyddogion i gyfrif am gyflawni'r cynllun gweithredol. 
Dangosir y fframwaith llywodraethu cyffredinol a chysylltiadau â byrddau cyflawni isod: 

 

 

 
 
 

9.0 Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
 

Mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu lunio a llofnodi Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol ac mae'n ofynnol i'r Prif Gwnstabl wneud yr un peth. Mae 
pob Datganiad yn ddogfen allweddol sy'n disgrifio'r trefniadau llywodraethu, yn 
adolygu eu heffeithiolrwydd ac yn tynnu sylw at faterion llywodraethu o bwys. Mae'r 
Datganiadau yn dilyn Fframwaith CIPFA/SOLACE, “Delivering Good Governance in 
Local Government” ac fe'u cyhoeddir fel rhan o'r Datganiad(au) o Gyfrifon. 

 
10.0   Y Cyd-bwyllgor Archwilio  

 

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wedi sefydlu Cyd-bwyllgor 
Archwilio. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys pum aelod sy'n annibynnol ar y Comisiynydd 
a'r Heddlu.  Mae'r Pwyllgor Archwilio yn ystyried adroddiadau archwilio mewnol ac 
allanol.  Mae'r Pwyllgor yn rhoi cyngor i'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn unol ag 
egwyddorion llywodraethu da ac yn adolygu priodoldeb trefniadau rheoli risg yn unol 
ag arferion priodol a darpariaethau'r Cod Ymarfer Rheolaeth Ariannol. 

 
 

11.0 Archwilio Mewnol 
Mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl gynnal 
swyddogaeth archwilio mewnol effeithiol i graffu ar eu materion. Yn ogystal â'r 
gofyniad statudol, mae angen Archwiliad Mewnol er mwyn gwneud y canlynol: 

 

• bodloni'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl fod systemau rheolaeth fewnol effeithiol 
ar waith;  

• bodloni'r archwilydd allanol bod systemau ariannol a rheolaethau mewnol yn 
effeithiol a bod Cronfa'r Heddlu yn cael ei rheoli mewn ffordd sy'n sicrhau Gwerth 
am Arian. 

 
Ar hyn o bryd, darperir gwasanaethau archwilio mewnol ar y cyd i'r Comisiynydd a'r 
Prif Gwnstabl gan TIAA sy'n mynd i gyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Archwilio ac yn 
cyflwyno adroddiadau ar ei ganfyddiadau iddo. 
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12.0 Archwilio Allanol 
 

Archwilydd Cyffredinol Cymru sy'n gyfrifol am benodi archwilwyr allanol. Archwilio 
Cymru (Swyddfa Archwilio Cymru gynt) yw archwilwyr penodedig Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl. Mae'n rhaid i'r archwilydd allanol fodloni ei 
hun:  

• Bod datganiadau cyfrifyddu blynyddol wedi'u paratoi yn unol â Rheoliadau 
Cyfrifon ac Archwilio (Cymru); 

• Eu bod yn cydymffurfio â'r holl reoliadau perthnasol; 

• Bod arferion priodol wedi'u dilyn pan luniwyd y cyfrifon;  

• Bod y corff a archwilir wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau 
effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a darbodusrwydd o ran y defnydd o 
adnoddau. 

 

Mae Archwilio Cymru yn mynd i gyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Archwilio ac yn cyflwyno 
adroddiadau iddo. Mae hefyd yn cynnal adolygiadau statudol o'r trefniadau 
llywodraethu. Mae Llythyr Archwilio Blynyddol 2019/20 i'w weld yn Atodiad 4. 

 
13.0 Arolygiaeth Cwnstabliaeth (a Gwasanaethau Tân Ac Achub yn Lloegr) Ei 

Mawrhydi. 
 

Mae ACEM yn asesu heddluoedd a phlismona, fe'i penodir gan y Goron ac mae'n 
cyflwyno adroddiadau i Senedd y DU ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae gan ACEM bwerau i geisio gwybodaeth gan 
heddluoedd a chael mynediad i'w safleoedd, gallant benderfynu ar ddyfnder ac 
amlder arolygiadau a meysydd i'w harolygu yn seiliedig ar ei hasesiad o risg i'r 
cyhoedd. Mae'r rhaglen arolygu flynyddol yn cael ei chymeradwyo gan yr 
Ysgrifennydd Cartref yn unol â Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 
2011.  Mae'n rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu roi ymateb i unrhyw 
adroddiad gan yr Arolygiaeth i'r Ysgrifennydd Cartref. 

 
Mae ACEM wedi cynnal nifer o arolygiadau Gwerth am Arian dros y tair blynedd 
ddiwethaf ac mae wedi gwneud sylwadau ffafriol ar y Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig a'r ffordd yr ymdriniwyd â thoriadau cyni cyllidol. 

 
Yn ystod 2013, aeth y Prif Arolygydd Cwnstabliaeth i gyfarfod â'r Comisiynydd a'r Prif 
Gwnstabl yn dilyn cyflwyniad ar y defnydd o dechnoleg. Cadarnhaodd mai Heddlu De 
Cymru oedd yr heddlu mwyaf blaenllaw o ran defnyddio technoleg yn yr amgylchedd 
gweithredol, yn ei farn ef. Mae'r Strategaeth Ariannol yn adlewyrchu'r buddsoddi 
parhaus yn y maes hwn o dan stiwardiaeth yr Adran Gwasanaethau Digidol. 
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ATODIAD 3 

ASESIAD EFFEITHLONRWYDD ACGTAEM AR GYFER HEDDLU DE CYMRU 

2018/19 
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ATODIAD 4 
LLYTHYR ARCHWILIO BLYNYDDOL 2019/20 GAN ARCHWILIO CYMRU 

 
Mr Alun Michael a Mr Jeremy Vaughan  

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl  

Pencadlys Heddlu De Cymru  

Heol y Bont-faen   

Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU  

Cyfeirnod: 2262A2021-22  

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2021  

Annwyl Mr Alun Michael a’r Prif Gwnstabl Jeremy Vaughan  

Llythyr Archwilio Blynyddol – Comisiynydd yr Heddlu a  

Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru 2019-20  

Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n codi o'm cyfrifoldebau statudol o dan 

Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm cyfrifoldebau adrodd dan y Cod Ymarfer 

Archwilio.  

Cydymffurfiodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl â’u 

cyfrifoldebau yn ymwneud ag adroddiadau ariannol a'r defnydd o 

adnoddau   

Cyfrifoldeb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl yw:  

• sefydlu systemau rheolaeth fewnol er mwyn sicrhau bod trafodion yn rheolaidd a 

chyfreithlon a sicrhau bod eu hasedau'n ddiogel;   

• cadw cofnodion cyfrifyddu priodol;  

• paratoi Datganiad o Gyfrifon yn unol â'r gofynion perthnasol; a  

• sefydlu a chadw golwg ar drefniadau priodol i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd 

ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau.  

    

Tudalen 1 o 5 - Llythyr Archwilio Blynyddol – Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl  

Heddlu De Cymru 2019-20 - please contact us in Welsh or English Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu yn  

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i mi:  

• roi barn archwilio ar y datganiadau cyfrifyddu;  
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• adolygu trefniadau'r corff i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn 

ei ddefnydd o adnoddau; a  

• rhoi tystysgrif yn cadarnhau fy mod wedi cwblhau archwiliad y cyfrifon.  

Mae cyrff yr Heddlu yng Nghymru yn paratoi eu datganiadau cyfrifyddu yn unol â gofynion 

Cod Ymarfer CIPFA/LASAAC ar gyfer Cyfrifon Awdurdodau Lleol yn y  

Deyrnas Unedig. Mae'r Cod hwn yn seiliedig ar Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol. Ar 26 

Tachwedd 2020 rhoddais farn archwilio ddiamod ar ddatganiadau ariannol Comisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl hefyd gan gadarnhau eu bod yn rhoi darlun cywir a 

theg o sefyllfa a thrafodion ariannol pob corff. Mae f’adroddiad wedi'i gynnwys yn y 

Datganiad o Gyfrifon. Adroddwyd wrth aelodau o’r Cydbwyllgor Archwilio am y materion 

allweddol a gododd o archwiliad y cyfrifon yn f’adroddiad Archwilio Datganiadau Ariannol ar 

25 Tachwedd 2020.  

Rwyf yn fodlon bod gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif 

Gwnstabl hefyd drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau  

Mae fy ystyriaeth o drefniadau’r corff i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac 

effeithiolrwydd wedi'i seilio ar:  

• y gwaith archwilio a wnaed ar y datganiad o gyfrifon;  

• canlyniadau’r gwaith archwilio a gynhaliwyd ar systemau rheoli mewnol Comisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl fel yr adroddwyd yn y Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol;   

• gwerthusiad o systemau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl yn 

seiliedig ar hunanasesiad a gwblhawyd gan swyddogion;  

• canlyniadau gwaith blaenorol a gyflawnwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol;   

• canlyniadau gwaith cyrff adolygu allanol eraill, e.e. Arolygydd Heddlu Ei Mawrhydi a’r 

Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS), lle bo’n berthnasol i’m cyfrifoldebau; ac   

• unrhyw waith arall, gan gynnwys yr hyn a wnaed drwy Archwiliad Mewnol, yr oeddwn 

yn ei ystyried yn angenrheidiol i gyflawni fy nghyfrifoldebau.   

I ddibenion fy ngwaith, fe wneuthum werthuso systemau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

a’r Prif Gwnstabl yn erbyn nifer o gwestiynau. Disgrifir y dull hwn yn fanwl yn Atodiad 1 i’r 

llythyr hwn. Ar gyfer pob cwestiwn, rwyf yn ystyried a oes yna fylchau yn y trefniadau y 

disgwylir iddynt fod yn eu lle a beth yw arwyddocâd y bylchau hynny.  

Rwyf yn fodlon, o ystyried y gwaith yr wyf wedi ei gynnal, bod gan Gomisiynydd yr Heddlu a 

Throseddu a’r Prif Gwnstabl hefyd drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau.  

Rhoddais dystysgrif yn cadarnhau bod archwiliad cyfrifon Comisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl wedi cael ei gwblhau ar 8 Rhagfyr 

2020   

Ni dderbyniais gwestiynau na gwrthwynebiadau gan etholwyr ynghylch archwiliad 2019-20. 

Ar ôl rhoi barn archwilio ar y datganiadau ariannol a dod i gasgliad ynghylch trefniadau 
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Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl i sicrhau darbodusrwydd, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau, roeddwn yn gallu tystio bod yr 

archwiliad wedi'i gwblhau pan gyhoeddais fy marn archwilio.  

Ffi archwilio ariannol  

Ar hyn o bryd, mae’r ffi archwilio ariannol ar gyfer 2019-20 yn cael ei hadolygu a disgwylir iddi 

fod yn unol â’r ffi y cytunwyd arni a nodwyd yng Nghynllun Archwilio Blynyddol 2020.   

Yn gywir   

  
  

Ann-Marie Harkin  

Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru  

  

cc  Peter Curran, Prif Swyddog Cyllid   Umar Hussain, 

Prif Swyddog Cyllid  

  

  

  

 

 

 

 

  

    

Atodiad 1  

Meini prawf i asesu trefniadau ar gyfer sicrhau darbodusrwydd, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau  

Arddangosyn 1: meini prawf ar gyfer asesu trefniadau  

Trefniadau rheoli perfformiad 

corfforaethol a threfniadau rheoli 

cyllid  

Cwestiynau ar y trefniadau  
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Sefydlu amcanion, penderfynu polisi 

a gwneud penderfyniadau  Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

gwneud trefniadau ar gyfer gosod, adolygu 

a gweithredu ei amcanion strategol a 

gweithredol?  

Cwrdd ag anghenion defnyddwyr, 

rhanddeiliaid a’r boblogaeth leol  
Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

sefydlu sianelau cyfathrebu gyda’r 

boblogaeth leol, defnyddwyr y gwasanaeth, 

a rhanddeiliad eraill gan gynnwys 

partneriaid, ac a oes yna drefniadau 

monitro i sicrhau bod negeseuon allweddol 

ynghylch gwasanaethau yn cael eu cymryd 

i ystyriaeth?  

Monitro ac adolygu perfformiad  
Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

sefydlu trefniadau ar gyfer monitro a chraffu 

ar berfformiad, i ganfod amrywiadau posibl 

yn erbyn amcanion strategol, safonau a 

thargedau ar gyfer cymryd camau 

gweithredu lle bo angen ac adrodd wrth y 

Comisiynydd/Prif Gwnstabl?  

Cydymffurfio â pholisïau sefydledig  
Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

gwneud trefniadau i gynnal system gadarn 

o reolaeth fewnol, gan gynnwys rhai i 

sicrhau cydymffurfio â deddfau a 

rheoliadau, a pholisïau a gweithdrefnau 

mewnol?  

Trefniadau rheoli perfformiad 

corfforaethol a threfniadau rheoli 

cyllid  

Cwestiynau ar y trefniadau  

Peryglon gweithredol ac ariannol  
Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

gwneud trefniadau i reoli ei beryglon busnes 

sylweddol?  
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Rheoli adnoddau ariannol ac eraill  

Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

sefydlu trefniadau i werthuso a gwella’r 

gwerth am arian y mae’n ei sicrhau wrth 

ddefnyddio’i adnoddau?  

 

Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

gwneud trefniadau i sicrhau bod ei wariant 

yn cyd-fynd â’r adnoddau sydd ganddo ar 

gael?  

 

Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

gwneud trefniadau ar gyfer rheoli a monitro 

perfformiad yn erbyn cyllidebau, gan 

gymryd camau cywiro lle bo’n briodol, ac 

adrodd am y canlyniadau wrth uwch 

reolwyr a’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl?  

Safonau ymddygiad priodol ac yn y 

blaen  Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

sefydlu trefniadau ar gyfer monitro a chraffu 

ar berfformiad, i ganfod amrywiadau posibl 

yn erbyn amcanion strategol, safonau a 

thargedau ar gyfer cymryd camau 

gweithredu?  

  
Ydy’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi 

gwneud trefniadau sydd wedi eu bwriadu i 

hybu a sicrhau cywirdeb a phriodoldeb wrth 

gynnal ei fusnes?  
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ATODIAD 5 
 

Crynodeb o'r Cyhoeddiad ynglŷn â Chyllid Refeniw'r Heddlu / Rhagamcanion 2021-
2025 

 
 2014/15 

£m 
2015/16 

£m 
2016/17 

£m 
2017/18 

£m 
2018/19 

£m 
2019/20 

£m 
2020/21 

£m 
2021/22 

£m 
2022/23 

£m 
2023/24 

£m 
2024/25 

£m 

Cyfanswm Cyllid y Fformiwla: 

Setliad Craidd yr Heddlu 
sy'n cynnwys Prif Grant yr Heddlu y Swyddfa Gartref 

Grant Cenedlaethol, Rhyngwladol a Phrifddinas (MPA/MoPC yn 

unig) Grant Prifddinas Dinas Llundain + grant y 

praesept Grant Cyffredinol DCLG 
sy’n cynnwys swm y fformiwla gyllido 

sy’n cynnwys swm yr Arolwg Ordnans 

Grant Cyffredinol Llywodraeth Cymru 

 
4,585 
4,40
7 

17
6 

2 

2,926 
2,924 

2 

140 

 
4312 
413
6 

17
4 

3 

2820 
2818 

2 

135 

 
4290 
411
2 

17
4 

5 

2802 
2800 

2 

137 

 
4233 
405
5 

17
4 

5 

2765 
2763 

2 

139 

 
4233 
405
5 

17
4 

5 

2765 
2763 

2 

139 

 
4333 
414
3 

18
5 

5 

2821 
2818 

3 

143 

 
4333 
414
3 

18
5 

5 

2821 
2818 

3 

143 

 
4333 
414
3 

18
5 

5 

2821 
2818 

3 

143 

 
4333 
414
3 

18
5 

5 

2821 
2818 

3 

143 

 
4333 
414
3 

18
5 

5 

2821 
2818 

3 

143 

 
4333 
414
3 

18
5 

5 

2821 
2818 

3 

143 

Swm Ychwanegol Cymru       14 23 23 23 23 

Canolfan Cydgysylltu Genedlaethol yr Heddlu 

Adennill Costau TG Cenedlaethol 

2 

0 

0   
1 

 
1 

 
1 

2.9 

1 

2.9 

1 

2.9 

1 

2.9 

1 

2.9 

1 

SETLIAD CRAIDD 7,653 7,267 7,229 7,138 7,138 7,298 7,315 7,324 7,324 7,324 7,324 

GRANT RECRIWTIO Â LLINELL SYLFAEN            

Grant Recriwtio Ychwanegol 519 676 676 676 676 

Grant Recriwtio Ychwanegol  315 315 315 315 

Grant Recriwtio Ychwanegol      

SETLIAD CRAIDD ynghyd â grant recriwtio â llinell 
sylfaen 

7,653 7,267 7,229 7,138 7,138 7,298 7,834 8,315 8,315 8,315 8,315 

Cyfanswm Grantiau Arbennig y Swyddfa Gartref: 

Yn 
cynnwys…. 

Swm 
Ychwanegol 
Cymru 

Grant Penodol 

Gwrthderfysgaeth Symiau 

Ychwanegol yr Asiantaeth 

Troseddu Cenedlaethol ac 

Unedau Troseddau 

Cyfundrefnol Rhanbarthol  

Strategaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol 

819 

 
13 

56

4 

919 

 
1
3 

56
4 

1,050 

 
9.
9 

64
0 

1,149 

 
5.
9 

67
0 

1,257 

 
3.
7 

72
8 

1,434 

 
4.1 

792 

56 

90 

1,684 

 

 
96
0 

56.

8 

14
0 

1,564 

 

 
914 

4.9 

146.3 

1,564 

 

 
914 

4.9 

146.3 

1,564 

 

 
914 

4.9 

146.3 

1,564 

 

 
914 

4.9 

146.3 

Grant PFI 73 73 73 73 73 73 72.8 71.6 71.6 71.6 71.6 

Cronfa Arloesedd yr Heddlu 50 70 55 0 0 0      

Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu 18 30 32         

Coleg Plismona (ar gyfer cynlluniau mynediad 
uniongyrchol) 

3 5 5         

ACEM ar gyfer arolygiadau arferol o heddluoedd 9 9 9         

Cyrff Hyd Braich – ACEM-IPCC-Coleg Plismona + OCD 
newydd 

   54 63 63 82.9 75.7 75.7 75.7 75.7 

Mae’r Gronfa Drawsnewid yn cynnwys £32m 
CTFSO 

  76 175 175 175      

Grant Arbennig yr Heddlu  15 25 50 93 73 80.9 54.8 54.8 54.8 54.8 

Rhaglenni Mawr  40 22    47 39 39 39 39 

Fforenseg       29 26 26 26 26 

Police Now       7 7 7 7 7 

Yr Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur 
a Mechnïaeth Cyn Cyhuddo 

   17 17 4 2 2 2 2 2 

Strategaeth Trais Difrifol       39 39 39 39 39 

Rhaglen Recriwtio'r Heddlu       16.5 14.5 14.5 14.5 14.5 

BlueLight Commercial       3.7 5 5 5 5 

Cronfa Strydoedd Mwy Diogel       10 20 20 20 20 

Rhaglenni Penodol Gwrthderfysgaeth       32.4 32.5 32.5 32.5 32.5 

Galluoedd Plismona Cenedlaethol         3.2 3.2 3.2 3.2 

Y Ganolfan Cydgysylltu Troseddau Rhyngwladol        5 5 5 5 

Grantiau Rhewi Treth Gyngor Etifeddol            

sy’n cynnwys Treth Gyngor Etifeddol – Lloegr 23 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

sy’n cynnwys Grant Rhewi Treth Gyngor Etifeddol (11/12) 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

sy’n cynnwys Grant Rhewi Treth Gyngor Etifeddol (13/14) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

sy’n cynnwys Grant Rhewi Treth Gyngor Etifeddol (14/15)  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

sy’n cynnwys Grant Rhewi Treth Gyngor Etifeddol (15/16)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Cyfanswm Cyllid y Llywodraeth 8,479 8,186 8,279 8,287 8,395 8,732 9,518 9,879 9,879 9,879 9,879 

% newid arian parod yng Nghyfanswm Cyllid y 
Llywodraeth 

-3.3% -3.5% 1.1% 0.1% 1.3% 4.0% 9.0% 3.8% 4.8% 4.8% 4.8% 

Addasiadau 

Trysorlys Grant Pensiynau 

Grantiau Treth Gyngor Etifeddol DCLG 
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142 

404 

Grantiau rhewi DCLG MOPAC a Heddlu Dinas Llundain 37 37 37 37 39 39 41 41 41 41 

Trosglwyddo i ESN a rhaglenni Technoleg 
 

80 213 291 291 294 281 281 281 281 
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Airwave 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

Cyllid Llywodraeth Ganolog gan gynnwys y DG 8,479 8,831 9,004 9,145 9,331 9,813 10,602 10,951 10,951 10,951 10,951 

Addasiad sylfaenol yr Asiantaeth Troseddu 
Cenedlaethol 

 
14 14 28 28 

      

TG 
 

(564) (640) (670) (728) (792) (960) (914) (914) (914) (914) 

CYLLID RECRIWTIO NEILLTUEDIG 
     

168 100 100 100 100 

Cyfanswm cyllid y Llywodraeth Heb gynnwys y DG 
 

8,281 8,378 8,503 8,631 9,021 9,810 10,137 10,137 10,137 10,137 

       

FFIGURAU O HANSARD (HEB GYNNWYS Y DG) 
 

8,271 8,378 8,497 8,631 9,021 9,810 10,138 10,138 10,138 10,138 
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ATODIAD 6 
Anghydraddoldebau Cyllido sy'n Effeithio ar Heddlu De Cymru 

1. Dyraniad y Fformiwla, Dull Cyllido Gwaelodol 
Er gwaethaf yr anghydraddoldebau yn y fformiwla gyllido, nid yw Heddlu De Cymru wedi 
cael dyraniad llawn y fformiwla ers dros ddegawd. Mae swm arian y fformiwla nas 
rhoddwyd wedi cyrraedd cyfanswm o  
£106m bellach. 

Mae'r ffaith nad oes unrhyw gynnydd wedi'i wneud o ran dull amgen i fynd i'r afael â 
didyniadau'r cyllid gwaelodol yn dal i fod yn destun pryder mawr i ni. Ar hyn o bryd, mae 
Heddlu De Cymru yn dal i gyfrannu tua £5.7m (£8.8m yn flaenorol) bob blwyddyn i'r dull 
Cyllido Gwaelodol a ni yw'r 5ed cyfrannwr cyllid gwaelodol uchaf. Dengys y 
dadansoddiad fod anghysondebau amlwg lle mae ailddyraniad posibl o gyllid grant o 
ardaloedd difreintiedig i ardaloedd llai difreintiedig yn digwydd o ganlyniad i gyllid 

gwaelodol. 

Byddai'r dyraniadau yn wahanol petai dull gweithredu mwy soffistigedig yn cael ei 
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fabwysiadu. Fodd bynnag, byddai'n llawer gwell pe gellid dod o hyd i gyllid 
ychwanegol i ddiogelu'r heddluoedd hyn islaw'r gwaelod nes i'r fformiwla gyllido gael 
ei hadolygu'n briodol. Mae'r ffaith nad yw Heddlu De Cymru wedi derbyn £106m hyd 
yma yn ffactor allweddol yn y bwlch ariannu seilwaith rydym yn ei wynebu. Mae'r 
penderfyniad i barhau i gymhwyso darpariaethau tampio yn y ffordd hon yn gwneud 
unrhyw ddull ariannu yn ddi-werth. 

 
2 Y Fformiwla Gyllido 

Caiff y 43 o heddluoedd ledled Cymru a Lloegr eu cyllido drwy gyfuniad o Grantiau 
Llywodraeth Ganolog a Phraesept yr Heddlu (y penderfynir arno yn lleol). Mae'r 
Llywodraeth yn pennu cyfanswm yr arian ar gyfer Grantiau Canolog ac fe'i 
dosberthir, wedyn, gan ddefnyddio fformiwla seiliedig ar angen. 

 

Mae'r fformiwla bresennol a ddefnyddir i ddosbarthu Prif Grant y Swyddfa Gartref i'r 
Heddlu yn rhannu arian rhwng y gwahanol weithgareddau y mae'r heddlu yn eu 
cynnal. Gellir rhannu'r gweithgareddau neu lwythi gwaith hyn yn bum maes 
allweddol, sef: Troseddau, Digwyddiadau (e.e. anhrefn cyhoeddus), Traffig (e.e. rhoi 
cymorth i ddelio â damweiniau traffig ffyrdd), Ofn Troseddau (e.e. tawelu meddyliau 
aelodau o'r cyhoedd), a Digwyddiadau Arbennig (e.e. gemau pêl-droed). Dosberthir 
cyfran o gyfanswm yr arian hefyd yn ôl teneurwydd poblogaeth, er mwyn diwallu 
anghenion penodol heddluoedd gwledig. 

 

Mae rhai materion penodol yn y fformiwla gyllido bresennol yn cael effaith andwyol 
ar Heddlu De Cymru oherwydd y canlynol: 

 

• Addasiad Cost Ardal; 

• Ariannu Gwariant Cyfalaf;  

• Peidio â chydnabod Caerdydd fel Prifddinas Cymru at ddibenion cyllido. 

 
3 Addasiad Cost Ardal 

Mae'r Addasiad Cost Ardal yn ceisio cydnabod cost darparu gwasanaethau 
cyhoeddus mewn rhannau daearyddol gwahanol o'r wlad. Fodd bynnag, mae'r ffordd 
y caiff ei gymhwyso at blismona yn codi pryderon am sawl rheswm, sef: 

 

• Pennir cyflogau swyddogion yr heddlu yn genedlaethol a, heblaw am rai materion 
penodol o ran Llundain, mae'n gyson ledled y wlad; 

• Yn yr un modd, pennir cynnydd yng nghyflogau staff yr heddlu yn genedlaethol 
ac maent yn debyg yn fras ac eithrio mewn achosion grym y farchnad, a gellid 
dadlau bod hyn yn ymwneud mwy â Llundain. 

• Mae gweddill y gwariant nad yw’n ymwneud â chyflogau (20%) yn amodol ar 
amrywiaeth o lwybrau caffael, gan gynnwys fframweithiau cenedlaethol;  

• Felly, dim ond dadl gyfyngedig y gellid ei chyflwyno dros amrywiad lleol. Ond eto 
caiff yr Addasiad Cost Ardal ei gymhwyso at y Fformiwla Gyllido gyfan fel yr 
addasiad ailddyrannu terfynol. 

• Mae ymestyn yr Addasiad Cost Ardal ledled y wlad bellach yn aflunio dyraniad 
grant y fformiwla yn sylweddol ac mae wedi ymestyn dros ardal ehangach dros y 
degawd diwethaf fel y dangosir uchod ac mae'r rhannau wedi'u tywyllu yn 
adlewyrchu'r ymestyniad o Lundain i dde-ddwyrain Llundain a thu hwnt. 
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Er y gellir deall pam y cymhwysir yr Addasiad Cost Ardal at ardal gyfyngedig yn 
rhanbarth De-ddwyrain Lloegr dylai hyn gael ei gyfyngu i’r elfennau hynny mewn costau 
plismona y mae amrywiadau daearyddol mewn prisiau yn effeithio’n uniongyrchol arnynt. 
Mae’n amlwg o’r uchod bod yr Addasiad Cost Ardal yn mynd yn llawer ehangach na De-
ddwyrain Lloegr. At hynny, mae’r Addasiad Cost Ardal yn anwybyddu Cymru fel gwlad 
yn gyfan gwbl ac eto nid yw ardaloedd De a Gogledd Cymru yn annhebyg mewn termau 
economaidd i rai o’r ardaloedd lle y cymhwysir yr Addasiad Cost Ardal ar hyn o bryd.  

 

Mae’n bwysig, yng ngoleuni’r adolygiad arfaethedig o’r Fformiwla Gyllido gan y Swyddfa 
Gartref, fod pob ymdrech yn cael ei wneud i geisio unioni’r problemau a nodir isod yn yr 
hirdymor. 

 
4 Cyllid Cyfalaf  

Mae'r lleihad parhaus mewn cyllid cyfalaf yn golygu bod llai o adnoddau ar gael i fynd i'r 
afael â materion etifeddol ystad ddarfodedig ac yn cynyddu'r risgiau o ran ystyriaethau 
iechyd a diogelwch. Mae'r gofyniad cyllid presennol i fynd i'r afael ag arolygon o gyflwr 
eiddo ddeg gwaith yn fwy na'r cyllid sydd ar gael. 

 

Mae'n hen bryd cyflwyno dull amgen o ymdrin â chyllid cyfalaf ystadau, yn enwedig gan 
nad yw cyllid PFI erioed wedi bod ar gael i Heddlu De Cymru; mae'r tri heddlu arall yng 
Nghymru wedi cymeradwyo cynlluniau PFI ac maent yn cael cyllid blynyddol i'w cefnogi. 
Nid yw Heddlu De Cymru yn cael unrhyw gyllid o'r fath. Er na cheisir Menter Cyllid 
Preifat fel ateb, bydd benthyca â chymorth yn ein galluogi i fynd i'r afael â rhai problemau 
difrifol o ran seilwaith hanfodol. 

 
5 Prifddinas 

Er bod y fformiwla gyllido bresennol yn gwneud rhywfaint o ddarpariaeth ar gyfer 
digwyddiadau mawr, mae'n ffaith mai dim ond swm cyffredinol pitw wedi'i luosi â ffactor 
poblogaeth yw hwn. I bob pwrpas, mae'r fformiwla yn rhoi'r un gydnabyddiaeth gymharol 
y pen o'r boblogaeth i Norfolk ag i Heddlu De Cymru, tra bod nifer gwirioneddol y 
digwyddiadau mawr a'r math o ddigwyddiadau yn llawer mwy amrywiol.  

 

Mae’n bwysig cydnabod bod effaith plismona Caerdydd yn ymestyn i ardal gyfan yr 
Heddlu o ystyried y llif o adnoddau i ymdrin â nifer y digwyddiadau a gynhelir yn y 
Brifddinas. Mewn blwyddyn arferol, mae Heddlu De Cymru yn rheoli tua 500 o 
ddigwyddiadau mewn gwrthgyferbyniad llwyr â heddluoedd fel Norfolk neu Wiltshire.  

Mae natur hap yr ardaloedd glas 
sy’n cael budd o dan addasiad 
cost ardal yn amhosibl ei deall. 
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Mae Caerdydd yn unigryw fel yr ardal drefol fwyaf yng Nghymru gyda seilwaith sy’n 
addas ar gyfer digwyddiadau ac sy’n atyniadol i’r rhai sy’n eu mynychu ac yn eu trefnu. 
Fodd bynnag, mae'r sefyllfa ddymunol hon yn gofyn am strategaeth blismona 
fforddiadwy, effeithiol a chymesur ac, er ein bod yn mynd i'r afael â hyn, mae hynny ar 
draul y gofynion plismona ehangach ledled De Cymru. 

 

• Caerdydd sydd â’r nifer mwyaf o safleoedd trwyddedig fesul milltir sgwâr ymhlith 
dinasoedd y DU. Cyn pandemig COVID-19, roedd tua 50,000-70,000 o bobl yn 
ymweld ar benwythnosau ac mae’r economi liw nos hon, yn anochel, yn arwain at 
ofynion plismona trwm. 

• Mae Caerdydd yn denu 12 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn ac mae bellach ymhlith y 
10 cyrchfan mwyaf poblogaidd i dwristiaid yn y DU. Mae gweithgarwch adfywio 
diweddar yn cynnwys datblygiad Bae Caerdydd gwerth £1.8 biliwn a datblygiad 
Canolfan Mileniwm Cymru gwerth £102m, sef atyniad mwyaf poblogaidd Cymru.   

• Mewn blwyddyn arferol bydd yr heddlu yn cynllunio ar gyfer rhwng 400 a 500 o 
ddigwyddiadau o faint amrywiol yng Nghaerdydd yn unig. Mae’r rhain yn amrywio o 
ddigwyddiadau lleol i rai rhyngwladol gyda digwyddiadau eiconig mewn lleoliadau 
eiconig y mae bygythiadau gwrthderfysgaeth ychwanegol yn gysylltiedig â nhw. 

• Mae Caerdydd fel canolfan Llywodraeth Cymru yn denu nifer cynyddol o 
wrthdystiadau yn erbyn polisi rhanbarthol a chenedlaethol. 

 

• Ceir tystiolaeth bod Caerdydd yn cael ei defnyddio fel lleoliad i grwpiau troseddol 
cyfundrefnol anfrodorol sydd â chysylltiadau â grwpiau yn Llundain, Bryste a 
Manceinion. Cydnabyddir mai Caerdydd yw’r brif ganolfan ddosbarthu ar gyfer 
gangiau cyffuriau yn Ne-ddwyrain Cymru.  

 

• Mae gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ffyniant economaidd ymhlith rhai o 
gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru a’r DU yn dibynnu ar brifddinas gadarn a 
chynaliadwy. Gosododd Mynegai Amddifadedd Lluosog 2005 Cymru nifer o 
ardaloedd yng Nghaerdydd ymhlith y 10% uchaf yn y categori difreintiedig, yn 
benodol rhannau o Butetown a Glan-yr-afon. 

 

Mae'n bosibl bod rhai o'r amgylchiadau hyn yn codi ledled y wlad ond byddem yn dadlau 
bod y cyfuniad yn unigryw a’i fod yn ymwneud â statws y ddinas, na all unrhyw fformiwla 
gyllido gyffredinol fynd i’r afael ag ef ac, fel yn achos Caeredin a Llundain, mae angen 
ateb penodol y tu allan i fformiwla. 

 
Mae Heddlu De Cymru yn gyfrifol am 42% o boblogaeth Cymru ac yn ymdrin â 49% o’r 
holl droseddau yng Nghymru.  Mae Caerdydd yn cyfrif am 30% o boblogaeth ardal yr 
heddlu ac mae ein hamcangyfrif ceidwadol o'r gofynion plismona sy'n gysylltiedig â 
statws Prifddinas wedi cynyddu o £2.6m i £4.0m, oherwydd y bygythiad cenedlaethol 
uwch o derfysgaeth. 

 
Mae’n bwysig nodi bod y Gweinidog dros Blismona wedi cydnabod materion o’r fath 
mewn perthynas â Heddlu Dinas Llundain drwy roi arian ychwanegol wedi’i frigdorri ac 
felly erbyn hyn mae’n bryd cydnabod bod i Gaerdydd statws arbennig tebyg. 
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ATODIAD 7 ADOLYGIAD CYNHWYSFAWR O WARIANT 
2021 – DADANSODDIAD O'R BYLCHAU 
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ATODIAD 8 
CYLLIDEB REFENIW HEDDLU DE CYMRU 2021/25 

 Craidd  
Recriwtio 

 Gofyniad Cyllidebol 
Net 

 2020/21 

£m 

2021/22 

£m 

2022/23 

£m 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

2020/21 

£m 

2021/22 

£m 

2022/23 

£m 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

2020/21 

£m 

2021/22 

£m 

2022/23 

£m 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

Swyddogion yr Heddlu 141.8 144.1 147.7 151.
4 

155.2 2.8 7.7 13.7 18.8 19.1 144.
7 

151.
9 

161.
5 

170.
2 

174.
3 

Staff yr Heddlu 80.7 83.9 85.9 88.1 90.3 
 

3.1 5.7 6.6 6.8 80.7 87.1 91.7 94.7 97.1 

Swyddogion Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu 

14.0 14.1 14.5 14.8 15.2 
     

14.0 14.1 14.5 14.8 15.2 

Pensiynau'r Heddlu 41.1 43.2 44.3 46.5 47.9 
 

0.8 2.6 3.8 3.9 41.1 44.0 46.9 50.3 51.8 

Cyfanswm Costau Cyflogeion 277.6 285.4 292.4 300.8 308.6 2.8 11.7 22.1 29.3 29.8 280.5 297.0 314.5 330.1 338.4 

Costau Anuniongyrchol 
Cyflogeion 

3.4 3.3 3.4 3.5 3.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 3.5 3.4 3.6 3.6 3.7 

Costau Safleoedd 13.1 12.7 13.0 13.3 13.7 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 13.3 13.0 13.6 13.9 14.3 

Costau Cludiant 5.7 5.5 5.7 5.8 6.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 5.8 5.7 5.9 6.1 6.2 

Cyflenwadau a 
Gwasanaethau 

26.5 25.7 26.4 27.0 27.7 0.3 0.6 1.2 1.2 1.3 26.8 26.3 27.6 28.3 29.0 

Gwasanaethau 
Asiantaeth a Dan 
Gontract 

20.2 19.6 20.1 20.6 21.1 0.2 0.4 0.9 0.9 1.0 20.4 20.1 21.0 21.5 22.1 

Cyfanswm Costau Rhedeg 68.8 66.9 68.6 70.3 72.0 0.9 1.5 3.1 3.2 3.3 69.7 68.4 71.7 73.5 75.3 

Cyllid Cyfalaf 14.0 17.4 17.4 17.4 17.4  
7.
6 

 

 
4.0 

14.0 17.4 17.4 17.4 17.4 

Costau Cyfalaf a 
Chostau Dechrau'r 
Rhaglen Recriwtio 

     7.6 0.0 0.0 0.0 4.0 

Cyfanswm Costau Cyfalaf / 
Dechrau 

14.0 17.4 17.4 17.4 17.4 7.6 0.0 0.0 0.0 4.0 21.6 17.4 17.4 17.4 21.4 

          

Cyfanswm y Gwariant 360.5 369.6 378.3 388.5 398.0  11.3 13.2 25.2 32.4 37.0  371.8 382.8 403.5 420.9 435.0 

Grantiau Penodol (Gan 

gynnwys Rhaglen 

Recriwtio'r Heddlu 

Blwyddyn 1 Neilltuedig) 

Grantiau Penodol (Gan 

gynnwys Rhaglen 

Recriwtio'r Heddlu 

Blwyddyn 2 Neilltuedig) 

Grant Swyddogion 

Cymorth Cymunedol yr 

Heddlu 

Incwm Arall 

(30.3) 

 

(6.8) 

(22.3) 

(31.9) 

 

(6.9) 

(13.8) 

(31.9) 

 

(6.9) 

(14.1) 

(31.9) 

 

(6.9) 

(14.5) 

(31.9) 

 

(6.9) 

(14.8) 

 

(3.7)  

(2.3) 

 

(2.3) 

 

(2.3) 

 

(2.3) 

 

(34.0) 

0.0 

(6.8) 

(22.3) 

(31.9) 

(2.3) 

(6.9) 

(13.8) 

(31.9) 

(2.3) 

(6.9) 

(14.1) 

(31.9) 

(2.3) 

(6.9) 

(14.5) 

(31.9) 

(2.3) 

(6.9) 

(14.8) 

Cyfanswm Incwm Grant (59.4) (52.5) (52.9) (53.2) (53.6)  (3.7) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3)  (63.2) (54.8) (55.2) (55.5) (55.9) 
            

Gofyniad Cyllidebol Net 301.1 317.1 325.5 335.2 344.4 
 

7.5 10.9 22.9 30.1 34.7 
 

308.6 327.9 348.3 365.4 379.1 

Grant yr Heddlu y 
Swyddfa Gartref 

(94.1) (94.1) (94.1) (94.1) (94.1) 
     

(94.1) (94.1) (94.1) (94.1) (94.1) 

Addasiad Rheol 1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 

Grant Cynnal 
Refeniw/Ardreth 
Annomestig 

(75.8) (76.0) (76.0) (76.0) (76.0) (75.8) (76.0) (76.0) (76.0) (76.0) 



83 

 

 

Genedlaethol 

Is-gyfanswm Cyllid Craidd (160.8) (160.9) (160.9) (160.9) (160.9)  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  (160.8) (160.9) (160.9) (160.9) (160.9) 

Cyllid Recriwtio 
Blwyddyn 1 – Heb ei 
neilltuo 

(4.4) (11.9) (11.9) (11.9) (11.9)  (7.5) (3.7) (3.7) (3.7) (3.7)  (11.9) (15.6) (15.6) (15.6) (15.6) 

Cyllid Recriwtio 
Blwyddyn 2 – Wedi'i 
neilltuo 

      (7.1) (7.1) (7.1) (7.1) 0.0 (7.1) (7.1) (7.1) (7.1) 

Cyllid Recriwtio 
Blwyddyn 3 – Wedi'i 
neilltuo 

 (12.1) (19.3) (19.9) 0.0 0.0 (12.1) (19.3) (19.9) 

Cyfanswm y Cyllid Heb Gynnwys 
y Praesept 

(165.2) (172.84) (172.8) (172.8) (172.8) 
 

(7.5) (10.9) (22.9) (30.1) (30.7) 
 

(172.6) (183.6) (195.7) (202.9) (203.5) 

Praesept (5% gan 
gynnwys ar ôl 2021/22) 

(135.9) (144.3) (151.5) (159.0) (167.0) 
     

(135.9) (144.3) (151.5) (159.0) (167.0) 

Cyfanswm y Cyllid Gan 
Gynnwys y Praesept 

(301.1) (317.1) (324.3) (331.9) (339.8) 
 

(7.5) (10.9) (22.9) (30.1) (30.7) 
 

(308.5) (327.9) (347.2) (362.0) (370.5) 

            

(Gwarged)/Diffyg 
Cyllidebol 

0.0 (0.0) 1.1 3.5 4.5 
 

(0.0) (0.0) (0.0) 0.0 4.0 
 

(0.0) 0.0 1.1 3.4 8.6 

Y Sylfaen Drethu 498,331 501,3
78 

501,3
78 

501,3
78 

501,378  

 £ £ £ £ £ 

Praesept Band D 272.715
1 

287.71
51 

302.10
09 

317.2
059 

333.066
2 
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ATODIAD 9 
CYLLIDEB REFENIW 2020/21 CYSONIAD 

NEWIDIADAU 2020/21 i 2021/22 

 
Cynnydd yn y Gyllideb uwchlaw 2020/21  

 

Costau na ellir eu Hosgoi 

Gwariant Treth sy'n Cyfateb i Fand D 

Yn glir o Gyllid Allanol yn unol â’r setliad 

£000 % £ % 

Chwyddiant Cyflogau a Drifft Cynyddrannol  16,466 5.3% 32.84 12.04% 

Chwyddiant Arall 716 0.2% 1.43 0.52% 

Addasiadau Cyllideb Sylfaenol ac Ailddyraniadau 2,201 0.7% 4.39 1.61% 

Dyraniadau Grant Penodol (11,031) (3.6)% (22.00) (8.07)% 

Newid yn y Gofyniad Cyllidebol 8,352 2.7% 16.66 6.11% 

 
Camau Mantoli'r Gyllideb 

    

Arbedion Ychwanegol y Cynllun Gwerth am Arian 0 0.0% 0.00 0.00% 

Cynnydd yn y Sylfaen Drethu (831) (0.3)% (1.66) (0.61)% 

Balans y Cyllid o’r Cynnydd ym Mhraesept yr Heddlu (7,521) (2.4)% (15.00) (5.50)% 

 

Balans Gweddilliol 
 

0.00 

   





84 Cyfanswm y Gwariant Heb 
ei Ariannu 
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 Cyfanswm y Gofyniad Cyllidebol Digyfnewid 0 7,521 7,521 

 

HEDDLU DE CYMRU 

DADANSODDIAD O NEWIDIADAU YN Y GYLLIDEB REFENIW – 
2020/21 i 2021/22 

 
 
 

RECRIWTIO 

 
 
 

CRAIDD 

ATODIAD 10 

 

 

CYFANSWM 

Chwyddiant Cyflogau a Phensiynau a Drifft Cynyddrannol CYFANSWM CYFANSWM CYFANSWM 

Swyddogion yr Heddlu £'000 £'000 £'000 

Dyfarniad Cyflogau, Pensiynau a drifft cynyddrannol  3,101  

Swyddi'r Rhaglen Recriwtio 5,370   

Newidiadau net eraill mewn swyddi a ariennir yn allanol/swyddi 
cydweithredol 

 430  

Gorbenion a Lwfansau    

Goramser – y Rhaglen Recriwtio 344   

Goramser Arall (Chwyddiant ac ati)  873  

   10,118 

Staff yr Heddlu/Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu    

Dyfarniad Cyflogau a chyllidebu sylfaen sero  1,554  

Swyddi Staff y Rhaglen Recriwtio 3,118   

Cydweithio (yr Adran Gwasanaethau Digidol, Uned Eithafiaeth a 
Gwrthderfysgaeth Cymru, yr Uned Troseddau Cyfundrefnol 
Ranbarthol, Uned Cymorth Gwyddonol ar y Cyd Arfau Tanio) 

 1,902  

Cost Cyflogau Ychwanegol Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu  130  

Newidiadau mewn Swyddi Eraill a Ariennir yn Allanol  (356)  

   6,348 

Is-gyfanswm Chwyddiant Cyflogau a Phensiynau a Drifft 
Cynyddrannol 

8,832 7,634 16,466 

 
Chwyddiant Arall 

   

Chwyddiant, Contractau a Chyfleustodau  796  

Cynnydd Chwyddiannol ar Incwm  (80)  

Is-gyfanswm Chwyddiant Arall  716 716 

 
Addasiadau Cyllideb Sylfaenol ac Ailddyraniadau 

   

Cynnydd mewn Cyllid Refeniw Uniongyrchol 21/22  3,000  

Addasiadau cyllidebu sylfaen sero  1,632  

Newidiadau mewn Meysydd Cydweithredol  348  

Newidiadau mewn Incwm Allanol  667  

Newidiadau yng nghyllid allanol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu  335  

Cyllid Craidd y Gronfa Bartneriaeth  1,000  

Twf TGCh  762  

Rhaglen Recriwtio'r Heddlu 496   

Ad-dalu Dyledion  344  

Gweinyddu Pensiynau yn gysylltiedig â Dyfarniad McLeod  130  

Cyfarpar Gweithredol a lifrau  200  

Incwm Buddsoddi  200  

Contractau cynnal a chadw'r system adnabod rhifau ceir yn awtomatig  250  

Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU)  212  

Y Fframwaith Cymwysterau Addysgol Proffesiynol (PEQF)  182  

Cyllid Refeniw Uniongyrchol untro 20/21 Recriwtio  (7,557)  

Is-gyfanswm Addasiadau Cyllideb Sylfaenol ac Ailddyraniadau 496 1,705 2,201 
    

Cyfanswm Addasiadau Cyllideb Sylfaenol ac Ailddyraniadau 9,328 10,055 19,383 

 
Grant Penodol a Chyffredinol 

Newidiadau Amrywiol mewn Cyllid Allanol Penodol 

  
 

(1,703) 

 

Lleihad wedi'i glustnodi yng Ngrant Rhaglen Recriwtio'r Heddlu 1,560   

Cynnydd Rhaglen Recriwtio'r Heddlu yng Ngrant yr Heddlu/Grant 
Cynnal Refeniw/Ardreth Annomestig Genedlaethol 

(10,888)   

Is-gyfanswm Grant Penodol a Chyffredinol (9,328) (1,703) (11,031) 
 

Cynnydd yn y Sylfaen Drethu (831) (831) 
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Cynnydd o £15 yn y Praesept (7,521) 
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ATODIAD 11 

NEWIDIADAU YNG NGHYLLIDEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU 

 

Cyllideb Weinyddol 2017/18 

£’000 

2018/19 

£’000 

2019/20 

£’000 

2020/21 

£’000 

2021/22 

£'000 

Costau sy’n Gysylltiedig â Chyflog 1,229 1,304 1,324 1,698 1,763 

Cost Cyflog Swyddogion 58 64 64 152 153 

Costau Anuniongyrchol Cyflogeion 30 31 32 32 32 

Costau Safleoedd 4 4 5 5 5 

Costau Cludiant 26 26 27 27 27 

Cyflenwadau a Gwasanaethau 98 101 105 109 112 

Is-gyfanswm 1,445 1,530 1,557 2,023 2,092 

 
 

Gwasanaethau wedi’u Comisiynu a Ariennir yn Allanol 2017/18 

£’000 

2018/19 

£’000 

2019/20 

£’000 

2020/21 

£’000 

2021/22 

£'000 

Yr Uned Atal Trais 

Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a 

Merched, a’i Leihau Ymyrraeth Gynnar Profiadau 

Niweidiol yn ystod Plentyndod Gwasanaethau i 

Ddioddefwyr 

Wisdom 

Ymchwil i Buteindra 
Cronfa Ieuenctid Ymyrraeth Gynnar 

 
105 

1118 

1,532 

345 

 
706 

3,035 

1,534 

540 

94 
238 

 
607 

3,053 

1,531 

 
92 

974 

880 

 

 
1635 

880 

 

 
1635 

Is-gyfanswm 3,100 6,147 6,257 2,515 2,515 

 
Gwasanaethau wedi’u Comisiynu a Ariennir yn Fewnol 

     

Ymyrraeth Sylweddau – Cyfraniad Dyfodol 2,324 2,324 2,320 2,320 2320 

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol 625 625 629 629 629 

Timau Troseddau Ieuenctid 332 332 332 332 332 

Cronfa wrth Gefn 35 35 35 35 35 

Gwasanaethau Eraill wedi’u Comisiynu  56 56   

Troseddau Treisgar 130 74 74 74 74 

Prosiect DRIVE     762 

Newid sy'n Para     163 

Rhaglenni Ymyrraeth i Deuluoedd     80 

Is-gyfanswm 3,446 3,446 3,446 3,390 4,395 

 
Cronfa Bartneriaeth (cronfa wrth gefn benodol wedi’i 
chlustnodi) 

     

Cynllun Braenaru i Fenywod / Pobl ifanc 18-25 oed 506 471 506 681 763 

Gwella Rheoli Achosion 61 61 61 61 69 

Prosiect Iechyd Meddwl 50 30 50 30 30 

Drive  238 258 432  

Camau Cynnar Gyda'n Gilydd     70 

Ymyrraeth Gynnar Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 220     

Prosiectau Eraill wedi’u Hariannu    100 69 

Is-gyfanswm 837 800 875 1,304 1,001 

  

Cyfanswm Cyllid 7,383 10,393 10,578 7,209 7,911 

  

Cyfanswm Buddsoddiad Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu 

8,828 11,923 12,135 9,232 10,003 
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ATODIAD 12 
 

RHAGLEN GYFALAF 2021/22 I 2024/25 
 

DISGRIFIAD ALLDRO A 
RAGWELIR 
2020/21 

CYLLIDEB 
2021/22 

2022/23 2023/24 2024/25 Rhaglen 4 
Blynedd 

GWARIANT £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 

Cynnal a Chadw / Adnewyddu 

Seilwaith 

      

Gwaith Hanfodol a 
Deddfwriaethol Ystadau 

1,681 2,122 1,850 1,600 1,500 7,072 

Fflyd 3,384 3,597 2,725 2,100 2,100 10,522 

Gwasanaethau Gwybodaeth 3,097 2,706 1,601 1,601 1,601 7,509 

Is-adran Gwasanaethau 
Digidol 

1,943 10,480 3,895 10,659 479 25,513 

Arall 1,237 10 
 

10 10 10 40 

Is-gyfanswm Cynnal a Chadw 
/ Adnewyddu Seilwaith 

11,342 18,915 10,081 15,970 5,690 50,656 

Prosiectau Untro Ystadau 24,708 24,553 16,667 12,010 0 53,230 

(Llai Cyfraniadau Partneriaid) (767) (954) (8,354) (6,726) 0 (16,033) 

Gwasanaethau Gwybodaeth 1,520 1,228 1,200 360 360 3,148 

Is-gyfanswm Prosiectau Untro 25,461 24,827 9,513 5,644 360 40,345 

CYFANSWM GWARIANT 
CYFALAF 

36,803 43,742 19,594 21,614 6,050 91,001 

ARIENNIR GAN        

Grant Cyfalaf y Swyddfa 
Gartref 

266 266 266 266 266 1,064 

Cyfraniadau Refeniw 10,826 13,840 13,840 13,840 13,840 55,360 

Defnydd o Gronfeydd Cyfalaf 
wrth Gefn  

1,893 7,904 1,899 0 0 9,803 

Grantiau Allanol / Cyfraniadau 
Eraill 

1,031 625 625 574 0 1,824 

Derbyniadau Cyfalaf 188 1,000 0 6,934 4,666 12,600 

Cyfanswm y Cyllid yn y 
Flwyddyn 

14,204 23,635 16,630 21,614 18,772 80,651 

CYMHWYSO 
BENTHYCIADAU A 
GYMERADWYWYD YMLAEN 
LLAW 

22,599 8,047 2,303 0 0 10,350 

DEFNYDD O 
FENTHYCIADAU MEWNOL 

(0) (12,060) (661) (0) 12,722  
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ATODIAD 13 

 
CYNLLUN GWERTH AM ARIAN 2021/22 I 2024/25 

 

DIGWYDDIADAU  
 Etholiad 

Cyffredinol 
 

Adolygiad 
Cynhwysfawr 
o Wariant 
2016 

Etholiad 
Cyffredinol 

 Etholiad 
Cyffredinol 

Cyfnod Pontio 
Brexit 

 

 

Setliad 

Blwyddyn 

 

Etholiadau 

Lleol 

  

Setliad Dwy 

Flynedd 

  

Setliad 

Blwyddyn 

 

Enw Prosiect 
Effeithlonrwydd 

2010/11 

 

Targed 

 
2015/16 

Targed 

 
2016/17 

Targed 

 
2017/18 

Targed 

 
2018/19 

Targed 

 
2019/20 

Targed 

 
2020/21 

Targed 

 
Cyfanswm 

Hyd Yma 

       

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 

Targedau Gwerth am Arian 31,909 7,477 5,370 3,062 3,402 7,169 - 58,389 

Nifer Swyddogion yr Heddlu 12,442  -  50 2,769  15,261 

Nifer Staff yr Heddlu 11,127 1,108 3,539 1,000 1,000 1,400 19,174 

Nifer Swyddogion Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu 

1,679 2,000 
  

618 
 

4,297 

Telerau ac Amodau a 

Thrawsnewid ac argostau 
1,659 420 489 

  
1,000 3,568 

Cydweithredu - 359  131 536 - 1,026 

Nwyddau a Gwasanaethau 2,952 1,640 1,342 1,009 842 250 8,035 

Cludiant 1,000 250  202  250 1,702 

Ystad 800 200  159 316 500 1,975 

Rhaglen Gyfalaf - 1,000     1,000 

Incwm 250 500  561 40 1,000 2,351 

Sicrhau Gwerth am Arian 31,909 7,477 5,370 3,062 3,402 7,169 - 58,389 

 

DIFFYG CRONNOL 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
CYNLLUN CYNHYRCHIANT AC EFFEITHLONRWYDD 2021-2025 

Disgrifiad o'r Cynllun 2021/22 

£000 

2022/23 

£000 

2023/24 

£000 

2024/25 

£000 

Cyfanswm 

Hyd Yma 

 
Y Tîm Datrys Digwyddiadau 

 
850 

    
850 

Brysbennu Iechyd Meddwl 900 900 

Prosiect Unigolion Coll 375 375 

Logisteg y Fflyd I'w 
Gadarnh
au 

0 

CYFANSWM 2,125 0 0 0 2,125 
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HEDDLU DE CYMRU  ATODIAD 14 

CYLLIDEB 2021/22 

SYMUDIADAU O RAN NIFEROEDD CALl 

Tori
ada
u’r 
Cynl
lun 

Gwe

rth 

am 

Aria

n 

Arien
nir 
gan 

Hedd
lu De 
Cymr

u 

 – 

Amcanestyniad  

Rhaglen 

Recriwtio 

 
Ariennir 

yn 

Allanol 

 
Cyfans

wm a 

Ariennir 

Nifer Swyddogion yr Heddlu CALl CALl CALl CALl CALl 

 
2008/09  3,244  90 3,334 

2009/10 (185) 3,059  102 3,161 

2010/11 (38) 3,021  123 3,144 

Ar ôl yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant      

2011/12 (114) 2,907  137 3,044 

2012/13 (62) 2,845  102 2,947 

2013/14 (30) 2,815  97 2,912 

2014/15 (15) 2,800  109 2,909 

2015/16 - 2,800  118 2,918 

2016/17 - 2,800  137 2,937 

2017/18 44 2,844  139 2,983 

2018/19 52 2,896  154 3,050 

2019/20 (35) 2,861  154 3,015 

2020/21  2,861 136 151 3,148 

2021/22  2,861 269 147 3,277 

2022/23 – Rhagamcanol  2,861 425 147 3,433 
2023/24 – Rhagamcanol  2,861 425 147 3,433 

2024/25 – Rhagamcanol  2,861 425 147 3,433 
 

 (383)  

Cyfanswm Nifer Swyddogion yr Heddlu a Ariennir yn 2021/22 2,861 269 147 3,277 

 
 

Swyddogion Cymorth Cymunedol 
yr Heddlu 

Tori
ada
u i'r 
Cynl
lun 

Gwe

rth 

am 

Aria

n 

Arien
nir 
gan 

Hedd
lu  

De 

Cymru – 

Amcanes

tyniad 

 

Ariennir 

gan 

Lywodra

eth 

Cymru 

 

Cyfan

swm a 

Arienni

r 

 
2008/09  325 0 325 

2009/10  325 0 325 

2010/11  325 0 325 

Ar ôl yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant    0 

2011/12 (25) 300 0 300 

Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu 
a gyflwynwyd fesul cam gan Lywodraeth 
Cymru 2012/13 

- 300 206 506 

2013/14 - 300 206 506 

2014/15 (100) 200 206 406 

2015/16 - 200 206 406 

2016/17 - 200 206 406 

2017/18 - 200 206 406 

2018/19 - 200 206 406 

2019/20 - 200 206 406 

2020/21 - 200 206 406 

2021/22 – Rhagamcanol - 200 206 406 

2022/23 – Rhagamcanol - 200 206 406 
2023/24 – Rhagamcanol  200 206 406 

2023/24 – Rhagamcanol  200 206 406 
 

 (125)  

Cyfanswm Nifer Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu 2021/22 200 0 206 406 

 

 
 
 

Nifer Staff yr Heddlu 

 

Tori
ada
u i'r 
Cynl
lun 

Gwe

rth 

am 

Aria

n 

WFT/ 

CDO/ 

Adda

siad 

Arall 

 

Arien
nir 
gan 

Hedd
lu  

De 

Cymru – 

Amcanes

tyniad 

 
 

Ariennir 

yn 

Allanol 

 
 

Cyfan

swm a 

Arienni

r 

 
2008/09   1,789   1,789 

2009/10  270 2,059   2,059 
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2010/11 
Ar ôl yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 

(131) 69 1,997   1,997 

2011/12 (167)  1,830   1,830 

2012/13 (125) 2 1,707   1,707 

2013/14 (60) 13 1,660   1,660 

2014/15* 41 (130) 1,571  154 1,725 

2015/16 (100) 112 1,583  186 1,769 

2016/17 (21) 4 1,566  180 1,746 

2017/18 0 67 1,633  222 1,855 

2018/19 0  1,662  236 1,898 

2019/20 (12) 64 1,714  341 2,055 

2020/21   1,754  349 2,103 

2021/22   1,762 90 357 2,209 

2022/23 – Rhagamcanol   1,762 142 357 2,261 

2024/25 – Rhagamcanol   1,762 142 357 2,261 

2023/24 – Rhagamcanol   1,762 142 357 2,261 
 (575)      

Nifer Staff yr heddlu 2021/22   1,762 90 357 2,209 

* Wedi’u hariannu’n allanol wedi’u dadgyfuno 
 

CYFANSWM TORIADAU’R CYNLLUN GWERTH AM 
ARIAN 

(1,083)  

CYFANSWM Y NIFEROEDD A ARIENNIR 2021/22 4,823 359 710 5,892 
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CYLLIDEB REFENIW 

HEDDLU DE CYMRU 

2021/22 

ATODIAD 15 

 

 
A GOFYNIAD CYLLIDEB A’R DRETH GYNGOR £ 

 15.00 
CYNNYDD 

O 

5.50% 

 
CYFANSWM Y GYLLIDEB 

 
382,732,235 

LLAI: Grantiau Penodol/Incwm 54,849,368 

 
GOFYNIAD CYLLIDEBOL 

 
327,882,867 

LLAI: Grant Cynnal Refeniw 52,652,785 

Ardreth Annomestig Genedlaethol 23,336,605 

Grant Heddlu Penodol 107,639,320 

Is-gyfanswm Cyllid Grant Craidd 183,628,710 

PRAESEPT HEDDLU DE CYMRU 144,254,157 
  

 
 

B 

 
 

ELFEN HDC O’R DRETH GYNGOR YN ÔL EIDDO 

 

Cyfran Band 

D 

 
 

Treth Gyngor 

 
 

£ 

Band A 6/9 191.8101 

Band B 7/9 223.7784 

Band C 8/9 255.7468 

Band D 9/9 287.7151 

Band E 11/9 351.6518 

Band F 13/9 415.5885 

Band G 15/9 479.5252 

Band H 18/9 575.4302 

Band I 21/9 671.3352 

  
Nifer yr 
Eiddo sy’n 
Cyfateb i 
Fand D 

  

   

  Praesept HDC 

C PRAESEPTAU AR AWDURDODAU UNEDOL £ 

  
Cyngor Sir Caerdydd 

 
147,794.00 

  
42,522,565 

Dinas a Sir Abertawe 94,051.00 27,059,893 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 54,329.46 15,631,406 

Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 18,430.74 5,302,802 

Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 48,163.46 13,857,355 

Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 77,197.81 22,210,976 

Cyngor Bro Morgannwg 61,412.00 17,669,160 

  501,378.47  144,254,157 
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Atodiad 16 
 

Strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol a 
Chynllun Cyflawni Lleol 2021-2024 
Crynodeb Gweithredol 

 

1.0 Cyflwyniad 
 

Mae pobl yn hollbwysig yn Heddlu De Cymru. Gyda mwy na 5,000 o gyflogeion, ein pobl yw ein 
hased fwyaf ac maent yn ganolog i gyflawni ein cenhadaeth, sef cadw De Cymru'n ddiogel.  
Drwy ddeall anghenion ein sefydliad a'n gweithlu, ac ymateb iddynt, byddwn yn gallu cyflawni 
ein gweledigaeth, sef bod y gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymunedau. 

 
Mae gofynion newidiol a modern plismona yn cael cryn dipyn o sylw yn genedlaethol ac yn lleol. 
Mae her y gwaith o fynd i'r afael â natur gymhleth ac amrywiol gynyddol yr holl alw sydd 
amdanom yn newid y ffordd mae heddluoedd yn gweithredu ac yn ceisio darparu'r lefelau 
gofynnol o wasanaeth cyhoeddus. Mae pwysau ariannol nas gwelwyd o'r blaen wedi rhoi mwy o 
straen ar y model cyflenwi hwn, fel y gwna heriau penodol o ran y gweithlu a nodir isod:  

 
Sbardunau Cenedlaethol newid  Heriau allweddol gweithlu HDC 

Galluoedd arbenigol datblygol Proffil demograffig 

Plismona lleol sy'n addasu  Datblygu gweithlu cynrychiadol a chynhwysol 

Gwerth am arian Datblygu gallu ac arweinyddiaeth 

Plismona digidol Diogelwch, Iechyd a Llesiant 

Cydweithrediad  

 
Er mwyn sicrhau bod Heddlu De Cymru yn parhau i gyflawni agenda blismona heddiw ac y gall 
fodloni gofynion newidiol yfory, mae Cynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl yn amlinellu rhaglenni 
newid busnes a sefydliadol a fydd yn galluogi'r heddlu i fod yn wydn wrth wynebu'r heriau hyn. 

 

Nod ein Strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol yw bodloni gofynion sgiliau ein gweithlu, a'r 
galw newidiol sydd arno, gan alluogi'r Heddlu i oresgyn heriau allweddol o ran y gweithlu a dod 
yn fwy gwydn ac ystwyth. Drwy ymgorffori amcanion pobl allweddol cynllun y Prif Gwnstabl, 
mae'r strategaeth yn galluogi HDC i ddatblygu sefydliad sy'n addas at y diben, lle mae'r bobl 
iawn yn gwneud y pethau iawn yn y ffordd iawn. Rhydd y cynllun ddull systematig o wella 
gallu'r sefydliad a datblygu diwylliant o ran y gweithlu lle mae staff a swyddogion yr heddlu wedi 
ymgysylltu, yn alluog, yn llawn cymhelliant, ac yn cael eu cefnogi i gyflawni agenda blismona 
fodern. 

 

2.0 Y Strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol 
Dangosir Cynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl mewn ymateb i Gynllun Troseddu Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu yn Atodiad 1A. Mae'r Strategaeth Pobl hon yn alluogydd allweddol o ran yr 
amcanion strategol yn y dogfennau hynny. 

 

2.1 Ein Pobl 
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Er mwyn cyflawni'r amcanion plismona, mae Heddlu De Cymru yn anelu at fodel gweithlu ac 
amgylchedd gwaith sy'n cynnal y bobl iawn, yn gwneud y pethau iawn yn y ffordd iawn. 

 

Mae ein gwerthoedd wrth wraidd y ffordd rydym yn cefnogi ac yn ymateb i'r cyhoedd a'n 
cydweithwyr, sydd yn ei dro yn diffinio ymddygiadau a diwylliant sefydliadol a ddisgwylir gan 
bob aelod o'n sefydliad. 

 
Bydd y gwaith o sicrhau bod ein pobl yn barod i ddarparu'r gwasanaeth a chyflawni'r newid sydd 
ei angen, ac y gallant wneud hynny, yn cael ei bennu gan ein gallu cyfunol i ddiffinio, datblygu a 
defnyddio prosesau pobl cadarn sy'n helpu ein cyflogeion i anelu'n uwch. Nod ein strategaeth 
pobl yw rheoli pobl mewn modd systematig, a bod yn gyson â'r cyfnodau allweddol canlynol o 
gylch oes cyflogaeth. 

 

Diffinio ein 

sgiliau a’n 

galluoedd

Recriwtio ein 

pobl

Datblygu ein 

pobl
Arwain ein pobl

Ymgysylltu â’n 

pobl

Diffiniad o gymhwysedd Cynllunio adnoddau Datblygu rhaglen

Disgwyliadau, 

ymddygiadau a 

chymwyseddau ym 

maes arwain

Llais y cyflogai a 

chyfiawnder gweithdrefnol

Asesu sgiliau
Newydd-ddyfodiaid 

talentog
Cyflwyno rhaglen

Rheoli perfformiad a 

thalent
Iechyd a llesiant

Dadansoddi anghenion 

hyfforddiant
Denu a dethol Gwerthuso rhaglen

Cynllunio ar gyfer 

olyniaeth a gyrfa
Gwobrwyo a chydnabod

Galluogir hyn drwy bobl, prosesau a systemau effeithiol ac effeithlon

 
 
 

Ein prif ymrwymiadau / pethau i'w cyflawni 
 

Diffinio ein sgiliau 

• Diffinio cymwyseddau'r gweithlu, gan nodi gofynion nawr ac yn y dyfodol. 

• Datblygu Proffiliau Datblygu Proffesiynol sy'n galluogi staff a swyddogion i ddeall y 

gofynion o ran cymhwysedd, sgiliau a Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gyfer eu 

gradd/rôl, a'r rhai maent yn anelu atynt. 

• Diffinio ymddygiadau, disgwyliadau a chymwyseddau arwain sy'n datblygu diwylliant 

arwain cefnogol. 

• Cynllun archwiliadau arweinyddiaeth a sgiliau, a'r modd y cânt eu cynnal. 

 
Recriwtio ein Pobl 

• Adolygu ac adfywio rhaglenni ymgysylltu cynnar – gwirfoddolwyr yr heddlu, cadetiaid, 
lleoliadau gwaith (dros yr haf a blynyddol) 

• Cynllunio llwybrau mynediad proffesiynol ychwanegol i blismona a'u rhoi ar waith er 
mwyn ategu Prentisiaethau Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (gan gynnwys rhaglenni Cyn 
Ymuno a Mynediad Graddedigion i Rôl Ditectif) 

• Cynllunio a chyflwyno rhaglenni mynediad prentisiaethau a graddedigion i staff yr heddlu 
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• Lansio dulliau newydd o ddenu talent, gan gynnwys Police Now a chynlluniau mynediad 

uniongyrchol 

• O fewn prosesau pobl, ymgorffori mesurau cadarn sy'n goresgyn risgiau tuedd 

anymwybodol ac yn hyrwyddo ac yn diogelu cyfle cyfartal yn llawn. 

• Datblygu a defnyddio strategaeth Gweithlu Cynrychioliadol uchelgeisiol sy'n cynyddu 

cyfraddau recriwtio, datblygu a chadw grwpiau lleiafrifol yn sylweddol ac yn gwella 

amrywiaeth sefydliadol. 
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Datblygu ein pobl 
 

• Ymgorffori model datblygu 70:20:10, gan hyrwyddo cyfleoedd i hunanddatblygu, lle mae 
70% o'r dysgu yn y gweithle, 20% o bell, a 10% mewn amgylchedd ystafell ddosbarth. 

• Datblygu rhaglenni datblygu newydd a/neu bresennol sy'n gyson â fframweithiau 
prentisiaethau ar gyfer hyfforddiant staff a swyddogion presennol. 

• Ystyried y potensial i raglenni arwain nawr ac yn y dyfodol gael eu mapio yn erbyn 

unedau cymwysterau, neu gymwysterau cyfan, lle bo'n berthnasol. 

• Datblygu cwmpas a defnydd atebion hyfforddiant cyfunol ac e-gyfryngol fwyfwy. 

• Datblygu a defnyddio methodoleg a phrosesau gwerthuso hyfforddiant sy'n addas at y 

diben, gan sicrhau gwerth am arian ac adenillion ar fuddsoddiad. 

 

Arwain ein Pobl 
 

• Datblygu rhaglen arwain gynhwysol i staff a swyddogion, sy'n gyson â Fframwaith 

Cymhwysedd a Gwerthoedd y Coleg Plismona a diwylliant arwain cefnogol 

• Parhau i adolygu a gwella gweithrediad system arfarnu newydd Heddlu De Cymru, gan 

helpu i ddatblygu gyrfaoedd a chyflogeion 

• Cynllunio a chyflwyno model talent a chynllunio olyniaeth newydd 

• Cyflwyno adnoddau asesu newydd ar gyfer prosesau dyrchafu mewnol, gan sicrhau 

methodoleg deg, ddilys a dibynadwy 

• Cyflwyno ffyrdd newydd o reoli talent staff a swyddogion, gan gynnwys cyflwyno Cynllun 

Datblygu Potensial Uchel mewnol 

• Cyflwyno cynllun secondiad/ymlyniad mewnol ac ar draws y sector cyhoeddus i 

arweinwyr corfforaethol a gweithredol 

• Datblygu llwybrau gyrfa, yn enwedig yn y maes busnes ymchwiliol 

 
Ymgysylltu â'n Pobl 

 

• Ail-lansio'r arolwg ymgysylltu â chyflogeion a datblygu dulliau mewnol atodol o gynnal 
arolygon er mwyn nodi a deall profiad y gweithlu 

• Sicrhau bod ein gweithleoedd yn fwy diogel drwy roi arweiniad mewn perthynas â diogelwch 

personol 

• Adolygu a gwella'r dull rheoli achosion er mwyn helpu i reoli presenoldeb a datrys 
cwynion yn amserol ac yn effeithiol  

• Llunio strategaeth llesiant integredig er mwyn datblygu ein hymrwymiad i iechyd 
corfforol, emosiynol ac ariannol ymhellach 

• Datblygu cynlluniau cydnabyddiaeth anariannol 
 

Bydd ymrwymiad i wneud y canlynol wrth wraidd ein hagenda pobl o fewn HDC: 
 

1) Ystyried cyfleoedd i gydweithio â heddluoedd eraill a thrwy ymgysylltu â phartneriaid 

allanol 

2) Mabwysiadu atebion technolegol fwyfwy 

3) Sicrhau cynaliadwyedd drwy greu "dull gweithredu pob tywydd", drwy sicrhau 

gwelliant parhaus o ran effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y model cyflenwi. 

 

2.2 Ein Sefydliad 
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Yn wyneb pwysau galw cynyddol a llai o refeniw, bydd yr Heddlu yn ceisio bod yn fwy effeithlon 
wrth weithredu. Er bod nodweddion sylfaenol gwasanaethau plismona yn parhau (meysydd lleol 
ac arbenigol), bydd yr Heddlu yn parhau i adolygu'r galw a sicrhau y gwneir y defnydd mwyaf o 
adnoddau drwy eu defnyddio'n effeithiol, defnyddio adnoddau galluog, a thrwy gynllun y 
sefydliad. 

 
 

Nodweddion ein Model Gweithredu: 
 

1. Plismona Lleol – Byddwn yn parhau i adolygu, datblygu a defnyddio adnoddau, sgiliau 

a galluoedd sy'n sicrhau ein bod (i) yn amddiffyn pobl agored i niwed, (ii) lleihau 

troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, (iii) ymchwilio i droseddau a (iv) rheoli 

troseddwyr. Drwy sicrhau cyfuniad effeithiol o Swyddogion yr Heddlu, Swyddogion 

Cymorth Cymunedol yr Heddlu a Chwnstabliaid Gwirfoddol, bydd yr heddlu hefyd yn 

gallu canolbwyntio fwyfwy ar atal troseddu a sicrhau bod ganddo bresenoldeb amlwg o 

ran cadw'r heddwch. 

 

2. Galluoedd Arbenigol – Drwy ddeall proffil yr heddlu o ran galw, byddwn yn parhau i 

ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a galluoedd arbenigol. Drwy fuddsoddi a datblygu 

timau a galluoedd arbenigol, byddwn yn parhau i sicrhau ein bod mewn sefyllfa ddigonol 

i fodloni'r gofynion amrywiol a chymhleth. 

 

Wrth wraidd hyn mae strategaethau datblygu sefydliadol sy'n galluogi model gweithlu â'r bobl 
iawn a'r sgiliau iawn at y dyfodol. Wedi'i gymell gan wasanaeth cyhoeddus, gofynnir i'n gweithlu 
nid yn unig fod yn gymwys mewn cymwyseddau gweithredol a swyddogaethol benodol, ond 
hefyd mewn cymwyseddau rheoli generig, gan sicrhau ymwybyddiaeth fasnachol a'r gallu i 
gyflawni canlyniadau o ansawdd a gwerth am arian. 

 
Byddwn yn gallu ymateb ac ymaddasu i agenda blismona fodern drwy.. 
a) Plismona Digidol – Byddwn yn croesawu'r defnydd o dechnoleg er mwyn bod yn fwy 

effeithiol wrth fynd i'r afael â throseddu, dwyn troseddwyr o flaen eu gwell, a bod yn fwy 

hygyrch a gweladwy i'n cymunedau. Drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf, bydd yr 

heddlu yn ceisio dod yn fwy effeithlon wrth weithredu a bodloni gofynion cynyddol y 

cyhoedd. 

b) Cydweithio – Lle y bo'n briodol, bydd yr Heddlu yn parhau i ddatblygu cyfleoedd strategol i 

ddatblygu cydberthnasau gwaith cynhyrchiol ac ystyrlon â phartneriaid, asiantaethau a 

heddluoedd eraill, er mwyn gwella gallu, defnyddio arbenigedd presennol, lleihau dyblygu 

ymdrech a gweithgarwch, a chyflawni canlyniadau o ansawdd a buddiannau ariannol. 

Galluogwyr Sefydliadol 

 
Gweithlu 

Plismona 
Lleol 

Plismona 
Digidol 

Galluoedd 
arbenigol 

Cydweithio 

Trawsnewid y Swyddfa 
Gymorth 
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RHAN B  
 

Y Strategaeth Gyfalaf 
Gan Gynnwys Dangosyddion 

Darbodus 

 
 

2021/22 – 2024/25 

 
 

Rhagfyr 2020  
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TROSOLWG O'R STRATEGAETH GYFALAF 
 

1.0 CYFLWYNIAD 
 

Mae'r Cod Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (2017) yn ei gwneud yn 
ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru (y Comisiynydd), mewn ymgynghoriad 
â'r Prif Gwnstabl, bennu Strategaeth Gyfalaf sy'n dangos bod penderfyniadau ynghylch gwario a 
buddsoddi cyfalaf yn cael eu gwneud yn unol ag amcanion gwasanaeth ac yn ystyried 
stiwardiaeth, gwerth am arian, darbodusrwydd, cynaliadwyedd a fforddiadwyedd yn briodol. 
Mae angen i'r Strategaeth Gyfalaf nodi'r cyd-destun hirdymor lle mae penderfyniadau ynghylch 
gwario a buddsoddi cyfalaf yn cael eu gwneud ac yn rhoi sylw dyledus i risg a budd a'r effaith ar 
gyflawni canlyniadau â blaenoriaeth. 

 
 

1.1 NODAU AC EGWYDDORION 
 

Cyflwynir y Strategaeth Gyfalaf i Banel yr Heddlu a Throseddu fel dogfen Fframwaith Polisi ac 
mae'n cysylltu Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2021-2025 a Strategaeth Rheoli Trysorlys 
2021-22. Mae'n nodi'r canlynol: 

 
• beth yw gwariant/buddsoddiad cyfalaf a pham rydym yn mynd iddo; 

• yr amcanion, y blaenoriaethau a'r cynlluniau cyfalaf cyffredinol; 

• sut y caiff y gwariant/buddsoddiad cyfalaf ei ariannu neu sut y darperir adnoddau ar ei 

gyfer 

• sut y caiff cynlluniau gwario/buddsoddi cyfalaf eu harfarnu; 

• sut y caiff cynlluniau cyfalaf eu cymeradwyo a'u monitro a sut yr adroddir arnynt;  

• y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gyflawni'r cynlluniau cyfalaf. 

 
Dylid darllen y Strategaeth Gyfalaf ar y cyd â Strategaeth Rheoli Trysorlys 2021/22 sy'n 
cwmpasu Strategaeth Fuddsoddi a Strategaeth Fenthyca'r Comisiynydd a pholisi'r Ddarpariaeth 
Isafswm Refeniw a atodir fel Atodlen A i'r ddogfen hon. Mae cynlluniau cyfalaf yn cael effaith 
uniongyrchol ar Strategaeth Fenthyca a pholisi Darpariaeth Isafswm Refeniw'r Comisiynydd. 

 
Mae Cyllideb Rhaglen Gyfalaf 2021/22 a'r Rhagamcaniad hyd at 2024/25 yn elfen allweddol o'r 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn nodi 
amcanion allweddol ar gyfer tair prif elfen y seilwaith, sef: 

 

• Cludiant – Cerbydau sy'n addas at y diben sy'n bodloni gofynion gweithredol o ran 
argaeledd a gweithrediad; 

• Technoleg – Llwyfan technoleg sy'n hwyluso gweithio ystwyth/symudol gyda 
systemau gwybodaeth a chudd-wybodaeth yn cael eu darparu lle mae eu hangen;  

• Ystad – Amgylchedd gweithredu diogel, cynnes a sych sy'n addas ar gyfer cyflawni'r 
nodau llesiant a sicrhau plismona effeithiol. 
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Mae'r Strategaeth Gyfalaf yn nodi nifer o egwyddorion arweiniol ynglŷn â'r canlynol: 
 

EGWYDDOR 1 : Canolbwyntio buddsoddiadau cyfalaf ar 
gyflawni Amcanion a Blaenoriaethau Heddlu 
De Cymru 

• Sicrhau bod cynlluniau buddsoddi cyfalaf yn cael eu llywio gan Gynllun Cyflawni'r 
Prif Gwnstabl 

• Sicrhau bod gwneuthurwyr penderfyniadau yn glir ynghylch y cyfraniad cadarnhaol 
y mae buddsoddiadau cyfalaf yn ei wneud i'r amcanion a'r blaenoriaethau hyn  

• Sicrhau proses cynllunio busnes corfforaethol sy'n cynnwys trawsnewid 
gwasanaethau a'r effaith ar asedau eiddo 

EGWYDDOR 2 : Sicrhau llywodraethu cryf dros brosesau gwneud penderfyniadau 

• Sicrhau bod cynigion yn dangos bod proses drylwyr o arfarnu opsiynau wedi'i 
dilyn, sy'n gofyn am dystiolaeth o angen, cost, risg, canlyniadau a dulliau cyllido 

• Dim ond pan fydd cynllun busnes fforddiadwy ar waith a'i fod yn dangos gwerth am 
arian y caiff cynlluniau eu hychwanegu 

• Mae gan bob cynllun cyfalaf mawr Noddwr Prosiect arweiniol ac mae'n dilyn 
egwyddorion rheoli prosiect 

• Cydymffurfir yn llwyr â'r broses gymeradwyo yn y Llawlyfr Llywodraethu 
Corfforaethol (Atodlen B) 

EGWYDDOR 3 : Sicrhau bod cynlluniau cyfalaf yn fforddiadwy, yn gynaliadwy ac 
yn ddarbodus 

• Hyrwyddo buddsoddiadau cyfalaf sy'n galluogi canlyniadau buddsoddi i arbed ac 
sy'n cyfrannu at sicrhau arbedion y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn y 
dyfodol 

• Gwneud yn siŵr bod asedau yn perfformio ar eu gorau drwy barhau i reoli 
asedau'n effeithiol ac yn gyson â lefelau buddsoddi 

• Adolygu a herio asedau, gan gynnwys anghenion, cost a pherfformiad yr ystad 

EGWYDDOR 4 : Gwneud y defnydd gorau posibl o'r arian sydd ar gael a hyrwyddo 
hynny 

• Gwneud ceisiadau am grantiau allanol lle y bo'n bosibl a sicrhau bod 
cydberthnasau gwaith effeithiol ag arianwyr allanol 

• Sicrhau bod gan Heddlu De Cymru bolisïau clir ar ddefnyddio ein cronfeydd wrth 
gefn  

• Sicrhau y caiff prosiectau eu harfarnu'n effeithiol cyn dechrau arnynt ac ar ôl eu 
cwblhau 

• Sicrhau bod gennym y wybodaeth ddiweddaraf am arolygon eiddo, costau cylch 
oes ac ôl-groniadau o waith cynnal a chadw 

 
 

1.2 Y COD DARBODUS – AMCANION ALLWEDDOL 
 

Nod y Cod Darbodus yw sicrhau, o fewn fframwaith clir, fod y cynlluniau gwariant cyfalaf yn 
bodloni'r meini prawf canlynol:- 

 

• FFORDDIADWYEDD – bod cyfanswm y buddsoddiad cyfalaf yn aros o fewn terfynau 
cynaliadwy. Mae'n ofynnol i'r Comisiynydd ystyried yr adnoddau sydd ar gael iddo ar hyn 
o bryd a'r adnoddau yr amcangyfrifir y byddant ar gael yn y dyfodol, ynghyd â'i holl 
gynlluniau cyfalaf a rhagamcanion incwm a gwariant wrth asesu fforddiadwyedd. 

• DARBODUS – pennir terfyn awdurdodedig a ffin weithredol ar gyfer dyled allanol. Mae 
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Yn dechnegol, disgrifir buddsoddiad cyfalaf fel a ganlyn: 
 

“Gwariant ar gaffael, creu neu wella ‘asedau hirdymor’” 
 
Ar y cyfan, mae hyn yn cynnwys tir, eiddo a pheirannau sydd ag oes ddefnyddiol o fwy na 
blwyddyn, ond gall hefyd gynnwys cyllid a drosglwyddir i gyrff eraill er mwyn iddynt wneud 
gwaith cyfalaf. Bydd gwariant nas cwmpesir gan y diffiniad hwn, drwy ddiffiniad, yn wariant 
refeniw.  

 

Gellir cyfalafu gwariant pan fo'n ymwneud â'r canlynol:- 
 

• Caffael, adennill, gwella neu gynllunio tir. 

• Caffael, adeiladu, paratoi neu wella ffyrdd, adeiladau a strwythurau 
eraill neu adeiladu ffyrdd, adeiladau neu strwythurau newydd yn lle 
rhai presennol 

• Caffael, gosod neu adnewyddu peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, 
cerbydau neu lestri symudol neu ansymudol. 

 
Ystyr gwella ased sefydlog presennol yw:- 

 

• Ymestyn oes ddefnyddiol yr ased; neu 

• Gynyddu'n sylweddol werth yr ased ar y farchnad agored; neu 

• Gynyddu'n sylweddol y graddau y gellir defnyddio'r ased at ddibenion 
swyddogaethau'r Comisiynydd neu mewn cysylltiad â nhw. 

angen i'r rhain fod yn gyson â'r cynlluniau ar gyfer gwariant a chyllid cyfalaf fforddiadwy 
a'r Strategaeth Rheoli Trysorlys a'i harferion. Dylai fod cydbwysedd rhwng diogelwch, 
hylifedd ac arenillion. 

• CYNALIADWY – eu bod yn ystyried y trefniadau ar gyfer ad-dalu dyled drwy'r 
Ddarpariaeth Isafswm Refeniw yn ogystal â'r risg a'r ffordd y caiff y rhain eu rheoli i 
lefelau sy'n dderbyniol i'r Comisiynydd. 

 

GWARIANT A BUDDSODDIAD CYFALAF  
 

2.0 GWARIANT CYFALAF 
 

 

Ym Mholisïau Cyfrifyddu'r Comisiynydd, caiff gwariant ar gaffael, creu neu wella Eiddo, 
Peiriannau a Chyfarpar ei gyfalafu ar sail croniadau, ar yr amod ei bod yn debyg y bydd y 
manteision economaidd neu'r potensial gwasanaeth sy'n gysylltiedig â'r eitem yn y dyfodol yn 
dod i'r Comisiynydd ac y gellir mesur cost yr eitem yn ddibynadwy.  Codir gwariant sy'n cynnal 
potensial ased i sicrhau manteision economaidd neu botensial gwasanaeth (h.y. gwaith 
atgyweirio a chynnal a chadw) yn y dyfodol ond nad yw'n ychwanegu gwerth ato fel gwariant 
pan eir iddo. 

 
Cydnabyddir pob gwariant ar Eiddo, Peiriannau a Chyfarpar waeth beth fo'i werth.  Fodd 
bynnag, mae rhywfaint o wariant Cyfalaf yn cael ei ystyried yn wariant nad yw'n gwella 
potensial ased ac amherir arno ar unwaith. 

 
Yn 2021-22, mae'r Comisiynydd yn bwriadu mynd i wariant cyfalaf gwerth £43.742 miliwn fel y'i 

crynhoir isod: 

Tabl 1: Dangosydd Darbodus 1: Amcangyfrifon o Wariant Cyfalaf  
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 2019-20 
Gwirioneddol  
£m 

2020-21 
Rhagamcanol 
£m 

2021-22 

Amcangyfrif 
£m 

2022-23 

Amcangyfrif 
£m 

2023-24 

Amcangyfrif 
£m 

2024-25 

Amcangyfrif  
£m 

Cludiant 2.531 3.384 3.597 2.725 2.100 2.100 

Technoleg 5.433 7.797 14.424 6.706 12.630 2.450 

Ystadau 8.721 25.622 25.721 10.163 6.884 1.500 

CYFANSWM 16.685 36.803 43.742 19.594 21.614 6.050 
 

 

2.1 CYLLID CYFALAF 
 

Rhaid i'r holl wariant cyfalaf gael ei gyllido, naill ai o ffynonellau allanol (grantiau a chyfraniadau 
eraill), adnoddau'r Comisiynydd ei hun (refeniw, cronfeydd wrth gefn a derbyniadau cyfalaf) 
neu'r gofyniad cyllid net (benthyca a phrydlesu). Bwriedir cyllido'r gwariant a nodir yn Nhabl 1 fel 
a ganlyn: 

 
Tabl 2: Cyllid cyfalaf 

 
 2019-20 

Gwirioneddol 
£m 

2020-21 
Rhagamcanol 
£m 

2021-22 

Amcangyfrif 
£m 

2022-23 

Amcangyfrif 
£m 

2023-24 

Amcangyfrif 
£m 

2024-25 

Amcangyfrif  
£m 

Ffynonellau 
allanol 

0.996 1.297 0.891 0.891 0.840 0.266 

Ei adnoddau 
ei hun 

15.689 12.907 22.744 16.739 20.774 5.784 

Gofyniad 
Cyllid Net 

0.000 22.599 20.107 1.964 0.000 0.000 

CYFANSWM 16.685 36.803 43.742 19.594 21.614 6.050 

 

Dim ond ffynhonnell dros dro o gyllid yw'r gofyniad cyllid net neu ‘ddyled’, am fod yn rhaid i 
fenthyciadau a phrydlesau gael eu had-dalu ac, felly, caiff ei ddisodli dros amser gan ddull 
cyllido arall, fel arfer o refeniw a elwir yn Ddarpariaeth Isafswm Refeniw. Nodir taliadau'r 
Ddarpariaeth Isafswm Refeniw yn nhabl 3 isod:  

 
Tabl 3: Taliadau’r Ddarpariaeth Isafswm Refeniw 
 

 2019-20 
Gwirioneddol 

£m 

2020-21 
Rhagamcanol 

£m 

2021-22 
Amcangyfrif 

£m 

2022-23 
Amcangyfrif 

£m 

2023-24 
Amcangyfrif 

£m 

2024-25 
Amcangyfrif  

£m 

Darpariaeth Isafswm Refeniw 1.843 1.681 1.295 1.151 0.994 0.890 

Darpariaeth Refeniw Wirfoddol 
Ychwanegol 

0.509 0.557 0.930 1.055 1.104 1.104 

Cyfanswm y Ddarpariaeth Isafswm 
Refeniw a'r Ddarpariaeth Refeniw 
Wirfoddol 

2.351 2.237 2.225 2.205 2.098 1.994 

 

Caiff cyllid dyled cronnol nas talwyd y Comisiynydd ei fesur gan y Gofyniad Cyllid Cyfalaf. Mae'n 
cynyddu gyda gwariant cyfalaf newydd a ariennir gan ddyled ac yn lleihau yn ôl swm y 
Ddarpariaeth Isafswm Refeniw yn ystod y flwyddyn. Disgwylir i'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf 
gynyddu i £49.138 miliwn yn ystod 2021-22. Yn seiliedig ar y ffigurau uchod ar gyfer gwariant a 
chyllid, amcangyfrifir bod y Gofyniad Cyllid Cyfalaf fel a ganlyn: 
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Tabl 4 : Dangosydd Darbodus 2: Amcangyfrifon o'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf  

 

 2019-20 
Gwirioneddol 

£m 

2020-21 
Rhagamcanol 

£m 

2021-22 
Amcangyfrif 

£m 

2022-23 
Amcangyfrif 

£m 

2023-24 
Amcangyfrif 

£m 

2024-25 
Amcangyfrif  

£m 

Gofyniad Cyllid Cyfalaf Cychwynnol 13.245 10.894 31.256 49.138 48.897 46.799 

Symudiad yn ystod y Flwyddyn – 
Gwariant Cyfalaf 

16.685 36.803 43.742 19.594 21.614 6.050 

Ffynonellau Cyllid (16.685) (14.204) (23.635) (17.630) (21.614) (6.050) 

Darpariaeth Isafswm Refeniw (1.843) (1.681) (1.295) (1.151) (0.994) (0.890) 

Darpariaeth Refeniw Wirfoddol (0.509) (0.557) (0.930) (1.055) (1.104) (1.104) 

Cyfanswm y Symudiad yn ystod y 
Flwyddyn 

(2.351) 20.362 17.882 (0.241) (2.098) (1.994) 

Gofyniad Cyllid Cyfalaf Terfynol 10.894 31.256 49.138 48.897 46.799 44.806 

Symudiad yn y Gofyniad Cyllid 
Cyfalaf a gynrychiolir gan :- 

      

Gofyniad Cyllid Net (Tabl 2 Uchod) 0.000 22.599 20.107 1.964 0.000 0.000 

Darpariaeth Isafswm Refeniw (tabl 3 
uchod) 

(2.351) (2.237) (2.225) (2.205) (2.098) (1.994) 

Cyfanswm y Symudiad yn ystod y 
Flwyddyn 

(2.351) 20.362 17.882 (0.241) (2.098) (1.994) 

 
Dengys y diagram isod effaith gwariant cyfalaf, cyllid a'r Ddarpariaeth Isafswm Refeniw ar y Gofyniad 
Cyllid Cyfalaf:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gwariant Cyfalaf      – 

mae'n cynyddu'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf 

• Ffynonellau Cyllid     – maent yn 

lleihau'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf 

• Darpariaeth Isafswm Refeniw < Gwariant Cyfalaf a ariennir drwy Fenthyca – 

mae'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf net yn cynyddu 

• Darpariaeth Isafswm Refeniw = Gwariant Cyfalaf a ariennir drwy Fenthyca
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 – mae'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf net yn aros yr un peth 

• Darpariaeth Isafswm Refeniw > Gwariant Cyfalaf a ariennir drwy Fenthyca – 

mae'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf net yn lleihau 

 
CYNLLUNIAU CYFALAF Y COMISIYNYDD 
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3.0 RHAGLEN GYFALAF 2021-22 
Mae'r Strategaeth Gyfalaf yn bwysig am y rhesymau canlynol:- 

• Mae'n hyrwyddo'r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau cyfalaf drwy sicrhau bod y 
rhaglen buddsoddi cyfalaf yn gyson iawn â'r blaenoriaethau allweddol hyn;  

• Mae'r asesiad ohoni gan ACGTAEM ac Archwilwyr Allanol yn cyfrannu at broses rheoli 
ariannol a gweithredol yr heddlu. 

 
Yn unol ag EGWYDDOR 1 uchod, mae'r rhan fwyaf o'r cynlluniau yn y Rhaglen Gyfalaf 
bresennol yn gysylltiedig ag Amcanion a Blaenoriaethau'r Comisiynydd yng Nghynllun yr Heddlu 
a Throseddu 
:- 

• Lleihau ac Atal Troseddu ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol er mwyn Cadw Pobl yn 
Ddiogel ac yn Hyderus yn eu Cartrefi a'u Cymunedau;  

• Cynnwys a Grymuso ein Cymunedau, gan weithio gyda Phartneriaid mewn Llywodraeth 
Leol, Gwasanaethau Iechyd, Tân a Llywodraeth Cymru i Ddarparu'r Gwasanaethau 
sydd eu Hangen ar Bobl; 

• Gweithio i Ddiogelu Aelodau Mwyaf Agored i Niwed Ein Cymunedau, Deall Achosion a 
Chymryd Camau Prydlon a Chadarnhaol wrth i Broblemau Godi;  

• Gweithio i Sicrhau bod y System Cyfiawnder Troseddol Leol Mor Effeithlon ac Effeithiol 
â Phosibl er mwyn Diwallu Anghenion Dioddefwyr a Gostwng Lefelau Aildroseddu;  

• Gwneud Cyfraniad Ehangach at Blismona drwy'r Gofyniad Plismona Strategol, gan 
gynnwys Plismona Digwyddiadau Mawr yn Llwyddiannus;  

• Gwario Arian yn Ddoeth a Chefnogi Pobl er mwyn Darparu'r Gwasanaeth Plismona 
Gorau Posibl yn y Gymuned. 

 

3.1 FFACTORAU YSGOGI ALLWEDDOL ERAILL 
 

Yn ogystal â Chynllun yr Heddlu a Throseddu, mae ffactorau ysgogi allweddol eraill ar gyfer 
cynlluniau cyfalaf y Comisiynydd, sef: 

 

• Strategaeth Ystadau 2018-28  

• Asesiadau Iechyd a Diogelwch  

• Arolygon o Gyflwr 

• Cynllun Rheoli Asedau  

 
3.2 AMCANION STRATEGOL YSTADAU 

Bydd y broses o ddatblygu'r Strategaeth Ystadau a'r gwaith arfaethedig i ailalinio ystadau er 
mwyn darparu'r olion troed Gweithredol a Chymunedol Craidd gofynnol yn seiliedig ar yr 
Amcanion Strategol canlynol: 
AS1: Cynnal presenoldeb cryf, gweladwy a lleol 
AS2: Cefnogi ein Galluoedd Arbenigol er mwyn perfformio'n dda a bod yn effeithiol iawn 
AS3: Sicrhau bod pobl yn y ddalfa yn cael eu dal a'u trin yn fwy diogel 
AS4: Darparu cyfleusterau hyfforddi o ansawdd uchel er mwyn i ni allu denu, meithrin a chadw 
ein swyddogion a'n staff 
AS5: Creu amgylchedd swyddfa ysbrydoledig ac effeithlon sy'n darparu cyfleusterau diogel 
ac sy'n ein helpu i ddarparu gwasanaeth da 
Wrth gyflawni'r uchod byddwn yn gwneud y canlynol: 
AS6: Cefnogi llesiant ein gweithlu a'n cymunedau 
AO7: Gwneud y defnydd gorau posibl o'r ystad rydd-ddaliadol graidd a gadwyd er mwyn iddi 
weithredu fel catalydd ar gyfer ailalinio'r ystad yn ehangach 
AO8: Cydweithio â phartneriaid er mwyn rhannu cyfleusterau, integreiddio gwasanaethau a lleihau 
costau lle y bo'n ymarferol bosibl 
AO9: Sicrhau bod adeiladau yn ddiogel ac yn hygyrch a'u bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth 
ac yn bodloni gofynion plismona gweithredol amrywiol 
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3.3 GWAITH IECHYD A DIOGELWCH 
Mae ystad yr heddlu yn cynnwys amrywiaeth eang o gyfleusterau arbenigol, megis dalfeydd, 
canolfannau gwyddorau fforensig, arfau tanio a chanolfannau cyswllt â'r cyhoedd, canolfannau 
gweinyddu cynllun agored ac adeiladau rheng flaen a rennir. Mae'r adeiladau a'r safleoedd yn 
amrywio o ran oedran, ansawdd, cyflwr a chost. Mae llawer o'n heiddo yn dal i fod mewn cyflwr 
gwael, yn anhyblyg ac yn anaddas at y diben ac ni fyddai'n ddarbodus atgyweirio rhai. Yn y 
Rhaglen Gyfalaf, mae dyraniad o £1.85 miliwn y flwyddyn ar gyfer y ddwy flynedd nesaf, £1.6 
miliwn ar gyfer 2023/24 a £1.5 miliwn ar gyfer 2024/25, i gyllido rhestr wedi'i blaenoriaethu o 
waith iechyd a diogelwch ar adeiladau yn y portffolio ystadau. Caiff hyn ei fonitro gan Fwrdd y 
Rhaglen Gyfalaf. 

 

3.4 POLISI MASNACHEIDDIO 
 

Nid yw'r Comisiynydd yn dal unrhyw eiddo buddsoddi y bwriedir iddo gynhyrchu adnoddau 
cyfalaf neu refeniw yn bennaf. 

 

3.5 STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS 
 

Mae a wnelo Rheoli Trysorlys â sicrhau bod digon o arian parod, ond dim gormod, ar gael er 
mwyn diwallu anghenion gwario'r Heddlu a rheoli'r risgiau cysylltiedig ar yr un pryd. Buddsoddir 
arian parod dros ben nes y bydd ei angen, tra gwneir iawn am brinder arian parod drwy 
fenthyca, er mwyn osgoi balansau credyd gormodol neu orddrafftiau yn y cyfrif banc cyfredol. 
Fel arfer, mae gan y Comisiynydd ddigon o arian parod yn y byrdymor am fod incwm refeniw yn 
cael ei dderbyn cyn iddo gael ei wario ond nid oes ganddo ddigon o arian parod yn yr hirdymor 
gan yr eir i wariant cyfalaf cyn iddo gael ei gyllido. Caiff y gwargedion arian parod refeniw eu 
gwrthbwyso yn erbyn diffygion arian parod cyfalaf er mwyn gostwng lefelau benthyca yn 
gyffredinol. 

 
 

3.6 STRATEGAETH FENTHYCA 
 

Prif amcanion y Comisiynydd wrth fenthyca yw: 
 

• lleihau costau refeniw dyled i'r eithaf 

• rheoli proffil aeddfedrwydd dyled h.y. peidio â gadael unrhyw flwyddyn benodol yn y dyfodol 
gyda lefel uchel o ad-daliadau a allai achosi problemau o ran ailfenthyca   

• trefnu i fenthyca mewn unrhyw flwyddyn benodol am y gost rataf sy’n gymesur â’r risg yn y dyfodol 

• rhagweld cyfraddau llog cyfartalog yn y dyfodol a benthyca yn unol â hynny 

• monitro ac adolygu lefel benthyciadau cyfradd llog amrywiadwy er mwyn manteisio mwy ar 
symudiadau yn y gyfradd llog 

• aildrefnu dyled, os yw'n briodol, er mwyn manteisio ar arbedion posibl wrth i gyfraddau llog 
newid 

• gwneud y defnydd gorau posibl o'r holl adnoddau cyfalaf gan gynnwys benthyca, 
derbyniadau cyfalaf y gellir eu defnyddio, cyfraniadau refeniw at gyfalaf a grantiau a 
chyfraniadau. 

 

3.7 TERFYNAU I WEITHGARWCH BENTHYCA 
 

Roedd benthyciadau hirdymor y Comisiynydd ar 31 Mawrth 2020 yn cyfateb i £26.753 miliwn. 
Gall benthyca allanol godi o ganlyniad i wariant cyfalaf a refeniw ac amseriad llifau arian parod. 
Gan fod gan y Comisiynydd Strategaeth Rheoli Trysorlys integredig, nid oes unrhyw gysylltiad 
rhwng benthyciadau unigol a mathau penodol o wariant. Dengys y gofyniad benthyca cyfalaf (y 
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Gofyniad Cyllid Cyfalaf) fod disgwyl i'r Comisiynydd fod mewn sefyllfa lle mae wedi tanfenthyca 
erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2021-22 lle nad yw gwariant cyfalaf wedi'i ariannu'n llawn gyda 
dyled benthyciadau fel arian parod yn cynnal y cronfeydd wrth gefn, balansau a llif arian parod 
wedi'i defnyddio fel mesur dros dro. Mabwysiadwyd y strategaeth hon gan fod disgwyl i 
dderbyniadau cyfalaf gael eu derbyn tua diwedd cylch y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
sy'n cysoni dyled a'r gofyniad cyllid cyfalaf erbyn 2024-25. Dangosir lefelau rhagamcanol o 
gyfanswm y benthyciadau sydd heb eu had-dalu isod o gymharu â'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf:- 

 
Tabl 5: Dangosydd Darbodus: Dyled Gros a'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf 

 
 2019-20 

Gwirioneddol 
 

£m 

2020-21 

Rhagamcanol 

£m 

2021-22 
 

Amcangyfrif 

£m 

2022-23 
 

Amcangyfrif 

£m 

2023-24 
 

Amcangyfrif 

£m 

2024-25 
 

Amcangyfrif 

£m 

Dyled Gros 26.753 25.072 45.777 47.626 46.632 45.742 

Gofyniad Cyllid Cyfalaf Terfynol 10.894 31.256 49.138 48.897 46.799 44.806 

 

Y canllawiau statudol yw y dylai dyled aros islaw'r gofyniad cyllid cyfalaf, ac eithrio yn y 
byrdymor. Fel y gwelir, mae'r Comisiynydd yn disgwyl cydymffurfio â hyn yn y tymor canolig. 

 

Mae'r Comisiynydd o dan rwymedigaeth gyfreithiol i bennu terfyn benthyca fforddiadwy (a elwir 
hefyd yn derfyn awdurdodedig ar gyfer dyled allanol) bob blwyddyn. Yn unol â chanllawiau 
statudol, mae “ffin weithredol” is hefyd yn cael ei phennu fel lefel rybuddio os bydd dyled yn 
nesáu at y terfyn. 

Tabl 6 : Dangosyddion Darbodus: Terfyn awdurdodedig a ffin weithredol ar gyfer dyled allanol mewn £m 

 2019-20 

Gwirioneddol 

£m 

2020-21 

Rhagamcanol 

£m 

2021-22 

Amcangyfrif 

£m 

2022-23 

Amcangyfrif 

£m 

2023-24 

Amcangyfrif 

£m 

2024-25 

Amcangyfrif 

£m 

Terfyn 

awdurdodedig 

– benthyca 

39.594 

0.000 

40.000 

0.000 

70.000 

0.000 

80.000 

5.000 

80.000 

5.000 

80.000 

5.000 

Terfyn awdurdodedig 

– rhwymedigaethau 

hirdymor eraill 

      

Cyfanswm y Terfyn 
Awdurdodedig 

39.594 40.000 70.000 85.000 85.000 85.000 

Ffin weithredol – 

benthyca 

34.594 35.000 60.000 70.000 70.000 70.000 

Ffin weithredol – 

rhwymedigaethau 

hirdymor eraill 

0.000 0.000 0.000 5.000 5.000 5.000 

Cyfanswm Terfyn y 

Ffin Weithredol 

34.595 35.000 60.000 75.000 75.000 75.000 

       

Cyfanswm 

Benthyciadau a 

Rhwymedigaethau 

Hirdymor 

26.751 26.751 49.070 52.775 59.724 58.730 

 

Mae manylion llawn benthyca'r Comisiynydd wedi'u cynnwys yn y Strategaeth Rheoli Trysorlys. 
Bu cyhoeddiad yn ddiweddar sydd wedi gohirio'r broses o roi IFRS16 ar waith tan 2022-23. Mae 
dyled allanol (rhwymedigaethau hirdymor eraill), terfyn awdurdodedig a ffin weithredol, wedi'u 
diwygio er mwyn i'r prydlesau hynny nad oeddent wedi'u nodi ar y fantolen yn flaenorol, allu cael 
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eu nodi ar y fantolen ar 31 Mawrth 2022. Ni fydd union swm y rhain yn hysbys nes i adolygiad 
llawn o brydlesau gweithredol y Comisiynydd gael ei gynnal yn unol ag IFRS16. 
 

3.8 STRATEGAETH FUDDSODDI 
Prif amcanion y Comisiynydd wrth fuddsoddi yw: 

• diogelu cyfalaf 

• cynnal hylifedd er mwyn sicrhau bod arian ar gael pan fo angen gwario 

• sicrhau arenillion o fuddsoddiadau sy'n gymesur â'r lefelau priodol o ddiogelwch a 
hylifedd 

 
Caiff arian parod sy'n debygol o gael ei wario yn y byrdymor ei fuddsoddi, er enghraifft gyda'r 
llywodraeth, awdurdodau lleol eraill neu fanciau o ansawdd uchel a ddewiswyd, er mwyn 
lleihau'r risg o golled. Caiff arian a fydd yn cael ei ddal am gyfnodau hirach o amser ei 
fuddsoddi'n ehangach er mwyn cydbwyso'r risg o golled â'r risg o gael adenillion islaw 
chwyddiant. Gall buddsoddiadau byrdymor a thymor hwy gael eu dal mewn cronfeydd wedi'u 
cyfuno, lle mae rheolwr cronfeydd allanol yn gwneud penderfyniadau ynghylch pa 
fuddsoddiadau penodol y dylid eu prynu a lle gall y Comisiynydd ofyn am gael ei arian yn ôl ar 
fyr rybudd. 

 
Tabl 7 : Buddsoddiadau rheoli trysorlys 

 
 

2019-20 

Gwirioneddol 

£m 

2020-21 

Rhagamcanol 

£m 

2021-22 

Amcangyfrif 

£m 

2022-23 

Amcangyfrif 

£m 

2023-24 

Amcangyfrif 

£m 

2024-25 

Amcangyfrif 

£m 

Arian Parod 

a'r Hyn sy'n 

Cyfateb i 

Arian Parod 

27.235 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Buddsoddiadau Byrdymor - 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Buddsoddiadau Tymor 
Hwy 

- - - - - - 

CYFANSWM 27.235 28.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 

3.9 RHWYMEDIGAETHAU HIRDYMOR ERAILL 
 

Fel y nodwyd uchod ym mharagraff 3.7, gohiriwyd y broses o gyflwyno'r safon gyfrifyddu 
newydd IFRS16 ar gyfer prydlesau. Ni wahaniaethir mwyach rhwng Prydlesau Gweithredu a 
Phrydlesau Cyllid. Os bydd Prydles yn bodoli (gyda rhai eithriadau) – bydd ased ar y fantolen 
“Ased Hawl i'w Ddefnyddio” – a Rhwymedigaeth gyfatebol ar gyfer Gwerth y Ddyled. Bydd y 
safon yn gymwys ar gyfer y flwyddyn ariannol rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023.  

3.10 GOBLYGIADAU I'R GYLLIDEB REFENIW 
 

Er na chodir gwariant cyfalaf yn uniongyrchol ar y gyllideb refeniw, codir llog sy'n daladwy ar 
fenthyciadau a'r Ddarpariaeth Isafswm Refeniw ar refeniw, wedi'i wrthbwyso gan unrhyw incwm 
o fuddsoddiadau sy'n dderbyniadwy. Gelwir y tâl blynyddol net yn gostau cyllid, o gymharu â'r 
ffrwd refeniw net, h.y. y swm a ariennir o'r Praesept, Ardrethi Busnes a Grant yr Heddlu. 

 
Tabl 8: Dangosydd Darbodus: Cymhareb costau cyllid â'r ffrwd refeniw net 

 2019-20 

Gwirioneddol 

2020-21 

Rhagamcanol 

 
2021-22 

 
2022-23 

 
2023-24 

 
2024-25 

Cymhareb Costau Cyllid â'r Ffrwd Refeniw Net 6.17% 4.41% 5.2
4% 

5.08
% 

4.87% 4.68% 
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O'r tabl uchod, mae'n amlwg bod y gyfran o'r gyllideb refeniw sydd wedi'i neilltuo i ariannu 

gwariant cyfalaf leihau yn parhau'n gyson tua 5%. 

STRATEGAETH ADNODDAU 
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4.0 Y CYD-DESTUN ARIANNOL 
 

Er y bydd y nodau a'r blaenoriaethau yn llywio penderfyniadau ynghylch gwariant cyfalaf, 
cydnabyddir bod yr adnoddau ariannol sydd ar gael i gyflawni blaenoriaethau yn gyfyngedig yn 
yr hinsawdd economaidd a gwleidyddol bresennol. Mae'r cyd-destun ar gyfer penderfyniadau 
ynghylch gwariant cyfalaf fel a ganlyn: 

 

• Mae'r Comisiynydd yn cael Grant Cyfalaf gan Lywodraeth Cymru yr amcangyfrifir ei fod 
yn werth £0.6 miliwn ar gyfer cyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (£0.2m y 
flwyddyn); 

• Mae gan y Comisiynydd Strategaeth Waredu ac asedau cyfalaf y gallai eu gwerthu a 
defnyddio'r derbyniadau i ailfuddsoddi; 

• Ar hyn o bryd mae'r Comisiynydd yn talu llog ar ddyled gwerth £26 miliwn gyda dros £7 
miliwn o'r prifswm yn gorfod cael ei ad-dalu dros gyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig; 

• Dengys Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Comisiynydd fwlch ariannu ac, felly, bydd 
unrhyw wariant cyfalaf ychwanegol nad yw'n cael ei ariannu drwy adnoddau cyfalaf yn 
ehangu'r bwlch hwn oni fydd gwariant yn sicrhau arbedion neu incwm refeniw i'w 
(d)defnyddio i ad-dalu'r costau benthyca. 

 
Mae swm y cyllid cyfalaf cyffredinol a geir gan Lywodraeth Cymru wedi bod y lleihau'n raddol 
dros sawl blwyddyn ariannol. Nid yw benthyciadau yn cael eu hariannu ac, felly, nid yw Heddlu 
De Cymru yn cael unrhyw refeniw i'w glustnodi i dalu costau benthyca. Felly, mae'r Rhaglen 
Gyfalaf yn cael ei hariannu gan gyfraniad refeniw blynyddol at gyfalaf y bu'n rhaid ei gynyddu i 
£13.8 miliwn yn 2021-22 oherwydd y gofynion ar gyfer buddsoddi mewn technoleg ddigidol na 
ellir ei ariannu drwy fenthyca. 
Mae Cronfeydd wrth Gefn a Glustnodwyd wedi'u neilltuo i ariannu prosiectau cyfalaf a lefelau'r 
cronfeydd wrth gefn hyn. Fel arfer, caiff yr arian hwn ei neilltuo ar gyfer gwariant cyfalaf tymor 
hwy. Ar hyn o bryd, mae cronfeydd cyfalaf wrth gefn wedi'u neilltuo ar gyfer ystadau a TGCh. 

 

4.1 CEISIADAU AM WARIANT CYFALAF 
 

Caiff y rhaglen gyfalaf ei diweddaru bob blwyddyn (neu'n amlach yn ôl yr angen) er mwyn 
ystyried blaenoriaethau diwygiedig, cynlluniau newydd a newidiadau o ran argaeledd cyllid. Caiff 
rhaglen y flwyddyn bresennol ei monitro gan Fwrdd y Rhaglen Gyfalaf sy'n cynnwys Prif 
Swyddogion Cyllid Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau a'r Prif Gwnstabl.  

 
Cyfyngedig yw'r adnoddau cyfalaf sydd ar gael ac mae angen ystyried fforddiadwyedd 
cyffredinol y rhaglen gyfalaf yn y dyfodol. Felly, mae angen gwerthuso pob cynllun er mwyn 
sicrhau ei fod yn dilyn EGWYDDORION 1 i 4 uchod. 

 

Caiff y cynllun busnes a gyflwynir ar gyfer prosiect cyfalaf ei adolygu er mwyn sicrhau ei fod yn 
ystyried stiwardiaeth, gwerth am arian, darbodusrwydd, cynaliadwyedd a fforddiadwyedd. Bydd 
penderfyniadau ynghylch buddsoddiadau yn ystyried y risg a'r budd a sut y bydd y prosiect yn 
cyfrannu at gyflawni'r amcanion corfforaethol. Caiff y ffordd y cyflawnir prosiectau fesul cam 
dros fwy nag un flwyddyn ariannol ei hasesu er mwyn sicrhau bod amserlenni cynlluniau a 
chyllidebau yn realistig ac y bydd cyllid ar gael dros oes y prosiect.  

 
Ystyrir goblygiadau refeniw pob cais cyfalaf ar y cam gwerthuso cychwynnol, sy'n cynnwys 
costau staff/costau rhedeg sy'n gysylltiedig â'r cais a'r costau cyllid dros oes yr ased a grëir. Un 
o ofynion y Prif Swyddogion Cyllid wrth adolygu ceisiadau cyfalaf yw sicrhau bod y goblygiadau 
refeniw yn realistig. Nod yr ymarfer arfarnu opsiynau a gynhelir ar gyfer prosiectau mwy o faint 
yw sicrhau y caiff y goblygiadau refeniw dros oes prosiect cyfalaf eu hystyried a'u gwerthuso'n 
llawn, eu bod yn fforddiadwy ac y cânt eu cynnwys yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn 
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unol ag EGWYDDOR 2 uchod. 
 
Wedyn, bydd angen i brosiectau llwyddiannus gwblhau Achos Busnes llawn i'w ystyried yn 
fanylach gan Fwrdd y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer ei gynnwys yn y pen draw yn y Rhaglen Gyfalaf 
a ymgorfforir yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, sydd i'w chymeradwyo gan Banel yr 
Heddlu a Throseddu. 

 

Dylai unrhyw geisiadau am gyllid cyfalaf y tu allan i gylch ceisiadau blynyddol y Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig gael eu hategu gan achos busnes llawn i'w gyflwyno i Fwrdd y Rhaglen 
Gyfalaf er mwyn iddo ei gymeradwyo. Dylai pob ffynhonnell o gyllid gael ei nodi'n llawn cyn i'r 
cais gael ei brosesu. Caiff unrhyw gynlluniau newydd y mae cyllid wedi'i gymeradwyo ar eu 
cyfer (grantiau a chyfraniadau) eu hychwanegu at y rhaglen gyfalaf ar ôl i'r cyllid gael ei dderbyn 
a'u cynnwys yn yr adroddiad nesaf ar y rhaglen gyfalaf i Grŵp Aur y Prif Gwnstabl.  Mae'r grŵp 
hwn yn dwyn y Prif Swyddogion i gyfrif am gyflawni'r cynllun gweithredol. Mae'n cael 
Adroddiadau Monitro Cyfalaf ar gyfer cyfnod 3, 5 a 9. 

 
Nodir y Rhaglen Gyfalaf arfaethedig ar gyfer cyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig isod. 

 
 

Tabl 11 : Rhaglen Gyfalaf 2020-21 i 2024-25  

Disgrifiad 
2020/21 

Rhagamcanol 

£m 

2021/22 

£m 

2022/23 

£m 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

Cyfanswm 4 

Blynedd yn 

y Dyfodol 

£m 

Gwaith Hanfodol a Deddfwriaethol 

Ystadau 
1.681 2.122 1.850 1.600 1.500 7.072 

Fflyd 3.384 3.597 2.725 2.100 2.100 10.522 

Gwasanaethau Gwybodaeth 3.097 2.706 1.601 1.601 1.601 7.509 

Arall 1.237 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 
       

Cyfanswm Cynnal a Chadw 
Seilwaith 

9.399 8.435 6.186 5.311 5.211 25.143 

       

Cynllun y Pencadlys 22.424 18.049 0 0 0 18.049 

Ystadau Eraill 1.517 5.550 8.313 5.284 0 19.148 

Gwasanaethau Gwybodaeth 1.520 1.228 1.200 0.360 0.360 3.148 
       

Cyfanswm Prosiectau Untro a 

Ariennir yn Fewnol 
25.461 24.827 9.513 5.644 0.360 40.345 

       

Cyfanswm yr Is-adran 
Gwasanaethau Digidol  

1.943 10.480 3.895 10.659 0.479 25.513 

       

CYFANSWM Y RHAGLEN 
GYFALAF 

36.803 43.742 19.594 21.614 6.050 91.001 

Crynodeb o'r Cyllid       

Grantiau Cyfalaf Sylfaenol 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 1.064 

Cyfraniad Refeniw 10.826 13.840 13.840 13.840 13.840 55.360 

Cyllid Grant 1.031 0.625 0.625 0.574 0 1.824 

Derbyniadau Cyfalaf 0.188 1.000 1.000 6.934 4.666 13.600 

Cronfeydd wrth Gefn a 
Glustnodwyd 

1.893 7.904 1.899 0 0 9.803 

       

Benthyca heb ei Ariannu 22.599 20.107 1.964 0.000 (12.722) 9.350 
       

CYFANSWM CYLLID 36.803 43.742 19.594 21.614 6.050 91.001 

 
Crynhoir y prif gynlluniau cyfalaf isod. 
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Gwaith Hanfodol a Deddfwriaethol Ystadau 
 

Mae'r Strategaeth Ystadau ar ei newydd wedd wedi nodi bod angen gwneud gwerth £93 
miliwn o waith i wneud Ystad Heddlu De Cymru yn addas at y diben. Hefyd, Arolygon o 
Gyflwr Eiddo (asesiad proffesiynol annibynnol) ar waith hanfodol i sicrhau bod eiddo'r 
Heddlu yn cydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch a gofynion gweithredol 
deddfwriaethol eraill. Mae'r amlen fforddiadwyedd bresennol yn cyfyngu gwaith i safon 
‘diogel, cynnes a sych’. Mae gwaith gwifro/gwaith ar safleoedd sy'n cynnwys asbestos a 
gwaith peirianneg fecanyddol hefyd yn cael ei wneud er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â 
deddfwriaeth. Mae'r broses ohirio yn parhau i ychwanegu at yr ôl-groniad o waith 
gofynnol sydd oddeutu £16 miliwn. Gallai £6.8 miliwn o waith cysylltiedig Arolygon o 
Gyflwr Eiddo gael ei ddisodli gan Raglen Gwaith Cyfalaf Ystadau garlam. Fodd bynnag, 
o ystyried y ffaith nad oes cyllid na chapasiti i gyflawni gwaith ar y raddfa hon, bydd 
proses flaenoriaethu sy'n seiliedig ar risg yn parhau i fod ar waith. 

 
 

Rhaglen Adnewyddu Cerbydau 
 

Mae'r fflyd graidd yn parhau i gyrraedd safon dderbyniol ac mae'r cylch adnewyddu yn parhau 
er mwyn sicrhau galluogrwydd ymateb gweithredol effeithiol gan wasanaeth cludiant effeithlon 
ac effeithiol a lleihau costau cludiant ar yr un pryd. 
Gwasanaethau Gwybodaeth 

O ran Gwasanaethau Gwybodaeth, mae Heddlu De Cymru wedi newid yn gyflym i 
alluogrwydd data symudol ychwanegol (ar ôl cais llwyddiannus i gael cyllid arloesedd) 
ac mae ar y trywydd cywir i gyflawni uchelgais y Person Cywir, y Lle Cywir, ar yr Adeg 
Gywir, gyda'r mynediad priodol i systemau cudd-wybodaeth yr heddlu sy'n ei gwneud yn 
bosibl i fwy o waith gael ei wneud o bell, a fydd hefyd yn gwella gwelededd. Mae bellach 
yn amlwg bod y model gweithredu gwell newydd yn dibynnu'n fawr ar y defnydd o 
dechnoleg i ddarparu gwasanaethau plismona sy'n bodloni disgwyliadau'r cyhoedd. 
Mae cylch oes byr technoleg yn golygu bod angen ei diweddaru'n rheolaidd ac mae'r 
rhaglen yn adlewyrchu'r gofynion hyn. 

 

Safle Pencadlys Heddlu De Cymru 
 

Mae Prosiect Safle'r Pencadlys yn cynnwys datblygu Canolfan Ddysgu'r Heddlu bedwar llawr ac 
Adeilad Adnoddau Dynol, campfa ddeulawr, trefniant mynediad newydd, darpariaeth barcio a 
gwaith tirlunio caled a meddal cysylltiedig. Bydd y cyfleuster yn darparu hyfforddiant mewnol ar 
y safle, datblygiad proffesiynol parhaus, adnoddau dynol a chanolfan recriwtio. Bydd hyn yn 
sicrhau arbedion refeniw gan na fydd angen rhentu adeiladau nac ystafelloedd cynadledda 
rywle arall mwyach. Bydd Canolfan Ddysgu'r Heddlu yn darparu ystafelloedd Hyfforddi â 
mannau ymneilltuo cysylltiedig, canolfan recriwtio adnoddau dynol a swyddfeydd ar gyfer 
adrannau mewnol ym mhob rhan o'r heddlu.  Bydd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer uned 
asesiadau a safonau, uned hyfforddiant ymgyrchoedd, hyfforddiant ymchwiliol a chyfleusterau 
‘plismona drwy dechnoleg’. Byddai'r adeilad hefyd yn cynnwys swyddfa i Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu, mannau ymneilltuo, ystafelloedd dosbarth a systemau ffotoffoltäig a 
chyfarpar peiriannau ar y to.  Mae'r datblygiad hefyd yn cynnig y dylid codi Adeilad Campfa ar 
wahân ger ffin ogledd-orllewinol y safle. Bydd yr adeilad hwn hefyd yn cynnwys pedair ystafell 
ddosbarth a lle hyfforddi a fydd yn atodol at y defnydd a wneir o Ganolfan Ddysgu'r Heddlu ac a 
gaiff eu defnyddio at wahanol ddibenion hyfforddi'r heddlu. 
Maes Tanio Tri-Heddlu Tactegol 
Mae'r maes tanio hwn wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf fel amcangyfrif lefel uchel ynghyd â 
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chyfraniad ar gyfer Heddlu Dyfed Powys a Heddlu Gwent. Ni phenderfynwyd eto ar yr union 
ddarn o dir a ddefnyddir ar gyfer y maes tanio ac, felly, nid yw'r costau manwl yn hysbys eto. 
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STRATEGAETH LLYWODRAETHU A RHEOLI  
5.0 RISGIAU 

Oherwydd y risgiau sy'n gysylltiedig â Phrosiectau Cyfalaf, mae'n bwysig sicrhau bod y 
fframwaith Llywodraethu priodol ar waith. Tynnir sylw at hyn yn EGWYDDOR 2 uchod. Mae'r 
Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol yn darparu'r Fframwaith ar gyfer penderfyniadau ynghylch 
cyfalaf. 

 
Mae'r Cod Darbodus yn nodi gweithdrefn lywodraethu glir ar gyfer pennu a diwygio strategaeth 
gyfalaf a dangosyddion darbodus. 

 

Bydd Prif Swyddog Ariannol y Prif Gwnstabl yn llunio Rhaglen Gyfalaf i'w hystyried gan Fwrdd y 
Rhaglen Gyfalaf. Mae'n rhaid iddi gael ei chymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu fel 
rhan o'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

Bydd angen i amrywiadau i'r rhaglen gyfalaf gael eu cymeradwyo gan Fwrdd y Rhaglen Gyfalaf a'u cyflwyno i 

aelodau'r Grŵp Aur yn ei gyfarfod nesaf. 

 

5.1 PENDERFYNIADAU YNGHYLCH GWARIANT/BUDDSODDIADAU CYFALAF 
Mae proses fonitro ar waith sy'n gwneud y canlynol: 

• Adrodd ar amrywiadau mewn gwariant a llithriant ar gynlluniau a cheisio esboniadau gan 
reolwyr prosiect sy'n atebol i Fwrdd y Rhaglen Gyfalaf 

• Caiff adroddiadau monitro cyfalaf eu llunio ar gyfer y Grŵp Aur a ddylai gynnwys 
manylion unrhyw drosglwyddiadau rhwng prosiectau yn ogystal ag amcanestyniadau o 
wariant tebygol ar ddiwedd y flwyddyn 

• Rhaid cwblhau arfarniad ar ôl pob prosiect er mwyn dangos sut mae amcanion wedi'u 
cyflawni, sut roedd y costau terfynol yn cymharu â'r gyllideb, pa gostau refeniw a gododd 
a pha arbedion refeniw a sicrhawyd. Caiff y wybodaeth hon ei hadrodd yn ôl i'w bwydo i 
mewn i ymarferion arfarnu yn y dyfodol. 

 
5.2 RHEOLI RISGIAU 

Mae angen rheoli prosiectau cyfalaf mawr yn ofalus er mwyn lliniaru'r risgiau posibl a all godi. 
Mae monitro, rheoli a lliniaru'r risgiau hyn yn effeithiol yn rhan allweddol o'r gwaith o reoli'r 
strategaeth gyfalaf. 

 

Risgiau cyffredinol yw'r rhai a wynebir o ganlyniad i natur y prosiectau mawr sy'n cael eu cynnal. 
Mae'r rhan fwyaf o'r risgiau hyn y tu allan i reolaeth y Comisiynydd ond mae mesurau lliniaru 
wedi'u datblygu fel rhan o'r broses cynllunio a llywodraethu busnes.  

 
Offerynnau Ariannol – Risg 

 
Nodir y gweithdrefnau ar gyfer rheoli risg drwy fframwaith cyfreithiol a nodir yn Neddf 
Llywodraeth Leol 2003 a'r rheoliadau cysylltiedig. 

 

Mae gweithgareddau'r Comisiynydd yn ei amlygu i amrywiaeth o risgiau ariannol a'r prif risgiau yw:- 
 

• Risg credyd – y posibilrwydd y gallai'r cydbarti mewn assed ariannol fethu â thalu 
symiau sy'n ddyledus i'r Comisiynydd; 

• Risg hylifedd – y posibilrwydd na fydd gan y Comisiynydd arian parod ar gael i 
gyflawni ei ymrwymiadau i wneud taliadau; 

• Risg marchnad – y posibilrwydd y gallai colled ariannol nas cynlluniwyd godi o 
ganlyniad i newidiadau yn y fath fesurau â symudiadau cyfraddau llog. 

 
Ceir rhagor o fanylion am y risgiau hyn yn Natgeliadau Offerynnau Ariannol y Datganiad o 
Gyfrifon. 
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Risg Chwyddiant 
Gallai chwyddiant adeiladu ar ben yr hyn y cyllidebwyd ar ei gyfer gan weithwyr proffesiynol a 
chynghorwyr y Comisiynydd ac sydd wedi'u cynnwys yng nghyllidebau prosiectau effeithio ar 
fforddiadwyedd y rhaglen gyfalaf. Caiff y risg hon ei lliniaru drwy ddarparu cronfeydd wrth gefn, 
diweddaru amcangyfrifon yn rheolaidd wrth iddynt newid a monitro'r effaith drwy brosesau 
llywodraethu. Caiff ei lliniaru hefyd ar ôl i gontractau gael eu llofnodi â chwmnïau adeiladu a 
datblygwyr drwy gontractau pris penodol.  

 
Risg Newid yn y Gyfraith 
Mae angen i gynlluniau cyfalaf gydymffurfio â'r gyfraith a'r rheoliadau diweddaraf a all newid gan 
effeithio ar gostau adeiladu a gallant fod yn ôl-weithredol eu natur. Caiff y risg hon ei lliniaru 
drwy fod yn ymwybodol o newidiadau deddfwriaethol arfaethedig a thrwy gronfeydd wrth gefn. 

 
 

Rheoli Risgiau Prosiect 
Risgiau prosiect yw'r rhai sy'n ymwneud â chyflawni prosiectau cyfalaf y gellir eu rheoli, 
dylanwadu arnynt neu eu lliniaru'n uniongyrchol, mewn llawer o achosion, mewn ffyrdd heblaw 
am ddarparu cronfeydd wrth gefn. Byddai'r risgiau hyn yn ymwneud yn bennaf ag achosion nas 
rhagwelwyd o oedi prosiectau a chynnydd mewn costau a allai ddeilio o amrywiaeth o 
amgylchiadau.   

 
Sefydlogrwydd Ariannol Cyflenwyr 
Cwmnïau adeiladu a datblygwyr sy'n contractio â'r Comisiynydd sy'n wynebu ansefydlogrwydd 
ariannol yn dilyn risg sylweddol. Efallai na fyddant yn gallu codi arian ar gyfer gweithrediadau llif 
arian parod, gallai unrhyw broses ansolfedd bosibl arwain at broses ddrud o newid cyflenwyr 
heb unrhyw warant y byddant yn aros o fewn y gyllideb gyffredinol, gallai'r Comisiynydd dioddef 
colled ariannol uniongyrchol ac efallai na chaiff unrhyw ddiffygion neu broblemau eraill eu datrys 
yn ôl y disgwyl. Er mwyn lliniaru'r risg, mae'r Comisiynydd yn ystyried cadernid ariannol unrhyw 
gontractwr yn ofalus ac yn gofyn am sicrwydd priodol ynglŷn â'i statws ariannol a chymorth 
priodol lle y bo'n bosibl. 

 
Y Risg y Caiff Refeniw ei Ddileu 
Mae'r Comisiynydd yn ymrwymo i astudiaethau dichonoldeb o lawer o'i gynlluniau cyfalaf mawr 
pan fo gwariant yn refeniw ei natur neu pan all gwariant cyfalaf gael ei ddileu os na fydd y 
cynllun dan sylw yn mynd yn ei flaen. Rheolir y risg hon drwy ystyried yn ofalus unrhyw wariant 
y mae risg y gallai refeniw gael ei ddileu yn gysylltiedig ag ef a'i gymeradwyo. 

 
Cronfeydd wrth Gefn yn y Rhaglen Gyfalaf  
Yn ystod y camau datblygu cychwynnol, bydd achosion o ansicrwydd sylweddol yn gysylltiedig 
â phrosiectau cyfalaf mawr. Er enghraifft, gall y rhain ymwneud â'r broses gynllunio, 
barn/buddiant rhanddeiliaid y mae'n rhaid ymgynghori â nhw, amodau tir neu gostau unioni neu 
ddymchwel adeiladau presennol (e.e. cost cael gwared ar asbestos). Am y rheswm hwn, mae'r 
Comisiynydd wedi mabwysiadu proses strwythuredig o nodi a rheoli cronfeydd wrth gefn sy'n 
cyd-fynd â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. Yn ystod camau cychwynnol prosiect 
mae'r cronfeydd wrth gefn hyn, o reidrwydd, yn amcangyfrifon bras oherwydd yr holl ffactorau 
anhysbys. Wrth i brosiectau fynd yn eu blaen, daw'r ffactorau anhysbys yn gliriach ac mae 
rheolwyr prosiect yn canolbwyntio ar reoli'r rhain yn y ffordd fwyaf effeithiol posibl, gan 
ddefnyddio cronfeydd wrth gefn i wneud hynny yn ôl yr angen.  
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GWYBODAETH A SGILIAU 
 

6.0 ADNODDAU MEWNOL 
 

Er mwyn rhoi'r Strategaeth Gyfalaf ar waith, mae angen pobl â'r profiad angenrheidiol o'r 
meysydd canlynol: 

 

• datblygu prosiectau cyfalaf 

• caffael a gwerthu eiddo 

• comisiynu partneriaid i gyflawni'r rhaglen gyfalaf 
 

O fewn Cyllid Corfforaethol, caiff y Rhaglen Gyfalaf a'r Strategaeth Rheoli Trysorlys eu rheoli 
gan gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol neu staff â phrofiad helaeth. Maent oll yn dilyn 
Cynllun Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ac yn mynd ar gyrsiau yn barhaus er mwyn cael 
y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd a meithrin sgiliau newydd. Mae'r 
Comisiynydd yn tanysgrifio i Rwydwaith Cynghori Ariannol CIPFA ac, o ganlyniad, gall fanteisio 
ar gyrsiau a gweld dogfennaeth ar ddatblygiadau ym meysydd rheoli cyfalaf a thrysorlys. Mae 
Prif Swyddog Ariannol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Phrif Swyddog Ariannol y Prif 
Gwnstabl yn gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol ac maent yn dilyn trefniadau DPP. Caiff 
Arferion Rheoli Trysorlys eu hadolygu a'u diweddaru yn ôl yr angen. 

 
Defnyddir adnoddau rheoli prosiect ac mae ethos rheoli prosiect cryf yn Heddlu De Cymru. Mae 
cymysgedd da o staff â chymwysterau proffesiynol a staff yn yr Adran Ystadau, Gwasanaethau 
Fflyd a TGCh a'r Adran Gwasanaethau Digidol. 

 
6.1 CYNGHORWYR ALLANOL 

 
Defnyddir cynghorwyr allanol fel y bo'n briodol gan gynnwys cynghorwyr prisio asedau a rheoli 
trysorlys sy'n helpu i adolygu buddsoddiadau a benthyciadau'r Comisiynydd. Pan fydd 
cyfraddau llog yn dechrau codi, defnyddir cynghorwyr rheoli trysorlys i ddarparu dadansoddiad 
i'r Comisiynydd i weld a oes cyfle i leihau costau benthyca yn y dyfodol. Mae cynghorwyr allanol 
yn ategu gwybodaeth a sgiliau mewnol. 
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Polisi ar y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw Flynyddol    Atodlen A 
 

Mae angen i'r Datganiad ar y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw Flynyddol gael ei 
gymeradwyo cyn dechrau pob blwyddyn ariannol. Bydd taliadau'r Ddarpariaeth Isafswm 
Refeniw ar gyfer 2021-22 yn seiliedig ar y canlynol:- 

 
i. Ar gyfer gwariant cyfalaf a ariannwyd yn flaenorol drwy Fenthyciadau 

Rhandaliadau Cyfartal o'r Prifswm (EIP), codir swm sy'n cyfateb i ad-dalu'r 
prifswm ar y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw 

ii. Gwariant cyfalaf arall a arferir o dan y Cod Darbodus, bydd tâl y Ddarpariaeth 
Isafswm Refeniw yn seiliedig ar y Dull Oes Ased. Bydd y Ddarpariaeth 
Isafswm Refeniw ar randaliadau blynyddol cyfartal dros oes yr ased. Efallai y 
caiff y tâl cyntaf ei ohirio tan y flwyddyn ar ôl i'r ased ddod yn weithredol ond 
bydd hyn yn ôl disgresiwn y Prif Swyddog Ariannol 

iii. Ar gyfer asedau a gaiff eu hailddosbarthu'n brydlesau cyllid o dan y Safonau 
Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS), ystyrir bod tâl y Ddarpariaeth Isafswm 
Refeniw wedi'i dalu gan dâl sy'n cyfateb i'r elfen o'r rhent/tâl a ddefnyddir i 
ddileu rhwymedigaeth y fantolen ar gyfer y flwyddyn. 

iv. Lle y bydd cyfleoedd yn caniatáu hynny, caiff Darpariaethau Refeniw 
Gwirfoddol ychwanegol eu rhoi o'r neilltu er mwyn lleihau'r Gofyniad Cyllid 
Cyfalaf 

 
Y tâl a ragwelir ar gyfer 2021-22 fydd: 
Gofyniad Cyllid Cyfalaf Cychwynnol Rhagamcanol (01/04/21) £31.256 miliwn 

 
Darpariaeth Isafswm Refeniw  – Benthyciadau EIP   £1.295 miliwn 
Darpariaeth Isafswm Refeniw – 40 mlynedd ar Wariant Cyfalaf  £ 0.930 miliwn        
nas Ariennir 
Darpariaeth Isafswm Refeniw MRP Amcangyfrifedig 2021-22 £ 2.225 miliwn 
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Darn o Lawlyfr y Cod Llywodraethu Corfforaethol Atodlen B 
 

2.3 RHAGLEN GYFALAF 

Pam mae hyn yn bwysig? 

2.3.1 Mae gwariant cyfalaf yn ymwneud â chaffael neu wella asedau sefydlog sydd â 
gwerth hirdymor i Heddlu De Cymru fel tir, adeiladau, ac eitemau mawr o 
beiriannau, cyfarpar neu gerbydau. Mae asedau cyfalaf yn llywio'r ffordd y caiff 
gwasanaethau eu darparu yn yr hirdymor a gallant greu ymrwymiadau ariannol 
ar ffurf costau cyllido a chostau rhedeg refeniw.  

 
2.3.2 Gall Heddlu De Cymru wneud buddsoddiadau cyfalaf ar yr amod bod y 

cynlluniau gwario yn fforddiadwy, yn ddarbodus, yn gynaliadwy ac yn dangos 
gwerth am arian. Mae Cod Darbodus CIPFA yn nodi'r fframwaith y caiff 
cynlluniau gwario eu hystyried oddi tano. 

 

2.3.3 Mae'r rhaglen gyfalaf yn gysylltiedig â'r strategaeth ariannol tymor canolig 
gymeradwy.  

 
Cyfrifoldebau'r Prif Gwnstabl  

 
2.3.4 Datblygu cynllun rheoli asedau i'w gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Heddlu a 

Throseddu.  Rhoi'r cynllun rheoli asedau cymeradwy ar waith. 

 
Cyfrifoldebau'r Trysorydd, y Prif Swyddog Cyllid a'r Prif Gwnstabl 

 
2.3.5 Paratoi strategaeth cyllid cyfalaf i'w hystyried a'i chymeradwyo gan y 

Comisiynydd. 

 
Cyfrifoldebau'r Comisiynydd 

 
2.3.6 Cymeradwyo'r cynllun rheoli asedau.  

 
2.3.7 Cymeradwyo'r strategaeth cyllid cyfalaf.  

 
Rhaglen Gyfalaf Tymor Canolig 

 

Cyfrifoldebau'r Prif Gwnstabl a'r Prif Swyddog Cyllid 

 
2.3.8 Paratoi rhaglen dreigl o wariant cyfalaf arfaethedig i'w hystyried gan y 

Comisiynydd. Nodir cyfanswm cost gyfalaf pob prosiect ac unrhyw 
ymrwymiadau refeniw ychwanegol.  

 
2.3.9 Paratoi arfarniadau prosiect (h.y. yr Achosion Busnes) ar gyfer pob cynllun yn y 

rhaglen gyfalaf tymor canolig ddrafft a gyflwynir i'r Trysorydd a'r Comisiynydd i'w 
hystyried a'u cymeradwyo. Bydd hyn yn cynnwys yr holl gostau refeniw a 
chyfalaf ychwanegol. 
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2.3.10 Bydd gan bob prosiect cyfalaf swyddog a enwir sy'n gyfrifol am noddi'r cynllun, 
monitro ei hynt a sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau. 

 
2.3.11 Nodi, mewn ymgynghoriad â'r Trysorydd, y ffynonellau cyllid sydd ar gael ar 

gyfer y rhaglen gyfalaf tymor canolig, gan gynnwys nodi derbynebau cyfalaf 
posibl o waredu eiddo. 

 
2.3.12 Gellir nodi bwlch rhwng yr adnoddau sydd ar gael a'r buddsoddiad cyfalaf sydd 

ei angen. Dylai'r Prif Swyddog Cyllid fynd ati i flaenoriaethu gofynion mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl er mwyn galluogi'r Comisiynydd i wneud 
penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynghylch pa gynlluniau y dylid eu cynnwys 
yn y rhaglen gyfalaf, y lefel o gyllid sydd wedi bod yn destun asesiad risg sydd 

ei hangen ar gyfer pob cynllun, a chamau posibl ar gyfer y gwariant cyfalaf. 
 

2.3.13 Dylai pob cynllun yn y rhaglen gyfalaf tymor canolig ddrafft gynnwys 

amcangyfrif o chwyddiant prisiau yn y dyfodol lle y bo'n briodol. 
 

Cyfrifoldebau'r Trysorydd  

 
2.3.14 Gwneud argymhellion i'r Comisiynydd ar y lefel fwyaf priodol o gymorth refeniw 

a lefelau benthyca priodol, o dan y Cod Darbodus, i gefnogi'r rhaglen gyfalaf. 
 

Cyfrifoldebau'r Comisiynydd 

 
2.3.15 Cymeradwyo rhaglen gyfalaf tymor canolig sydd wedi'i hariannu'n llawn sy'n 

gynaliadwy ac yn unol â'r cod darbodus. 
 

Y Rhaglen Gyfalaf Flynyddol  
 

Cyfrifoldebau'r Comisiynydd 

 
2.3.16 Cytuno ar y rhaglen gyfalaf flynyddol, a sut y caiff ei hariannu. 

 
Cyfrifoldebau'r Prif Swyddog Cyllid 

 
2.3.17 Lle y bydd y Comisiynydd yn cymeradwyo'r rhaglen gyfalaf flynyddol, bydd hyn 

yn awdurdodi'r Prif Swyddog Cyllid i wario ar gynlluniau ar yr amod bod yr 
achos busnes manwl wedi'i gymeradwyo ac nad yw gwariant ar y cynllun yn 
mynd fwy na 10% neu 

£250,000 dros y swm a nodir yn y rhaglen gymeradwy, pa un bynnag sydd isaf. 
Bydd y fath gymeradwyaeth yn dibynnu a yw'r achos busnes sylfaenol yn 
parhau i fod yn ddichonadwy. Bydd y Prif Swyddog Cyllid yn nodi cyllid cyfalaf 
priodol.  

 
2.3.18 Sicrhau nad ymrwymir i brydlesau cyllid na threfniadau credyd eraill heb i'r 

Trysorydd eu cymeradwyo ymlaen llaw. 
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2.3.19 Sicrhau, ar wahân i ffioedd proffesiynol (e.e. astudiaethau dichonoldeb a ffioedd 

dylunio), nad eir i unrhyw wariant cyfalaf arall cyn i'r cynllun gael ei gymeradwyo 
gan y Comisiynydd. 

 
Cyfrifoldebau'r Trysorydd  

 
2.3.20 Lle y bydd y Comisiynydd yn cymeradwyo'r rhaglen gyfalaf flynyddol, bydd hyn 

yn awdurdodi'r Trysorydd i wario ar gynlluniau ar yr amod bod yr achos busnes 
manwl wedi'i gymeradwyo a bod gwariant ar y cynllun yn mynd fwy na 10% neu 
£250,000 dros y swm a nodir yn y rhaglen gymeradwy, pa un bynnag sydd isaf.
 Bydd y fath gymeradwyaeth yn dibynnu a yw'r achos busnes sylfaenol yn 
parhau i fod yn ddichonadwy. Bydd y Trysorydd yn nodi cyllid cyfalaf priodol. 

Bydd y Trysorydd yn hysbysu'r Comisiynydd pryd bynnag y rhoddir y fath 
awdurdodiad. 

 

2.3.21 Bydd y Trysorydd yn cymeradwyo'r achos busnes manwl ar gyfer pob cynllun a 

nodir yn y rhaglen gyfalaf flynyddol. 
 

Monitro Gwariant Cyfalaf 
 

Cyfrifoldebau'r Prif Gwnstabl  

 
2.3.22 Sicrhau bod cofnodion cywir yn cael eu cadw ar gyfer pob contract cyfalaf. 

 
Cyfrifoldebau'r Prif Gwnstabl a'r Prif Swyddog Cyllid 

 
2.3.23 Monitro gwariant drwy gydol y flwyddyn yn erbyn y rhaglen gymeradwy. 

 
2.3.24 Cyflwyno adroddiadau monitro cyfalaf i'r Comisiynydd yn rheolaidd drwy gydol y 

flwyddyn. Bydd yr adroddiadau hyn yn seiliedig ar y wybodaeth ariannol fwyaf 
diweddar sydd ar gael. Bydd yr adroddiadau monitro yn dangos y gwariant hyd 
yma ac yn cymharu incwm a gwariant a ragfynegir â'r rhaglen gymeradwy. Bydd 
yr adroddiadau mewn fformat y bydd y Comisiynydd a'r Trysorydd wedi cytuno 
arno. 

 

2.3.25 Paratoi achos busnes ar gyfer unrhyw gynlluniau cyfalaf newydd [ar ôl cytuno ar 
y rhaglen flynyddol] i'w gyflwyno i'r Comisiynydd i ymgynghori arno a'i 
gymeradwyo.  Rhaid i ddiwygiadau i'r rhaglen sy'n cynyddu ei chost gyffredinol 
ddangos sut y caiff newidiadau o'r fath eu hariannu. 

 
Cyfrifoldebau'r Trysorydd a'r Prif Swyddog Cyllid 

 
2.3.26 Adrodd ar alldro gwariant cyfalaf fel rhan o'r adroddiad blynyddol ar y cyfrifon 

statudol. 
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RHAN C  
Strategaeth Rheoli Trysorlys 

Gan Gynnwys Dangosyddion Rheoli 

Trysorlys 2021/22 – 2024/25 

Rhagfyr 2020  
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TROSOLWG O'R STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS 
 

1.0 Cyflwyniad 
 

Mae'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) yn diffinio rheoli trysorlys 
fel: 

 

“The management of the organisation’s borrowing, investments and cash flows, its banking, 
money market and capital market transactions; the effective control of the risks associated 
with those activities; and the pursuit of optimum performance consistent with those risks.” 

 
Caiff gweithgareddau rheoli trysorlys eu rheoleiddio gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 sy'n 
rhoi'r pwerau i fenthyca a buddsoddi yn ogystal â darparu rheolaethau a chyfyngiadau ar y 
gweithgarwch hwn. Mae Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 
2003, fel y'u diwygiwyd, yn datblygu'r rheolaethau a'r pwerau yn y Ddeddf. Mae hyn yn ei 
gwneud yn ofynnol i gyrff penodol, gan gynnwys Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru 
(y Comisiynydd), mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl, ymgymryd ag unrhyw weithgarwch 
benthyca gan ystyried Cod Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (y 
Cod Darbodus) a gweithredu'r swyddogaeth trysorlys gyffredinol gan ystyried Cod Ymarfer 
CIPFA ar gyfer Rheoli Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus (y Cod Rheoli Trysorlys). 

 
Yn 2017, cyhoeddodd CIPFA fersiynau newydd o'r Cod Darbodus a'r Cod Rheoli Trysorlys. 
Mae'r Cod Rheoli Trysorlys yn ei gwneud yn ofynnol i Strategaeth Rheoli Trysorlys gael ei llunio 
a'i chymeradwyo gan bwyllgor cyn dechrau'r flwyddyn ariannol. Roedd y Cod Darbodus wedi'i 
ddiweddaru yn cynnwys gofyniad i gyrff penodol, gan gynnwys y Comisiynydd, ddarparu 
Strategaeth Gyfalaf, sef dogfen gryno a gymeradwywyd gan bwyllgor sy'n ymdrin â gwariant 
cyfalaf a chyllid cyfalaf, rheoli trysorlys a buddsoddiadau nad ydynt yn gysylltiedig â thrysorlys; 
trosolwg o'r ffordd y rheolir y risg gysylltiedig a'r goblygiadau o ran cynaliadwyedd ariannol yn y 
dyfodol. Mae llunio dwy strategaeth yn sicrhau y caiff y swyddogaeth trysorlys graidd ei gosod 
ar wahân o dan egwyddorion diogelwch, hylifedd ac arenillion a bod y polisi yn cael ei lywio gan 
wariant ar ased. 

 
Caiff y Strategaeth Gyfalaf gan gynnwys y Dangosyddion Darbodus ei chymeradwyo ynghyd â'r 
Strategaeth Rheoli Trysorlys hon gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym mis Chwefror 2021 fel 
rhan o'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. Dylid darllen y ddwy ar y cyd. 

 
1.1 Nodau ac Egwyddorion 

 
Diben hyn yw darparu Strategaeth Rheoli Trysorlys i'w chymeradwyo er mwyn bodloni gofynion 
y Cod sy'n nodi'r canlynol:- 

 
• Y sefyllfa drysorlys gyffredinol; 

• Sut y caiff y benthyciadau a'r buddsoddiadau eu trefnu, gan gynnwys Dangosyddion 
Rheoli Trysorlys 2021-22 i 2024-25;  

• Strategaeth Fuddsoddi sy'n cydymffurfio â Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar 
Fuddsoddiadau Awdurdodau Lleol sydd wedi'u diweddaru ar gyfer y flwyddyn ariannol 
yn dechrau 1 Ebrill 2021. 

 
Mae a wnelo'r gweithrediad rheoli trysorlys â'r angen i sicrhau y caiff llif arian parod ei 
gynllunio'n briodol, er mwyn sicrhau y bydd arian parod ar gael pan fydd ei angen.  Caiff 
arian dros ben ei fuddsoddi mewn cydbartïon neu offerynnau risg isel sy'n gymesur ag 
awydd i fentro isel y Comisiynydd, gan ddarparu hylifedd digonol i ddechrau cyn ystyried 
adenillion ar fuddsoddiadau. 



121 

 

 

 

Ail brif swyddogaeth y gwasanaeth rheoli trysorlys yw ariannu'r cynlluniau cyfalaf a nodir yn 
y Strategaeth Gyfalaf. Mae'r cynlluniau cyfalaf hyn yn rhoi canllaw i'r angen i fenthyca, sef i 
bob pwrpas cynllunio llif arian parod yn y tymor hwy, er mwyn sicrhau y gellir cyflawni'r 
rhwymedigaethau o ran gwariant cyfalaf. Gall y gwaith hwn o reoli arian parod yn y tymor 
hwy gynnwys trefnu benthyciadau hirdymor neu fyrdymor neu ddefnyddio gwargedion llif 
arian parod yn y tymor hwy. Weithiau, pan fo'n ddoeth ac yn ddarbodus gwneud hynny, 
gellir ailstrwythuro unrhyw ddyled yr aed iddi yn flaenorol er mwyn cyflawni amcanion risg 
neu gost. 

 
 

1.2 Y Cod Rheoli Trysorlys – Amcanion Allweddol 
 

Nod y Cod Rheoli Trysorlys yw sicrhau, o fewn fframwaith clir, fod y Comisiynydd yn seilio pob 
penderfyniad rheoli trysorlys ar yr Egwyddorion Allweddol isod:- 

 
EGWYDDOR ALLWEDDOL 1 Dylai sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus roi amcanion, 
polisïau ac arferion, strategaethau a threfniadau adrodd ffurfiol a chynhwysfawr ar waith ar 
gyfer rheoli eu gweithgareddau rheoli trysorlys yn effeithiol; 

 
EGWYDDOR ALLWEDDOL 2 Dylai eu polisïau a'u harferion nodi'n glir mai rheoli risgiau yn 
effeithiol yw prif nodau eu gweithgareddau rheoli trysorlys ac mai eu sefydliadau nhw sy'n 
gyfrifol amdanynt. Dylai eu hawydd i fentro fod y rhan o'u strategaeth flynyddol, gan 
gynnwys unrhyw ddefnydd o offerynnau ariannol ar gyfer rheoli'r risgiau hynny'n ddarbodus, 
a dylai sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i ddiogelwch a hylifedd portffolio wrth fuddsoddi 
cronfeydd rheoli trysorlys;  

 
EGWYDDOR ALLWEDDOL 3 Dylent gydnabod bod ceisio sicrhau gwerth am arian wrth 
wneud gwaith reoli trysorlys a defnyddio mesurau perfformiad addas, yn adnoddau dilys a 
phwysig y gall sefydliadau cyfrifol eu defnyddio i'w helpu i gyflawni eu hamcanion busnes a 
gwasanaeth; ac, yng nghyd-destun gwaith rheoli risg effeithiol, y dylai eu polisïau a'u 
harferion rheoli trysorlys adlewyrchu hyn. 
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Y CEFNDIR ECONOMAIDD PRESENNOL 
 

2.0 Ffynonellau Gwybodaeth 
 

Ar ran y Comisiynydd, mae Adran Cyllid Corfforaethol Heddlu De Cymru yn cael cyngor a 
gwybodaeth reolaidd am y rhagolwg economaidd gan ei hymgynghorwyr, Link Asset Services 
(Treasury Solutions), a ffynonellau eraill. Mae hyn yn cynnwys eu barn ar y rhagamcanion o ran 
cyfraddau llog ar gyfer benthyca a buddsoddiadau gyda'r ddau ragamcaniad ym mis Tachwedd 
2020 yn cael eu nodi isod. 

 
2.1 Cyfraddau Llog Rhagamcanol 

 

Mae'r tabl isod yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael gan ein Cynghorwyr Rheoli 
Trysorlys ac mae'r ansicrwydd a oedd yn bodoli pan gafodd ei lunio yn dal i ddylanwadu arno 
h.y. effaith bosibl COVID-19 ar economi'r DU yn ogystal â'r ffaith, ar adeg ysgrifennu'r ddogfen 
hon, fod ansicrwydd o hyd ynghylch cytundeb posibl mewn perthynas â Brexit. Os bydd y DU yn 
ymadael â'r UE heb gytundeb, gallai hyn roi rhagor o bwysau tuag at i lawr ar y statws sofran, a 
allai gael sgil-effaith ar statws credyd sefydliadau ariannol yn y DU. Ar ôl i'r adolygiad o feintiau 
elw'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus dros arenillion giltiau gael ei gwblhau ar 25 
Tachwedd, lleihawyd yr holl ragamcanion isod 1%. 

 
 

Tabl 1 : Cyfraddau Llog Rhagamcanol Link Asset Services 

 

Barn Link Group am Gyfraddau Llog 9.11.20        

Mae'r rhagamcanion hyn gan Link wedi'u diwygio er mwyn ystyried y lleihad o 1.0% ym meintiau elw'r Bwrdd Benthyciadau 
Gwaith Cyhoeddus o 26.11.20 ymlaen 

 Rhag-
20 

Maw-
21 

Meh-
21 

Medi-
21 

Rhag-
21 

Maw-
22 

Meh-
22 

Medi-
22 

Rhag-
22 

Maw-
23 

Meh-
23 

Medi-
23 

Rhag-
23 

CYFRADD Y 
BANC 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Enillion 
cyfartalog 3 
mis 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Enillion 
cyfartalog 6 
mis 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Enillion 
cyfartalog 12 
mis 

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

5 mlynedd y 
Bwrdd 
Benthyciadau 
Gwaith 
Cyhoeddus 

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 

10 mlynedd y 
Bwrdd 
Benthyciadau 
Gwaith 
Cyhoeddus 

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.30 1.30 1.30 

25 mlynedd y 
Bwrdd 
Benthyciadau 
Gwaith 

1.50 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 
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Cyhoeddus 

50 mlynedd y 
Bwrdd 
Benthyciadau 
Gwaith 
Cyhoeddus 

1.30 1.30 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.60 

 

Mae pandemig y Coronafeirws wedi gwneud niwed enfawr i economi'r DU ac economïau ledled 
y byd. Ar ôl i Fanc Lloegr gymryd camau brys ym mis Mawrth i ostwng Cyfradd y Banc yn gyntaf 
i 0.25%, ac wedyn i 0.10%, gadawodd Gyfradd y Banc yn ddigyfnewid yn ei gyfarfodydd dilynol 
hyd at 5 Tachwedd, er bod rhai daroganwyr wedi awgrymu y gallai Cyfradd y Banc gael ei 
gostwng i lefel islaw sero. Fodd bynnag, mae Llywodraethwr Banc Lloegr wedi nodi'n glir ei fod 
o'r farn, ar hyn o bryd, y byddai cymryd y fath gam yn gwneud mwy o niwed na daioni ac mai 
mwy o esmwytho meintiol yw'r dull gweithredu a ffefrir os bydd angen cymryd camau pellach. 
Fel y dangosir yn y tabl o ragamcanion isod, ni ddisgwylir i Gyfradd y Banc gynyddu gan fod 
disgwyl i'r adferiad economaidd ddigwydd yn raddol ac, felly, dros gyfnod estynedig. 

 

2.2 Cyfraddau Benthyca'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus 
 

Roedd arenillion giltiau eisoes wedi bod yn tueddu i leihau, ar y cyfan, nes i argyfwng y 
Coronafeirws daro economïau gorllewinol. Ar ôl i arenillion giltiau gynyddu'n sydyn yn ystod yr 
argyfwng ariannol ym mis Mawrth, maent wedi lleihau bellach i lefelau nas gwelwyd o'r blaen 
wrth i fuddsoddwyr fynd i banig yn ystod mis Mawrth a dechrau gwerthu cyfranddaliadau gan 
ddisgwyl i economïau gorllewinol ddirywio yn y dyfodol agos a symud arian parod i asedau 
diogel h.y. bondiau'r Llywodraeth. Fodd bynnag, cymerodd banciau canolog gorllewinol mawr 
gamau buan i ddelio â phwysau gormodol mewn marchnadoedd ariannol yn ystod mis Mawrth a 
dechrau prynu bondiau'r llywodraeth ar raddfa fawr at ddibenion esmwytho meintiol: rhoddodd 
hyn bwysau tuag at i lawr ar arenillion bondiau'r Llywodraeth hefyd, ar adeg pan fu cynnydd 
sylweddol a chyflym yng ngwariant y Llywodraeth sydd wedi'i ariannu drwy ddyroddi bondiau'r 
Llywodraeth. Byddai dyroddi bondiau ar y fath raddfa nas gwelwyd o'r blaen ar adegau “normal” 
wedi achosi i arenillion bondiau gynyddu'n sydyn. Mae arenillion giltiau a chyfraddau'r Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus wedi bod yn rhyfeddol o isel hyd yma yn ystod 2020-21. 

 
Fel y dengys y tabl o gyfraddau llog rhagamcanol ar gyfer cyfraddau sicrwydd y Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus uchod, ni ddisgwylir i gyfraddau'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus gynyddu rhyw lawer dros y ddwy flynedd nesaf am y bydd yn cymryd cryn amser i 
economïau, gan gynnwys economi'r DU, adfer yr holl fomentwm y maent wedi'i golli yn ystod y 
dirwasgiad sydyn a achoswyd gan y cyfyngiadau symud a gyflwynwyd mewn ymateb i 
bandemig y Coronafeirws. O bryd i'w gilydd, gall arenillion giltiau, ac felly gyfraddau'r Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus, fod yn anwadal iawn oherwydd argyfwng dyled geo-
wleidyddol, sofran, datblygiadau marchnad newydd a newidiadau sydyn agweddau'r 
buddsoddwyr. Gallai'r fath anwadalrwydd ddigwydd ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod a 
ragamcenir. 

 
2.3 Crynodeb o'r Rhagolygon Economaidd a Chyfraddau 

 
Mae llunio rhagolygon economaidd a chyfraddau llog yn dasg anodd o hyd gyda chymaint o 
ddylanwadau yn pwyso ar arenillion giltiau'r DU a chyfraddau'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus. Bydd y rhagolygon uchod (a phenderfyniadau'r Pwyllgor Polisi Ariannol) yn debygol 
o newid eto, yn dibynnu ar ddata economaidd a datblygiadau mewn marchnadoedd ariannol 
dros y flwyddyn nesaf. 
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Mae adenillion ar fuddsoddiadau yn debygol o barhau'n eithriadol o isel yn ystod 2021-22 gyda 
fawr ddim cynnydd yn y ddwy flynedd ddilynol. 

Ym mis Mawrth 2020, dechreuodd y Llywodraeth broses ymgynghori ar gyfer diwygio'r meintiau 
elw dros gyfraddau giltiau ar gyfer benthyciadau'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus ar 
gyfer mathau gwahanol o wariant cyfalaf gan awdurdodau lleol. Ar 25 Tachwedd, cyhoeddodd y 
Canghellor fod yr adolygiad wedi'i gwblhau a chafodd y meintiau elw safonol a'r lwfansau 
sicrwydd eu lleihau 1% ond cyflwynwyd gwaharddiad i atal unrhyw awdurdod lleol a oedd wedi 
cynnwys prynu asedau i gynhyrchu arenillion (h.y. eiddo buddsoddi) yn ei raglen gyfalaf tair 
blynedd rhag benthyca gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus. Nid oes gan y 
Comisiynydd asedau i gynhyrchu arenillion ac nid yw'n bwriadu prynu asedau o'r fath. Mae'r 
meintiau elw newydd dros arenillion giltiau fel a ganlyn: - 

▪ Cyfradd Safonol y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yw gilt a 100 pwynt sylfaen 
(G+100bps) 

▪ Cyfradd Sicrwydd y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yw gilt ac 80 o bwyntiau 
sylfaen (G+80bps) 

 

Er na fydd y Comisiynydd yn gallu osgoi benthyca i ariannu gwariant cyfalaf newydd, er mwyn 
ailariannu dyled sy'n aeddfedu a chronfeydd wrth gefn sy'n lleihau, bydd cost cario, (y 
gwahaniaeth rhwng costau benthyca uchel ac adenillion is ar fuddsoddiadau), i unrhyw 
fenthyciad byrdymor neu dymor canolig newydd sy'n achosi cynnydd dros dro mewn balansau 
arian parod oherwydd bydd y sefyllfa hon, fwy na thebyg, yn esgor ar gost refeniw. 

 
 

STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS 
 

3.0 Sefyllfa Drysorlys Gyffredinol y Comisiynydd 2020-21 
 

Nodir y sefyllfa o ran dyledion a buddsoddiadau allanol ar gyfer 30 Tachwedd 2020 isod:- 
 

Tabl 2 : Y Sefyllfa Drysorlys Gyffredinol 30 Tachwedd 2020 
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Prifswm ar 
31 Mawrth 

2020 
£’000 

 

Prifswm ar 
30 

Tachwedd 
2020 
£’000 

Cyfradd 
Gyfartal
og 30 

Tachwedd 
2020 
£‘000 

Benthyciadau Allanol – 
Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus 

   

Buddsoddiadau Byrdymor 1,681 817 0.22% 

Buddsoddiadau Hirdymor 25,072 25,072 2.65% 

Cyfanswm Benthyciadau Allanol 26,753 25,889 
 

Buddsoddiadau Trysorlys 
   

Cyfrifon Galw    

Banc Lloyds 9,691 7,671 0.05% 

Banc Barclays  7,270 - 0% 

Banc Brenhinol yr Alban 4,332 5,766 0.10% 

Cyfanswm Cyfrifon Galw 21,293 13,437  

Adneuon Cyfnod Penodol    

Bank of Scotland - 3,000 0.90% 

Cyfanswm Adneuon Cyfnod 
Penodol 

- 3,000 
 

Cronfeydd Marchnadoedd 
Ariannol  

   

Aberdeen  10,000 0.04% 

Amundi 6,240 - - 

Aviva - 10,000 0.03% 

CCLA - 10,000 0.06% 

Federated - 8,430 0.01% 

Invesco - - 0.01% 

Cyfanswm Cronfeydd 
Marchnadoedd Ariannol 

6,240 38,430  

Cyfanswm Buddsoddiadau 
Trysorlys 

27,533 54,867 
 

 

DYLED/(BUDDSODDIADAU) NET 
 

(780) 
 

(28,978) 
 

 

Ni wnaed unrhyw fenthyciadau hirdymor yn y flwyddyn ariannol hon hyd yma ac ni ddisgwylir i 
unrhyw fenthyciadau o'r fath gael eu gwneud am weddill y flwyddyn. Gwnaed taliadau mewn 
perthynas â rhandaliadau cyntaf y prifswm a delir ar Fenthyciadau Rhandaliadau Cyfartal o'r 
Prifswm. Roedd llifau arian parod ffafriol yn golygu bod arian dros ben i'w fuddsoddi a'r balans 
ar fuddsoddiadau ar 30 Tachwedd 2020 oedd 
£54.9 miliwn, sef cynnydd yn y buddsoddiadau cyfredol o gymharu â dechrau'r flwyddyn 
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ariannol pan oedd buddsoddiadau yn cyfateb i £27.533 miliwn. Y gyfradd llog gyfartalog 
bresennol ar gyfer Benthyciadau'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yw 0.22% ar gyfer 
benthyciadau byrdymor a 2.65% ar gyfer benthyciadau hirdymor. 
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3.1 Meincnod rhwymedigaeth 
 

Er mwyn cymharu lefelau benthyca'r Comisiynydd yn erbyn strategaeth amgen, 
cyfrifwyd meincnod rhwymedigaeth sy'n dangos y lefel risg isaf o fenthyca. Mae'r 
meincnod hwn yn cymryd y rhagamcanion ar gyfer lefel y cronfeydd wrth gefn, benthyca 
a chyfalaf gweithio ac yn tybio y cedwir balansau buddsoddi ar £10 miliwn o leiaf ar 
ddiwedd bob blwyddyn er mwyn sicrhau digon o hylifedd ond lleihau risg credyd. 
Dengys Tabl 3 isod sut y disgwylir i'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf gynyddu o £10.9 miliwn ar 
ddechrau blwyddyn ariannol 2020-21 i £44.8 miliwn ar ddiwedd cyfnod y Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig, sy'n cyfateb i gynnydd net o £33.9 million o wariant cyfalaf a 
ariennir drwy fenthyca. Mae'r Gofyniad Cyllid Gweithio yn seiliedig ar y lefel a oedd yn 
ofynnol yn y flwyddyn ariannol lawn ddiwethaf, sef 2019-20. Bydd y Comisiynydd yn 
ceisio cynnal Cronfa'r Heddlu ar lefel sydd ychydig dros £10 miliwn sy'n cynnig cyfle i 
ddefnyddio benthyciadau mewnol yn hytrach na cheisio benthyciadau gan y farchnad. 

 
Tabl 3 : Meincnod Rhwymedigaeth 2020-21 i 2024-25 

 

 Maw-
31 

2020 
£m 

Maw-
31 

2021 
£m 

Maw-
31 

2022 
£m 

Maw-
31 

2023 
£m 

Maw-
31 

2024 
£m 

Maw-
31 

2025 
£m 

Gofyniad Cyllid Cyfalaf  10.9 31.3 49.1 48.9 46.8 44.8 

Llai: Cronfeydd wrth Gefn y Gellir 
eu Defnyddio 

(25.5) (12.9) (10.6) (9.9) (14.9) (14.9) 

A: Cyfalaf Gweithio sydd ei Angen 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 

 

Gofyniad Benthyca Net 
 

(0.4) 
 

32.6 
 

52.7 
 

53.2 
 

46.1 
 

44.1 

Sefyllfa a Ffefrir ar Ddiwedd y 
Flwyddyn 

10 10 10 10 10 10 

 
Meincnod Rhwymedigaeth (ar 
ddiwedd y flwyddyn) 

 
9.6 

 
42.6 

 
52.7 

 
63.2 

 
56.1 

 
54.1 

 

Dengys y Meincnod Rhwymedigaeth mai'r lefel risg isaf o fenthyca erbyn 31 Mawrth 
2025 fyddai £54.1 miliwn. Byddai hyn yn ariannu'r gofyniad cyllid cyfalaf o £44.8 miliwn 
llai'r swm sydd ar gael o gronfeydd wrth gefn ar gyfer yr addasiad cyfalaf gweithio a 
balans hylifedd o £10 miliwn ar gyfer buddsoddiadau. Fel y nodwyd, hon yw'r lefel risg 
isaf ar gyfer benthyca ac, felly, y gofyniad benthyca net gwirioneddol ar gyfer y 
Comisiynydd fyddai £44.1 miliwn. 
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STRATEGAETH FENTHYCA 
 

4.0 Gofyniad Benthyca Net 
 

Gan ddefnyddio dadansoddiad o'r meincnod rhwymedigaeth uchod, rhagamcenir mai cyfanswm 
gwerth y benthyciadau newydd a wneir dros gyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig fydd 
£23.3 miliwn, fel y nodir yn Nhabl 4 isod:- 

 
Tabl 4 : Gofyniad Benthyca Net 2020-21 i 2024-25 

 
 31 

Mawrth 
2020 
£m 

31 
Mawrth 

2021 
£m 

31 
Mawrth 

2022 
£m 

31 
Mawrth 

2023 
£m 

31 
Mawrth 

2024 
£m 

31 
Mawrth 

2025 
£m 

Gofyniad Benthyca Net (0.4) 32.6 52.7 53.2 46.1 44.1 

Benthyciadau Allanol (26.8) (25.1) (23.8) (22.6) (21.6) (20.8) 

Buddsoddiadau 
/ (Benthyciadau 
Newydd) 

 
27.2 

 
(7.5) 

 
(28.9) 

 
(30.6) 

 
(24.5) 

 
(23.3) 

       

Benthyciadau Newydd o 
Flwyddyn i Flwyddyn 

 7.5 21.4 1.7 (6.1) (1.2) 

 
Ar ddiwedd cyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, mae'r tabl isod yn crynhoi'r 
gofyniad benthyca net hwn: 

 
Tabl 5 : Gofyniad Benthyca Net 2024-25 

 
 

 31 
Mawrth 

2025 
£m 

Gwariant Cyfalaf a ariennir drwy fenthyca 44.8 

Cronfa'r Heddlu a Chronfeydd wrth Gefn a Glustnodwyd a ddisgwylir (14.9) 

Gofyniad Cyllid Gweithio 14.2 

Benthyciadau Allanol (20.8) 

Benthyciadau Newydd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 23.3 

 
Disgwylir i'r benthyciadau newydd gael eu gwneud yn unol â'r tabl isod. Mae swm 
ychwanegol wedi'i gynnwys er darbodusrwydd, felly £25 miliwn:- 

Tabl 6 : Proffil Benthyciadau Newydd 
 

 31 
Mawrth 

2020 
£m 

31 
Mawrth 

2021 
£m 

31 
Mawrth 

2022 
£m 

31 
Mawrth 

2023 
£m 

31 
Mawrth 

2024 
£m 

31 
Mawrt

h 
2025 
£m 

Benthyciadau Net - - 22.0 3.0 - - 
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4.1 Amcanion Benthyca 

 

Y prif amcan wrth fenthyca arian yw sicrhau cydbwysedd risg isel priodol rhwng sicrhau 
costau llog isel a chael sicrwydd o ran y costau hynny dros y cyfnod y mae angen yr arian ar 
ei gyfer. Mae hyblygrwydd i ailnegodi benthyciadau os bydd y cynlluniau hirdymor yn newid 
yn amcan eilaidd. Felly, y prif amcanion benthyca ar gyfer 2021-22 yw:-  

 

• Lleihau costau refeniw dyled i'r eithaf; 

• Rheoli proffil aeddfedrwydd dyled h.y. peidio â gadael unrhyw flwyddyn benodol yn y dyfodol 
gyda lefel uchel o ad-daliadau a allai achosi problemau o ran ad-dalu neu ailfenthyca; 

• Trefnu i fenthyca mewn unrhyw flwyddyn benodol am y gost rataf sy’n gymesur â’r risg yn y 

dyfodol; 

• Rhagweld cyfraddau llog cyfartalog yn y dyfodol a benthyca yn unol â hynny; 

• Monitro ac adolygu lefel benthyciadau cyfradd llog sefydlog ac amrywiadwy er mwyn 
manteisio ar symudiadau yn y gyfradd llog;  

• Aildrefnu dyled er mwyn manteisio ar arbedion posibl wrth i gyfraddau llog newid. 
 

4.2 Ffynonellau Benthyca 
 

Nid oes gan y Comisiynydd unrhyw bolisi i gyfyngu ar y math o offerynnau benthyca sydd eu 
hangen. Fodd bynnag, yn ymarferol, maent wedi'u cyfyngu i'r canlynol:- 

(a) Y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus 
(b) Y Farchnad dros dro 
(c) Y Farchnad Hirdymor 
(d) Gorddrafft 
(e) Prydlesu 

 
Bydd y Comisiynydd hefyd yn ymchwilio i ffynonellau eraill o gyllid, megis benthyciadau gan 
awdurdodau lleol, yr Asiantaeth Bondiau Trefol a benthyciadau banc os bydd cyfraddau yn ffafriol. 

 

4.3 Polisi ar Fenthyca Cyn Bod Angen 
 

Ni fydd y Comisiynydd yn benthyca mwy nag sydd ei angen nac yn benthyca cyn bod angen 
dim ond er mwyn gwneud elw drwy fuddsoddi'r symiau ychwanegol a fenthycwyd. Bydd unrhyw 
benderfyniad i fenthyca cyn bod angen o fewn rhagamcanion a gymeradwywyd ar gyfer y 
Gofyniad Cyllid Cyfalaf a chaiff ei ystyried yn ofalus er mwyn sicrhau y gellir dangos gwerth am 
arian ac y gall y Comisiynydd sicrhau bod arian o'r fath yn ddiogel. Caiff risgiau sy'n gysylltiedig 
ag unrhyw weithgarwch benthyca cyn bod angen eu harfarnu ymlaen llaw a chyflwynir 
adroddiadau arnynt wedyn drwy'r dull adrodd canol blwyddyn neu flynyddol. Ar gyfer 2019-20, 
roedd y Comisiynydd mewn sefyllfa lle roedd wedi gorfenthyca fel yn 2018/19. Benthycwyd 
£15 miliwn er mwyn ariannu cynlluniau gwariant cyfalaf diwygiedig ar gyfer y dyfodol agos a'r 
tymor canolig, gan fanteisio ar gyfraddau llog ffafriol ar y pryd. 

 

4.4 Aildrefnu Dyled 
 

Mae'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yn caniatáu i awdurdodau lleol ad-dalu 
benthyciadau cyn iddynt aeddfedu a naill ai talu premiwm neu gael disgownt yn ôl fformiwla 
benodol sy'n seiliedig ar gyfraddau llog cyfredol. Os bydd cyfle i aildrefnu dyled yn codi, ni 
fanteisir arno oni fydd y cyfrifiadau priodol ar gyfer llif arian parod wedi'i ddisgowntio yn ffafriol. 

 

4.5 Dangosydd Strwythur Aeddfedu Benthyciadau 
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Hwn yw'r Dangosydd Rheoli Trysorlys cyntaf a bennwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod er 
mwyn rheoli amlygiad i risg ailariannu mewn perthynas ag aeddfedu benthyciadau allanol ac 
mae wedi'i bennu er mwyn darparu ar gyfer y posibilrwydd o ailstrwythuro dyled hirdymor lle y 
disgwylir i hyn sicrhau arbedion cyffredinol neu leihau risg. Dyma swm y benthyciadau a 
ragwelir sy'n aeddfedu ym mhob cyfnod fel canran o gyfanswm y benthyciadau a ragwelir. Y 
terfynau uchaf ac isaf ar strwythur aeddfedu benthyciadau fydd: 

 
Tabl 7 : Dangosydd Rheoli Trysorlys 1 – Strwythur Aeddfedu Benthyciadau  

 

Dangosydd Strwythur Aeddfedu 
Benthyciadau Cyfradd Sefydlog 
2021-22 i 2023-24 

Terfyn Isaf Terfyn 
Uchaf 

Llai na 12 Mis 0% 10% 

12 Mis ac o fewn 24 Mis 0% 10% 

24 Mis ac o fewn 5 Mlynedd 0% 10% 

5 Mlynedd ac o fewn 10 Mlynedd 0% 25% 

10 Mlynedd ac o fewn 15 Mlynedd 0% 25% 

15 Mlynedd ac o fewn 20 Mlynedd 0% 50% 

Mwy nag 20 Mlynedd 0% 70% 

CYFANSWM   
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Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol 2021-22 
 

5.0 Cefndir Buddsoddi 
 

Mae Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol y Comisiynydd yn ystyried y canlynol: - 
 

• Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol 2019 (“y 
Canllawiau”) 

• CIPFA Treasury Management in Public Services Code of Practice and Cross Sectoral 
Guidance Notes 2017 (“y Cod Rheoli Trysorlys”) 

• CIPFA Treasury Management Guidance Notes 2018 
 

Mae'r Cod Rheoli Trysorlys a Chanllawiau Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i'r 
Comisiynydd fuddsoddi ei arian yn ddarbodus ac ystyried diogelwch a hylifedd ei fuddsoddiadau 
cyn ceisio'r gyfradd adenillion neu arenillion uchaf. Y nod wrth fuddsoddi arian yw sicrhau 
cydbwysedd priodol rhwng risg ac adenillion, gan gydbwyso'r risg o ddioddef colledion o 
ganlyniad i ddiffygdalu â chael incwm buddsoddi anaddas o isel. 

 

5.1 Amcanion Buddsoddi 
 

Yr amcan polisi cyffredinol yw buddsoddi ei falansau trysorlys yn ddoeth. Mae'r balansau yn cynnwys 
arian a fenthycwyd at ddiben gwariant yn y tymor canolig. Y prif amcanion sydd i'w cyflawni yn 2021-
22 yw :- 

 

• Diogelu cyfalaf; 

• Cynnal hylifedd portffolio er mwyn sicrhau bod arian ar gael pan fo angen gwario; 

• Sicrhau arenillion o fuddsoddiadau sy'n gymesur â'r lefelau priodol o ddiogelwch a 
hylifedd; 

• Sicrhau bod polisi yn parhau'n hyblyg;  

• Cael mwy o adenillion nag a geid o fuddsoddiadau mewnol sy'n diffygdalu. 
 

5.2 Gofynion y Cod Rheoli Trysorlys 
 

Gofynion allweddol y Cod a'r canllawiau buddsoddi yw nodi a chymeradwyo'r canlynol: 
 

• Y canllawiau statudol ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch buddsoddiadau; 

• Yr egwyddorion a ddefnyddir i bennu'r cyfnodau hwyaf y gellir ymrwymo arian ar eu cyfer; 

• Buddsoddiadau penodedig y bydd y sefydliad yn eu defnyddio;  

• Buddsoddiadau amhenodedig y bydd y sefydliad yn eu defnyddio. 
 

5.3 Buddsoddiadau Penodedig ac Amhenodedig 
 

Buddsoddiadau penodedig – Mae Canllawiau Buddsoddi Llywodraeth Cymru yn diffinio 
buddsoddiadau penodedig fel rhai:- 

 

• A wneir mewn sterling; 

• Y disgwylir iddynt gael eu had-dalu o fewn 12 mis i'w trefnu (364 diwrnod); 

• Nas diffinnir fel gwariant cyfalaf gan ddeddfwriaeth;  

• A fuddsoddir gydag un o'r canlynol: 
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➢ Llywodraeth y DU; 
➢ awdurdod lleol yn y DU; 
➢ cyngor plwyf neu gymuned yn y DU; neu 

➢ gorff neu gynllun buddsoddi o “ansawdd credyd uchel” 
 

Mae'r Comisiynydd yn diffinio “ansawdd credyd uchel” fel sefydliadau a gwarantau sydd â'r canlynol:- 

• statws credyd hirdymor A- (Fitch neu'r hyn sy'n cyfateb iddo) neu uwch; 

• statws credyd byrdymor F1, P1, A1 neu uwch; 

• preswylfa yn y DU neu mewn gwlad dramor sydd â statws sofran AA+ neu uwch; 

• diffinnir cronfeydd marchnadoedd ariannol a chronfeydd cyfun eraill “o ansawdd credyd 
uchel” fel y rhai sydd â statws credyd A- neu uwch. 

 
Buddsoddiadau amhenodedig – Unrhyw fuddsoddiad nas cwmpesir gan y meini prawf a nodwyd 
uchod o dan y diffiniad o fuddsoddiadau Penodedig. Nid yw'r Comisiynydd yn bwriadu gwneud 
unrhyw fuddsoddiadau mewn arian cyfred tramor nac unrhyw rai a ddiffinnir fel gwariant cyfalaf. 

 
Felly, bydd buddsoddiadau amhenodedig wedi'u cyfyngu i'r canlynol:- 

 

• buddsoddiadau hirdymor, h.y. y rhai y disgwylir iddynt aeddfedu 12 mis neu fwy o'r dyddiad 
y'u trefnwyd; neu 

• fuddsoddiadau gyda chyrff a chynlluniau nad ydynt yn ateb y diffiniad o gredyd ansawdd uchel. 
 

5.4 Buddsoddi Arian a Fenthycwyd Cyn Bod Angen 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn maentumio bod benthyca arian i fuddsoddi neu fenthyca ymlaen i wneud 
elw yn unig yn anghyfreithlon ac ni fydd y Comisiynydd yn ymgymryd â gweithgarwch o'r fath. Fodd 
bynnag, gallai'r Comisiynydd fenthyca cyn bod angen pan ddisgwylir i hyn gynnig y gwerth gorau am 
arian yn yr hirdymor. Gan y bydd symiau a fenthycwyd yn cael eu buddsoddi nes iddynt gael eu 
gwario, mae'r Comisiynydd yn ymwybodol y bydd wedi'i amlygu i'r risg o golli'r symiau a fenthycwyd 
a'r risg y gallai cyfraddau llog buddsoddi a benthyca newid yn y cyfamser. Caiff y risgiau hyn eu 
rheoli fel rhan o'r gwaith cyffredinol o reoli ei risgiau trysorlys. 

 

5.5 Strategaeth Cydbarti Buddsoddi/Polisi Teilyngdod i Gael Credyd 
 

Y brif egwyddor sy'n llywodraethu meini prawf buddsoddi'r sefydliad yw sicrwydd ei fuddsoddiadau, 
er bod yr arenillion neu'r adenillion o'r buddsoddiad hefyd yn ystyriaeth allweddol. Ar ôl y brif 
egwyddor hon, bydd y sefydliad yn sicrhau: 

• Ei fod yn cynnal polisi sy'n cwmpasu: y categorïau o fathau o fuddsoddiadau y bydd yn 
buddsoddi ynddynt; meini prawf dewis cydbartïon buddsoddi â digon o warant; a monitro 
eu gwarant. 

• Bod hylifedd digonol yn ei fuddsoddiadau. At y diben hwn, bydd yn nodi gweithdrefnau ar 
gyfer pennu'r cyfnodau hwyaf y gall ymrwymo arian yn ddarbodus ar eu cyfer. Bydd y 
gweithdrefnau hyn hefyd yn gymwys i ddangosyddion darbodusrwydd gan ymdrin â'r 
prifsymiau mwyaf a fuddsoddir. 

Bydd y sefydliad yn cadw rhestr o gydbartïon gan gydymffurfio â'r meini prawf canlynol a bydd yn 
diwygio'r meini prawf ac yn eu cyflwyno i'w cymeradwyo yn ôl yr angen. Mynegir hirdymor ar raddfa o 
AAA (yr ansawdd uchaf) i D (sy'n dynodi diffygdalu). Disgrifir statysau credyd BBB- ac uwch fel 
gradd fuddsoddi a disgrifir statysau credyd BB+ ac is fel gradd hapfasnachol. 

Mae'r sefydliad hwn yn dibynnu ar statysau credyd a gyhoeddir gan Fitch Ratings, Moody’s Investors 
Service neu Standard & Poor’s er mwyn nodi ansawdd credyd cydbartïon (dyroddwyr a dyroddiadau) 
a chynlluniau buddsoddi. Mae'r sefydliad hefyd wedi pennu'r statysau credyd hirdymor a byrdymor 
gofynnol a statysau credyd eraill yr ystyria eu bod yn “uchel” ar gyfer pob categori o fuddsoddiad. 
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Mae'r meini prawf ar gyfer pennu statws credyd yn defnyddio dull y Cyfenwadur Lleiaf o ddewis 
cydbartïon a gosod terfynau. Golyga hyn y bydd y defnydd o feini prawf gofynnol yn gymwys i'r 
statws credyd isaf sydd ar gael ar gyfer unrhyw rai o'r tri sefydliad graddio uchod. Er enghraifft, os 
caiff statws sefydliad ei bennu gan ddwy asiantaeth, lle mae'r naill yn bodloni'r meini prawf ond nid y 
llall, ni fydd y sefydliad yn dod o dan y meini prawf benthyca. Mae hyn yn unol â Chanllawiau 
Llywodraeth Cymru a'r Cod Rheoli Trysorlys. 

Mae ein hymgynghorwyr trysorlys yn darparu gwybodaeth am statws credyd pob cydbarti 
gweithredol sy'n cydymffurfio â'r meini prawf isod. Bydd unrhyw gydbarti sy'n methu â bodloni'r meini 
prawf yn cael ei hepgor o'r rhestr (delio) o gydbartïon. Rhoddir gwybod am unrhyw newidiadau i 
statws credyd, rhybuddion credyd (hysbysiad o newid tebygol), rhagolygon credyd (hysbysiad o 
newid posibl yn y tymor hwy) i swyddogion bron yn syth ar ôl iddynt ddigwydd ac ystyrir y wybodaeth 
hon cyn delio. Er enghraifft, caiff rhybudd credyd negyddol sy'n gymwys i gydbarti yn ôl y meini prawf 
gofynnol ei atal rhag cael ei defnyddio, gyda phob un arall yn cael ei adolygu yng ngoleuni amodau'r 
farchnad. Yn yr un modd, os caiff cydbarti ei uwchraddio yn dilyn ymgynghoriad addas, fel y bydd yn 
bodloni'r meini prawf, caiff ei gynnwys ar y Rhestr o Gydbartïon. 

Mae gofynion ychwanegol o dan y Cod Rheoli Trysorlys yn ei gwneud yn ofynnol i'r sefydliad ategu 
gwybodaeth am statysau credyd. Er bod y meini prawf uchod yn dibynnu'n bennaf ar ddefnyddio 
statysau credyd i ddarparu cronfa o gydbartïon priodol i'w defnyddio gan swyddogion, caiff 
gwybodaeth weithredol ychwanegol am y farchnad ei defnyddio cyn gwneud unrhyw benderfyniad 
penodol ynghylch buddsoddi o'r gronfa o gydbartïon y cytunwyd arni. Caiff y wybodaeth ychwanegol 
hon am y farchnad (er enghraifft, achosion o Gyfnewid Diffygdalu Credyd, rhybuddion/rhagolygon 
credyd negyddol) eu defnyddio i gymharu diogelwch cymharol cydbartïon buddsoddi gwahanol. Ar 
hyn o bryd, ystyrir bod achosion o Gyfnewid Diffygdalu Credyd yn ymateb mwy i ffactorau'r farchnad 
na newidiadau i statws credyd a pho isaf yw'r mesur isaf, y lleiaf yw'r risg ganfyddedig. 

 
 

5.6 Cydbartïon a Therfynau Buddsoddi Cymeradwy 

Ystyrir y meini prawf ar gyfer darparu cronfa o gydbartïon buddsoddi o ansawdd credyd uchel 
(buddsoddiadau Penodedig ac Amhenodedig) ymhellach. Mae'r tabl isod yn nodi'r cymerwyr 
adneuon awdurdodedig a'r terfyn sefydliadol arfaethedig ar gyfer pob categori:- 
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Tabl 8 : Cydbartïon a Therfynau Buddsoddi Cymeradwy 

 
 Statws 

Credyd 
Hirdymor 

Fitch 

(neu'r hyn sy'n 
cyfateb iddo) 

Terfyn 

Arian y 

Categori 

Terfyn 
Trafodiad 

Y Terfyn 

Amser 

Uchaf 

Swyddfa Rheoli Dyled y DU 
– un o Asiantaethau 
Gweithredol Trysorlys EM 
(gan gynnwys adneuo, biliau 
Trysorlys, giltiau a 
gwarantau eraill) (DMADF) 

Statws sofran 
y DU 

diderfyn diderfyn 50 
mlynedd 

Awdurdodau lleol Dd/G £60 miliwn £10 miliwn 10 
mlynedd 

Banciau     

 AAA £30 miliwn £10 miliwn 10 
mlynedd 

 AA+ “ “ 5 mlynedd 

 AA- “ “ 3 blynedd 

 A+ “ £8 miliwn 2 flynedd 

 A “ “ Blwyddyn 

 A- £20 miliwn “ 6 mis 

Cymdeithas Adeiladu –     

Y 10 Gorau sydd â Statws AAA £30 miliwn £10 miliwn 10 
mlynedd 

 AA+ “ “ 5 mlynedd 

 AA- “ “ 3 blynedd 

 A+ “ £8 miliwn 2 flynedd 

 A “ “ Blwyddyn 

Y 10 Gorau Heb Statws yn 
unig 

Heb statws £20 miliwn “ 6 mis 

 Statws 
cronfeydd 

Terfyn Arian  Terfyn  

Amser 

Cronfeydd Marchnadoedd 
Ariannol gan gynnwys Gwerth 
Ased Net Anwadalrwydd Isel 

AAA i 

A- 

£50 miliwn £10 miliwn hylifol 

 
 

5.7 Prifsymiau a fuddsoddir am gyfnodau sy'n fwy na blwyddyn 
 

Gwneir pob buddsoddiad am gyfnod sy'n fwy na 365 diwrnod (amhenodedig) gan fabwysiadu 
dull gofalus o ymdrin â gofynion o ran llif arian parod a cheisir cyngor gan yr ymgynghorwyr 
rheoli trysorlys yn ôl yr angen. Os bydd y sefydliad yn buddsoddi, neu'n bwriadu buddsoddi, am 
gyfnodau sy'n fwy na blwyddyn, pennir terfyn uchaf ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn y dyfodol 
ar gyfer aeddfedu buddsoddiadau o'r fath. Diben y dangosydd hwn yw rheoli amlygiad i'r risg o 
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ddioddef colledion drwy geisio sicrhau y caiff buddsoddiadau hirdymor eu had-dalu'n gynnar. 
Bydd y terfynau ar y prifswm hirdymor a fuddsoddir o ran aeddfedrwydd terfynol y tu hwnt i 

ddiwedd y cyfnod fel y'u dangosir yn nhabl 8 isod. 
 

Tabl 9 : Dangosydd Rheoli Trysorlys 2 Prifsymiau a Fuddsoddir am Gyfnodau sy'n fwy na 365 o ddiwrnodau 
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£m 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Prifsymiau a fuddsoddir 
am gyfnodau sy'n fwy na 
365 diwrnod 

£10 miliwn £10 miliwn £10 miliwn £10 miliwn 

 

Ar hyn o bryd, nid oes gan y Comisiynydd unrhyw fuddsoddiadau am gyfnodau sy'n fwy na blwyddyn. 

 
5.8 Terfynau Buddsoddi 

 

Caiff grŵp o fanciau o dan yr un berchenogaeth eu trin fel un sefydliad at ddibenion terfynau. 
Nid yw buddsoddiadau mewn cronfeydd cyfun a banciau datblygu amlochrog yn cyfrif yn erbyn 
y terfyn ar gyfer unrhyw wlad dramor unigol, am fod y risg wedi'i rhannu rhwng sawl gwlad. 
Caniateir buddsoddiadau gyda bancwr y sefydliad ei hun os bydd yn methu â bodloni'r meini 
prawf uchod sydd wedi'u nodi yn Nhabl 8. 

 

O roi ystyriaeth briodol i lefel balansau'r sefydliad dros y tair blynedd nesaf, yr angen am 
hylifedd, ei ymrwymiadau gwario a darparu ar gyfer hapddigwyddiadau, penderfynir ar hyn o 
bryd na ellir neilltuo mwy na £10 miliwn o falansau cronfeydd cyffredinol yn ddarbodus ar gyfer 
buddsoddiadau tymor hwy (h.y. y rhai sy'n aeddfedu ar ôl blwyddyn). Ar hyn o bryd, y swm hwn 
yw sero ac, o ystyried cwmpas cyllido dros y tymor canolig, mae'n debygol o barhau felly. 

 
Yn seiliedig ar ei lif arian presennol, mae'r sefydliad yn rhagweld y bydd balansau ei gronfeydd 
yn 2021-22 yn amrywio rhwng £5 miliwn ac £80 miliwn. Mae'r ail ffigur yn ystyried cynnydd 
sylweddol yn y grant, bob mis Gorffennaf fel arfer. Isafswm ei falans cyffredinol mewn 
buddsoddiadau byrdymor yw sero. 

 
5.9 Cyfraddau Buddsoddi Negyddol 

 

Er i Fanc Lloegr ddweud ym mis Awst/Medi 2020 ei bod yn annhebygol o gyflwyno Cyfradd 
Banc negyddol, o leiaf yn ystod y 6-12 mis nesaf ac er iddo beidio â chynnwys unrhyw gyfeiriad 
at gyfraddau negyddol yng nghofnodion cyfarfod y Pwyllgor Polisi Ariannol, mae rhai cyfrifon 
adnau eisoes yn cynnig cyfraddau negyddol am gyfnodau byrrach. Fel rhan o'r ymateb i'r 
pandemig a'r cyfyngiadau symud, mae'r Banc a'r Llywodraeth wedi sicrhau bod marchnadoedd 
ariannol a busnesau yn gallu cael gafael yn hawdd ar gredyd, naill ai'n uniongyrchol neu drwy 
fanciau masnachol. At hynny, mae'r Llywodraeth hefyd wedi rhoi symiau mawr mewn grantiau i 
awdurdodau lleol er mwyn helpu i ymdrin ag argyfwng COVID-19. O ganlyniad, gwelodd rhai 
awdurdodau lleol gynnydd sydyn mewn balansau arian parod roedd angen eu buddsoddi, rhai 
ohonynt am gyfnod byrdymor iawn yn unig nes i'r symiau hynny allu cael eu trosglwyddo i eraill. 

 
O ran cronfeydd marchnadoedd ariannol, mae arenillion wedi parhau i ostwng yn raddol. Mae 
rhai rheolwyr eisoes wedi troi at ostwng lefelau ffioedd er mwyn sicrhau bod arenillion net i 
fuddsoddwyr yn parhau'n bositif lle y bo'n bosibl ac yn ymarferol. Mae ansicrwydd buddsoddwyr 
ynglŷn â llif arian parod a'r angen i gynnal hylifedd yn y cyfnod digynsail hwn, wedi golygu bod 
mwy na digon o arian ar gael ym mhen byr iawn y farchnad. O ganlyniad, mae nifer o 
weithredwyr yn y farchnad, gan gynnwys bellach y DMADF, yn cynnig cyfraddau sero neu 
negyddol am fondiau sy'n aeddfedu ymhen cyfnod byr iawn. Nid yw pob gweithredwr yn gwneud 
hyn, ac mae cronfeydd marchnadoedd ariannol yn dal i gynnig adenillion ychydig yn uwch na 
sero, yn ogystal â nifer o sefydliadau ariannol ar gyfer buddsoddiadau ym mhen byr iawn y 
gromlin arenillion. 

 
Mae cyfraddau benthyca rhwng awdurdodau hefyd wedi gostwng oherwydd y cynnydd sydyn 
mewn lefelau arian parod sydd angen eu buddsoddi am gyfnodau byr ar adeg pan fo llawer o 
awdurdodau lleol, yn ôl pob tebyg, yn ei chael hi'n anodd rhagweld pryd yn union y caiff arian a 
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gafwyd ei ddosbarthu neu pryd yn union y byddant yn cael derbyniadau mawr pellach gan y 
Llywodraeth. 
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LLYWODRAETHU A GWEITHDREFNAU 
 

6.0 Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol 
 

Cafodd y Llawlyfr Llywodraethu ei ddiwygio a'i ddiweddaru ym mis Hydref 2019. Isod, 
ceir detholiad o'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â Rheoliad Trysorlys a'r gwahanol 
gyfrifoldebau:- 

 
Rheoli Trysorlys 

 

Pam mae hyn yn bwysig? 

 
3.6.1 Mae Heddlu De Cymru yn sefydliad mawr sy'n ymdrin â channoedd o 

filiynau o bunnoedd bob blwyddyn ariannol. Mae'n bwysig bod arian 
Heddlu De Cymru yn cael ei reoli'n briodol, mewn ffordd sy'n cydbwyso 
risg ac elw, ond gan ystyried diogelwch swm cyfalaf Heddlu De Cymru yn 
bennaf oll.  

 

3.6.2 Bydd Heddlu De Cymru, fel conglfeini proses rheoli trysorlys effeithiol, yn 
creu ac yn cynnal y canlynol: 

 

• Strategaeth rheoli trysorlys, gan nodi polisïau, amcanion a dull rheoli 
risgiau ei weithgareddau rheoli trysorlys. 

• Arferion Rheoli Trysorlys addas sy'n nodi sut y bydd y sefydliad yn mynd 
ati i gyflawni'r polisïau a'r amcanion hynny, ac yn rhagnodi sut y bydd yn 
rheoli'r gweithgareddau hynny. 

 
Cyfrifoldebau'r Comisiynydd 

 
3.6.3 Mabwysiadu prif argymhellion Treasury Management in the Public 

Services:  Code of Practice (y Cod) CIPFA. 
 

3.6.4 Cymeradwyo'r strategaeth rheoli trysorlys flynyddol a'r strategaeth 
fuddsoddi flynyddol. 

 
3.6.5 Derbyn a chymeradwyo adroddiadau monitro perfformiad rheoli trysorlys 

chwarterol. 
 

Cyfrifoldebau'r Trysorydd  

 
3.6.6 Gweithredu a monitro polisïau ac arferion rheoli trysorlys yn unol â Chod 

CIPFA a chanllawiau proffesiynol eraill, a chyflawni a gweinyddu rheoli 
trysorlys yn unol â Chod CIPFA a'r polisi cymeradwy. 

 
3.6.7 Paratoi adroddiadau ar bolisïau, arferion a gweithgareddau rheoli 

trysorlys, gan gynnwys, fan leiaf, strategaeth flynyddol, adroddiadau 
monitro perfformiad chwarterol ac adroddiad blynyddol. 
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3.6.8 Trefnu benthyciadau a buddsoddiadau, gan ddilyn Cod CIPFA a'r polisi 
rheoli trysorlys, a sicrhau bod pob buddsoddiad a benthyciad yn cael eu 
gwneud yn enw Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru. 

 
6.1 Trefniadau Adrodd 

 
Bydd Panel yr Heddlu a Throseddu yn cymeradwyo'r Strategaeth Rheoli Trysorlys, cyn 
dechrau'r flwyddyn ariannol. Yn ystod y flwyddyn, caiff adroddiad monitro hanner 
blwyddyn ei baratoi i'w gymeradwyo gan y Comisiynydd. Ar ddiwedd y flwyddyn 
ariannol, bydd y sefydliad yn cyflwyno adroddiad ar ei weithgareddau rheoli trysorlys fel 
rhan o'i Adroddiad Alldro Blynyddol ar Reoli Trysorlys. Ar ddiwedd pob mis, bydd yr 
Adran Cyllid Corfforaethol yn llunio crynodeb o'r gweithgareddau rheol trysorlys a 
gynhaliwyd. 

 
Rhaid i'r dangosyddion rheoli trysorlys gael eu hystyried ynghyd â'r dangosyddion yn y 
Cod Darbodus fel rhan o broses cymeradwyo'r gyllideb. Dylai'r adroddiadau canol 
blwyddyn a'r adroddiadau blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn hefyd adrodd ar bob 
dangosydd rheoli trysorlys. 

 
6.2 Hyfforddiant Rheoli Trysorlys 

 
Caiff anghenion y staff rheoli trysorlys o ran hyfforddiant ym maes rheoli buddsoddiadau 
eu hasesu fel rhan o'r broses arfarnu staff, Perform, a hefyd os bydd cyfrifoldebau 
aelodau unigol o staff yn newid. Darperir hyfforddiant gan yr ymgynghorwyr rheoli 
trysorlys, CIPFA a chyrff eraill ar ffurf cyrsiau hyfforddi a seminarau. Mae datblygiad 
personol hefyd yn cael ei annog er mwyn i unigolion wella eu gwybodaeth eu hunain 
drwy ddarllen canllawiau, cyhoeddiadau ac ymchwil CIPFA ar y rhyngrwyd. Mae 
Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) yn un o Amcanion y Sefydliad ar gyfer ei staff. 

 
6.3 Arferion Rheoli Trysorlys 

 
Mae CIPFA yn argymell y dylai sefydliad ddatblygu nifer o arferion rheoli trysorlys sy'n 
berthnasol i'w bwerau rheoli trysorlys a chwmpas ei weithgareddau rheoli trysorlys. 
Ysgrifennwyd a chymeradwywyd y rhain gan Banel yr Heddlu a Throseddu. 

 
6.4 Ymgynghoriaeth Rheoli Trysorlys a Broceriaid Buddsoddi 

 

Cytunir ar gontract â Link Asset Services (Treasury Solutions), sef Capita Asset Services 
gynt, i roi cyngor a gwasanaethau gwybodaeth ar sail ffi flynyddol. Ystyrir ei bod yn ddoeth 
cadw'r gwasanaethau hyn. Er bod y cynghorwyr yn cynorthwyo'r swyddogaeth trysorlys 
fewnol, o dan reolau presennol y farchnad a Chod Ymarfer CIPFA Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu De Cymru sy'n gwneud y penderfyniad terfynol ar faterion trysorlys. 

 
Ymgymerir â gweithgarwch benthyca ac adneuo drwy froceriaid, sy'n gyfryngwyr â'r 
marchnadoedd ariannol cyfanwerthu sy'n hwyluso gweithgareddau masnachu eu cleientiaid, 
yn enwedig banciau masnachol a buddsoddi. Cânt eu talu ar sail comisiwn. Hefyd, gwneir 
buddsoddiadau ac adneuon yn uniongyrchol â chydbartïon. 
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RHAN D 

STRATEGAETH 
CRONFEYDD WRTH 
GEFN HEDDLU DE 
CYMRU 2020-2024 
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A CEFNDIR  
 

1. Cyflwyniad 
 

1.1 Nod y Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn hon yw sicrhau bod lefel y Cronfeydd wrth 

Gefn a gedwir gan Heddlu De Cymru yn angenrheidiol ac yn gymesur â'r risgiau 

a'r heriau y mae'r heddlu yn eu hwynebu wrth gyflawni ei amcanion strategol a 

chynnal seilwaith hanfodol yr heddlu, neu fel cronfeydd wrth gefn er mwyn osgoi 

effeithiau andwyol ar gynlluniau plismona os bydd digwyddiad neu 

ddigwyddiadau difrifol. 

 

1.2 Fel rhan o Setliad Cyllido'r Heddlu 2018/19, rhoddodd Nick Hurd, y Gweinidog Gwladol 
dros Blismona a'r Gwasanaeth Tân, ganllawiau ar ba wybodaeth y dylai Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu ei chyhoeddi am eu cronfeydd wrth gefn. Bydd y canllawiau hyn yn 
rhan o'r fersiwn nesaf o'r Cod Ymarfer Rheolaeth Ariannol. 

 
1.3 Ym mis Gorffennaf 2014, cyhoeddodd y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus 

ganllawiau wedi'u diweddaru ar sefydlu cronfeydd wrth gefn a balansau awdurdodau 
lleol, gan nodi'r ffactorau allweddol y dylid eu hystyried yn lleol wrth asesu'r lefel briodol 
o gronfeydd wrth gefn a balansau y dylid eu dal. 

 

• Cydnabyddir yr angen am gronfeydd wrth gefn mewn statud. Mae adrannau 
31A, 32, 42A a 43 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn ei gwneud yn 
ofynnol i awdurdodau sy'n bilio ac yn codi praesept yng Nghymru a Lloegr 
ystyried lefel y cronfeydd wrth gefn sydd eu hangen er mwyn talu am wariant 
amcangyfrifedig yn y dyfodol wrth gyfrifo'r gofyniad cyllidebol. Mae adrannau 
93 o Ddeddf 1992 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau yn yr Alban, wrth 
gyfrifo'r dreth gyngor, ystyried ‘any means by which those expenses may 
otherwise be met or provided for’. Bydd hyn yn cynnwys cronfeydd wrth gefn. 

 

Hefyd, mae amrywiaeth o fesurau diogelwch ar waith sy'n helpu i atal 
awdurdodau lleol rhag gorymrwymo'n ariannol. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 
o Y gofyniad i fantoli'r gyllideb: – Cymru, adrannau 32 a 43 o Ddeddf 

Cyllid Llywodraeth Leol 1992 – Lloegr, adrannau 31A, 42A a'r Alban, 
adran 93 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 fel y'i diwygiwyd 
– adran 85 o Ddeddf Awdurdod Llundain Fwyaf 1999 

 
o Dyletswydd prif swyddogion cyllid i adrodd ar gadernid amcangyfrifon a 

digonolrwydd cronfeydd wrth gefn (o dan adran 25 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2003) pan fo'r awdurdod yn ystyried ei ofyniad 
cyllidebol (Cymru a Lloegr) 

 
o Dyletswydd prif swyddogion cyllid i adrodd ar gadernid amcangyfrifon a 

digonolrwydd cronfeydd wrth gefn (o dan adrannau 4 a 6 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol a 
Chyllid (Gogledd Iwerddon) 2011 

 

o Y gofyniad deddfwriaethol bod pob awdurdod lleol yn gwneud 
trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol ac mai'r 
prif swyddog cyllid/swyddog priodol sy'n gyfrifol am weinyddu'r 
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materion hynny o dan adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, 
adran 95 o Ddeddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1973 ac adran 1 o 
Ddeddf Llywodraeth Leol a Chyllid (Gogledd Iwerddon) 2011 

 
o Gofynion y Cod Darbodus. Mae Cod Darbodus CIPFA yn ei gwneud yn 

ofynnol i brif swyddogion ariannol mewn awdurdodau lleol roi ystyriaeth 
lawn i fforddiadwyedd wrth wneud argymhellion ynghylch rhaglen 
gyfalaf yr awdurdod lleol yn y dyfodol. Mae ystyriaeth o'r fath yn 
cynnwys lefel yr ymrwymiadau refeniw hirdymor. Yn wir, wrth ystyried 
fforddiadwyedd ei gynlluniau cyfalaf, mae'n ofynnol i'r awdurdod 
ystyried yr holl adnoddau sydd ar gael iddo/yr amcangyfrifir y byddant 
ar gael iddo yn y dyfodol, ynghyd â'i holl gynlluniau cyfalaf a 
rhagamcanion refeniw ar gyfer y flwyddyn i ddod a'r ddwy flynedd 
ddilynol. 

 
o Atgyfnerthir y gofynion hyn gan adran 114 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth 

Leol 1988 sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r prif swyddog cyllid yng 
Nghymru a Lloegr hysbysu holl gynghorwyr yr awdurdod os oes 
gwariant anghyfreithlon neu gyllideb heb ei mantioli neu os yw'n 
debygol y bydd gwariant anghyfreithlon neu gyllideb heb ei mantoli. 
Byddai hyn yn cynnwys sefyllfaoedd lle mae cronfeydd wrth gefn wedi 
lleihau'n sylweddol a rhagwelir na fydd gan yr awdurdod yr adnoddau i 
dalu am ei wariant mewn blwyddyn ariannol benodol. Nid ar chwarae 
bach y cyflwynir hysbysiad adran 114 ac mae iddo oblygiadau 
gweithredol difrifol. Yn wir, mae'n rhaid i gyngor llawn yr awdurdod 
gyfarfod o fewn 21 diwrnod er mwyn ystyried yr hysbysiad a114 ac, yn 
ystod y cyfnod hwnnw, ni chaiff yr awdurdod lunio cytundebau newydd 

sy'n cynnwys mynd i wariant. 
 

o O fewn y fframwaith statudol a rheoleiddiol presennol, prif swyddogion 
cyllid (swyddog priodol yn yr Alban) sy'n gyfrifol am roi cyngor i 
awdurdodau lleol ar lefel y cronfeydd wrth gefn y dylent eu dal a 
sicrhau bod protocolau clir ar gyfer eu sefydlu a'u defnyddio. Ni ddylid 
dal cronfeydd wrth gefn heb ddiben clir. 

 
o Mae CIPFA a Phanel Cyfrifyddu Awdurdodau Lleol o'r farn y dylai 

awdurdodau lleol sefydlu cronfeydd wrth gefn gan gynnwys lefel y 
cronfeydd wrth gefn hynny yn seiliedig ar gyngor eu prif swyddogion 
ariannol. Dylai awdurdodau wneud eu penderfyniadau eu hunain 
ynghylch materion o'r fath gan ystyried yr holl amgylchiadau lleol 
perthnasol. Mae amgylchiadau o'r fath yn amrywio. Dylai awdurdod a 
reolir yn dda, er enghraifft, sydd â dull cyllidebu darbodus, allu 
gweithredu â lefel o gronfeydd wrth gefn cyffredinol sy'n briodol i'r 
risgiau 

 
o (mewnol ac allanol) y mae wedi'u hamlygu iddynt. Wrth asesu'r lefel 

briodol o gronfeydd wrth gefn, bydd awdurdod a reolir yn dda yn 
sicrhau bod y cronfeydd wrth gefn yn angenrheidiol yn ogystal â bod 
yn ddigonol. Mae ystod eang y gallai awdurdodau yn rhesymol 
weithredu oddi mewn iddi, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau penodol. 
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o Mae adran 26 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 yn rhoi pŵer cyffredinol 
i Weinidogion yng Nghymru a Lloegr bennu lefel ofynnol o gronfeydd 
wrth gefn ar gyfer awdurdodau lleol. Fodd bynnag, mae'r llywodraeth 
wedi ymrwymo i gymhwyso hyn at awdurdodau unigol yn unig o dan yr 
amgylchiadau lle nad yw awdurdod yn gweithredu'n ddarbodus, lle 
mae'n diystyru cyngor ei brif swyddog cyllid neu lle y bydd yn mynd i 
anawsterau ariannol difrifol. Mae hyn yn cyd-fynd â safbwynt CIPFA 
bod lefel ofynnol sy'n gymwys i bob awdurdod lleol yn amhriodol, gan 
mai dim ond os nad yw awdurdod yn dilyn arferion ariannol gorau y 
caiff lefel ofynnol o gronfeydd wrth gefn ei gosod arno. 

 
o Wrth adolygu eu cynlluniau ariannol tymor canolig a pharatoi eu 

cyllidebau blynyddol, dylai awdurdodau lleol ystyried sefydlu a chynnal 
cronfeydd wrth gefn. Gellir dal y rhain at dri phrif ddiben, sef: 

 

o 

▪ Balans gweithredol er mwyn helpu i liniaru effaith llifau arian 
parod anghyson ac osgoi benthyca arian dros dro yn ddiangen – 
mae hwn yn rhan o gronfeydd wrth gefn cyffredinol; 

 

▪ Cronfa wrth gefn i liniaru effaith digwyddiadau neu argyfyngau 
annisgwyl – mae hon hefyd yn rhan o gronfeydd wrth gefn 
cyffredinol; 

 
▪ Dull o gynyddu cyllid, y cyfeirir ato'n aml fel cronfeydd wrth gefn 

a glustnodwyd (neu gyfran a glustnodwyd o'r gronfa wrth gefn 
gyffredinol yn yr Alban - gweler isod), er mwyn bodloni gofynion 
hysbys neu ofynion a ragwelir; cyfrifir am gronfeydd wrth gefn a 
glustnodwyd ar wahân ond, yn gyfreithiol, maent yn dal i fod yn 
rhan o'r Gronfa Gyffredinol. 

 
 

1.4 Felly, cyhoeddir y Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn hon er mwyn ategu'r Strategaeth 

Ariannol Tymor Canolig bresennol a chydymffurfio â'r Cod Ymarfer Rheolaeth Ariannol 

wedi'i ddiweddaru sydd i'w cyhoeddi. Mae'r Heddlu yn cadw Cronfeydd wrth Gefn ac yn 

eu dosbarthu'n dri chategori cyffredinol, sef: 

 

• Cronfeydd Refeniw Wrth Gefn a Glustnodwyd: Ymrwymiadau gwariant 
refeniw hysbys ar gyfer eitemau penodol sy'n trosglwyddo dros fwy nag un 

flwyddyn. 

 

• Cronfeydd Cyfalaf Wrth Gefn a Glustnodwyd: Seilwaith Cyfalaf hysbys 
ac ymrwymiadau penodol o ran prosiectau cyfalaf a all rychwantu sawl 
blwyddyn yn y cylch cwblhau. 

 

• A Chronfa wrth Gefn Gyffredinol: – Cronfa wrth Gefn gymharol fach sy'n 

adlewyrchu'r cymhlethdod a'r ansicrwydd mewn gwasanaeth brys a 

ddarperir ddydd a nos, saith diwrnod yr wythnos. Ariennir y Gronfa wrth 

Gefn Gyffredinol (Cronfa'r Heddlu) o incwm dros ben cronedig hanesyddol 

dros wariant ac fe'i cynhelir er mwyn talu am wariant eithriadol ac 
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annisgwyl. Megis: 

 

o Argyfyngau annisgwyl sy'n gysylltiedig â digwyddiad mawr, 
digwyddiad terfysgol, argyfyngau sifil annisgwyl. 

 

o Newidiadau yn ystod y flwyddyn i raglenni a Ariennir yn 
Genedlaethol â chostau gweithredu lleol, er enghraifft systemau 
cyfathrebu radio'r heddlu. 

 
o Newid yn y galwadau ar yr heddlu, er enghraifft cynnydd sydyn yn 

nifer y troseddau'n ymwneud â drylliau neu droseddau'n ymwneud 
â chyllyll, nifer mawr o droseddau difrifol a chyfundrefnol. 

 
o Dileu gwahaniaethau amseru rhwng derbyn grantiau a gwariant. Er 

enghraifft, mae Heddlu De Cymru yn rheoli Unedau Rhanbarthol 
nad yw cyllid grant yn cael ei ddyrannu ar eu cyfer nes i sawl mis 
fynd heibio yn y flwyddyn ariannol a, heb gyllid cronfeydd wrth gefn, 
byddai angen benthyciadau banc byrdymor drud. 

 
o Y canllawiau cyffredinol gan y Sefydliad Siartredig Cyllid 

Cyhoeddus ar Gronfa wrth Gefn Gyffredinol lle mae'r risgiau wedi'u 
hasesu. 

 
 

1.5 Ystyriodd Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020/24, a gymeradwywyd gan y 
Comisiynydd ym mis Chwefror 2020, lefel y cronfeydd wrth gefn cyffredinol ac wedi'u 
clustnodi sydd eu hangen dros gyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

 
B YSTYRIAETHAU ARIANNOL 

 

2. Cronfeydd wrth Gefn ar 31 Mawrth 2020 
 

2.1 Dengys y tabl isod falansau Cronfeydd wrth Gefn Heddlu De Cymru a gofnodir (yn 
amodol ar archwiliadau allanol) yn natganiad cyfrifon y Grŵp ar 31 Mawrth 2020. 
Rhoddir proffil gwariant o'r cronfeydd wrth gefn hyn yn y dyfodol dros gyfnod y 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig rhwng 2020 a 2024 hefyd. 
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 Balans ar 
31 Mawrth 

2020 

£000 

 
Sylwadau 

Proffil Gwariant Balans ar 
31 Mawrth 

2024 

£000 

2020-

21 

£000 

2021-

22 

£000 

2022-

23 

£000 

2023-

24 

£000 
     

Cronfa'r Heddlu: 9,907 Cronfa Wrth Gefn Gyffredinol ar gyfer 
hapddigwyddiadau 

0 0 0 0 9,907 

 
Cronfeydd Refeniw Wrth Gefn a 
Glustnodwyd: 

       

Cronfa Wrth Gefn Iechyd a Llesiant 1,340 Er mwyn ategu'r strategaeth Iechyd a 
Llesiant i 

(447) (447) (446) 
 

0 

OPCC – Cronfa Bartneriaeth 1,300 Cynllun Braenaru, Iechyd Meddwl, MH, 

Drive, 18-25 

(1,300)    0 

Rhaglen Alluogi Genedlaethol (Microsoft) 709 Newid i'r Rhaglen Alluogi Genedlaethol (709)    0 

OPCC – Y Gronfa Diogelwch Cymunedol 488 Atal Trais, ACE, NOMADS. (488)    0 

Cymell Rhanbarthol 405 Derbyniadau ARIS Cronfa wrth Gefn y Tri 

Heddlu 

(405)    0 

Fframwaith Cymwysterau Addysgol Proffesiynol 
(PEQF) 

305 Yn ofynnol i dalu Costau Dysgu (305)    0 

Plismona Gweithredol 250 Cronfa wrth Gefn ar gyfer Gwrthderfysgaeth (250)    0 

Goramser y Ganolfan Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

250 Lleihad sylweddol o gymharu â'r flwyddyn 

flaenorol 

(250)    0 

Cronfeydd wrth gefn Penodol eraill o dan 

£150,000 

245 Mân gronfeydd wrth gefn sy'n ymwneud ag 

oedi 

(245)    0 

Cronfa Wrth Gefn Gwyliau Banc 225 Goramser ychwanegol ar gyfer gwyliau banc (225)    0 

Cronfa Troseddau Mawr 210 Cronfa wrth gefn a ddelir i gyfrannu at 

botensial 

(210)    0 

Yr Uned Troseddau Cyfundrefnol 

Ranbarthol 

195 Cyllid swyddogaethau cydweithredol 

rhanbarthol 

(195)    0 

Hyfforddiant – Iechyd a Diogelwch 101 Gofynion hyfforddiant Iechyd a Diogelwch 

(IOSH) 

(101)    0 

Troseddau Arbenigol Amrywiol 89 Gweithrediadau Amrywiol (89)    0 

Symiau a Gariwyd Ymlaen o'r Gyllideb 

Ddatganoledig 

89 Swm cymeradwy a gariwyd ymlaen o'r 

gyllideb ddatganoledig yn 

(89)    0 

Uned Cymorth Gwyddonol ar y Cyd 75 Technoleg olion bysedd trosglwyddo o bell (75)    0 

Cynnydd ym mhrisiau Contractau Fforenseg 31 Er mwyn lliniaru rhag cynnydd disgwyliedig 
mewn prisiau 

(31)    0 

Is-gyfanswm 6,307 Is-gyfanswm (5,414) (447) (446) 0 0 

 
Cronfeydd Cyfalaf wrth Gefn 

       

Ailddatblygu'r Ystad 6,388 (6,388) 0 0 0 0 

System adnabod rhifau ceir yn awtomatig 1,345 (336) (336) (336) (336) 0 

Technoleg 1,590 (1,590) 0 0 0 0 

Arall       

Is-gyfanswm 9,323 Is-gyfanswm (8,314) (336) (336) (336) 0 

     

Cyfanswm Cronfeydd Refeniw wrth Gefn a 
Glustnodwyd 

25,537 Cyfanswm Proffil Gwariant (13,728) (783) (782) (336) 9,907 

 
 

3. Disgrifiad o’r Cronfeydd wrth Gefn Unigol/Eu Diben 
 

3.1 Mae disgrifiad byr o'r cronfeydd refeniw a chyfalaf pwysicaf fel a ganlyn. 
 

3.2 Cronfa'r Heddlu (Cronfeydd wrth Gefn Cyffredinol) 
 

Mae ein profiad gweithredol a'n hegwyddorion plismona cadarn yn argymell y dylai'r 
heddlu gynnal balans Cronfa wrth Gefn Gyffredinol ar lefel o 3% o'r gwariant 
gweithredol gros fel a ganlyn: 

 

• 1% ar gyfer digwyddiadau mawr, 

• 1% ar gyfer risg llif arian parod gweithredol o ddydd i ddydd 

• 1% ar gyfer digwyddiadau anhysbys eraill. 

 

Byddai hyn yn golygu Balans Cronfa wrth Gefn Gyffredinol o tua £9m. Am fod y 
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balans hwn wedi'i ariannu o wargedion cyllidebol bach sydd wedi cronni dros 
flynyddoedd lawer, mae hyn yn gyflawniad sylweddol ac yn adlewyrchu'n gadarnhaol 
ar sefyllfa ariannol yr heddlu. Mae ein profiad o reoli newid a'r angen i fuddsoddi yn y 
byrdymor er mwyn sicrhau arbedion dros y tymor hwy mewn amgylchedd o gyni 
cyllidol wedi dangos bod Cronfa wrth Gefn Gyffredinol lle mae'r risgiau wedi'u 
hasesu yn hanfodol er mwyn cynnal gwasanaeth plismona effeithiol. 
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3.3 Cronfeydd Refeniw Wrth Gefn a Glustnodwyd 
 

Esbonnir y rhesymeg dros y prif Gronfeydd wrth Gefn a glustnodwyd a'u diben isod. 
 

Cronfa Wrth Gefn Iechyd a Llesiant  
Bydd Cronfa Wrth Gefn Iechyd a Llesiant yn sicrhau bod y gwaith ad-drefnu a datblygu 
sefydliadol angenrheidiol yn cael ei wneud er mwyn darparu heddlu cynhyrchiol llawn 
cymhelliant. 

 
Cronfeydd Partneriaeth a Diogelwch Cymunedol y Comisiynydd 
Mae angen y cronfeydd hyn ar gyfer Strategaeth Gomisiynu ac maent yn cynnwys 
gwaith partneriaeth, gwaith dargyfeirio gyda'r grŵp troseddwyr 18-25 oed a chynllun 
braenaru Lleihau Trais yn erbyn Menywod a Merched – cynllun dargyfeirio i ostwng 
aildroseddu. 

 
Yr Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol 
Gwariant neilltuedig yw hwn sy'n trosglwyddo ar draws blynyddoedd ariannol er 
mwyn helpu i gyflawni amcanion yr Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol. 

 
Cronfeydd wrth gefn Penodol eraill gwerth llai na £150,000 
Amrywiaeth o geisiadau cyllidebol bach gan adrannau fel rhan o'r fframwaith 
rheolaeth ariannol sy'n annog darbodusrwydd o fewn cyllidebau datganoledig i gario 
tanwariannau gofynnol ymlaen i achosion busnes cymeradwy i'w cyflawni yn y 
flwyddyn ganlynol. 

 
Uned Cymorth Gwyddonol ar y Cyd (JSIU) 
Mae'r gronfa hon yn ariannu amrywiaeth o fentrau ar y cyd megis costau dadansoddi 
Gyrru dan Ddylanwad Cyffuriau, y system Hidlo ar gyfer Fforenseg a Thechnoleg 
Olion Bysedd Trosglwyddo o Bell. 

 
Cymell Rhanbarthol 
Mae'r gronfa wrth gefn hon yn cynrychioli cyfran o'r cyllid a bennwyd gan y llysoedd 
o atafaelu asedau ac arian parod er mwyn atal troseddwyr rhag elwa ar weithgarwch 
troseddol. Defnyddir yr arian i gynnal gweithgarwch pellach er mwyn tarfu ar 
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weithgarwch troseddol difrifol a chyfundrefnol ledled ardaloedd tri Heddlu De Cymru. 
 

Rhaglen Alluogi Genedlaethol  
Mae'r heddlu yn gweithio gyda Rhaglen Alluogi Genedlaethol y Swyddfa Gartref er 
mwyn safoni seilwaith technoleg ac mae'r swm hwn yn cynrychioli'r broses o newid i 
Microsoft Office 365. 

 
Fframwaith Cymwysterau Addysg yr Heddlu 
Dyma'r cyllid sydd ei angen i ariannu ffioedd dysgu yn ystod blynyddoedd cynnar y 
rhaglen addysg ar gyfer Cwnstabliaid newydd yr Heddlu. 

 
 
 

3.4 Cronfeydd Cyfalaf Wrth Gefn a Glustnodwyd 
 

Mae'r rhesymeg dros y prif Gronfeydd Cyfalaf Wrth Gefn a Glustnodwyd a'u diben fel a 
ganlyn: 

 

Ailddatblygu'r Ystad 
Mae angen y gronfa wrth gefn hon i ariannu'r gwaith o ailddatblygu Pencadlys yr 
Heddlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr a fydd yn cynnwys Cyfleuster Dysgu a Datblygu 
newydd a maes saethu arfau tanio ar y cyd sydd ei angen i fynd i'r afael â 
bygythiadau gweithredol presennol. Ategir y cyllid mewnol gan gyfraniadau 
arfaethedig gan heddluoedd eraill yn yr Uned Arfau Tanio ar y Cyd yn ogystal â 
benthyca darbodus hirdymor. 

 
Technoleg 
Mae angen y gronfa wrth gefn hon er mwyn helpu i ddarparu nifer o lwyfannau 
technoleg integredig er mwyn sicrhau bod y bobl gywir yn y lle cywir ar yr adeg gywir 
gyda'r sgiliau cywir i wella cynhyrchiant ac effeithiolrwydd. 

 
System Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig 
Mae angen y gronfa wrth gefn hon er mwyn uwchraddio ac adnewyddu technoleg 
Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig yn ogystal â sicrhau y gwneir gwell defnydd 
ohoni ym mhob rhan o'r heddlu. Mae hwn yn adnodd pwysig yn y frwydr yn erbyn 
troseddau cyfundrefnol. 

 

4. Tryloywder y Swyddfa Gartref 
 

4.1 Mae canllawiau'r Gweinidog i Heddluoedd hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i 
Gomisiynwyr ddadansoddi eu cronfeydd wrth gefn presennol yn ôl y rhai sydd eu 
hangen ar gyfer hapddigwyddiadau cyffredinol, y rhai sydd eu hangen dros gyfnod y 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a'r rhai sy'n ymestyn y tu hwnt i gyfnod y 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. Dangosir y dadansoddiad hwn yn y tabl isod. 
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Balansau Cronfeydd wrth Gefn Rhagamcanol ar gyfer Cronfeydd 
wrth Gefn a ddelid ar 31 Mawrth 2020 

 Mawrth 

2020 

£000 

Mawrth 

2021 

£000 

Mawrth 

2022 

£000 

Mawrth 

2023 

£000 

Mawrth 

2024 

£000 

Cyllid a ddelir fel cronfa wrth gefn gyffredinol neu 
adnoddau i ddiwallu anghenion eraill o ran gwariant 
yn unol ag egwyddorion cadarn arferion ariannol. 

 
 

 
9,907 

 
 

 
9,907 

 
 

 
9,907 

 
 

 
9,907 

 
 

 
9,907 

 

Cyllid ar gyfer gwariant arfaethedig ar brosiectau a 

rhaglenni dros gyfnod y Strategaeth Ariannol Tymor 

Canolig bresennol. 

 
 

 
15,630 

 
 

 
1,902 

 
 

 
1,119 

 
 

 
336 

 
 

 
0 

 

Cyllid ar brosiectau a rhaglenni penodol y tu hwnt i'r 

cyfnod cynllunio presennol. 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

CYFANSWM 25,537 11,809 11,026 10,243 9,907 

 
 

C. YSTYRIAETHAU CYFREITHIOL AC YSTYRIAETHAU HAWLIAU DYNOL 

Fe'u nodir yn yr Ystyriaethau Ariannol ym mharagraffau 2.1 i 2.2. 

 
 

D. MATERION PERSONÉL, CYFLE CYFARTAL AC AMRYWIAETH  

Dim. 

 
 

E. TREFNIADAU ADOLYGU 

Caiff y Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn ei hadolygu fel rhan o'r broses 

o lunio Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2021-25. 

 
F. RHESTR O BAPURAU CEFNDIR 

CIPFA LAAP bwletin 99 – Gorffennaf 

2014. Y Cod Ymarfer Rheolaeth 

Ariannol. Datganiad Cyfrifon y Grŵp 

2019/20. 
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