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Cyflwyniad
Mae gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu 
yn hollbwysig wrth  gynyddu hyder ac ymgysylltiad y cyhoedd yn y 
gwaith o gadw ein cymunedau’n ddiogel. Mae gweithlu cynhwysol 
lle na cheir anghydraddoldeb a lle y caiff pawb gyfle i fod y gorau 
y gallant fod a chael eu cefnogi i wneud hynny yn allweddol wrth 
sicrhau gwasanaeth heddlu mwy modern ac effeithiol. 

Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn un ffordd y gall Heddlu De 
Cymru fonitro ei gynnydd yn erbyn ein huchelgais i fod yn un o’r 
heddluoedd mwyaf amrywiol a chynhwysol yng Nghymru a Lloegr ac 
yn ddewis gyflogwr. 

Fel heddlu, rydym yn gwasanaethu cymuned y mae 50% ohoni 
yn fenywod. Ein nod yw sicrhau bod ein gweithlu yn adlewyrchu’r 
cydbwysedd hwn. Er bod canran uchel o staff yr heddlu yn fenywod 
(ychydig dros 60%), dim ond 33.5% o’n swyddogion oedd yn fenywod 
ar 31 Mawrth 2021. Rydym yn cydnabod y gwelliannau rydym wedi’u 
gwneud hyd yn hyn ond gwyddom fod angen gwneud mwy i sicrhau 
bod mwy o swyddogion yr heddlu yn fenywod. 

Mae Heddlu De Cymru yn cynnwys swyddogion yr heddlu, sydd, 
fel gweision y Goron, yn gweithredu o fewn Rheoliadau’r Heddlu a 
strwythur tâl y cytunir arno’n genedlaethol, a staff yr heddlu, y mae eu 
tâl, fel cyflogeion Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, yn cael ei bennu yn 
unol â strwythur graddau tâl ar wahân. Caiff y ddwy raddfa gyflog eu 
trafod yn genedlaethol. 

Wrth gymharu tâl canolrifol fesul awr Swyddogion yr Heddlu â thâl 
canolrifol fesul awr staff yr heddlu (ar draws y ddau strwythur tâl ar 
wahân), bwlch cyflog rhwng y rhywiau canolrifol ein gweithlu cyfunol 
yw 20.4%. Mae hyn yn welliant o 1.3% o gymharu â’r un cyfnod yn 
2020. Wrth gymharu cyfraddau canolrifol fesul awr swyddogion yn 
unig, y bwlch canolrifol rhwng y rhywiau yw 0.97% (gostyngiad o 
0.05% o gymharu â 2020) a’r bwlch cyflog canolrifol rhwng y rhywiau 
ar gyfer staff yr heddlu yw 0.62% (gostyngiad o 0.1% o gymharu â 
2020). 

Er mai gwelliannau graddol yw’r rhain, mae’n arwydd o duedd 
gadarnhaol. Caiff ein hymrwymiad i gyflymu cynnydd yn y maes hwn 
ac i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle 
ei amlinellu mewn nifer o ymrwymiadau clir ac uchelgeisiol yng 
Nghynllun Cyflawni’r Prif Gwnstabl (2021 – 25). O dan gyfarwyddyd y 
Prif Gwnstabl, Jeremy Vaughan, a’r Gwir Anrhydeddus Alun Michael, 
mae tîm y Prif Swyddog yn ymrwymedig ac yn frwd dros wella 
cydraddoldeb, cynhwysiant a’r ffordd y caiff y rhywiau eu cynrychioli 
yn y gweithle. 

Mark Stevenson  
Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol
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Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn yr un modd â phob 
cyflogwr sy’n cyflogi 250 o gyflogeion neu fwy. Caiff hyn ei gyhoeddi 
ar ein gwefan ein hun ac ar www.gov.uk.  Mae’n ofynnol i ni adrodd 
mewn chwe ffordd wahanol: cymedr a chanolrif y bwlch cyflog rhwng 
y rhywiau; cymedr a chanolrif y bwlch bonws rhwng y rhywiau (y 
gyfran o ddynion a menywod a gafodd fonws), a nifer y dynion a’r 
menywod yn ôl bandiau cyflog chwarteli. 

Mae adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn ofyniad ar wahân 
i gynnal archwiliad cyflog cyfartal. Nid adolygiad o gyflog cyfartal 
am waith cyfartal mohono. Yn hytrach, mae’n cymharu cyfraddau tâl 
fesul awr ac unrhyw fonws a roddir i’r staff yn ôl rhyw, gan geisio nodi 
unrhyw anghydbwysedd. 

Ym mis Mawrth 2021, roedd Heddlu De Cymru yn cyflogi 2581 o 
aelodau o staff (gan gynnwys Swyddogion Cymorth Cymunedol yr 
Heddlu) a 3211 o swyddogion.  Mae telerau ac amodau gwasanaeth y 
swyddogion a’r staff a gyflogir yn wahanol. 

Crynodeb o’r bwlch cyflog ar gyfer taliadau bonws
Nid oes llawer o gyfle i swyddogion ennill bonws ac yn gyffredinol, 
cânt eu rhoi am dasgau ‘eithriadol o annymunol’, ac yn ôl rheoliadau’r 
heddlu, caniateir talu swm rhwng £50 a £500. Ym mis Medi 2020, 
cyflwynwyd dau gategori bonws arall. Mae un yn cydnabod cyflawni 
a chynnal sgiliau ditectif a chymwysterau i helpu i fynd i’r afael â 
phrinder cenedlaethol o ran sgiliau ditectif. Caiff asesiadau o’r effaith 
ar gydraddoldeb eu cynnal cyn cyflwyno unrhyw bolisi neu daliad 
newydd er mwyn sicrhau na fydd unrhyw effaith andwyol anfwriadol 
ar unrhyw grŵp â nodwedd warchodedig. 

Rhoddir taliadau bonws i staff yr heddlu am waith neu gyfrifoldebau 
ychwanegol, a’r isafswm yw £50 fel arfer. Nid yw Prif Swyddogion yn 
derbyn taliadau bonws. 

Nifer bach sy’n derbyn taliadau bonws ac felly bydd newid bach 
mewn un taliad yn arwain at newid canrannol mawr i’r heddlu. 

Beth yw canolrif a chymedr? 
Pe bai ein holl staff a swyddogion yn sefyll mewn dwy res wedi’u 
rhannu’n fenywod a dynion yn nhrefn eu cyflogau o’r uchaf i’r isaf, 
mae’r canolrif yn cymharu cyflog y fenyw yng nghanol ei llinell hi â 
chyflog y dyn yng nghanol ei linell ef. 

Mae cymedr y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn dangos y 
gwahaniaeth rhwng y gyfradd fesul awr a delir i ddynion a menywod.
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Staff yr Heddlu
Ym mis Mawrth 2021 roedd Heddlu De Cymru 
yn cyflogi 2,581 o Staff yr Heddlu (gan gynnwys 
Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu). 
Roedd 1,010 yn ddynion ac roedd 1,571 yn 
fenywod. Mae hyn yn golygu bod 60.87% o’n staff 
yn fenywod, sy’n gynnydd o 0.13% ers 2020 ac yn 
gynnydd o 0.33% ers 2019.
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Swyddogion yr Heddlu 
Ym mis Mawrth 2021 roedd Heddlu De Cymru 
yn cyflogi 3,211 o Swyddogion yr Heddlu. Roedd 
2,135 yn ddynion ac roedd 1,076 yn fenywod. 
Mae hyn yn golygu bod 33.5% o’n swyddogion 
yn fenywod, sy’n cynrychioli cynnydd o 1.0% ers 
2020 a chynnydd o 1.6% ers 2019. 

39%
61%

Chwartel 1

37%
63%

Chwartel 2

31%
69%

Chwartel 3

22%
78%

Chwartel 4

33.5% Menywod 

66.5% Dynion

Y gyfran o ddynion a menywod 
a gafodd fonws

Cymedr 

Mae dynion yn ennill

6.78%
yn fwy na menywod.

Canolrif

Mae dynion yn ennill

0.97%
yn fwy na menywod. 

19.82%

13.07%

Y gyfran o gyflogeion sy’n ddynion a menywod 
mewn bandiau chwarteli



6

H ED D LU  D E  CYM RU  |  A D RO D D IA D  A R Y BW LC H  CYF LO G RH W N G Y RHYW IAU  2021

Staff yr Heddlu a 
Swyddogion yr Heddlu
Ym mis Mawrth 2021, roedd Heddlu De Cymru yn 
cyflogi 5,792 o Swyddogion a Staff. Roedd 2,647 
yn fenywod ac roedd 3,145 yn ddynion. Mae hyn 
yn golygu bod 45.7% o’n gweithlu yn fenywod ac 
mae’n cynrychioli cynnydd o 0.4% ers 2019. 
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Recriwtio a Datblygu 
Menywod
Rydym yn deall, er mwyn cyflawni ein hymrwymiad 
i sicrhau cymysgedd o 50/50 rhwng y rhywiau 
yn y gweithle, a mwy o gynrychiolaeth ym mhob 
tîm ar bob rheng a phob graddfa, fod angen 
i ni ddenu ac, yn y pen draw, recriwtio mwy o 
fenywod. Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol 
dros y blynyddoedd diwethaf. Mae adroddiadau 
blaenorol wedi nodi bod 29% o’r holl swyddogion 
a ymunodd â’r heddlu yn fenywod ym mis Mawrth 
1998, a’r gyfradd ymuno ar gyfartaledd ar gyfer y 
tair blynedd diwethaf yw 41.2%. 

Wrth i ni gymryd camau tuag at gynyddu 
nifer cyffredinol swyddogion yr heddlu sy’n 
fenywod, rydym hefyd wedi gwneud rhywfaint 
o gynnydd o ran cynrychiolaeth ar bob rheng. 
Mae cynrychiolaeth menywod wedi cynyddu 
3.28% ar gyfraddau cyflog chwarter 2 a 2.55% ar 
gyfraddau cyflog chwarter 4 ers 2019. Mae hyn 
yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd wrth 
ddatblygu ein cronfa o ddarpar ymgeiswyr ar gyfer 
rhengoedd uwch, gyda gwelliant cyffredinol o ran 
nifer y menywod yn ein rhengoedd uchaf. Unwaith 
eto, mae’r gwelliannau cadarnhaol hyn yn raddol 
ac yn cymharu’n ffafriol â heddluoedd eraill yn 
genedlaethol. 

Mae gwaith yn parhau i ddatblygu strategaethau 
gweithredu cadarnhaol ymhellach i gefnogi ein 
strategaethau denu a datblygu er mwyn parhau â’r 
gwelliannau hyn. 
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Casgliad ac argymhellion
Cafodd y ffigurau a nodir uchod eu cyfrifo gan ddefnyddio 
methodolegau safonol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb. 

Cafodd y wybodaeth a gyflwynir ei chasglu ar 31/03/21 ac 
roedd yn ystyried yr holl ddata ar gyfer Heddlu De Cymru ar 
y diwrnod hwnnw neu yn ystod y mis cyn y dyddiad hwn. 

Mae’r bwlch cyflog canolrifol cyffredinol rhwng y rhywiau 
a nodwyd, sef 20.4%, yn cymharu cyflogau fesul awr 
swyddogion â chyflogau fesul awr staff yr heddlu; mae hyn 
yn cymharu staff sy’n gweithredu o dan ddwy set wahanol o 
delerau ac amodau. Y bwlch cyflog canolrifol fesul awr wrth 
gymharu Swyddogion yr Heddlu yn unig yw 0.97% a’r bwlch 
cyflog canolrifol fesur awr ar gyfer staff yn unig yw 0.62%. 

Ein huchelgais o hyd yw ein bod yn adlewyrchu’r 
cymunedau a wasanaethir gennym ac felly rydym yn parhau 
i weithio tuag at sicrhau cymysgedd o 50/50 rhwng y 
rhywiau a chydbwysedd o ran y rhywiau yn ein timau ledled 
y sefydliad. 

Camau a Gymerwyd i Gau’r Bwlch
Ymhlith y camau a gymerwyd gennym yn ystod y 12 mis 
diwethaf mae’r canlynol:

• Monitro ein holl bolisïau a phrosesau yn barhaus i 
sicrhau nad oes effeithiau andwyol ar ein holl grwpiau 
a dangynrychiolir.

• Cynnal ymarfer i annog unigolion i rannu gwybodaeth 
a phrofiadau â ni er mwyn ein helpu i ddeall 
tueddiadau mewn data neu anghysondebau yn ein 
prosesau yn well. 

• Diwygio ein prosesau ar gyfer gwneud cais i weithio’n 
hyblyg, gan ei gwneud hi’n haws gwneud ceisiadau a 
monitro ceisiadau. 

• Parhau i roi arferion da a gydnabyddir ar waith yn 
ein prosesau recriwtio a dethol megis sicrhau paneli 
recriwtio a dethol amrywiol, gan gynnwys aelodau sy’n 
cynrychioli’r ddau ryw, a sicrhau bod ceisiadau am 
swyddi yn aros yn ddienw. 

• Rhoi strwythur llywodraethu newydd ar waith i 
graffu ymhellach ar y ffordd rydym yn datblygu 
gweithlu cynrychioliadol, gan bennu Prif Swyddog 
ac arweinydd ffrwd gwaith ar gyfer pob grŵp a 
dangynrychiolir. 

• Cyhoeddi ein strategaeth “Tuag at weithlu mwy 
cynrychioliadol”. 

• Buddsoddi mewn adnoddau ychwanegol i gefnogi 
ein hymrwymiad i ymgymryd â gweithgareddau 
gweithredu cadarnhaol er mwyn rhoi mwy o ffocws ar 
weithgareddau denu, dethol, ymgysylltu a datblygu. 

Camau pellach i’w cymryd 
Ymhlith y camau pellach i’w cymryd mae’r canlynol: 

Rhoi’r cynlluniau gweithredu a nodir yn ein strategaeth 
“Tuag at weithlu mwy cynrychioliadol” ar waith sy’n 
cynnwys, ond nad yw’n gyfyngedig i: 

• Strategaeth ddenu fwy penodol ac arloesol er mwyn 
sicrhau ein bod yn ymgysylltu â chymunedau a 
dangynrychiolir yn fwy effeithiol.

• Gweithio gyda phartneriaid strategol allweddol gan 
gynnwys ein Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhywiol, 
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, tîm 
cenedlaethol y Rhaglen Recriwtio a sefydliadau AB/
AU i werthuso darpariaethau presennol a llywio dulliau 
arloesol newydd. 

• Cynnal gwaith ymchwil pellach er mwyn deall 
rhwystrau canfyddedig a gwirioneddol i gynnydd 
mewnol yn well.


