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RHAGAIR

BETH YW RHEOLI PERFFORMIAD?
Does dim un model o reoli perfformiad sydd wedi ennill ei blwyf ar draws y gwasanaeth 
heddlu, ond mae’n rhaid i unrhyw fodel neu fframwaith o’r fath fod yn addas at ei ddiben. 
Mae rheoli perfformiad cryf yn y rheng flaen wrth gyflwyno gwasanaethau yn hanfodol ar 
gyfer ennyn ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd. Rhaid i’r heddluoedd amlygu hyblygrwydd 
a’r lefelau uchaf posibl o ymgysylltu â’r cyhoedd, yn ogystal â dirprwyo a datganoli i’r rheng 
flaen, a hynny ar sail systemau atebolrwydd clir.

PAM MAE RHEOLI PERFFORMIAD MEWN PLISMONA YN BWYSIG?
“Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or 
accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, 
intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing.” 
Thomas A. Edison

Mae rheoli perfformiad yn bwysig am ei fod yn sylfaenol i sicrhau bod gwaith plismona’n 
cael ei wneud mewn modd effeithlon ac effeithiol.

Bydd rheoli perfformiad da yn helpu i gael cymaint ag y gellir o’r adnoddau sydd ar gael. 
Mae’n helpu heddlu a’i staff:

• i ddeall a mynegi blaenoriaethau’r llu, yr adran a’r tîm;

• i gael cymaint ag y gellir o’r adnoddau sydd ar gael;

• i nodi meysydd lle nad yw’r blaenoriaethau’n cael eu gwireddu – ac i gymryd camau i roi 
sylw i’r diffyg hwn;

• i ddysgu o lwyddiant ac o fethiant; ac

• i dderbyn risg fel proses sy’n gysylltiedig â nodi blaenoriaethau a llywio’r camau sy’n cael 
eu cymryd gan y rheolwyr.

GWASANAETHAU DIOGELU
Yn adroddiad HMIC, Closing the Gap*, tanlinellwyd gwendidau posibl arwyddocaol ledled y 
wlad o ran gallu’r heddluoedd i gyflwyno rhai gwasanaethau allweddol, sydd gyda’i gilydd yn 
cael eu galw’n wasanaethau diogelu, sef:

• troseddau mawr

• troseddau difrifol a threfnedig

• atal brawychiaeth ac eithafiaeth

• argyfyngau sifil 

• digwyddiadau critigol

• y drefn gyhoeddus

• plismona ffyrdd strategol

*  http://inspectorates.homeoffice.gov.uk/hmic/inspections/thematic/ctg/

Rhagair
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• diogelu pobl sy’n agored i niwed:

 – ymchwilio i gam-drin plant

 – personau ar goll

 – trais domestig

 – diogelu’r cyhoedd.

Mae’n anodd cyfleu llawer o’r heriau i’r gwasanaethau diogelu – ac yn arbennig yr angen i 
sicrhau perfformiad y tu hwnt i ffiniau heddluoedd drwy drefniadau cydweithredol – drwy 
gyfrwng mesuriadau, ac felly nid yw’r maes hwn yn ffitio’n hawdd ym mhrosesau rheoli 
perfformiad y mwyafrif o’r heddluoedd. Mae’r rheiny wedi tueddu i ganolbwyntio ar y 
perfformiad yn ardal yr heddlu, gan ogwyddo tuag at fesuriadau meintiol. Roedd y bylchau 
allweddol o ran rheoli perfformiad a welwyd fel a ganlyn:

• Nid yw’r heddluoedd yn gwbl ymwybodol o’r risgiau y maen nhw’n eu hwynebu oddi 
wrth (yn arbennig) brawychiaeth a throseddwyr difrifol a threfnedig.

• Ychydig yn unig o wybodaeth berfformiad sydd gan y mwyafrif o’r heddluoedd ynglŷn â 
chyflwyno’u gwasanaethau diogelu.

• Ychydig yn unig o heddluoedd sydd â chostau manwl ar gyfer pob un o’u gwasanaethau 
diogelu.

Mae’r her hon yn dal heb ei hateb gan y gwasanaeth yn ei grynswth, ond mae HMIC 
yn canmol yr heddluoedd hynny sydd wedi cymryd yr awenau ac wedi cymryd camau 
defnyddiol ynglŷn â mesur a monitro. Bydd arolygiadau cyfredol Cam 2 gan HMIC 
ar droseddau difrifol a threfnedig a throseddau mawr yn cynnig tystiolaeth a gwersi 
ychwanegol yn y maes hwn.

PLISMONA CYMDOGAETHAU
Nodau Plismona Cymdogaethau (NHP) yw gwella boddhad a hyder, lleihau ofn troseddau a 
datrys problemau lleol ynglŷn â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Yn 2007 cyhoeddodd Tîm y Rhaglen Plismona Cymdogaethau ganllawiau ynghylch rheoli 
perfformiad fel yr oedd yn cyfeirio at NHP. Cafodd y canllawiau hyn eu cyhoeddi yn sgil 
casgliadau gweithgareddau arolygu o fewn yr heddluoedd, ac adeg arolygiad HMIC roedd 
yna lefel uchel o ymwybyddiaeth ymhlith yr heddluoedd fod y canllawiau ar y gweill, ac 
oherwydd hynny amharodrwydd i roi unrhyw newidiadau ar waith rhag ofn i’r canllawiau 
cenedlaethol eu gwrth-ddweud.

Daeth arolygiad 2007 ar NHP o hyd i amrywiadau arwyddocaol mewn prosesau rheoli 
perfformiad, a hynny o fewn heddluoedd a rhyngddyn nhw. Dylai’r canllawiau sydd wedi’u 
cyhoeddi wedyn wneud rhywfaint i ddatrys y gwahaniaethau hyn.

Yn 2008 bydd HMIC yn arolygu NHP eto, ar gais Cymdeithas y Prif Swyddogion Heddlu 
(ACPO) a’r Swyddfa Gartref. Un o themâu’r arolygiad fydd sicrhau bod y canllawiau newydd 
wedi’u rhoi ar waith gan yr heddluoedd.

Adeg yr arolygiad, gwelwyd bod y mwyafrif o’r heddluoedd yn monitro perfformiad eu timau 
cymdogaeth wrth ddatrys problemau lleol troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
Roedd targedau’n cael eu gosod i’r timau cymdogaeth fel rhan o’r drefn, a hynny i sicrhau 
bod achosion yn cael eu datrys, gostwng niferoedd rhai mathau o droseddau, a mynd i’r afael 
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd y cyraeddiadau’n cael eu monitro’n rheolaidd drwy 
adolygu niferoedd y digwyddiadau a oedd yn cael eu riportio yn yr ardaloedd a dargedwyd.

Rhagair
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Roedd rhywfaint o arfer da i’w weld o ran defnyddio arolygon lleol yn effeithiol i ymdrin â 
materion hyder, yn enwedig felly enghreifftiau lle’r oedd yr arolygon yn cael eu cynnal cyn yr 
ymyrraeth ac wedyn, er mwyn cael gwybod beth sy’n gweithio.

Heddlu Avon a Gwlad yr Haf

Mae prosesau a mecanweithiau wedi’u sefydlu i gydnabod a gwobrwyo gwaith 
da. Mae’r staff yn ymwybodol o’r prosesau hyn ond heb wybod bob amser bod 
dyfarniadau’n cael eu gwneud. Mae taliadau ariannol, fel taliadau blaenoriaeth 
arbennig a thaliadau bonws, yn cael eu gwneud os bydd cyfraniadau’r swyddogion yn 
uwch na’r norm. Mae gan y llu ddyfarniadau ar gyfer rheolwr rhawdiau cymdogaeth 
y flwyddyn a thîm NHP y flwyddyn. Mewn un uned reoli sylfaenol (BCU), mae 
cydnabyddiaeth yn cael ei rhoi bob mis drwy gyfrwng tystysgrif a dyfarniad ariannol.

Cafwyd bod rheoli perfformiad ynglŷn â nodau eraill NHP – gwella boddhad a hyder a 
lleihau ofn troseddau – yn fwy ynysig. Nid yw’n ofynnol bod data o’r fath yn cael ei gasglu ar 
lefel y gymdogaeth, a dim ond ar lefel y BCU y mae’r data priodol ar gael gan y mwyafrif o’r 
heddluoedd.

Yn gyffredinol, mae data ar foddhad a hyder yn cael ei gasglu drwy arolygon; byddai angen 
cryn gyfraniad ariannol i wella rhaglenni arolygu lleol nes cyrraedd lefel lle byddai data ar 
gael ar bob cymdogaeth. Mae casglu data ar foddhad a hyder ar lefel y gymdogaeth yn 
haeddu ystyriaeth bellach a buddsoddiad ariannol gan y mwyafrif o’r heddluoedd. Mae yna 
berygl bod y timau’n ymgymryd â gweithgareddau i ymyrryd mewn cymdogaethau heb 
wybodaeth waelodlin a heb gasglu data wedyn, sy’n golygu mai aneffeithiol yw’r gwaith i 
gloriannu’r gweithgareddau.

Cymerodd y broses arolygu i ystyriaeth rywfaint o’r data sydd ar gael am ddeilliannau 
cenedlaethol yn sgil dangosyddion perfformiad statudol a dangosyddion diagnostig 
allweddol ym meysydd boddhad a hyder y cyhoedd. Yn hanesyddol, ychydig o sylw a roddai 
systemau rheoli perfformiad yr heddlu i fesurau o’r fath, gan ganolbwyntio yn hytrach ar 
lefelau’r troseddau a oedd yn cael eu riportio ac ar gosbau yn sgil datrys achosion. Er bod 
y darlun hwn yn newid yn raddol, gwelodd yr arolygiad fod rheoli perfformiad yn dal i 
ganolbwyntio’n bennaf ar fesurau meintiol yn hytrach nag ansoddol.

DYFODOL RHEOLI PERFFORMIAD YN Y GWASANAETH HEDDLU
Bydd rheoli perfformiad yn parhau’n bwysig ar gyfer plismona. Mae’r cyfryngau cenedlaethol 
a lleol, yn gywir ddigon, yn parhau i ymddiddori ym mherfformiad yr heddluoedd, yn 
enwedig felly mewn meysydd lle ceir risgiau mawr. Bydd hyn yn parhau i greu disgwyliad 
ehangach ymysg y cyhoedd y dylid cael lefelau uwch yn y gwasanaethau a gyflwynir. I 
fodloni’r galw hwn ar sail adnoddau sefydlog, bydd angen i’r heddluoedd ddod o hyd i bob 
cyfle sydd ar gael i gynyddu eu heffeithlonrwydd a chynnal eu safonau cyflwyno neu, mewn 
meysydd allweddol, eu gwella.

Mae arolygiadau HMIC wedi nodi bod yna gyfleoedd i’r heddluoedd wneud mwy o’r 
adnoddau sydd ganddyn nhw. Er hynny, yn y dyfodol bydd angen i’r heddluoedd a’r 
awdurdodau heddlu wneud penderfyniadau anodd o ran beth fydd eu blaenoriaethau. Bydd 
fframwaith effeithiol ar gyfer rheoli perfformiad yn caniatáu i’r blaenoriaethau y mae’r 
cyhoedd yn galw amdanyn nhw gael eu dethol mewn ffordd dryloyw a’u cyflwyno yn y pen 
draw mewn amgylchedd lle mae’r risgiau o dan reolaeth.
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RHAGYMADRODD A METHODOLEG

1. Ers canrif a hanner, mae Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi (HMIC) yn gyfrifol 
am archwilio a gwella effeithlonrwydd y gwasanaeth heddlu yng Nghymru a Lloegr, 
gan fod yr Arolygwyr (HMIs) cyntaf wedi’u penodi o dan ddarpariaethau Deddf 
Heddluoedd Sirol a Bwrdeistrefol 1856. Ym 1962, rhoddodd y Comisiwn Brenhinol 
ar yr Heddlu gydnabyddiaeth ffurfiol i gyfraniad HMIC at blismona. Mae HMIs yn 
cael eu penodi gan y Goron ar argymhelliad yr Ysgrifennydd Cartref ac yn adrodd i 
Brif Arolygydd Heddluoedd EM. Y Prif Arolygydd yw prif gynghorydd proffesiynol yr 
Ysgrifennydd Cartref ar blismona ac mae’n annibynnol ar y Swyddfa Gartref ac ar y 
gwasanaeth heddlu. Mae prif ddyletswyddau statudol HMIC wedi’u nodi yn Neddf 
Heddlu 1996. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar wefan HMIC yn http://
inspectorates.homeoffice.gov.uk/hmic/

2. Yn 2006, cynhaliodd HMIC asesiad eang o bob un o’r 43 o heddluoedd y Swyddfa 
Gartref yng Nghymru a Lloegr, gan edrych ar 23 o feysydd gweithgarwch. Dilynodd 
yr asesiad gwaelodlin hwn broses debyg yn 2005 gan greu sylfaen doreithiog o 
dystiolaeth o gryfderau a gwendidau ar draws y wlad. Er hynny, erbyn hyn mae angen 
i HMIC hoelio sylw yn eu gwaith arolygu ar y meysydd hynny mewn plismona nad 
oes llawer o ddata ar gael ar eu cyfer a lle nad oes ffordd ymarferol o bwyso a mesur 
y perfformiad cyfredol a’r rhagolygon ar gyfer gwella heblaw drwy asesiad ansoddol. 
Roedd hyn, ynghyd â’r ffactor holl-bwysig y dylai HMIC ganolbwyntio’u gwaith craffu 
ar feysydd plismona lle mae’r risgiau’n fawr – o ran y risg i’r cyhoedd ac i enw da’r 
gwasanaeth – yn arwain yn anochel at ganolbwyntio ar yr hyn sydd gyda’i gilydd yn 
cael eu hadnabod fel ‘gwasanaethau diogelu’. Yn ychwanegol, mae angen dyfarniadau 
proffesiynol ynghylch rhai agweddau allweddol ar arweinyddiaeth a llywodraethu, lle 
mae rhai mesurau meintiol ar gael ond lle mae asesiad mwy cyfannol yn briodol.

3. Wedi dod i’r casgliad hwn yn fewnol, aeth HMIC ati wedyn i ymgynghori â’r 
rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys y Swyddfa Gartref, Cymdeithas y Prif 
Swyddogion Heddlu (ACPO) a Chymdeithas yr Awdurdodau Heddlu (APA). Daeth 
consensws i’r amlwg y gallai HMIC ychwanegu mwy o werth drwy gynnal llai o 
arolygiadau ond bod y rheiny’n fwy treiddgar. Roedd y rhanddeiliaid yn cytuno â’r 
pwyslais ar wasanaethau diogelu ond gwnaethant gais am i Blismona Cymdogaethau 
(NHP) barhau’n flaenoriaeth i’w harolygu hyd nes y ceir tystiolaeth ei fod wedi’i 
blannu’n gadarn yng ngwaith bob dydd yr heddlu. Rhwng Mawrth a Medi 2007 
cynhaliodd HMIC arolygiad ym mhob un o’r 43 o heddluoedd y Swyddfa Gartref, gan 
ymdrin â’r themâu canlynol:

• rheoli perfformiad;

• NHP; a

• diogelu pobl sy’n agored i niwed.

4. Mae rheoli perfformiad yn weithgaredd sydd i raddau helaeth ynghudd o olwg y 
cyhoedd, er bod perfformiad gwael gan eu heddlu lleol yn effeithio’n uniongyrchol ar 
aelodau’r cyhoedd. Mae’r arolygiad hwn wedi canolbwyntio ar yr angen i’r heddluoedd 
wneud y gorau o’r cyfleoedd i wella’u perfformiad. Cododd yr arolygiad gwestiynau 
hefyd ynghylch a oes gan yr heddluoedd ddarlun cywir o sut maen nhw’n dod ymlaen 
ac o’u gallu i ymateb i newidiadau yn y blaenoriaethau. Dewiswyd y maes hwn i’w 
arolygu am ei fod yn ffactor allweddol wrth sicrhau perfformiad da drwy’r trwch.
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5. Mae HMIC yn defnyddio methodoleg drwyadl a thryloyw i gynnal eu harolygiadau ac 
i ffurfio casgliadau a dyfarniadau. Mae’r holl dystiolaeth yn cael ei chasglu, ei dilysu 
ac wedyn ei hasesu yn erbyn set gytûn o safonau cenedlaethol, ar ffurf meini prawf 
graddio penodol. Er hynny, prif ddiben arolygu yw nid ffurfio barn ond sbarduno 
gwelliannau wrth blismona. Gan hynny, anogir darllenwyr proffesiynol a lleyg i 
ganolbwyntio nid ar y graddau yn y penawdau ond ar y cyfleoedd i wella a nodir yn 
nhestun yr adroddiad hwn.

DATBLYGU ARFERION
6. Yn ogystal ag asesu perfformiad heddluoedd, un o rolau allweddol HMIC yw dod o 

hyd i arferion da a’u rhannu ar draws y gwasanaeth heddlu. Mae llawer o arferion 
da yn cael eu gweld wrth i HMIC gynnal eu hasesiadau ac mae’r rhain yn cael eu 
hadlewyrchu fel cryfder yng nghorff yr adroddiad ar yr heddlu. Yn ychwanegol, mae 
pob heddlu’n cael cyfle i gyflwyno enghreifftiau o’u harferion da. Y meini prawf 
allweddol ar gyfer pob enghraifft yw bod y gwaith wedi’i gloriannu gan yr heddlu a 
bod yr arfer yn hawdd i’w drosglwyddo i heddluoedd eraill (mae pob heddlu wedi 
darparu enw cysylltwr a rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost, rhag ofn bod angen rhagor 
o wybodaeth). Nid yw HMIC wedi gwneud dim gwaith cloriannu annibynnol ar yr 
enghreifftiau o arferion da sydd wedi’u darparu.

SUT I DDEFNYDDIO’R ADRODDIAD HWN
7. Nod allweddol yr adroddiad hwn yw gwella gwaith rheoli perfformiad yn y 

gwasanaeth heddlu. Mae HMIC yn ymwybodol bod y gwasanaeth heddlu yn dal 
yn amgylchedd ymestynnol lle mae amser yn brin i’r holl staff. Aed ati’n fwriadol i 
gadw’r adroddiad hwn yn gryno, ac rydym wedi rhagdybio y bydd gan y darllenwyr 
wybodaeth ymarferol o reoli perfformiad yn yr heddlu. Dyfyniadau uniongyrchol o 
adroddiadau ar heddluoedd yw llawer o’r cynnwys, ac mae’r rhain ran amlaf yn siarad 
drostyn nhw eu hunain heb fod angen testun ategol.

8. Bydd diweddariad ar ddogfen 2004 Managing Police Performance: A Practical Guide 
to Performance Management yn cael ei ryddhau cyn hir gan Gyfarwyddiaeth Heddlu 
a Safonau Troseddau y Swyddfa Gartref. Mae’r canllawiau diwygiedig wedi’u llunio 
gyda chymorth ymarferwyr arbenigol o’r heddluoedd, yn ogystal â chyfraniadau gan 
HMIC, ACPO, APA, y Comisiwn Archwilio, Cymdeithas yr Uwch-arolygwyr, Asiantaeth 
Genedlaethol Gwella Plismona ac eraill. Bydd yn cydategu’r adroddiad hwn ac, 
yn ogystal â bod yn gyfeirlyfr amhrisiadwy i unrhyw un sy’n ymwneud â rheoli 
perfformiad yr heddlu, bydd yn ymhelaethu ar lawer o’r cyfleoedd i wella sydd wedi’u 
hamlinellu yma. Caiff y canllawiau newydd eu cylchredeg i bob heddlu a byddan nhw 
ar gael hefyd ar wefan heddlu y Swyddfa Gartref (www.police.homeoffice.gov.uk/
performance-and-measurement/managing-police-performance).

9. Dod o hyd i welliannau a symud y gwasanaeth yn ei flaen yw’r ffocws, ac felly pan fo 
meysydd i’w gwella wedi’u henwi mae’r enghreifftiau o’r heddluoedd a ddyfynnir yn 
y meysydd hyn yn enghreifftiau cadarnhaol, lle bydd heddlu wedi dod o hyd i ateb 
effeithiol i’r mater. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio’n fwriadol ar syniadau arloesol, 
ac mae’n awyddus i’w datgelu i weithwyr proffesiynol eraill yn yr un maes gwaith.
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10. I helpu’r darllenwyr, mae’r codau lliw canlynol wedi’u defnyddio drwy’r adroddiad i gyd:

DYFYNIADAU O ADRODDIADAU AR HEDDLUOEDD: Dyfyniadau uniongyrchol a 
chyfieithiadau o ddyfyniadau uniongyrchol o adroddiadau unigol gan HMIC ar reoli 
perfformiad heddluoedd. Mae’r adroddiadau llawn ar gael ar wefan HMIC yn  
http://inspectorates.homeoffice.gov.uk/hmic/inspections/programmed_ 
inspections/phase_1_reports_2007/

Datblygu arferion
Mae’r blychau coch yn cynnwys enghreifftiau manylach o arferion sy’n cael eu 
datblygu sydd wedi’u darparu gan yr heddluoedd. Mae HMIC o’r farn bod y rhain yn 
enghreifftiau da o arfer arloesol.

11. Gobeithio y bydd darllenwyr yn gallu ymdopi â chynnwys y ddogfen hon yn weddol 
gyflym, ac os bydd pob un yn dod o hyd i ddau neu dri chyfle posibl ar gyfer gwella yn 
eu heddlu nhw, yna bydd ymdrechion HMIC wedi talu.



1.  
Arweinyddiaeth
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1. ARWEINYDDIAETH

RHAGYMADRODD
1.1 Yn ddi-os, arweinyddiaeth yw un o’r ffactorau pwysicaf wrth sicrhau perfformiad 

effeithiol mewn unrhyw sefydliad. Yn yr adran hon, mae’r cyfeiriadau at 
arweinyddiaeth yn rhychwantu’r sefydliad cyfan o’r prif swyddog i staff gweithredol 
y rheng flaen, y mae’n ofynnol iddyn nhw arwain nid yn unig o fewn yr heddlu ond 
yn aml gyda phartneriaid a’r gymuned. Am fod y maes hwn mor bwysig, mae HMIC 
wrthi’n cynnal arolygiad thematig ar oruchwyliaeth yn y rheng flaen, y ceir adroddiad 
arno ym mis Mai 2008.

1.2 Mae’r arddulliau arwain yn amrywio o’r naill heddlu i’r llall ac, wrth gwrs, o’r naill 
unigolyn i’r llall. Mae angen i arddulliau newid hefyd i fodloni anghenion y dasg 
benodol sydd i’w chyflawni: er enghraifft, mae’r math o arweinyddiaeth y mae ei 
angen i reoli digwyddiad digymell ynglŷn â’r drefn gyhoeddus yn wahanol i’r math 
o arweinyddiaeth y mae ei angen fel aelod o bartneriaeth strategol. Fyddai hi ddim 
yn bosibl nac yn briodol i HMIC geisio pennu model ar gyfer ymddygiad arweinwyr 
yn y ddogfen hon. Yn hytrach, ceisir nodi rhai o’r ymagweddau a’r dulliau y mae’r 
arolygiadau’n awgrymu eu bod yn gweithio’n dda mewn heddluoedd. Mater i’r 
darllenwyr yw defnyddio neu addasu’r syniadau hyn os ydyn nhw’n gweddu’n dda i’w 
hamgylchoedd eu hunain.

BETH YW CRYFDERAU ALLWEDDOL YR HEDDLUOEDD? 
1.3 Rhaid i’r staff gael eu cynnwys wrth ddatblygu blaenoriaethau yn ogystal ag wrth  

eu gwireddu.

Heddlu Swydd Gaer-grawnt

Mae adborth mewnol yn cael ei brif-ffrydio ym musnes y llu, ac roedd amrywiaeth 
o ddulliau ar gyfer sicrhau barn y staff i’w gweld yn amlwg. Mae’r rhain yn cynnwys 
digwyddiadau ‘starburst’ y Bwrdd Gweithredol, dyddiau ‘nôl ar lawr gwlad’ a 
chysylltiadau ym mewnrwyd y llu ar gyfer adborth awtomataidd.

1.4 Mae defnyddio uwch-swyddogion i hyrwyddo themâu allweddol wedi creu 
canlyniadau arwyddocaol. Dylai’r hyrwyddwr fod yn ddigon uchel ei statws i gyflawni 
prosiectau, ond dylai fod ganddo wybodaeth fanwl o’r pwnc dan sylw. Yn gyffredinol, 
gradd y prif uwch-arolygydd yw’r fwyaf effeithiol ar gyfer rôl yr hyrwyddwr.

1.5 Mae systemau’n effeithiol pan fo’r dirprwy prif gwnstabl yn arwain ynglŷn â 
pherfformiad, er enghraifft, gan gadeirio cyfarfodydd perfformiad rheolaidd; ond rhaid 
bod gan y Prif Gwnstabl rôl eglur a gweladwy yn y broses.

1.6 Mae’r perfformiad cryfaf i’w weld mewn heddluoedd lle mae’r staff yn teimlo lefelau 
uchel o gyfrifoldeb personol. Yn y bôn, mae cymhelliant i wneud eich gorau glas a 
darparu gwasanaethau o safon i gymunedau lleol yn gyrru staff yn llawer gwell na 
phwysau gan reolwr llinell. Oherwydd hynny, yr hyn y mae angen i reolwyr llinell 
hoelio sylw arno yw hybu a hyrwyddo hunan-barch y staff a thanlinellu sut mae eu 
gwaith yn effeithio ar y gymuned mewn ffyrdd ymarferol.
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1.7 Cymharol ychydig o flaenoriaethau allweddol sydd gan y lluoedd gorau eu perfformiad, 
ac mae’r rheiny wedi’u diffinio’n glir ac mae pawb yn canolbwyntio ar eu cyflawni.

Heddlu Cumbria 

Mae proses y Gynhadledd Datblygu Perfformiad ar waith ers 18 mis ac mae wedi 
ennill ei phlwyf yn yr heddlu. Mae’r gynhadledd yn cael ei chynnal bob chwarter a 
bydd holl swyddogion ACPO a’r uwch-reolwyr yn bresennol. Bydd cynrychiolwyr yr 
awdurdod heddlu’n bresennol hefyd. Mae’r broses yn caniatáu i’r prif swyddogion 
gyfleu negeseuon allweddol am berfformiad, a chraffu ar y perfformiad gweithredol 
ar draws pob uned reoli sylfaenol (BCU) yn erbyn targedau sydd wedi’u pennu. Mae’r 
prif gwnstabl cynorthwyol (ACC) (gweithrediadau) yn hybu ymagwedd ‘un bach arall’ 
at ddatrys troseddau ac at wella perfformiad; mae hyn wedi sicrhau llwyddiannau 
nodedig yn y 12 mis diwethaf, gan amlygu gwelliant ym mhob categori troseddol bron.

1.8 Mae heddluoedd da yn defnyddio dulliau gwahanol i ymgysylltu’n ystyrlon â’u holl 
staff, er mwyn sicrhau bod y weledigaeth gorfforaethol yn glir ac yn cael ei gwireddu.

Heddlu Dorset 

Mae rhyw 86% o’r rheolwyr wedi manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y broses asesu 
cymheiriaid 360-gradd, y bwriedir iddi wella perfformiad rheolwyr unigol. Mae’r 
canlyniadau cyfrifiadurol newydd gael eu cyhoeddi, gan ymdrin â chymharu ag eraill a 
sgoriau cyfartalog ar draws meysydd gallu, a chan roi proffil arweinyddiaeth personol 
i’r aelodau. Mae’r llu yn bwriadu cynnig hyfforddiant personol i’r rheolwyr hynny a 
gymerodd ran ac sy’n meddwl y gallai fod yn fanteisiol ar gyfer eu datblygiad yn y 
dyfodol.

Heddlu Dyfed-Powys

Ym mis Hydref bob blwyddyn, mae’r heddlu yn cynnal Gweithdy Dyfodol, a gynllunnir i 
ddod â phenaethiaid adrannau at ei gilydd i drafod cyfeiriad strategol yn y dyfodol. Ym 
mis Hydref 2007 caiff y gweithdy hwn ei lywio ymhellach gan asesiad strategol y Model 
Cudd-wybodaeth Cenedlaethol (NIM), a fydd yn sicrhau bod cynnyrch strategol NIM 
yn cael ei ystyried yn llawn gan brosesau cynllunio’r heddlu.

Heddlu Manceinion Fwyaf

Mae adolygiadau gan gymheiriaid yn cael eu hybu rhwng adrannau fel rhan o’r broses 
adolygu chwarterol. Gwelwyd bod hyn yn gweithio mewn amgylchedd lle ceir pwysau i 
sicrhau canlyniadau yn y tymor byr. Mae’r llu yn gobeithio datblygu hyn mewn ffordd a 
fydd yn hybu golwg ystyrlon ar ail-beiriannu prosesau busnes yn y tymor hirach.

Heddlu De Cymru

Mae ymagwedd systemataidd yn annog swyddogion a staff i roi eu sylwadau ar 
lawer o faterion y tu hwnt i bolisïau a strategaethau; ymhlith y dulliau a ddefnyddir 
mae’r arolwg staff ‘Got a question, ask the Chief ’, darllediadau Seren*, y strwythur 
hyrwyddwr cyfathrebu, grwpiau cymorth staff, cyfryngwyr a’r cynllun cyswllt cyntaf.

*

* Rhaglen Newid a Datblygu Heddlu De Cymru
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1.9 Mae angen i gynlluniau ffurfiol cydnabod staff gael eu gweld gan yr holl staff fel 
cynlluniau clir a theg, er inni ganfod bod diolchiadau a llythyrau anffurfiol yr un mor 
effeithiol.

Heddlu Swydd Hertford

Yn BCU Canol Swydd Hertford, mae’r staff yn cael eu gwobrwyo â phin dillad arian 
bach ar lun seren fôr ar ôl cael y llythyr cyntaf gan aelod o’r cyhoedd sy’n sôn am 
‘ansawdd y gwasanaeth’. Mae llythyrau ar ôl hynny yn arwain at lythyr oddi wrth 
bennaeth y BCU i’w ffeil bersonol. Mae’r wobr wedi’i seilio ar stori a briodolir i Loren 
Eiseley (1907-77) am fachgen bach a aeth ati’n systemataidd i fynd â rhai o’r miloedd 
o sêr môr a oedd wedi’u golchi i’r lan gan storm yn ôl i’r môr, gan ddynodi’r gwirionedd 
bod pob gweithred fach yn gwneud gwahaniaeth. Mae’r cynllun, a gychwynnwyd 
gan bennaeth y BCU, wedi dal dychymyg y staff ac mae’n rhoi hwb gwirioneddol i 
ymagwedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

1.10  Mae ‘ffeiriau arloesi’, er enghraifft yn Swydd Stafford, wedi bod yn ddull defnyddiol o 
nodi a datblygu ffyrdd newydd o weithio.

Heddlu Sussex 

Mae yna broses glir o ymgysylltu ac asesu’r risgiau i berfformiad bob mis, pan fydd 
BCU neu adran arbenigol sydd wedi’i henwebu yn cael ei dewis i’w monitro o ran 
perfformiad ac atebolrwydd. 

Mae’r fframwaith yn dryloyw yn yr ystyr bod y BCU neu’r adran berthnasol yn cael 
ei dewis ymlaen llaw a bod tîm adolygu annibynnol yn edrych ar feysydd busnes 
allweddol yn unol â phroses sicrwydd y llu (sydd wedi’i modelu ar dempled arolygu 
HMIC, Going Local 3). Ymgynghorir yn llawn â’r BCU neu’r adran berthnasol ar adegau 
allweddol cyn cyfarfod perfformiad y llu.

Heddlu Gorllewin Mercia 

Mae perfformiad yn cael ei fonitro yn erbyn tri dimensiwn: (a) yn erbyn y targedau sy’n 
gymwys; (b) yn erbyn yr heddluoedd tebycaf a’r partneriaethau gostwng troseddau 
ac anhrefn tebycaf; ac (c) gwelliant parhaus. Yn ôl safonau’r llu, mae cyflawni un yn 
cyfateb i safon efydd, mae cyflawni dau yn cyfateb i safon arian ac mae cyflawni tri yn 
cyfateb i safon aur.

BLE MAE’R PRIF GYFLEOEDD I WELLA?
1.11 Cododd nifer o gymdeithasau staff bryderon yn ystod amryw o arolygiadau ynghylch 

pwysau gormodol ar staff y rheng flaen i ganolbwyntio bron yn llwyr ar dargedau 
rhifiadol. Roedd hyn yn arbennig o wir o ran targedau ar gyfer datrys achosion sy’n 
arwain at gosbau a rhoi hysbysiadau cosb benodedig. Mae angen arweinyddiaeth er 
mwyn canolbwyntio ymdrechion ar wneud gwaith da, nid rhedeg ar ôl rhifau.



2.  Ansawdd  
a maint
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2. ANSAWDD A MAINT

RHAGYMADRODD
2.1 Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r gwasanaeth heddlu wedi sicrhau lefelau uchel 

o berfformiad ar draws llawer agwedd ar blismona; yn benodol, mae lefelau’r 
troseddau niferus wedi’u gostwng yn sylweddol yn genedlaethol (drwy gydweithio â 
phartneriaid), ac mae cyfraddau datrys wedi codi gryn dipyn. Mae’r cyraeddiadau hyn 
wedi’u seilio ar ffocws cryf wrth reoli perfformiad ar ddeilliannau meintiol. Yr her wrth 
ymestyn y ffocws i ansawdd gwasanaethau a boddhad cwsmeriaid yw sicrhau na fydd 
perfformiad meintiol da yn cael ei aberthu.

2.2 Derbynnir yn llwyr erbyn hyn yn y gwasanaeth fod angen gwneud ymdrech 
ychwanegol, yn y dyfodol, i sicrhau bod y cyhoedd yn fodlon ar y gwasanaeth y maen 
nhw’n ei gael ac yn hyderus ynddo. Mae’n galonogol bod pob heddlu yn dangos 
ymwybyddiaeth lawn o’r mater hwn a bod y mwyafrif yn addasu eu systemau er 
mwyn croesawu’r gyfundrefn ansoddol newydd.

2.3 Mae’r dystiolaeth sy’n dod o’r adroddiadau ar arolygiadau yn pwyntio at ffyrdd 
arloesol sydd wedi’u defnyddio gan yr heddluoedd i ddatblygu ffocws ar ansawdd. 
Mae’n amlwg nad yw maint ac ansawdd yn sefyll ar wahân yn llwyr – mae 
dinasyddion am gael eu trin yn broffesiynol ac yn gwrtais pan fydd angen ymateb gan 
yr heddlu ond byddai’n llawer gwell ganddyn nhw beidio â dioddef troseddau yn y lle 
cyntaf.

BETH YW CRYFDERAU ALLWEDDOL YR HEDDLUOEDD?
2.4 Bydd y symudiad tuag at fwy o bwyslais ar ansawdd yn gofyn bod yr heddluoedd a’r 

awdurdodau yn buddsoddi adnoddau, yn enwedig hyfforddiant, yn yr agenda ansawdd.

Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr  

Bernir yn eang fod y llu yn llu ‘Disglair’ ac yn y 12 mis diwethaf mae wedi derbyn 
sawl ymweliad gan heddluoedd eraill a chyrff allanol, sy’n edrych yn benodol ar sut 
maen nhw’n defnyddio Six Sigma, meddalwedd Signals from Noise, a’r Cerdyn Sgorio 
Cytbwys pwrpasol.

Heddlu Gorllewin Mercia

Mae arolygon yn cael eu cynnal gan Heddlu Gorllewin Mercia drwy ddefnyddio 
methodoleg Arolwg Troseddau Prydain (BCS), i ddarparu gwybodaeth sy’n fanylach ac 
yn fwy amserol na’r wybodaeth sydd ar gael yn genedlaethol. Mae’r rhaglen bwrpasol 
Speaks Quality a ddyluniwyd i blannu newidiadau mewn ymddygiad, agwedd ac iaith a 
fydd yn gwella’r gwasanaeth i gwsmeriaid wedi’i chyflwyno i holl staff y ganolfan rheoli 
galwadau, y desgiau blaen a’r desgiau gwasanaeth cyhoeddus. Cafwyd buddsoddiad 
ariannol sylweddol yn y rhaglen hon, gyda 36 o hyfforddwyr wedi’u hyfforddi i fentora 
a chyfarwyddo’r staff ac atgyfnerthu eu dysgu.
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2.5 Mae data cadarn, amserol a chynhwysfawr o arolygon yn un o’r gofynion allweddol ar 
gyfer sicrhau deilliannau ansawdd da. Mae angen i’r heddluoedd fod yn hyderus yn eu 
data, i lawr i’r ardal weithredu ddaearyddol leiaf, ac, o safbwynt gweithredol, i lawr i 
swyddogion unigol.

Heddlu Northumbria 

Mae Northumbria wedi meithrin gallu i helpu’r Ardaloedd rheoli i ddatblygu mesurau 
boddhad a hyder a rheoli perfformiad. Mae dull wedi’i seilio ar arolygon wedi’i 
ddefnyddio i ddod o hyd i’r blaenoriaethau lleol, i fesur hyder yn gysylltiedig â’r BCS 
ac i fonitro argraffiadau o gyflwyno gwasanaethau. Llwyddodd arolwg diweddar, yn 
cynnwys dros 30,000 o holiaduron a anfonwyd at y cyhoedd, i ddenu 53% o ymatebion. 
Mae hyn wedi caniatáu i’r llu roi gwybodaeth i’w 38 arolygydd ardal, gan lywio 
datblygiad ym mhroffiliau’r ardaloedd a helpu i bennu blaenoriaethau lleol, a chan 
ddefnyddio gwybodaeth ddilys a manwl a gasglwyd yn ôl safon gorfforaethol cytûn.

2.6 Mae angen i’r heddluoedd nodi mecanweithiau priodol i feincnodi boddhad a hyder 
o fewn eu cymunedau; byddai paneli o ddinasyddion yn un enghraifft. Mae gan 
awdurdodau heddlu ran bwysig i’w chwarae yn hyn o beth hefyd; er enghraifft, mae 
Awdurdod Heddlu Suffolk yn cynnal cyfarfodydd ‘brecwast busnes’ rheolaidd ag 
aelodau o’r gymuned fusnes leol.

2.7 Mae heddluoedd sydd wedi symud eu ffocws yn effeithiol tuag at ddeilliannau 
ansawdd wedi seilio’r symudiad ar ddadansoddiad manylach o wybodaeth ddiagnostig 
allweddol.

Heddlu Gorllewin Swydd Efrog 

Wedi nodi eisoes bod canolbwyntio ar y troseddwr yn hytrach na’r trosedd yn arwain 
at welliant meintiol mewn perfformiad, mae Gorllewin Swydd Efrog wrthi’n sicrhau 
dealltwriaeth fwy soffistigedig o’r hyn sy’n hybu boddhad cwsmeriaid a’r hyn sy’n 
gwella hyder y cyhoedd. Bydd y dysgu hwn yn ganolog ar gyfer gwaith craffu ar reoli 
perfformiad yn y dyfodol.

Mae rhaglen EXCEL wedi’i chyflwyno er mwyn helpu staff i ddeall agweddau ansoddol 
eu rôl a phwysigrwydd canolbwyntio ar gwsmeriaid a deilliannau cadarnhaol, yn 
fewnol ac yn allanol. Cafodd y rhaglen ei chyflwyno ar ôl archwiliad o’r heddlu cyfan a 
oedd yn canolbwyntio ar berfformiad, ansawdd ac amrywiaeth.

Heddlu Swydd Gaerhirfryn

Daeth Swydd Gaerhirfryn o dan bwysau corfforaethol i ymateb i alwadau di-baid 
gan arweinwyr gweithrediadol am wybodaeth a phrosesau gwell a mwy ystyrlon i’w 
helpu i reoli eu rhan nhw o’r busnes yn well. Mae’r galw ar hyn o bryd yn ymwneud 
llai â dangosyddion lefel-uchel ac yn fwy â gwybodaeth ddiagnostig berthnasol, sy’n 
arbennig o berthnasol ar gyfer rheoli ansawdd y gwasanaeth.

Mae system PROBE (sef arolygu aelodau’r cyhoedd ynghylch ansawdd y gwasanaethau 
sy’n cael eu darparu a rhoi gwybod i staff y rheng flaen am y camau a allai gael eu 
cymryd) wedi’i dylunio i sicrhau bod llais y cyhoedd yn gwneud gwir wahaniaeth a bod 
gwasanaethau yn adlewyrchu dymuniadau’r cyhoedd yn well.
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Datblygu arferion: Gorllewin Swydd Efrog
TEITL: Samplu sicrwydd ansawdd ar hap (QADS)

Y BROBLEM: Mae angen i Heddlu Gorllewin Swydd Efrog ddisgrifio ansawdd y 
gwasanaeth cyhoeddus y mae’n ei gyflwyno, a dangos hynny i’r cyhoedd. Mae angen 
i reolwyr ar bob lefel fod yn hyderus bod swyddogion y rheng flaen yn cyflwyno 
gwasanaeth proffesiynol, cymwys a chwrtais i’r cyhoedd. Byddai’r atebion sydd ar gael 
oddi wrth drydydd partïon yn creu cost arwyddocaol i’r sefydliad.

YR ATEB: Cafodd system TG, QADS, ei datblygu’n fewnol i gynnig ateb ymarferol i’r 
broblem. Mae’n golygu y gall goruchwylwyr fonitro dulliau cyflwyno gwasanaeth a 
dylanwadu arnyn nhw:

•		Bydd	rhingylliaid	yn	cyrchu	tudalen	mewnrwyd,	sydd	wedi’i	llenwi	â’r	digwyddiadau	
rheoli diweddaraf sy’n ymwneud â phresenoldeb swyddogion unigol.

•		Mae	rhingylliaid	yn	cysylltu	dros	y	ffôn	â’r	sawl	sydd	wedi	riportio,	gan	ofyn	deg	
cwestiwn safonol am ansawdd y gwasanaeth a gafwyd.

•		Mae	cwnstabliaid	yn	cael	adborth	gan	eu	priod	ringylliaid	ar	feysydd	i’w	gwella	neu’n	
cael gwybod am y canlyniadau cadarnhaol.

•		Mae’r	data’n	cael	ei	gasglu	gan	yr	adran	adolygu	perfformiad	yn	y	Pencadlys	i	gael	ei	
ddadansoddi ymhellach.

DEILLIANNAU:

•		Mae’n	ofynnol	i	ringylliaid	gymryd	sampl	ar	hap	yn	rheolaidd	o’r	rhyngweithiau	
rhwng y swyddogion a’r cyhoedd.

•		Mae	sylwadau’r	rhingylliaid	wedi	bod	yn	gadarnhaol,	gan	fod	hyn	wedi’u	galluogi	i	
adolygu perfformiad swyddogion.

•		Mae	adrannau	eraill,	megis	lleoliad	troseddau	a	CID,	yn	awyddus	i	ddefnyddio’r	
system yn y dyfodol.

•		Yn	2005/06	dangosodd	Fframwaith	Asesu	Perfformiad	yr	Heddlu	(PPAF)	welliant	i	
radd Gweddol/Gwell ar gyfer parth canolbwyntio ar y dinesydd – sef gwelliant ers 
cael Gwael yn 2004/05.

•		Yn	asesiad	gwaelodlin	HMIC	ar	gyfer	2006,	sicrhaodd	y	llu	Da/Gwell	ar	gyfer	
gwasanaeth cwsmeriaid a hygyrchedd – sef gwelliant ers cael Gweddol yn 2005.

Er nad oes modd priodoli canlyniadau PPAF ac HMIC yn uniongyrchol i QADS, mae yna 
hyder bod QADS wedi helpu i wella gwasanaeth rheng flaen Heddlu Gorllewin Swydd 
Efrog i’r cwsmeriaid.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Mr Malachi Rangecroft – 01924 292093

2.8 Mae defnyddio cerdyn sgorio cytbwys yn ffordd dda i sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng 
deilliannau meintiol ac ansoddol. Er hynny, gall dulliau eraill gael eu mabwysiadu.
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Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr

Mae Gorllewin Canolbarth Lloegr yn cynhyrchu asesiad strategol cynhwysfawr o’r 
perfformiad bob mis. Mae gwybodaeth o’r adran adolygu perfformiad yn drosolwg 
strategol ar berfformiad cyfredol y llu, sy’n rhoi i’r rheolwyr ddata cyfoes a chywir ac 
sy’n helpu i ddod o hyd i gyfleoedd a heriau at y presennol a’r dyfodol. Mae’n amlygu’r 
categorïau hynny o droseddau sy’n cynnig y cyfle gorau i wella ac yn caniatáu i’r 
rheolwyr feincnodi perfformiad eu tîm a sicrhau gwir welliannau dros amser. Mae’r 
llu wedi dangos arferion arloesol wrth ymgorffori data sy’n ymwneud â sicrhau 
cymunedau lleol, gan fynd i’r afael â materion diogelwch, cytgord a hyder.

2.9 Mae gwell hyder yn debyg o gael ei sicrhau os bydd y llu’n defnyddio partneriaid i gael 
gafael ar ddata ychwanegol.

Heddlu Swydd Gaerlŷr

Mae arian wedi’i fuddsoddi mewn arolwg cynhwysfawr o hyder, sicrwydd, hygyrchedd, 
gweladwyedd a chloriannu (CRAVE) ac mae’r llu wrthi’n defnyddio ymagwedd 
aml-asiantaeth at arolygon. Mae hyn yn cael ei oruchwylio gan fwrdd y rhaglen 
diogelwch cymunedol o dan gadeiryddiaeth y Prif Gwnstabl. Mae CRAVE wedi’i fapio’n 
ddaearyddol i nodi cymunedau lle mae angen gwella hyder a boddhad.

Heddlu Glannau Mersi

Cafodd Cynllun Plismona Glannau Mersi 2007/08 ei lunio, gyda’r Awdurdod Heddlu, 
yn sgil dadansoddi cynhwysfawr ac ymgynghori â’r cymunedau. Drwy ddefnyddio 
persbectifau lleol yr awdurdodau lleol, partneriaethau lleihau troseddau ac anhrefn, 
cyrff gwirfoddol a phartneriaid cyfiawnder troseddol, mae’r heddlu’n sicrhau 
dealltwriaeth ehangach o anghenion diogelwch y gymuned. Mae gwybodaeth 
weithrediadol sy’n cael ei chasglu drwy’r flwyddyn hefyd yn llywio’r broses gynllunio. 
Gan ddefnyddio adborth asiantaethau mewnol ac allanol ac adroddiadau ar 
arolygiadau, mae’r heddlu a’r Awdurdod Heddlu yn trafod effaith y canfyddiadau 
drwy’r is-bwyllgor arolygiadau, a ffurfiwyd ym mis Gorffennaf 2006. I ategu’r broses 
gynllunio, mae cofrestr o risgiau strategol yn cael ei datblygu, sy’n llywio cyfarfodydd y 
grŵp rheoli risgiau rhwng y llu a’r Awdurdod.

Heddlu Avon a Gwlad yr Haf

Yn Avon a Gwlad yr Haf, mae arolygon o foddhad cwsmeriaid ac adborth y cyhoedd 
yn llywio cynnydd y llu ym maes canolbwyntio ar y dinesydd. Er enghraifft, mae data 
am Blismona Cymdogaethau (NHP) yn cael ei ddarparu drwy gyfrwng  grŵp o 900 o 
ymatebwyr sy’n cael eu harolygu bob chwarter. Mae’r data/canlyniadau yn cael eu 
bwydo i fwrdd y rhaglen plismona dinasyddion, sy’n eu hystyried er mwyn sicrhau 
gwelliannau wrth gyflwyno gwasanaethau. Y dirprwy brif gwnstabl ac aelod o’r 
Awdurdod Heddlu sy’n cadeirio’r bwrdd hwn ar y cyd. Mae gan yr uned cynllunio a 
gwybodaeth perfformiad gyfrifoldeb hefyd dros gynlluniau busnes, sy’n helpu i greu’r 
cynllun plismona blynyddol, sy’n pennu targedau ac sy’n dod o hyd i alluogwyr. Mae 
sganiau amgylcheddol strategol yn llywio’r cynlluniau strategol yn uniongyrchol 
drwy’r gofrestr o risgiau strategol.

2.10 Mae sicrhau deilliannau ansawdd da yn faes allweddol lle gall yr awdurdodau heddlu 
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ychwanegu gwerth – yn benodol, gweithio gyda’r heddlu i egluro blaenoriaethau a 
disgwyliadau’r cyhoedd.

2.11 Dylai heddluoedd ac awdurdodau ymdrechu i gynnal deialog gyson â’u cymunedau, 
sy’n dyfarnu yn y pen draw a yw’r heddlu’n cyflwyno gwasanaethau o ansawdd well 
mewn gwirionedd.

Heddlu Cumbria 

Mae Cumbria yn defnyddio data o arolygon yn effeithiol, gyda thystiolaeth bendant 
bod canfyddiadau arolygon yn llywio’r gwaith i gyflwyno gwasanaethau. Mae arolygon 
KIN yn cael eu cynnal yn rheolaidd ar draws y llu er mwyn dod o hyd i’r blaenoriaethau 
lleol. Mae buddsoddiad y llu ym mhroses KIN yn llywio’r blaenoriaethau lleol, y mae’r 
camau plismona lleol yn deillio ohonyn nhw. Ailedrychir arnyn nhw wedyn er mwyn nodi 
pa mor llwyddiannus y bu’r gweithgareddau a dylanwadu ar y camau parhaus pan fydd 
angen gwneud hynny. Mae pob dull datrys-problemau ar lefel y gymdogaeth yn cynnwys 
dadansoddi canlyniadau penodol.

2.12 Mae’r heddluoedd wedi manteisio drwy ddefnyddio siopwyr cudd mewn ffordd briodol 
i bwyso a mesur lefelau gwasanaeth i gwsmeriaid.

2.13 Mae angen i heddlu sy’n canolbwyntio ar ansawdd ddatblygu modelau mwy 
soffistigedig o sut mae ei weithgareddau’n effeithio ar gymunedau lleol.

Heddlu Swydd Gaerlŷr

Mae Swydd Gaerlŷr wedi llwyddo i ddatrys targedau cyferbyniol – er enghraifft, mae’r 
fenter a gydnabyddir yn genedlaethol ynglŷn â rhai sy’n dod i’r system cyfiawnder 
troseddol am y tro cyntaf yn mynd i’r afael â thargedau cyferbyniol ar gyfer datrys a 
chosbi, drwy geisio gwyro pobl ifanc rhag dod i mewn i’r system cyfiawnder troseddol.

Heddlu Manceinion Fwyaf

Un her benodol i Heddlu Manceinion Fwyaf yw cyfleu negeseuon mewn ffordd sy’n 
dylanwadu ar ddiwylliant ac sy’n sicrhau bod gwerthoedd y sefydliad yn cael eu deall 
yn gyson, gan gynnwys canolbwyntio ar y dinesydd a’r ymdrech i wella perfformiad 
yn y cyd-destun hwnnw. Un enghraifft yw’r gwaith i ddeall y cysylltiadau rhwng 
perfformiad ynglŷn â throseddau niferus ac NHP a’r effaith y mae digwyddiadau megis 
difrod troseddol yn ei chael ar gymunedau. Mae’r gwaith sydd ar ei hanner ar ‘Charting 
the Way’ yn cydnabod hyn. Mae yna berygl bod aelodau staff yn credu nad yw ymdrech 
gref i wella perfformiad wedi’i gwirio drwy gyfrwng cudd-wybodaeth neu ystyriaethau 
cymunedol.

2.14 Mae’r lluoedd yn debycach o sicrhau ansawdd dda os ydyn nhw’n eu gweld eu hunain 
yn wynebu allan, gan wneud ymdrech gyson i nodi disgwyliadau’r cyhoedd a’u 
bodloni. Un enghraifft dda yw rhaglen Heddlu Gwent ‘Gwrandewch’.

2.15 Mae’r heddluoedd gorau yn fodlon chwilio y tu hwnt i’r gwasanaeth heddlu am ffyrdd 
i wella boddhad a hyder cwsmeriaid.
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BLE MAE’R PRIF GYFLEOEDD I WELLA?
2.16 Nid pob heddlu sy’n ymwybodol o effaith eu gwasanaethau ar grwpiau lleiafrifol. 

Rhaid i’r heddluoedd sicrhau, o leiaf, eu bod yn cydymffurfio’n llawn â’u 
rhwymedigaeth statudol o dan y ddeddfwriaeth ar gydraddoldeb.

Heddlu Swydd Stafford

Mae data o arolygon yn cael ei ddefnyddio yn Swydd Stafford i ddylanwadu ar 
syniadau’r grŵp rheoli perfformiad a dod o hyd i ffyrdd i wella boddhad defnyddwyr. 
Gall y llu ddadansoddi boddhad cwsmeriaid yn ôl pob un o ffrydiau amrywiaeth – hil, 
rhywedd, oedran, crefydd, anabledd a cyfeiriadedd rhywiol – er mwyn dod o hyd i 
resymau penodol dros ddiffyg boddhad ar y gwasanaethau a ddarperir ac ystyried 
ffyrdd i ymdrin â phroblemau. Mae amrywiaeth o ddata, gan gynnwys data o arolygon 
gan MORI, yn cael ei ddefnyddio i ddylanwadu ar flaenoriaethau’r heddlu ar faterion 
ansawdd bywyd a chyflwyno gwasanaethau ar lefel y gymuned.

2.17 Mae yna dystiolaeth bod rhai heddluoedd, ar adegau, wedi colli golwg ar ddeilliannau 
ansoddol eu perfformiad meintiol, mewn ymdrech i gyrraedd targedau ym mha ffordd 
bynnag sydd ar gael. Er enghraifft, mae defnyddio hysbysiadau cosb benodedig mewn 
achosion difrod troseddol yn golygu bod rhai dioddefwyr o dan anfantais wrth hawlio 
am eu colledion.

Heddlu Swydd Gaerhirfryn

Ar y cyd â’r Awdurdod Heddlu, mae Swydd Gaerhirfryn yn gosod targedau realistig 
ac mae’n ymwybodol o’r risg o greu cymhellion croes. Er mwyn lleihau’r perygl o 
droseddoli cyfran fwy o’r boblogaeth (ifanc) wrth geisio datrys achosion a dod â 
throseddau i gyfiawnder, cafodd y targed ar gyfer datrys a chosbi ei osod yn 30% 
ar gyfer 2007/08, sy’n is na’r canlyniad alldro y llynedd, sef 34%. Yn y blynyddoedd 
canlynol, y targed sydd wedi’i osod ar gyfer troseddau caffael yw dim cynnydd, yn 
hytrach na gostyngiad. Mae’r Awdurdod yn cryfhau’r strwythurau ar gyfer craffu ac yn 
edrych ar draws yr holl ddangosyddion perfformiad meintiol ac ansoddol allweddol.

2.18 Mae’r mwyafrif o’r heddluoedd yn tueddu i ymgynghori â’u cymunedau mewn 
ffordd bur ffurfiol, yn flynyddol yn aml a hynny fel arfer mewn cysylltiad â datblygu 
eu cynlluniau plismona. Mae ambell heddlu yn cynnal deialog lawn a pharhaus â’u 
cymunedau, sy’n debyg o arwain at lefelau uwch o foddhad cyhoeddus.

Heddlu Glannau Mersi

Mae Glannau Mersi yn cynnig cyfleoedd i’r cyhoedd gymryd rhan mewn sgyrsiau gwe 
gyda swyddogion dynodedig o bob rhan o’r llu – arweinwyr BCUs ac adrannau cymorth. 
Mae’r sgyrsiau gwe hyn yn cael cyhoeddusrwydd ymlaen llaw; mae’r cyhoedd yn cael 
eu hannog i ofyn cwestiynau am faterion plismona ac mae atebion yn cael eu rhoi. 
Mae’r Prif Gwnstabl hefyd yn cymryd rhan yn yr ymarfer hwn yn rheolaidd.



3. Partneriaeth
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3. PARTNERIAETH

RHAGYMADRODD
3.1 Er bod arferion partneriaeth wedi gwella’n fawr yn y gwasanaeth heddlu dros yr 

ychydig flynyddoedd diwethaf, mae hwn yn faes lle mae nifer o gyfleoedd o hyd i 
wella gweithgareddau’r heddlu ac yn wir deilliannau perfformiad ehangach. Gan fod y 
gwasanaeth heddlu’n symud i amgylchedd ariannol anos, mae’r maes hwn yn cynnig 
nifer o gyfleoedd i’r heddluoedd ddefnyddio’u hadnoddau eu hunain ac adnoddau a 
rennir yn well.

3.2 Nododd Deddf Llywodraeth Leol ac Ymgysylltiad y Cyhoedd ag Iechyd 2007 y sail 
statudol ar gyfer datblygu Cytundebau Ardal Lleol (LAAs) newydd y dechreuir cytuno 
arnyn nhw yn 2008. Mae’r Ddeddf yn rhag-weld y bydd darparwyr gwasanaethau 
lleol, gan gynnwys y gwasanaeth heddlu, yn cydweithio’n agosach er mwyn bodloni 
anghenion eu cymunedau.

3.3 At ei gilydd, da yw’r darlun cenedlaethol, ac mae’r mwyafrif o’r heddluoedd yn 
gweithio’n dda, yn enwedig ar lefel yr uned reoli sylfaenol (BCU) ac ar lefel y 
bartneriaeth lleihau troseddau ac anhrefn (CDRP). Er hynny, ychydig yn unig o 
heddluoedd sydd wedi goresgyn her cydweithio a chydosod targedau ar lefel y 
bartneriaeth strategol. O 2009 ymlaen, bydd yr Asesiad Ardal Cynhwysfawr o dan 
arweiniad y Comisiwn Archwilio yn asesu gallu partneriaid (awdurdodau lleol, iechyd, 
tai, etc), i wireddu LAAs. Caiff HMIC eu cynnwys yn y broses hon er mwyn sicrhau bod 
y gwasanaeth heddlu yn chwarae rhan lawn wrth ddatblygu a gwireddu targedau’r 
LAAs. Mae angen i’r heddluoedd ymgysylltu’n llwyr â’r LAAs er mwyn sicrhau bod 
materion polisi perthnasol yn cael eu cynnwys, y tu hwnt i gyfyngiadau cul troseddau 
niferus ac ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB).

BETH YW CRYFDERAU ALLWEDDOL YR HEDDLUOEDD?
3.4 Mae’r gwasanaeth heddlu yn rym o bwys mewn llawer o fforymau partneriaeth, 

ac mae rhai o’r CDRPs a’r partneriaethau strategol mwyaf llwyddiannus yn cael eu 
cadeirio gan swyddogion heddlu.

3.5 Mae angen i’r gwasanaeth heddlu fod yn sensitif i’r ffaith bod gan bartneriaid eraill 
ffyrdd gwahanol o wneud pethau. Gall fod angen i bartneriaid gael eu tynnu, nid eu 
gwthio.

3.6 Mae heddluoedd effeithiol yn dod â phartneriaid i mewn i broses benderfynu a 
phroses rheoli perfformiad yr heddlu, a bydd y partneriaid yn mynychu cyfarfodydd 
dyrannu tasgau ac weithiau’n ymgymryd â thasgau eu hunain.

Partneriaeth
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Datblygu arferion: Surrey
TEITL: Bwrdd partneriaeth cymunedau diogelach a chryfach – adroddiad ‘deialau a liferi’

Y BROBLEM: Yn sgil cyflwyno’r LAA, y gobaith oedd y ceid mwy o weithio mewn 
partneriaeth, drwy gyhoeddi targedau a blaenoriaethau cyffredin ar gyfer cymunedau 
diogelach a chryfach, yn benodol lleihau troseddau fel y maen nhw’n cael eu mesur 
drwy’r targedau cymharol ar gyfer gostwng troseddau yn Arolwg Troseddau Prydain 
(BCS) sydd wedi’u seilio ar CDRPs. Er hynny, cydnabuwyd drwy’r bwrdd partneriaeth 
cymunedau diogelach a chryfach nad oedd gan CDRPs ymdeimlad mawr o berchnogaeth 
o hyd dros y targed (fel y mae’n cael ei fesur drwy gyfrwng cymharydd y BCS), a’u bod 
yn ansicr sut y gallen nhw effeithio’n llwyddiannus ar y meysydd a oedd yn creu’r risg 
fwyaf o beidio â chyrraedd eu targedau lleihau a oedd wedi’u mandadu’n lleol.

YR ATEB: Mae’r heddlu wedi datblygu adroddiad i asesu risgiau troseddau ar sail 
cymharydd y BCS, sy’n ymrannu fesul bwrdeistref a fesul categori sy’n ffurfio 
cymharydd troseddau’r BCS. Yn ogystal, mae ymchwil y Swyddfa Gartref ar gost 
economaidd a chymdeithasol troseddau yn cael ei chynnwys yn yr asesiad risg i 
sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r troseddau hynny sy’n cael yr effaith fwyaf 
yn gymdeithasol ac yn economaidd.

Mae’r asesiad risg yn gosod elfennau cymharydd y BCS yn eu trefn yn ôl cost 
economaidd a chymdeithasol troseddau. Mae gan bob cell yn y grid (hynny yw pob 
math o drosedd fesul bwrdeistref) ragolwg uchaf ac isaf, wedi’u codio â lliw ar sail y 
targed gostwng troseddau yn y CDRP – gwyrdd os yw’r rhagolygon yn dangos y bydd 
CDRP yn cyrraedd y targed, melyn os yw’r perfformiad wedi gwella ond yn dal yn brin 
o’r nod, a choch os yw’r targed heb ei gyrraedd neu os rhagwelir na chaiff ei gyrraedd.

I gydategu’r adroddiad, mae asesiad strategol a thactegol wedi’i seilio ar y bwrdeistrefi 
yn cael ei gynhyrchu gan bennaeth yr adran dadansoddi cudd-wybodaeth, gan 
ddefnyddio’r asesiad risgiau yn sylfaen ar gyfer asesiad cudd-wybodaeth wedi’i seilio ar 
y bwrdeistrefi o’r meysydd risg a nodwyd.

Yn olaf, mae adroddiad ‘liferi’ yn cael ei gynhyrchu sydd yn y bôn yn cloriannu 
llwyddiant neu ddiffyg llwyddiant y tactegau a ddefnyddiwyd o’r blaen i geisio lleihau 
troseddau ar draws y sir.

DEILLIANNAU: Mae’r ymagwedd yn caniatáu asesiad risgiau manwl ar sut mae pob CDRP 
yn perfformio o’i gymharu â’r targed lleihau troseddau yng nghymharydd y BCS, ac mae 
hefyd yn nodi pa elfennau cyfansoddol yw’r risgiau mwyaf o ran peidio â chyrraedd y targed.

Mae’r ymagwedd yn helpu i danlinellu’r hyn sy’n gweithio, ble a pham, gan ganiatáu i 
wybodaeth a gwersi ynglŷn â mentrau lleihau troseddau gael eu disgrifio’n ffurfiol a’u 
rhannu ar draws ac o fewn CDRPs yn y sir. O ganlyniad, gellir gorfodi’r CDRPs i fod yn 
atebol am eu perfformiad ac am effeithiolrwydd y tactegau (neu’r liferi) maen nhw’n 
eu mabwysiadu er mwyn effeithio ar eu targedau lleihau troseddau.

Mae’r ymagwedd yn golygu bod gan y CDRP fwy o atebolrwydd dros darged PSA1 
y Swyddfa Gartref a mwy o berchnogaeth drosto, lle’r oedd yr atebolrwydd gynt yn 
nwylo’r heddluoedd drwy gyfrwng iQuanta (hynny yw y dadansoddiad o siapiau ac 
ysgolion a bandiau).

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Damon McCarthy, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Gyfarwyddiaeth Cymorth Strategol – 
01483 482737
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Heddlu Swydd Hertford

Mae ymgynghori ac ymgysylltu yn brosesau sydd wedi ennill eu plwyf wrth ddatblygu’r 
cynllun plismona lleol. Mae’r staff, y partneriaid, y gymuned a’r Awdurdod Heddlu yn rhan 
o’r broses, ac mae cyfnod olaf y gwaith gosod targedau’n cael ei wneud mewn grwpiau 
ffocws mewn seminar sy’n cael ei gynnull at y diben hwnnw. Mae troseddwyr ifanc parhaus 
yn nodwedd arbennig yn y cynllun ar gyfer 2007/08 o ganlyniad i gais gan Wasanaeth 
Erlyn y Goron, yn sgil adolygiad o Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Swydd Hertford.

3.7 Mae’n debyg y ceir canlyniadau mwy effeithiol a mwy o foddhad cyhoeddus os caiff y 
partneriaid eu cynnwys yn helaeth wrth bennu blaenoriaethau. Mae gan y partneriaid 
ddata helaeth ar y farn gyhoeddus ac anghenion y cyhoedd na all yr heddluoedd 
ei gyrchu mewn unrhyw fodd arall. Fe allai’r ymagwedd hon arbed llawer o gostau 
arolygu i’r heddluoedd hefyd.

Heddlu Swydd Gaerlŷr

Mae gan CDRPs a’r bwrdd cyfiawnder troseddol lleol gyfundrefnau perfformiad sy’n 
cael eu rhannu gyda’r heddlu sy’n aelodau o’r partneriaethau. Mae bwrdd y rhaglen 
diogelwch cymunedol, sef fforwm sy’n caniatáu i flaenoriaethau strategol gael eu 
cytuno a’u rheoli ar y cyd, yn cael ei fynychu gan swyddogion gweithredol o’r partneriaid 
strategol. Amcanion y bwrdd yw cysoni blaenoriaethau, cyd-drefnu targedau diogelwch 
cymunedol ledled y sir a darparu mesuriadau perfformiad i’r holl bartneriaid. Cefnogir 
y bwrdd gan staff amser-llawn, gan gynnwys swyddog asesu cudd-wybodaeth strategol 
sy’n dod â gwybodaeth o’r CDRPs i mewn i asesiad strategol y llu.

3.8 Mae heddluoedd arloesol yn adolygu ac yn gwneud newidiadau i’w strwythur i 
ganiatáu gwaith mwy effeithiol mewn partneriaethau.

Heddlu Glannau Mersi

Ceir cryn dystiolaeth yn y llu o gyd-lunio blaenoriaethau gyda phartneriaid drwy 
strwythurau’r Cyd-grŵp Gweithredu Plismona Cymdogaethau (NHP). Mae hyn yn 
arwain at rannu targedau a rhannu atebolrwydd ar gyfer gweithredu, ac mae llawer o 
dystiolaeth yn cael ei darparu o drafodaethau â’r partneriaid drwy gydol yr arolygiad 
NHP. Mae datblygu blaenoriaethau ar y cyd fel hyn wedi datblygu nes cyrraedd pwynt 
lle mae’r strwythurau’n cael eu cyfarparu ar y cyd er mwyn cyflawni gweithgareddau 
allweddol, er enghraifft yn St Helens lle cafodd arian a phersonél eu hail-drefnu yn 
yr heddlu ac yn sefydliadau’r partneriaid er mwyn gwireddu’r deilliannau a nodwyd. 
Roedd hyn yn fwyfwy amlwg hefyd yn Ne Lerpwl yn ei strwythurau diwygiedig ar gyfer 
rheoli cymdogaethau.

BLE MAE’R PRIF GYFLEOEDD I WELLA?
3.9 Nid yw cynlluniau integredig ar lefel CDRPs ac LAAs wedi’u sefydlu’n llawn ar 

draws y gwasanaeth. Nid yw llawer o dargedau CDRPs ac LAAs yn ddim mwy na 
chyfanswm targedau unigol pob partner. Mae hynny’n golygu bod partneriaid yn dal i 
ganolbwyntio ar eu deilliannau eu hunain, yn hytrach na chroesawu’r bartneriaeth fel 
gwir gyd-fenter.
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Partneriaeth

Datblygu arferion: Swydd Gaerlŷr
TEITL: Sicrhau perfformiad ardderchog yng Nghaerlŷr

Y BROBLEM: Cyd-drefnu tasgau a datrys problemau drwy waith aml-asiantaeth.

YR ATEB: O dan gynllun peilot 101 y Don Gyntaf, penderfynodd partneriaeth Dinas 
Caerlŷr  a Rutland greu dwy swyddfa diogelwch cymunedol aml-asiantaeth (ICSBs) i 
gyd-drefnu ac i fonitro tasgau aml-asiantaeth ac i hybu ymagweddau partneriaeth at 
faterion datrys problemau a oedd yn codi o ddadansoddi data o’r ganolfan alwadau 
101, ar y cyd â data o systemau data swyddfa gefn yr heddlu a’r awdurdodau a oedd 
eisoes ar gael.

Yn y ddinas, mae bwrdd APEL yn cadw llygad yn barhaus ar sut mae gwasanaethau’n 
cael eu cyflwyno o dan gategorïau 101 ym meysydd diogelwch cymunedol ac ASB. 
Drwy reoli perfformiad y gwasanaethau hynny, ei nod yw gwella lefelau boddhad 
cwsmeriaid ar gyfer yr heddlu, yr awdurdod lleol a’r asiantaethau sy’n bartneriaid iddyn 
nhw. Mae’r bwrdd yn cael ei gadeirio gan gyfarwyddwr gwasanaethau Cyngor Dinas 
Caerlŷr  sy’n gyfrifol am ddiogelwch cymunedol, a phennaeth BCU yr Ardal Ganol yw’r 
is-gadeirydd.

Drwy ddefnyddio cysyniad sicrhau plismona ardderchog yn y llu ac ymagweddau 
CompStat/CityStat a ddaeth o Efrog Newydd, cafodd APEL ei greu mewn partneriaeth 
â chyngor y ddinas i sicrhau mai’r perfformiad wrth gyflwyno gwasanaethau, 
mesuriadau gwaelodlin boddhad a chytundebau lefel gwasanaeth fydd y sail ar gyfer 
pob adroddiad a gynhyrchir gan yr ICSB. Mae wedi creu ymagwedd dryloyw lle mae’r 
heddlu a’r partneriaid yn cael yr wybodaeth gywir am eu priod adran/sefydliad ac yn 
nodi atebion.

DEILLIANNAU: Mae bwrdd APEL yn cael cyflwyniadau bob chwe wythnos gan yr 
ymchwilwyr cymunedol yn yr ICSB ar y canlynol:

•		pryderon	a	nodir	drwy	asesiad	tactegol	yr	ICSB	bob	pythefnos;	ac

•		arferion	gwaith,	cynlluniau	ac	ymyriadau	arloesol	a	llwyddiannus	sydd	wedi	cyfrannu	
at fynd i’r afael â phroffil mater neu broblem sy’n dod i’r amlwg ac sydd wedyn 
wedi’u mabwysiadu gan y cyd-grŵp rheoli ar ôl i asesiad tactegol yr ICSB dynnu sylw 
atyn nhw.

Mae’r canlyniadau hyd yn hyn yn dangos bod yr ymagwedd newydd wedi cryfhau 
arferion gwaith presennol y bartneriaeth, ymatebolrwydd i faterion lleol ac 
atebolrwydd. Mae ymgynghori cyhoeddus ac adborth i’r cymunedau ar y cynnydd 
wedi dangos gwell hyder cyhoeddus yn yr ymrwymiad i fynd i’r afael ag ASB yn y 
ddinas, ac wedi rhoi hwb i unigolion ffonio 101 yn hytrach na ffonio’r heddlu bob 
tro. Mae’r ffigurau ar gyfer Ionawr 2007 yn dangos bod cyfanswm y galwadau i 
101 sy’n gysylltiedig ag ASB 28% yn uwch tra oedd galwadau i’r heddlu 12% yn is; 
roedd galwadau i’r heddlu am ASB yn gysylltiedig ag yfed a chyffuriau i lawr 87%, tra 
gwelwyd cynnydd aruthrol yn y galwadau i ganolfan alwadau 101 o 273%.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Natalie Smith, Rheolwr ICSB – 0116 222 2222, est 6655



Arolygiad cenedlaethol o reoli perfformiad gan Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi 2007 – Gwersi a ddysgwyd 25

Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr

Mae dadansoddwyr yn defnyddio amryw o ffynonellau data i fwydo’u hasesiadau a’u 
cynhyrchion. Mae’r rhain yn cynnwys data gan yr awdurdodau lleol, y gwasanaeth 
tân ac achub, y gwasanaeth ambiwlans, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a 
thimau gweithredu ar gyffuriau. Mae rhai dadansoddwyr yn cael gweld gwybodaeth 
‘ffynhonnell agored’ drwy gyfrwng y rhyngrwyd.

3.10 Mae angen i’r heddluoedd feithrin eu perthnasoedd â dirprwy gyfarwyddwyr 
swyddfeydd rhanbarthol y llywodraeth er mwyn sicrhau gwell gweithredu a gwell 
integreiddio â blaenoriaethau cenedlaethol. Mae gan swyddfeydd y llywodraeth ran 
allweddol i’w chwarae wrth gefnogi CDRPs ac LAAs, y mae angen i’r heddluoedd fod 
yn ymwybodol ohoni nhw a’i hybu.

3.11 Dylai’r heddluoedd sicrhau, o leiaf, na fydd yr un o’u blaenoriaethau yn gwrthdaro â 
blaenoriaethau eu partneriaid. Mae’r heddluoedd gwell yn sicrhau bod blaenoriaethau’r 
heddlu a’u partneriaid yn cynnal ac yn ategu ei gilydd. Mae cyfiawnder ieuenctid ac 
adsefydlu yn sgil cyffuriau  yn ddwy enghraifft o feysydd lle mae’r mater hwn yn 
arbennig o bwysig.

3.12 Yn ôl pob golwg, ychydig yn unig o heddluoedd a oedd yn ymwybodol o’r set newydd 
o ddangosyddion cenedlaethol, neu o effaith yr Asesiad Ardal Cynhwysfawr o dan 
arweiniad y Comisiwn Archwilio.

Partneriaeth



4.  Awdurdodau 
heddlu
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4. AWDURDODAU HEDDLU

RHAGYMADRODD
4.1 Bwriedir i’r darnau allweddol o ddeddfwriaeth o ran dyletswyddau’r awdurdodau 

heddlu mewn perthynas â rheoli perfformiad: sicrhau bod gwasanaeth heddlu 
effeithlon ac effeithiol yn cael ei gynnal; sicrhau gwelliannau parhaus ym 
mherfformiad yr heddlu; a chael barn y bobl leol ar faterion plismona. Yn ymarferol, 
mae hyn yn golygu bod rhaid i awdurdodau sicrhau bod adnoddau’r heddlu yn cael eu 
cyfeirio i roi sylw i’r materion pwysicaf (sy’n cael eu pennu drwy ymgynghori lleol yn 
ogystal â thrwy flaenoriaethau gweithredol a gwleidyddol) a bod yr adnoddau hynny’n 
gwireddu’r deilliannau a ddymunir. Serch hynny, yn achlysurol nid yw’n glir ble mae’r 
llinell yn cael ei thynnu rhwng cyfrifoldebau statudol awdurdod ac annibyniaeth 
weithredol y Prif Gwnstabl. Ar hyn o bryd nid yw HMIC yn gyfrifol yn statudol am 
arolygu awdurdodau heddlu, er y byddai darpariaethau yn y Mesur Cyfiawnder 
Troseddol a Mewnfudo sy’n mynd drwy’r Senedd ar hyn o bryd yn rhoi pŵer i’r 
Arolygiaeth gynnal arolygiadau o’r fath yn y dyfodol. Gan hynny, canolbwyntiodd 
yr arolygiad o reoli perfformiad ar ba mor dda yr oedd pob heddlu yn annog yr 
awdurdodau heddlu i ymgysylltu â phrosesau rheoli perfformiad ac yn hwyluso gwaith 
craffu annibynnol.

4.2 Mae yna dystiolaeth bod heddluoedd ar eu hennill o gael awdurdod heddlu gwybodus, 
annibynnol ac ymwthiol.

BETH YW CRYFDERAU ALLWEDDOL YR HEDDLUOEDD?
4.3 Yn aml mae gan aelodau unigol o awdurdodau gyfrifoldebau sydd wedi’u halinio ag 

unedau rheoli sylfaenol (BCUs), gan feithrin perthnasoedd gweithio â’r staff allweddol.

Heddlu Caint

Mae Awdurdod Heddlu Caint (KPA) wedi cyplysu aelodau o bwyllgor perfformiad 
yr heddlu â phob un o chwe BCU y llu, ac yn disgwyl i’r aelodau gydgysylltu a 
chydweithio’n agos â’r arweinydd perthnasol. Er mwyn datblygu’r berthynas allweddol 
hon ymhellach, mae’r heddlu a KPA wedi cytuno y bydd arweinwyr y BCUs ac aelodau 
cyswllt KPA yn cyfarfod yn ffurfiol (heblaw unrhyw strwythur cyfarfodydd arall) 
unwaith y chwarter i drafod perfformiad a materion perthnasol eraill.

Heddlu Swydd Nottingham

Mae’r heddlu’n rhoi cymorth priodol i’r Awdurdod Heddlu i’w alluogi i graffu ar 
berfformiad. Mae hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth reoli gynhwysfawr a defnyddio 
adroddiadau eithriadau ar gyfer troseddau niferus, gan gynnwys cael ‘datryswyr’ 
troseddau niferus yn bresennol yn y bwrdd craffu perfformiad. Mae’r Awdurdod hefyd 
wedi mynd ati i wahodd partneriaid – gan gynnwys aelodau o’r bwrdd cyfiawnder 
troseddol lleol, Gwasanaeth Erlyn y Goron a’r bartneriaeth i leihau anafiadau ar y 
ffyrdd i’r bwrdd craffu i helpu’r heddlu, gan eu dal yn atebol am berfformiad a hybu 
gwaith i osod targedau ar y cyd.

Awdurdodau heddlu
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Awdurdodau heddlu

4.4 Mewn rhai ardaloedd, mae gan aelodau unigol o awdurdodau y prif gyfrifoldeb dros 
themâu allweddol megis diogelu pobl sy’n agored i niwed a Phlismona Cymdogaethau.

Awdurdod Heddlu Surrey 

Mae Awdurdod Heddlu Surrey (SPA) yn ymdrechu i sicrhau eglurder llwyr ynglŷn â 
rolau a chyfrifoldebau’r SPA a’r heddlu ar faterion perfformiad. Mae calendr ar y cyd 
rhwng yr awdurdod a’r llu yn cynnig map llwybr ar gyfer agenda perfformiad ac agenda 
pennu targedau. Mae’r SPA yn rheolaidd yn monitro perfformiad y llu yn ei banel cyllid 
a pherfformiad, ac mae gan holl aelodau’r SPA gyfle dirwystr i weld gwefan SPECS 
(gwybodaeth berfformiad), er mwyn cael yr wybodaeth lawn am berfformiad fesul 
chwarter.

Mae aelod o’r SPA wedi’i ddyrannu i bob BCU, ac mae’r rhain yn cyfarfod â phenaethiaid 
y BCU yn rheolaidd i drafod perfformiad. Mae’r dirprwy gyfarwyddwr cymorth 
strategol (sy’n cymryd yr awenau o ran perfformiad) yn mynychu’r panel cyllid a 
pherfformiad yn rheolaidd, ac mae aelodau’r SPA yn dweud bod ganddynt fynediad 
hwylus a dirwystr i ddata a gwybodaeth rheoli perfformiad.

Awdurdod yr Heddlu Metropolitanaidd

Mae gan Awdurdod yr Heddlu Metropolitanaidd (MPA) sawl is-grŵp ar themâu 
penodol, sy’n edrych ar berfformiad ac arferion mewn maes penodedig. Un enghraifft 
yw fforwm trais domestig yr MPA sy’n cael ei fynychu gan aelodau allweddol o’r 
gymuned; ym mhob cyfarfod ceir cyflwyniadau gan ddau o’r penaethiaid bwrdeistref a 
wahoddir i fod yn bresennol.

4.5 Mae’r awdurdodau yn manteisio’n sylweddol ar eu gallu mewnol eu hunain i 
ddadansoddi perfformiad, sy’n caniatáu iddyn nhw wneud gwaith craffu mwy 
effeithiol a herio’n well ac yn eu galluogi i nodi a phennu targedau i’r heddlu.

BLE MAE’R PRIF GYFLEOEDD I WELLA?
4.6 Nid pob heddlu sy’n defnyddio cysylltiadau eu hawdurdod â chymunedau lleol i lywio 

eu gwaith pennu blaenoriaethau.

4.7 Nid fydd awdurdodau yn cael eu cynnwys bob amser ar gychwyn cyntaf y broses o 
bennu blaenoriaethau.



5.  Strwythur 
a phrosesau 
heddluoedd
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5. STRWYTHUR A PHROSESAU HEDDLUOEDD

RHAGYMADRODD
5.1 Yn y 43 o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr, mae trefniadau mewnol yn amrywio 

o gyfundrefnau dan reolaeth ganolog, wedi’u cyfeirio gan CompStat, i systemau 
datganoledig iawn o reoli perfformiad. Gwelodd yr arolygiad fod dau ben y sbectrwm yn 
cydberthyn â lefelau da o berfformiad o ran deilliannau. Y ffactor holl-bwysig yw creu 
lle ar gyfer gweithredu lleol o fewn fframwaith corfforaethol clir. Mae sut y gwneir hyn 
yn dibynnu wedyn ar strwythur cyffredinol ac arddull arwain pob heddlu unigol. Dwy 
agwedd neilltuol ar reoli perfformiad yw yn gyntaf sicrhau bod  targedau ac amcanion 
cyfredol yn cael eu cyrraedd, ac yn ail hybu datblygiad ffyrdd newydd o weithio.

5.2 O ran rheoli a chyrraedd amcanion cyfredol, nododd HMIC fod gan y mwyafrif llethol 
o’r heddluoedd fecanweithiau effeithiol. Fel rheol gyffredinol, roedd yr heddluoedd a’u 
staff yn ymwybodol o’u blaenoriaethau, yn monitro’r gwaith i wireddu’r rhain ac yn 
cymryd camau effeithiol cynnar pan oedd eu hangen. Nodwyd bod systemau wedi’u 
datblygu’n llawer gwell o amgylch meysydd busnes yr uned reoli sylfaenol (BCU) – ac 
yn benodol lleihau troseddau ac ymchwilio – sydd wedi creu dau ganlyniad anfwriadol. 
Yn gyntaf, nid yw rhai meysydd busnes pwysig eraill yn cael digon o sylw, yn enwedig 
y gwasanaethau diogelu. Yn ail, mae gormod o bwyslais ar faterion troseddau niferus 
wedi arwain at ambell gymhelliant croes – mae rhai staff yn dod o dan bwysau 
sylweddol i sicrhau canlyniadau rhifiadol gan deimlo bod eu disgresiwn wrth weithio 
(er enghraifft, i ddatrys sefyllfa heb droi at broses fel rhybudd neu hysbysiad cosb 
benodedig) wedi’i ddileu.

5.3 O ran datblygu ac integreiddio ffyrdd newydd o weithio, eithaf cymysg yw’r darlun 
cenedlaethol. Mae HMIC yn canmol yr heddluoedd hynny sy’n fodlon archwilio a 
herio’u prosesau cyfredol a chwilio am ffyrdd newydd o weithio. A dweud y gwir, 
er mwyn i heddlu ennill gradd Ardderchog yn yr arolygiad hwn roedd yn rhaid iddo 
ddangos arloesedd a bod yn esiampl ddisglair i heddluoedd eraill. Mae HMIC yn gweld 
yn gyson bod yna berthynas rhwng heddluoedd arloesol a pherfformwyr da.

BETH YW CRYFDERAU ALLWEDDOL YR HEDDLUOEDD? 
5.4 Mae trefniadau’n gweithio’n dda pan fydd cyfarfodydd rheoli perfformiad yr heddlu 

yn cynnwys penaethiaid BCUs a phenaethiaid yr holl unedau eraill sy’n cael eu dal yn 
atebol drwy’r un dulliau, ac yn hoelio sylw ar nodau’r llu.

5.5 Mae angen i bortffolios Prif Gwnstabliaid Cynorthwyol (ACCs) gael eu cyplysu’n glir â 
meysydd gweithredu, gyda chyn lleied â phosibl o orgyffwrdd rhwng eu cyfrifoldebau.

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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Datblygu arferion: Glannau Mersi
TEITL: Fframwaith rheoli perfformiad y BCUs

Y BROBLEM: Nodwyd nad oedd yr heddlu, er eu bod yn monitro perfformiad y BCUs 
yn rheolaidd, mewn gwirionedd yn gallu nodi a deall y gweithgareddau plismona hynny 
a allai fod yn dylanwadu ar berfformiad, a thrwy hynny ffocysu gweithgarwch ar eu 
gwella. Yn ychwanegol, cyfyngedig iawn oedd y gwaith i nodi a rhannu arferion da.

YR ATEB: Ar ddiwedd y mis mae pob tîm rheoli’n mynychu cyfarfod perfformiad, o 
dan gadeiryddiaeth yr ACC (gweithrediadau). Yn ogystal ag archwilio perfformiad 
y mis blaenorol a pherfformiad y flwyddyn hyd yn hyn, o’i gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol a’r targed, mae gwaith dadansoddi darogan yn cael ei ddefnyddio i nodi 
risgiau sy’n dod i’r amlwg ac sy’n dod yn agos. Cymherir â’r heddlu tebycaf (MSF) ac 
â’r BCU debycaf er mwyn rhoi cyd-destun ac mae yna gyfleoedd i ymweld â BCUs 
sy’n perfformio’n well. Cyn y cyfarfod, mae risgiau sy’n dod i’r amlwg (neu sy’n 
parhau) wedi’u nodi yn barod ac mae gwaith arolygu tactegol wedi’i wneud ynglŷn â 
chategorïau penodol o droseddau; mae hyn yn cynnwys gwirio cyfarfodydd y Model 
Cudd-wybodaeth Cenedlaethol (NIM), prosesau a fframweithiau atebolrwydd. Mae 
dealltwriaeth swyddogion y rheng flaen yn cael ei gwirio drwy ymweld â briffiadau 
shifft a thrwy gyfweliadau personol. Mae gwaith i wirio cydymffurfio ac i sicrhau 
ansawdd gweithgareddau ymchwilio yn cael ei wneud drwy samplu detholiad o 
ffeiliau troseddau; mae yna waith craffu hefyd ar ganlyniadau archwiliadau fforensig 
ar leoliadau ac ar reolaeth pecynnau fforensig. Mae adolygiadau gweithrediadol mewn 
amser go iawn yn cael eu cynnal hefyd, sy’n golygu bod staff mewn dillad cyffredin yn 
patrolio ardaloedd troseddau ar adegau allweddol, er mwyn cynnal archwiliad gweledol 
o’r gweithgarwch plismona o safbwynt yr effaith ar y gymuned.

Yng nghanol pob mis, mae cyfarfod perfformiad ar thema benodol yn cael ei gynnal, 
gyda’r un aelodaeth a’r un cadeirydd eto.

Cydategir y gyfundrefn perfformiad hon ag adolygiadau chwarterol o’r BCUs, sydd 
wedi’u seilio ar fframwaith Going Local 3 (GL3). Mae hunanasesiad cyn yr adolygiad, 
sy’n defnyddio cwestiynau o lawlyfr GL3, yn cael ei brofi gan dîm arolygu, drwy 
fynychu cyfarfodydd allweddol, briffiadau a chyfweliadau.

Mae diwrnod arolygu’r ACC yn dilyn agenda clir, gan gynnwys y newyddion diweddaraf 
oddi wrth y timau rheoli ar gynllun gweithredu’r chwarter blaenorol ynghyd â’r 
risgiau perfformiad cyfredol a’r rhai a ragwelir. Mae cyflwyniadau gan staff allweddol 
a grwpiau ffocws, a chyfweliadau â nhw, yn llywio canfyddiadau’r dydd yn ogystal â 
pharatoi’r staff ar gyfer arolygiadau GL3 go iawn.

Mae canfyddiadau’r arolygiad yn cael eu cynhyrchu ar y fformat a ragnodir yn llawlyfr 
GL3, gan nodi pwyntiau bwled ‘cadarnhaol’ a ‘maes i’w wella’ yn y peuoedd perthnasol. 
Mae’n ofynnol i’r BCU ddatblygu cynllun gweithredu, sy’n llywio sylfaen yr adolygiad 
canlynol.

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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DEILLIANNAU: Parhau i ddatblygu y mae’r fframwaith rheoli perfformiad. Cafwyd 
gostyngiadau sylweddol ar draws yr holl gategorïau troseddau allweddol o’u cymharu 
â’r un cyfnod y llynedd, gan gynnwys y ffigurau isaf ers dros ddwy flynedd ar gyfer pob 
trosedd a throseddau treisiol. Er hynny, mantais arwyddocaol arall yw bod y fframwaith 
wedi cynhyrchu ymagwedd newydd at ddeall perfformiad ar lefel y BCU. Mae mwy o 
waith craffu’n cael ei wneud wrth archwilio’r gweithgareddau hynny sy’n dylanwadu ar 
berfformiad (ar lefel yr unigolyn a’r tîm) a cheir ymwybyddiaeth lawer gwell a mesur 
llawer gwell o sicrwydd ansawdd a gwirio cydymffurfedd gan y BCUs eu hunain, ar 
draws gweithgareddau lleihau ac ymchwilio.

Mae’r ymdrech hon a’r canolbwyntio di-baid ar berfformiad wedi’u seilio ar ddatblygu 
llyfryn perfformiad corfforaethol a anelir at benaethiaid BCUs a’u timau. Mae’r 
llyfryn wedi’i gydategu â chanllawiau penodol gan yr ACC (gweithrediadau) am ei 
ddisgwyliadau yntau yn nhermau’r manylion a’r gwaith paratoi y mae eu hangen ar 
gyfer cyfarfodydd perfformiad perthnasol.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Uwch-arolygydd Mike Edgley, Uned Cymorth a Chyd-drefnu Ardaloedd,  
Y Pencadlys – 0151 777 8149

Heddlu Dyffryn Tafwys

Yn Nyffryn Tafwys mae gwaith dadansoddi cymharol yn cael ei wneud yn gyson ar lefel 
yr heddlu/BCU/ardal heddlu lleol (LPA) yn ystod cyfarfod y grŵp perfformiad. Anogir 
penaethiaid  BCUs ac LPAs i chwilio am arferion da mewn BCUs ac LPAs cyfagos yn 
ogystal â’r rhai yn eu teulu nhw o BCUs a’u partneriaethau lleihau troseddau ac anhrefn 
(CDRPs). Mewn cyfarfod o un BCU a fynychwyd gan y tîm arolygu, roedd yn amlwg bod 
llawer o feincnodi yn erbyn BCUs yn yr MSF a’r heddluoedd cyfagos wedi’i wneud a bod 
nifer o gyfleoedd dysgu wedi’u defnyddio’n effeithiol iawn. 

Mae yna dystiolaeth o integreiddio a chyfatebu adolygiadau perfformiad, cynlluniau 
strategol a’r NIM (gyda’r fantais ychwanegol mai’r Prif Gwnstabl yw deiliad 
portffolio NIM cenedlaethol Cymdeithas y Prif Swyddogion Heddlu). Mae’r cynllun 
gweithrediadau a’r cynllun busnes yn cael eu halinio drwy gyfrwng yr asesiad strategol.

5.6 Roedd heddluoedd sydd wedi mapio’u prosesau yn gallu defnyddio’r wybodaeth hon 
i sbarduno perfformiad neu, os oedd angen, i ail-beiriannu’r broses er mwyn gwella 
perfformiad.

5.7 Mae angen i systemau a phrosesau rheoli perfformiad gael eu cofnodi’n dda a’u 
mynegi i’r holl staff, gyda hyfforddiant a chymorth priodol.

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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Datblygu arferion: Swydd Hertford
TEITL: Cyfarfodydd perfformiad gweithredol (OPMs)

Y BROBLEM: Mae angen cynnal yr ymdrech i sicrhau gwelliant parhaus ym mherfformiad 
yr heddlu, sut mae’n cyflwyno gwasanaethau, ac yn ansawdd y gwasanaethau.

YR ATEB: Sefydlodd y llu OPMs, sydd ar waith ers dros ddwy flynedd. Maen nhw’n cael 
eu cynnal bob mis a’u cadeirio gan un o’r prif swyddogion – yr ACC (gweithrediadau) 
– a bydd yr Awdurdod Heddlu, prif swyddogion eraill, penaethiaid BCUs a phenaethiaid 
adrannau yn bresennol. Mae perfformiad yr heddlu’n cael ei ddadansoddi a’i drafod yn y 
cyfarfodydd. Mae penaethiaid BCUs a phenaethiaid adrannau’n atebol am berfformiad 
ac mae penaethiaid adrannau eraill yn gyfrifol am weithgareddau cymorth i helpu i 
gyrraedd nodau.

Diben yr OPMs yw hoelio sylw ar brosesau perfformiad busnes a phrosesau perfformiad 
gweithrediadol lle mae angen gwelliant, nodi risgiau ac ymdrin â nhw, a nodi a lledaenu 
arferion da – yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Er enghraifft, mae’r OPM yn tanlinellu materion troseddau ar lefel y CDRP, y BCU a’r 
llu, gan ganiatáu i ymateb y llu yn ogystal ag ymateb y BCU gael ei ddechau, ac mae’n 
cymharu perfformiad ag MSFs ac â’r BCUs tebycaf. Mae dadansoddwr perfformiad 
yr heddlu’n rhoi gwybod i’r cyfarfod am dueddiadau perfformiad sy’n dechrau dod 
i’r amlwg, gan alluogi’r llu i nodi arferion da o bob rhan o’r wlad, er enghraifft bod 
defnyddio mwy o hysbysiadau cosb benodedig ar gyfer anhrefn yn adlewyrchu’n 
uniongyrchol ar gyfraddau datrys a chosbi.

Mae ‘Chwilio a Holi’ yn caniatáu i berfformiad gael ei archwilio’n glir mewn modd 
cefnogol. 

Mae gan yr heddlu rôl cyfarwyddwr perfformiad (uwch-arolygydd), sy’n cadw trosolwg 
ar berfformiad y llu ac sy’n cyd-drefnu gweithgareddau rhwng y llu, archwilio a 
chloriannu, dadansoddi perfformiad y llu, unedau perfformiad y BCUs, staff adrannol a 
chymorth gweithredol.

Cymorth
gweithredol

Cyfarwyddwr
perfformiad

Archwilio a pherfformiad

Dadansoddwyr cloriannu

Unedau
perfformiad

BCUs

Staff
perfformiad adrannau

(adnoddau dynol,
cymorth gweithrediadol,

rheoli troseddau etc)

(Adran datblygu
cudd-wybodaeth

weithrediadol
– lefel y llu)

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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Cefnogir yr OPMs gan fwrdd rheoli perfformiad sy’n archwilio perfformiad yn fanwl ar 
draws yr amrywiaeth o asesiadau, gan nodi newidiadau mewn perfformiad, hoelio sylw 
ar risg a briffio’r prif swyddogion ar y materion sydd i’w hystyried yn yr OPM. Mae’r 
cyfarfod yn cael ei fynychu gan staff allweddol sy’n ymwneud â rheoli perfformiad: 
arolygu ac archwilio, cofrestrydd troseddau’r llu, swyddog staff y Prif Gwnstabl a staff 
cymunedol, diogelwch a lleihau troseddau. Mae’r Awdurdod Heddlu yn bresennol yn 
rheolaidd hefyd.

DEILLIANNAU:

•		Gwella	perfformiad	yr	heddlu.

•	Ffocws	ar	y	Prif	Gwnstabl	a’r	uwch-swyddogion.

•		Gwybodaeth	a	dealltwriaeth	o’r	ystyriaethau	drwy’r	llu	i	gyd.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Uwch-arolygydd Jeff Taylor, Adran Cudd-wybodaeth a Datblygu Sefydliadol – 
01707 354524/jeff.taylor@herts.pnn.police.uk

Heddlu Suffolk 

Mae dogfen fframwaith atebolrwydd perfformiad Suffolk yn manylu’n glir iawn 
ar y dull ar gyfer dal unigolion a thimau’n atebol ar bob lefel – llu, ardal, dosbarth, 
uned, tîm cymdogaeth ddiogelach, unigolyn – a hefyd ar amlder y cyfarfodydd. Mae 
tystiolaeth y grwpiau ffocws yn awgrymu bod y fframwaith yn hysbys iawn ac wedi’i 
ddeall yn dda drwy’r llu.

5.8 Mae cydberthynas â pherfformiad da cyffredinol i’w gweld hefyd gyda’r heddlu cyfan 
yn siarad ag ‘un llais’, yn yr ystyr bod yna undod llwyr o ran diben yr heddlu a’r modd 
i’w wireddu.

5.9 Wrth y ‘ffas lo’, mae rheoli perfformiad anffurfiol mewn amser go iawn yn creu gwell 
canlyniadau nag eistedd i lawr yn ffurfiol yn nes ymlaen. Gan hynny, mae fframweithiau 
effeithiol yn darparu gwybodaeth gyfoes ar gyfer rheolwyr ar bob lefel ac yn ymdrin â’r 
perfformiad diweddaraf yn ogystal â dadansoddi ar gyfer y tymor hirach.

5.10 Dylai arferion da a gwersi eraill i’r sefydliad gael eu hymgorffori yng nghyfarfodydd 
arferol yr heddlu ar gyfer rheoli perfformiad, yn hytrach na bwydo grwpiau arfer da  
ar wahân.

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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Datblygu arferion: Essex
TEITL: Cyfarfod misol gwella perfformiad (MPIM)

Y BROBLEM: Roedd y llu yn cynhyrchu llawer o wybodaeth berfformiad heb fod 
hynny’n arwain at gynnyrch a oedd yn ategu gwaith plismona, ond doedd hynny ddim 
yn cael ei gyflwyno’n llawn i’r prif swyddogion. Arweiniodd hyn at rywfaint o orlwytho 
â gwybodaeth a fethodd â chynnig sail ar gyfer rheolaeth strategol.

YR ATEB: Ailddiffiniodd y Prif Gwnstabl bortffolios y prif swyddogion er mwyn egluro 
perchnogaeth ar feysydd perfformiad a hefyd ar arolygiadau. Ynghyd â gwybodaeth 
wedi’i thargedu ar berfformiad, mynnodd y Prif Gwnstabl fod rhybudd bod arolygiadau 
ar fin cael eu cynnal, eu hadroddiadau terfynol a’u hargymhellion yn dod yn rhan osod 
o’r agenda perfformiad gwybodaeth ar gyfer cyfarfodydd y prif swyddogion.

Cafodd yr MPIM ei gyflwyno, o dan gadeiryddiaeth y dirprwy brif gwnstabl a byddai’r 
holl brif swyddogion a rhai o aelodau’r Awdurdod Heddlu yn bresennol. Mae’r uned 
perfformiad gwybodaeth yn rhoi cyflwyniadau manwl am berfformiad yn erbyn 
amcanion y llu ac mae’r arweinwyr gweithrediadol yn bresennol i siarad am faterion 
penodol sydd o ddiddordeb; mae fforenseg, restiadau a chwynion i gyd wedi’u 
cyflwyno fel ystyriaeth benodol. Mae gwybodaeth feintiol ac ansoddol, wedi’i thargedu, 
yn cael ei chyflwyno fel data eithriadol, yn gadarnhaol ac yn negyddol, gan alluogi’r 
prif swyddogion i ddisgrifio arferion gorau yn ogystal â nodi meysydd i’w gwella. Mae’r 
prif swyddogion yn dyrannu’r cyfrifoldeb dros ddatblygu cynlluniau gweithredu sydd 
wedi’u seilio ar wybodaeth perfformiad, gan sicrhau gwerth yr wybodaeth i’r llu.

Mae’r MPIM yn cael adroddiad ym mhob cyfarfod ar arolygiadau a chynnydd 
cynlluniau gweithredu tuag at gyrraedd y nod yn y meysydd sydd i’w gwella. Mae’r 
cofnodion a’r pwyntiau gweithredu o’r MPIMs yn cael eu cyhoeddi ar fewnrwyd y llu, a 
all gael ei gweld gan yr holl staff.

DEILLIANNAU: Mae gwybodaeth berfformiad yn cael ei thargedu’n well i ategu cynnydd 
ar berfformiad y llu.

Mae’r cyfarfod misol yn ffocysu cyfeiriad strategol y llu yn glir ar amcanion plismona a 
meysydd i’w gwella a nodwyd gan archwiliadau allanol.

Mae llinellau atebolrwydd yn gliriach ac yn cael eu rheoli’n fwy effeithiol.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Dick Madden, Pennaeth Cydymffurfio ac Adolygu – 01245 452218

Heddlu Northumbria

Mae Heddlu Northumbria wedi paratoi asesiad sefydliadol sy’n ymdrin â throseddau 
a meysydd eraill, gan gynnwys perfformiad, cyllid, ymgynghori â’r cyhoedd a 
chynlluniau busnes. Ar ôl i’r prif swyddogion ystyried hyn, mae’r llu yn gweld y cyfle 
i gyfuno argymhellion yr asesiad strategol a’r asesiad sefydliadol er mwyn nodi’r 
blaenoriaethau ar draws holl beuoedd Fframwaith Asesu Perfformiad yr Heddlu (PPAF) 
neu’r Asesiad o Blismona a Diogelwch Cymunedol.

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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5.11 Mae methodoleg GL3 HMIC wedi’i defnyddio fel offeryn pwerus i adolygu a sbarduno 
perfformiad y BCUs.*

5.12 Gall fframweithiau cadarn sy’n cael eu sbarduno o’r canol, fel cyfarfodydd CompStat, 
fod yn ffordd effeithiol i reoli perfformiad, ond mae yna ddulliau eraill.

5.13 Byddai’n ddefnyddiol cyplysu anghenion hyfforddi staff â’r gyfundrefn rheoli 
perfformiad, yn hytrach na’u hystyried wedyn neu y tu allan i’r broses.

5.14 Mae’r cylchoedd cynllunio strategol, gweithredol ac ariannol yn cael eu hintegreiddio 
yng nghylch cynllunio’r heddlu.

BLE MAE’R PRIF GYFLEOEDD I WELLA?
5.15 Nid yw systemau PDR wedi’u halinio’n iawn â nodau’r heddluoedd o hyd, na’u 

defnyddio i sbarduno newid. Maen nhw’n ddiangen o fiwrocrataidd ac mae llawer o 
staff yn teimlo nad yw’r broses wedi ychwanegu llawer o werth.

Heddlu Sussex 

Mae proses adolygiad datblygu perfformiad (PDR) Sussex yn cael ei rheoli ar gronfa 
ddata electronig sy’n cysylltu amcanion unigol â blaenoriaethau’r cynllun plismona. 
Sicrheir bod proses y PDR yn cael ei dilyn drwy beri bod cwblhau PDR cyfoes yn 
feincnod ar gyfer asesu mewn perthynas â datblygiad tua’r ochr neu ddyrchafiad.

5.16 Mae heddluoedd sydd heb fapio eu prosesau’n glir yn aml yn dioddef anghysondebau 
mewn prosesau a ddylai weithio mewn cytgord, gan arwain at ddryswch a diffyg 
cydnawsedd.

5.17 Mae rhai heddluoedd yn canolbwyntio eu hadnoddau a’u prosesau yn amhriodol ar 
sicrhau graddau uchel yn asesiadau HMIC a PPAF. Er bod HMIC yn cydnabod mor 
bwysig yw’r asesiadau hyn wrth roi asesiad o berfformiad i’r llywodraeth, y cyhoedd 
a’r rhanddeiliaid allweddol, ni all yr un fframwaith ymdrin â holl feysydd plismona na 
rhoi adlewyrchiad priodol o flaenoriaethau’r llu – ac, yn benodol, o’r blaenoriaethau 
lleol. Mae HMIC yn canmol yr heddluoedd a’r awdurdodau sy’n fodlon ymgorffori 
blaenoriaethau a nodwyd yn eu hardaloedd eu hunain yn sgil ymgynghori â’r 
gymuned.

Gair am risg
5.18 Mae gormod o heddluoedd yn canolbwyntio ar ddysgu goddefol – hynny yw lle mae 

gwersi yn cael eu dysgu wrth edrych yn ôl ar ôl i gamgymeriadau ddigwydd. Mae’r 
heddluoedd gwell eu perfformiad yn defnyddio model mwy rhagweithiol sy’n adolygu 
prosesau’n rheolaidd i chwilio am risgiau, yn ogystal â dysgu o enghreifftiau lle mae 
risgiau bron â chael eu gwireddu.

*  http://inspectorates.homeoffice.gov.uk/hmic/inspections/bcu/ 

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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5.19 Mae gan heddluoedd da gofrestrau risgiau a phrosesau risgiau effeithiol fel bod 
yr heddlu a’r awdurdod heddlu yn gallu gwneud penderfyniadau effeithiol ar 
flaenoriaethau a dyrannu adnoddau. Bydd y maes hwn yn arbennig o bwysig mewn 
awyrgylch o adnoddau cyfyngedig.

Heddlu Dorset 

Mae Dorset wedi datblygu matrics arloesol i asesu risgiau, sy’n cael ei ddefnyddio 
bellach i ddatblygu asesiadau strategol a thactegol. Mae’r matrics wedi’i gyflwyno i’r 
staff drwy arddangosiad ymarferol mewn digwyddiadau i lansio’r cynllun plismona. 
Erbyn hyn, mae’r swyddogion a’r staff yn deall pam mae rhai meysydd gweithgarwch 
plismona wedi cael blaenoriaeth ac maen nhw’n fwy ymwybodol o oblygiadau risg. 
Mae risg yn cael ei hasesu hefyd yn erbyn cyfraddiad tebygolrwydd. Mae’r Asiantaeth 
Genedlaethol Gwella Plismona yn credu bod y matrics yn enghraifft o ‘arfer gorau’.

Heddlu Surrey 

Mae proses gynhwysfawr ar gyfer rheoli risgiau wedi’i sefydlu yn Surrey i gasglu 
gwybodaeth am risgiau i’r busnes drwy rwydweithiau ffurfiol ac anffurfiol, gan 
gynnwys (pan fo’n briodol) defnyddio ymgynghorwyr risg. Mae’r rhain yn aelodau o 
staff yr heddlu sydd wedi’u hyfforddi yn y ddisgyblaeth hon fel sgil eilaidd. Mae’n gosod 
mewn trefn ffurfiol risgiau i berfformiad, cyllid, enw da, diogelwch a chydymffurfedd. 
Mae’r broses gyfan yn cael ei goruchwylio gan fwrdd ar lefel uchel ar y cyd rhwng yr 
heddlu ac Awdurdod Heddlu Surrey. Mae’r proffiliau risg sy’n deillio o hyn ar lefel 
yr heddlu ac ar lefel y portffolio yn cael eu defnyddio i lywio asesiad strategol y llu 
(sicrhau y cydymffurfir ag NIM2), prosesau cynllunio a chyllidebu, ac wrth barhau i 
flaenoriaethu adnoddau.

Heddlu Caint

Yng Nghaint mae’r holl ddata sydd ar gael yn cael ei ystyried mewn perthynas â risg 
gorfforaethol. Mae gan y llu gofrestr risgiau strategol gyfoes, sy’n rhoi ystyriaeth i 
debygolrwydd ac effaith. Mae lefel y risg dybiedig yn cael ei chofnodi a’i hadolygu’n 
rheolaidd, ac mae’n cael sylw yn y prosesau ar gyfer datblygu tasgau a’r cynllun plismona.

Heddlu Swydd Gaerlŷr

Mae proses cynllunio asesiadau prosiect Swydd Gaerlŷr wedi’i datblygu dros y 12 
mis diwethaf, ac mae’n cyflwyno adroddiadau i Grŵp y Prif Swyddogion. Mae hyn 
yn golygu asesu amrywiaeth o brosiectau ar draws y llu yn erbyn matrics, gan fesur 
pob prosiect yn erbyn set o feini prawf sydd wedi’u pwysoli. Mae’r rhain yn cynnwys y 
gyfraith ac alinio â pholisïau cenedlaethol, mynd i’r afael â throseddau, hybu diogelwch 
cymunedol, boddhad a hyder, a’r gwasanaethau diogelu. Wedyn mae prosiectau’n cael 
eu sgorio yn ôl eu gallu tybiedig i gyrraedd y nod, ac unrhyw risg i’r sefydliad. Bydd 
hynny wedyn yn rhoi rhestr o’r pum prosiect y bernir mai nhw yw’r pwysicaf.

Heddlu Norfolk

Mae gan Awdurdod Heddlu Norfolk hawl i weld yr holl gofrestrau risg sy’n cael eu cadw 
gan y llu, ac mae’n cadw ei gofrestr ei hun hefyd. Ddwywaith y flwyddyn mae’r pwyllgor 
craffu ac archwilio yn ystyried statws y risgiau cyfredol i’r sefydliad/adrannau.

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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DATGYMALU STRWYTHUR Y BCU
5.20 Mae HMIC yn nodi bod gan rai heddluoedd gynlluniau i ddatgymalu strwythur y BCU, 

yn enwedig Swydd Warwick, Norfolk a Gwent.

Datblygu arferion: Swydd Warwick
TEITL: Dileu strwythur BCUs y llu

Y BROBLEM: Mae’r heddlu’n cynnal rhaglen arwyddocaol o foderneiddio er mwyn 
sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir yn rhoi diogelwch go iawn rhag niwed. Dileu 
strwythur y BCU yw un elfen yn y rhaglen – ‘150 Forward’. Penderfynodd Swydd 
Warwick gynnal adolygiad sylfaenol ar y gwasanaethau sy’n cael eu darparu, gan 
gydnabod bod angen rhoi gwasanaethau a diogelwch o’r safon uchaf mewn maes 
ariannol mwyfwy ymestynnol. Atgyfnerthodd adroddiad HMIC Closing the Gap a’r 
penderfyniad i beidio â chyfuno heddluoedd yr angen i sicrhau bod gwasanaethau 
yn addas at eu diben. Nodwyd bod angen cynyddu gallu’r gwasanaethau diogelu. 
Ymgymerodd yr heddlu â phroses ymgynghori cyn dylunio gweledigaeth a gwerthoedd 
newydd, gan hoelio sylw yn glir ar ddiogelu pobl rhag niwed. Ymgynghorodd tîm 
prosiect ymhellach a datblygu glasbrint ar gyfer strwythur llu ‘newydd’. Nodwyd bod 
strwythurau’r BCU yn creu diffyg hyblygrwydd, er enghraifft o ran rheoli adnoddau 
ehangach. Roedd cyfyngiadau eraill yn strwythur y BCU yn cynnwys ymagweddau 
amrywiol at droseddau niferus, rheoli perfformiad ac ymgysylltu â phartneriaethau. 
Drwy roi gwasanaethau rheoli a chymorth i’r ddwy BCU bresennol, cafwyd cyfle ar 
gyfer effeithlonrwydd drwy wneud y pethau hyn unwaith yn unig, neu mewn un 
lle, nid dwywaith neu mewn dau le. Yn erbyn y cefndir hwn y penderfynwyd dileu 
strwythur y BCU.

YR ATEB: Nododd y glasbrint a ddatblygwyd gan y llu y strwythur newydd i’r llu, 
sef un sydd wedi’i godi o amgylch tair cyfarwyddiaeth. Arweiniodd tîm prosiect 
150 Forward yr ymgynghori a’r gweithredu ar y newid. Mae wedi bod yn holl-
bwysig ymgysylltu’n llawn â’r Awdurdod Heddlu drwy’r amser. Erbyn hyn, mae’r tair 
cyfarwyddiaeth, Adnoddau, Gwasanaethau Diogelu a Phlismona Lleol, wedi’u sefydlu. 
Mae’r Gyfarwyddiaeth Adnoddau yn cynnwys cyllid, adnoddau dynol, technoleg 
gwybodaeth (TG), y cyfryngau, caffael ac ystadau. Mae gwasanaethau a arferai 
gael eu cyflwyno ar sail BCUs bellach yn cael eu cyflwyno unwaith, yn ganolog – 
er enghraifft, cymorth ariannol. Mae’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Diogelu yn 
cynnwys yr holl wasanaethau troseddau arbenigol gan gynnwys cudd-wybodaeth. 
Mae’r gyfarwyddiaeth wedi manteisio ar gynnydd mewn buddsoddiadau mewn 
llawer o feysydd sydd wedi’u bwriadu i sicrhau gwell diogelwch – ac un enghraifft 
o’r fath yw’r tîm diogelu pobl sy’n agored i niwed, gan wneud mwy o waith craffu 
ynglŷn ag amddiffyn plant ac achosion eraill sy’n agored i niwed ac sy’n uchel o ran 
risg. Mae gallu’r llu i ymateb i droseddau mawr wedi’i wella’n sylweddol. O fewn y 
Gyfarwyddiaeth Plismona Lleol, mae ardaloedd plismona lleol, canolfan gyfathrebu’r 
llu, gwasanaethau diogelwch cymunedol a gwasanaethau barnwrol bellach yn 
cydweithio’n agos i gyflwyno gwasanaethau. Mae timau plismona ardal/bwrdeistref, o 
dan arweiniad prif arolygwyr, yn cynnwys gwaith ymateb, timau cymdogaeth a gwaith 
partneriaethau lleol.

Strwythur a phrosesau heddluoedd



40 Arolygiad cenedlaethol o reoli perfformiad gan Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi 2007 – Gwersi a ddysgwyd

DEILLIANNAU: Mae dileu strwythur y BCU a chanoli swyddogaethau’r gyfarwyddiaeth 
adnoddau yn cynnig effeithlonrwydd sy’n parhau i gael ei wireddu. Mae’r glasbrint yn 
nodi’n fanwl y manteision ariannol gan eu cyplysu ag ail-fuddsoddi a manteision eraill, 
y bydd pob un ohonyn nhw’n cael eu monitro’n ofalus gan yr Awdurdod Heddlu a’r llu. 
Mae’r manteision amlycaf sydd i’w gweld ar unwaith yn cynnwys mireinio strwythurau 
mewn nifer o feysydd (BCUs yn un), safoni arferion a rheolaeth o fewn plismona lleol, 
gallu’r Gyfarwyddiaeth Plismona Lleol i ddefnyddio adnoddau yn fwy hyblyg nag o’r 
blaen a ffocws cyson ar weledigaeth y llu ar bob lefel. Mae’r buddsoddiadau uwch a’r 
gallu ehangach yn y Gwasanaethau Diogelu eisoes wedi dangos manteision wrth i’r  
llu ymateb yn gadarn i nifer o ddigwyddiadau mawr, uchel eu proffil. Mae cyflwyno 
tasgau ar lefel y llu, gan gynnwys y tair cyfarwyddiaeth bob dydd, yn gam nodedig  
arall ymlaen.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Richard Sears, Pennaeth Datblygu Corfforaethol – 01926 415 303

Strwythur a phrosesau heddluoedd
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Y swyddogaeth perfformio a gwella yn yr heddluoedd

6.  Y SWYDDOGAETH PERFFORMIO  
A GWELLA YN YR HEDDLUOEDD 

RHAGYMADRODD
6.1 Mewn perthynas â rheoli perfformiad, gellir nodi dau brif nod:

• gwireddu blaenoriaethau cyfredol a gofynion eraill y llu ynglŷn â pherfformiad;  
a

• nodi blaenoriaethau newydd a ffyrdd gwahanol o weithio.

6.2 Er mwyn cyrraedd y nodau hyn, mae ar heddluoedd angen gallu dynodedig i reoli’r 
ddwy broses. Dylai’r gallu hwn gynnwys archwilio ac adolygu’r prosesau cyflwyno 
lleol, yn ogystal â nodi risgiau a chyfleoedd. Rhaid i’r swyddogaeth allu nodi risgiau a 
chyfleoedd y tu allan i’r prosesau cyfredol hefyd a sicrhau bod gwaith datblygu priodol 
yn cael ei wneud.

6.3 Bydd hyd a lled y swyddogaeth archwilio/sicrhau ansawdd a’i galluoedd yn amrywio 
o ran maint a math o’r naill heddlu i’r llall a does dim un model i’w ddewis uwchlaw’r 
lleill. Gellir cael tîm craidd bach sy’n dod â staff eraill o’r llu neu staff allanol eraill i 
mewn yn ôl yr angen ar gyfer meysydd gweithgarwch penodol. Er hynny, dylai fod 
gan unedau arbenigol o leiaf y gallu i archwilio’r holl brosesau allweddol yn rheolaidd, 
dros gylch o ddim mwy na phum mlynedd. Dylai fod gan yr adran archwilio/sicrhau 
ansawdd yr adnoddau hefyd i ymchwilio a datblygu ffyrdd newydd o weithio, os nad 
oes gallu dynodedig yn y llu i wneud hynny, a chael defnyddio staff sydd â’r sgiliau 
priodol ar gyfer arolygiadau arbenigol.

BETH YW CRYFDERAU ALLWEDDOL YR HEDDLUOEDD? 
6.4 Mae’r heddluoedd gorau yn ffocysu sicrwydd ansawdd arbenigol ar y prosesau 

pwysicaf, gan gymryd risgiau a blaenoriaethau’r llu i ystyriaeth. Er hynny, mae rhai o’r 
risgiau mewn meysydd nad ydyn nhw’n flaenoriaeth a fyddan nhw ddim yn cael eu 
gweld heb arolygiadau rheolaidd i ymdrin â’u holl brosesau.

Heddlu Glannau Humber

Mae’r gangen datblygu corfforaethol sydd newydd gael ei hailstrwythuro yng 
Nglannau Humber yn canolbwyntio rhywfaint o’i hadnoddau erbyn hyn ar risg 
gorfforaethol a gwella perfformiad a gwaith i gyflwyno gwasanaethau. Mae gan y 
gangen gynllun gweithredu sy’n nodi’r prosesau mewnol critigol y bydd yn edrych 
arnyn nhw drwy eu harchwilio a’u harolygu, yn ogystal â helpu’r prif swyddogion mewn 
meysydd allweddol eraill. Mae swyddogaeth asesu ac adolygu wedi’i sefydlu i archwilio 
prosesau a systemau mewnol ac i argymell gwelliannau.

6.5 Nododd HMIC amrywiaeth o ffyrdd mae’r heddluoedd yn trefnu eu hadnoddau 
er mwyn sicrhau’r gallu angenrheidiol. Yr elfennau allweddol yw lefel ddigonol o 
adnoddau, ac eglurder am sut mae’r fframwaith yn gweithio i gyrraedd yr amcan 
angenrheidiol.

6.  Y swyddogaeth 
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Y swyddogaeth perfformio a gwella yn yr heddluoedd

Datblygu arferion: Swydd Warwick
TEITL: Fframwaith Perfformiad Corfforaethol (CPF)

Y BROBLEM: Sut i sicrhau bod pob agwedd ar berfformiad Heddlu Swydd Warwick 
yn cael ei rheoli, er mwyn nodi’n glir sut mae pob unigolyn yn y llu yn cyfrannu at 
wireddu gweledigaeth y llu.

YR ATEB: Mae CPF wedi’i ddylunio ac wedi’i roi ar waith i fonitro cyfraniad pob 
swyddogaeth at weledigaeth y llu. Erbyn hyn mae gan bob swyddogaeth yn y llu 
amcanion strategol, mesurau cyflwyno gwasanaethau, targedau a set o fesurau iechyd 
corfforaethol. Yn y pen draw, caiff y CPF ei gysylltu â phroses yr adolygiad datblygu 
perfformiad (PDR), a fydd yn caniatáu i gyfraniad at weledigaeth y llu gael ei nodi’n glir 
ar lefel yr unigolyn.

Mae data am berfformiad sy’n deillio o’r CPF yn cael ei drafod mewn cyfarfodydd 
adrannol misol ac mae adroddiad ar eithriadau sy’n cael ei gynhyrchu gan yr uned 
rheoli perfformiad yn cael ei drafod yng nghyfarfodydd grŵp rheoli’r llu.

Ymgynghorwyd â phennaeth pob swyddogaeth ynghylch y cynnwys ac er mwyn 
sicrhau eu bod yn fodlon o’r cychwyn cyntaf. Ymgynghorwyd â heddluoedd eraill ar eu 
dulliau rheoli perfformiad nhw a gwahoddwyd y Swyddfa Gartref ac HMIC i gyflwyno 
sylwadau ar yr aliniad ag arferion da cenedlaethol. Cafodd ‘swydd gwarcheidwad’ i’r 
CPF ei chreu i wneud y gwaith rheoli parhaus a sicrhau ei bod yn parhau i ddatblygu ac 
esblygu, er mwyn adlewyrchu’r newid parhaus yn y diwylliant perfformiad a geir mewn 
plismona modern.

Mae rhan o gyfrifoldeb swydd y gwarcheidwad yn golygu trefnu a rheoli ymgyrch 
farchnata drwy’r llu i gyd er mwyn sicrhau bod y CPF wedi’i blannu ac wedi’i ddeall yn 
llwyr. Mae hyn, fel y CPF, yn broses barhaus.

DEILLIANNAU: Am y tro cyntaf yn hanes Heddlu Swydd Warwick, mae gan y llu 
adroddiadau rheoli sy’n nodi cyfraniadau unigolion at gyflwyno gwasanaethau yn 
glir. Bydd hyn yn arwain yn y pen draw at well darpariaeth gwasanaethau ar gyfer 
cymunedau lleol a bydd modd gweld unrhyw swyddogaethau sy’n tanberfformio yn 
glir. Erbyn hyn mae pob unigolyn yn atebol am ei berfformiad a bydd modd gweld i ba 
raddau y mae’n diogelu pobl rhag niwed, ni waeth beth fo’i rôl.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Ben Pithouse, Rheolwr y Fframwaith Perfformiad – 01926 415275
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Y Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd

Mae arolygiaeth y llu yn rhan o Gyfarwyddiaeth Perfformiad y Gwasanaeth 
Heddlu Metropolitanaidd a cheir ymgysylltiad rheolaidd ag Awdurdod yr Heddlu 
Metropolitanaidd, HMIC a’r Gyfarwyddiaeth Heddlu a Safonau Troseddau. Bydd 
cynrychiolwyr o’r sefydliadau hyn yn bresennol fel rhan o’r drefn mewn cyfarfodydd 
perfformiad gan gynnwys y cyfarfodydd rheolaidd i adolygu perfformiad 
corfforaethol, grŵp goruchwylio cofnodi troseddau a chyfarfodydd y bartneriaeth 
arolygu allanol. Mae tîm arolygu canolog bach yn cynnal arolygiadau ar faterion 
strategol a materion sy’n croesi grwpiau busnes ochr yn ochr â gwaith arolygu ar sail 
perfformiad. Yn ychwanegol, mae gan y Gyfarwyddiaeth Plismona Tiriogaethol/y 
Gyfarwyddiaeth Troseddau Difrifol gangen arolygu fach i ganolbwyntio ar themâu o 
fewn grwpiau busnes sydd wedi’u seilio ar adolygu perfformiad ac asesu risg.

BLE MAE’R PRIF GYFLEOEDD I WELLA?
6.6 Ni ddylai gweithgareddau archwilio/sicrhau ansawdd gael eu cyfyngu i wirio 

cydymffurfedd yn unig. Rhaid i’r wybodaeth a ganfyddir gael ei chyplysu â 
mecanweithiau newid sy’n caniatáu i’r heddluoedd weithredu ar yr hyn y maen nhw 
wedi’i ganfod. Mae gwybod am risg yn creu cyfrifoldeb ar y llu i baratoi i gymryd 
camau rhesymol i leddfu’r risg honno.

Heddlu Swydd Gaer-grawnt

Mae tîm sicrhau ansawdd sydd wedi’i leoli yn y pencadlys yn archwilio meysydd busnes 
allweddol drwy gydol y flwyddyn ac yn cyflwyno adroddiadau i dîm Cymdeithas y 
Prif Swyddogion Heddlu (ACPO). Mae gwaith yr arolygiaeth fewnol ddynodedig 
hon yn cael ei wneud ar draws tair ‘haen’ ac mae wedi denu cryn ddiddordeb ymysg 
heddluoedd eraill.

6.7 Rhaid i’r heddluoedd fod yn ofalus wrth ddefnyddio hunanasesiadau. Os defnyddir 
hunanasesu, mae angen rhyw fath o ddilysu annibynnol, er enghraifft gan yr uned 
sicrhau ansawdd ganolog neu drwy adolygiad gan gymheiriaid. Nid gweld a yw popeth 
yn iawn neu beidio yw asesu; mae’n golygu dod o hyd i risgiau a’u lleddfu, a dod o hyd 
i gyfleoedd i wella. Nid yw hunanasesu ar ei ben ei hun yn debyg o roi’r trylwyredd 
neu, yn bwysicach, yr her annibynnol y mae eu hangen ar gyfer proses asesu effeithiol.

Heddlu Avon a Gwlad yr Haf

Mewn partneriaeth â Dyffryn Tafwys, mae Avon a Gwlad yr Haf wedi comisiynu cyn 
uwch-swyddog o heddlu arall i fentora aelodau o uwch-dimau rheoli ardaloedd/
adrannau mewn rheoli perfformiad. Y bwriad yw craffu ar strwythurau ac arferion 
rheoli perfformiad ar bob lefel, yn enwedig o ran materion rheoli troseddau.
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Y swyddogaeth perfformio a gwella yn yr heddluoedd

Datblygu arferion: Essex
TEITL: Rheoli’r broses archwilio ac arolygu allanol

Y BROBLEM: Tan yn ddiweddar, ac eithrio asesiadau gwaelodlin, doedd gan Heddlu 
Essex ddim proses ffurfiol ar gyfer rheoli a chyd-drefnu archwiliadau ac arolygiadau 
allanol a fyddai’n cael eu cynnal gan gyrff fel HMIC, y Comisiwn Archwilio neu’r 
Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch. Byddai archwilwyr yn cysylltu’n uniongyrchol 
â phenaethiaid gweithrediadol, a oedd yn arwain at adolygiadau llwyddiannus, ond 
doedd yna ddim cyd-drefnu canolog ar faterion allweddol. Doedd dim proses ffurfiol 
i ddatblygu cynlluniau gweithredu i roi sylw i feysydd i’w gwella (AFIs) ac i ddal 
rheolwyr yn atebol am weithredu mewn perthynas â’r AFIs. Roedd y llu’n methu â 
nodi AFIs neu roi sylw iddyn nhw cyn arolygiadau ac, yn bwysicach, roedd arolygwyr a 
oedd yn dychwelyd yn codi pryderon nad oedd AFIs yn cael sylw mewn modd ffurfiol a 
chyd-drefnedig ar ôl arolygiadau.

Mynnodd y Prif Gwnstabl newydd fod yr adran datblygu corfforaethol (CDD) yn 
datblygu ateb effeithiol a’i roi ar waith.

YR ATEB: Defnyddiodd y CDD y pennaeth cydymffurfio ac adolygu i ddatblygu 
ymagwedd gydlynol a fyddai’n gwella rheolaeth y llu ar archwiliadau allanol. 
Penodwyd tîm o ddau (adnoddau rhan-amser) i ddatblygu proses ar gyfer rheolaeth 
weinyddol arolygiadau ac i sefydlu perthynas waith gadarn â’r holl gyrff allanol, 
gan greu mynedfa glir felly i’r llu i bob archwilydd yn ogystal â phwynt cyfeirio clir i 
bersonél Heddlu Essex yn y meysydd a oedd i gael eu harolygu.

Gofynnwyd i’r tîm, sydd wedi’i leoli yn yr uned rhaglenni a chynlluniau, i’w osod yng 
nghanol gwaith y CDD, wneud y canlynol:

•		cynrychioli	Heddlu	Essex	i	archwilwyr	mewn	modd	cadarnhaol,	proffesiynol	a	
threfnus, gan ddangos y gwerth y mae’r llu yn ei roi ar arolygu;

•		datblygu	proses	ar	gyfer	rheoli	archwiliadau	ac	arolygiadau	allanol	ac	wedyn	rheoli’r	
perfformiad ynglŷn â nhw;

•		cynhyrchu	dyddiadur	o’r	holl	archwiliadau	ac	arolygiadau	allanol	er	mwyn	rhoi	
gwybod i’r llu;

•		cyfathrebu	â’r	prif	swyddogion	a’r	personél	allweddol	ynghylch	arolygiadau	a’u	
deilliannau;

•		cefnogi	a	chyflawni	gwaith	cyn	arolygiadau	yn	ôl	y	Meini	Prawf	Graddio	Penodol,	gan	
gynnwys ymchwilio ac ysgrifennu hunanasesiadau, yn ôl yr angen;

•	briffio	prif	swyddogion,	a’u	galluogi	i	sbarduno	perfformiad	a	chydymffurfedd;

•		gweithredu	fel	un	pwynt	cysylltu	a	all	ymateb	i	alwadau	cyn	yr	arolygiad,	yn	ystod	yr	
adolygiad ac wedyn;

•	cyd-drefnu’r	rhaglen	o	ymweliadau	a	chyfweliadau;

•		sicrhau	bod	yr	holl	bapurau	y	gofynnir	amdanyn	nhw	yn	cyrraedd	yr	arolygiad	erbyn	
y dyddiad cau, cyn yr arolygiad, yn ystod yr adolygiad ac wedyn; a

•		chynhyrchu	olrheiniwr	AFIs	i	sbarduno	ymateb	y	llu	i’r	AFIs	a	nodir	mewn	arolygiadau	
fel rhan o gyfarfod perfformiad misol, i’w gadeirio gan y prif swyddogion.
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DEILLIANNAU: Mae’r llu yn rheoli arolygiadau mewn ffordd broffesiynol ac mae ganddo 
berthynas waith fwy effeithiol â rheolyddion allanol yn sgil hynny. Mae’r ymagwedd 
gydlynol yn sicrhau cyfathrebu cyd-drefnedig cliriach rhwng personél allweddol ac mae 
wedi caniatáu i berfformiad gael ei reoli’n fwy effeithiol ac effeithlon ar bob lefel.

Mae un ddogfen yn ymgorffori pob AFI; y prif gyfrifoldeb dros ymateb i’r AFIs; ac 
amserlenni ar gyfer gweithredu. Mae’r olrheiniwr AFIs yn cael ei gyflwyno bob mis 
i’r prif swyddogion, gan ganiatáu i benaethiaid gweithredol gael eu dal yn atebol 
yn uniongyrchol i’r prif swyddogion. Mae’r olrheiniwr AFIs yn cael ei adolygu bob 
pythefnos o fewn CDD.

Mae’r olrheiniwr AFIs yn cael ei rannu gydag Awdurdod Heddlu Essex, gan greu gwell 
perthynas â’r aelodau a chreu cyfrwng ar yr un pryd ar gyfer ymgysylltu mwy effeithiol 
o ran goruchwylio’r ymateb i arolygiadau a chymryd rhan yng nghynnydd y gwaith.

Mae’r llu ar ei ennill yn sgil y broses newydd ac mae’n croesawu arolygu fel cyfraniad 
cadarnhaol at wella parhaus.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Dick Madden, Pennaeth Cydymffurfio ac Adolygu – 01245 452218
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Datblygu arferion: Gorllewin Mercia
TEITL: Templed arolygu’r llu

Y BROBLEM: Cymharodd yr adran perfformiad strwythur a swyddogaeth y trefniadau 
arolygu mewn deg heddlu arall. Dangosodd y canfyddiadau fod Heddlu Gorllewin 
Mercia (WMC) yn cyflogi llai o staff, a hynny ar raddau is, na’r rhan fwyaf o’r 
heddluoedd yn y sampl a bod y gwaith arolygu a wneir gan WMC yn gyfyngedig o’i 
gymharu â nhw. Mae’r materion i ymdrin â nhw yn cynnwys y canlynol:

•		Mae	angen	i	WMC	ddatblygu	ymagwedd	at	arolygu/archwilio	sydd	wedi’i	seilio’n	fwy	
ar risg a gwella’i waith i ddod o hyd i fannau gwan ar draws y llu.

•		Mae	adrannau	wedi	datblygu	templedi	lleol	ar	gyfer	arolygu/archwilio	ond	all	y	rhain	
ddim rhoi cysondeb yn y meini prawf sy’n cael eu harolygu, y safonau ar gyfer yr 
arolygu, na sut mae’r safonau’n cael eu dehongli.

•	Nid	yw’n	hawdd	edrych	ar	y	materion	na’u	cymharu	ar	lefel	y	gorfforaeth.

•		Mae	angen	i	WMC	wella’i	fewnwelediad	corfforaethol	ar	broblemau	a	gwendidau	cyn	
arolygiadau neu archwiliadau allanol.

•		I	roi	sylw	i’r	anghenion	ynglŷn ag archwilio rheolaeth gwybodaeth yr heddlu, mae 
angen ymagwedd fwy strwythuredig.

YR ATEB: Gan nad oes adnoddau ar gael i recriwtio staff newydd, yr ateb arfaethedig 
yw bod WMC yn gwneud y canlynol:

•		ei	reoli	ei	hun	drwy	fonitro	sgiliau,	dulliau	ac	adnoddau	a	thrwy	nodi	prinderau	drwy	
gael goruchwylwyr y rheng flaen i gynnal gwiriadau sicrwydd ansawdd;

•		creu	ail	wiriad	a	dull	diogelu,	drwy	werthusiad	gwrthrychol	yn	erbyn	y	safonau,	gan	
ddefnyddio archwiliadau adrannol a chanolog;

•		datgelu	meysydd	gwan	drwy	wneud	dyfarniadau	sydd	wedi’u	seilio	ar	arsylwi,	mesur	
a phrofi drwy gyfrwng arolygiadau thematig ar draws y llu; a

•	hybu	defnyddio	safonau	ar	lefel	y	gorfforaeth	a	defnyddio	cof	corfforaethol.

Mae hyn yn cael ei wneud drwy gyflwyno templed arolygu’r heddlu (FIT), sef cronfa 
ddata yn y bôn sy’n cael ei gweinyddu’n ganolog ac sy’n cadw’r holl archwiliadau ac 
arolygiadau sicrhau ansawdd allanol a mewnol ar y WMC.

Mae’r FIT yn cael ei lwytho â thempledi, a fydd ar gael i adrannau ac is-adrannau er 
mwyn iddyn nhw wneud gwiriadau sicrwydd ansawdd yn erbyn meini prawf safonol 
sydd wedi’u rhychwantu’n llawn. Maen nhw hefyd yn gallu defnyddio’r templedi i 
gynnal archwiliadau cyn unrhyw archwiliad gan y llu neu gan asiantaeth allanol. Caiff y 
templedi a’r ymatebion gan bob adran ac is-adran eu monitro’n ganolog er mwyn nodi 
meysydd i’w gwella a meysydd lle mae’r arferion yn effeithiol.

Y swyddogaeth perfformio a gwella yn yr heddluoedd
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Bydd yr FIT yn cefnogi prosesau eraill y llu ar gyfer perfformiad, megis y fframwaith 
perfformiad cytbwys, sy’n storio nodau a mentrau’r adrannau, a’r gronfa ddata o 
weithredoedd, sy’n olrhain gweithredoedd a chynnydd o gyfarfodydd perfformiad 
ac yn cefnogi cynlluniau’r llu mewn amryw o ffyrdd. Bydd hyn yn sicrhau ffocws 
ar flaenoriaethau a deilliannau ac yn cynnig trosolwg ar faterion y llu. Bydd hefyd 
yn cysylltu â nifer o gynlluniau eraill, megis y cynllun adnoddau dynol a’r cynllun 
effeithlonrwydd.

Bydd yr FIT yn gynhwysfawr ac yn ddeinamig, yn cael ei ddiweddaru’n barhaus 
gan waith cyfredol sy’n ategu datblygu parhaus. Nod hyn yw sicrhau bod arloesi a 
chreadigedd yn cael eu disgrifio a’u rhannu.

DEILLIANNAU: Bydd y FIT yn caniatáu i’r canol weld gwybodaeth gorfforaethol a nodi 
meysydd gwan drwy gyfrwng tueddiadau neu faterion sy’n dod i’r amlwg a thrwy 
well dadansoddi. Bydd hyn yn caniatáu i’r adran perfformiad fabwysiadu ymagwedd 
ragweithiol, wedi’i seilio ar risg, at archwilio ac arolygu, gan ddefnyddio’r adnoddau 
cyfyngedig yn y man lle ceir yr angen mwyaf. Bydd hefyd yn hybu gwaith i nodi 
problemau yn gynnar ac yn helpu i atal arferion gwael rhag ymsefydlu.

Caiff safonau gofynnol cyffredin eu datblygu a bydd y sicrwydd ansawdd yn fwy cyson 
ar draws y llu. Gall goruchwylwyr ysgwyddo cyfrifoldeb dros eu meysydd busnes gyda 
gwell gwybodaeth a safonau i’w harwain ynglŷn â lefelau perfformiad derbyniol.  
Bydd arferion effeithiol yn cael eu nodi a bydd ‘yr hyn sy’n gweithio’ yn cael ei rannu  
er lles y llu.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Uwch-arolygydd J Tozer – 01905 338881
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Y swyddogaeth perfformio a gwella yn yr heddluoedd

Datblygu arferion: Caint
TEITL: Adolygu perfformiad a hunan-arolygu

Y BROBLEM: Roedd angen cyfundrefn adolygu a hunan-arolygu gynhwysfawr a  
di-fwlch a allai ddod o hyd i feysydd i’w gwella a chryfderau ar draws holl agweddau’r 
sefydliad.

YR ATEB: Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cyfres o brosesau arolygu cysylltiedig wedi’i 
datblygu ar draws holl rychwant busnes y sefydliad. Ar sail model corfforaethol, a 
chan gyflwyno adroddiadau i’r dirprwy brif gwnstabl (DCC), mae’r rhain yn caniatáu i 
feysydd i’w gwella gael eu nodi a’u monitro, ynghyd â hybu’r arferion gorau.

•		Mae	rhaglen	o	adolygiadau	perfformiad	a	gweithredu	(PORs)	wedi’i	sefydlu	ar	draws	
yr holl unedau rheoli sylfaenol (BCUs) a’r holl gyfarwyddiaethau yn y pencadlys. Gan 
fabwysiadu methodolegau ansoddol a meintiol, mae’r PORs yn rhoi sylw i themâu 
craidd sy’n berthnasol i’r maes sy’n cael ei arolygu. Mae tîm uwch-reolwyr y maes 
sy’n cael ei arolygu yn bresennol i ateb cwestiynau ac esbonio’r perfformiad, tra bydd 
rhanddeiliaid eraill megis Awdurdod Heddlu Caint (KPA), Gwasanaeth Erlyn y Goron a 
chynghorau dosbarth yn bresennol hefyd. Dilynir pob POR gan adolygiad chwe-misol 
sy’n monitro’r cynnydd.

•		Mae	proses	POR	gryno	wedi’i	chyflwyno	lle	bydd	pennaeth	pob	BCU	yn	bresennol,	a	
phenaethiaid adrannau fel y bo’n briodol, o dan gadeiryddiaeth y DCC. Mae’r fforwm 
hwn, sy’n archwilio’r risgiau perfformiad allweddol i bob BCU ac yn canolbwyntio ar 
agweddau penodol ar berfformiad pob un, yn dal y penaethiaid ardal yn atebol am 
eu perfformiad cyfredol, yn chwilio am atebion i’r materion cyfredol ac yn tanlinellu’r 
arferion gorau er mwyn eu rhoi ar waith yn ehangach.

•		Mae	arolygiad	BCU	misol	yn	cynnwys	dadansoddiad	ar	ddetholiad	o	ddogfennau	ar	
draws yr holl BCUs i nodi gwendidau posibl a meysydd posibl i’w gwella ar draws 
themâu allweddol ac i gau unrhyw fylchau. Er bod y themâu yn newid i adlewyrchu 
anghenion allweddol y busnes (gan gynnwys ar hyn o bryd gofnodion y ddalfa, 
stopio a chwilio/cofnodion cyfrifon a chydymffurfedd â chod y dioddefwyr), mae 
yna fesur o barhad hefyd er mwyn monitro cynnydd y llu a’r BCUs dros amser. 
Mae’r canfyddiadau’n cael eu hadrodd i reolwyr perfformiad, ac mae dadansoddiad 
chwarterol yn cael ei adrodd i bwyllgor perfformiad y llu.

•		Mae	arolygiadau	thematig	yn	cael	eu	cynnal	hefyd	ar	ran	noddwyr	yn	ACPO	i	ymdrin	
ag unrhyw fylchau neu faterion sy’n dod i’r amlwg. Yn ystod y flwyddyn ariannol 
gyfredol, mae’r rhain wedi cynnwys adroddiadau ar anghymesuroldeb a’r meini prawf 
ar gyfer cofnodi troseddau aflonyddu.

•		Ffrwd	ar	wahân	yn	y	broses	arolygu	yw	adolygiadau	ar	ôl	gweithredu	ar	gyfer	
prosiectau arwyddocaol. Mae’r rhain yn cael eu cynnal ar ran KPA ar draws pob maes 
busnes ac yn cloriannu prosiectau yn ôl yr achos busnes drostyn nhw ac yn ôl sut 
mae’r manteision yn cael eu gwireddu, gan ddod o hyd i bwyntiau i ddysgu oddi 
wrthyn nhw hefyd.

Mae canfyddiadau pob proses arolygu yn cael eu hystyried wrth bennu meini prawf 
arolygiadau pellach, gan sicrhau bod y ddolen adborthi yn gyflawn.
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Y swyddogaeth perfformio a gwella yn yr heddluoedd

DEILLIANNAU:

•		Integreiddio	prosesau	hunan-arolygu	ym	mhob	agwedd	ar	fusnes	y	sefydliad	–	sef	
BCUs ac adrannau’r pencadlys hefyd.

•		Gweld	hunan-arolygu	fel	‘busnes	fel	arfer’	yn	hytrach	nag	endid	ar	wahân,	gyda’r	
hyblygrwydd i ymateb i newidiadau mewn ystyriaethau.

•		Gwell	rheolaeth	ar	berfformiad	drwy	ledaenu	canlyniadau	prosesau	hunan-arolygu	ar	
amrywiaeth o fforymau a phwyllgorau’r llu a’r Awdurdod Heddlu.

•		Gwell	lledaenu	a	rhannu	arferion	gorau	drwy	amrywiaeth	o	fforymau	arolygu	a	
fforymau perfformiad.

•		Gwell	gwaith	craffu	ar	BCUs	ar	draws	amrediad	ehangach	o	themâu	ar	sail	ymchwil	
ddwys a threiddgar gan ymgorffori asesiadau meintiol ac ansoddol.

•		Mwy	o	atebolrwydd	i’r	penaethiaid	ardal	a’r	penaethiaid	adran,	drwy	brosesau	POR	a	
POR cryno.

•	Datblygu	parhaus	a	pharhaol	ar	y	prosesau	arolygu:

 –  Mae fforwm newydd i reolwyr perfformiad wedi’i gynllunio, i roi hwb i ddysgu yn y 
sefydliad.

 –  Ychwanegir at yr arolygiadau presennol drwy gyfrwng perchnogaeth unigol ar y 
broses arolygu mewn ardaloedd lleol.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Dr Vicki Harrington, Rheolwr Adolygiadau Gwella Busnes – 01622 652060



7. 
Effeithlonrwydd
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7. EFFEITHLONRWYDD

RHAGYMADRODD
7.1 Mae effeithlonrwydd yn thema sy’n rhedeg drwy bob maes wrth gyflwyno 

gwasanaethau; mae costau’n gysylltiedig â phob lefel perfformiad. Mae angen i’r 
awdurdodau heddlu a’r heddluoedd wella’u hymwybyddiaeth o gostau plismona a 
gweithgareddau cymorth os bwriedir iddyn nhw reoli costau perfformiad yn effeithiol.

7.2 Yn y blynyddoedd diwethaf, mae effeithlonrwydd wedi canolbwyntio ar sicrhau lefelau 
perfformiad uwch – llai o droseddau, mwy o droseddwyr yn dod o flaen eu gwell, 
gwell boddhad i gwsmeriaid/dioddefwyr – a hynny er mwyn adlewyrchu’r adnoddau 
ychwanegol sydd ar gael drwy setliadau ariannol cymharol hael. Erbyn hyn, mae 
llawer o feysydd busnes yn cael eu herio i barhau i sicrhau gwelliannau ond gyda’r un 
adnoddau neu lai o adnoddau.

7.3 Un o seiliau enillion effeithlonrwydd yw gwell gafael ar gost mewnbynnau a phrosesau 
er mwyn i fanteision cymharol gwahanol allbynnau a deilliannau gael eu hasesu a’u 
blaenoriaethu. Mae hyn yn weddol ddidrafferth mewn proses weithgynhyrchu a all 
gyfrifo cost mewnbynnau yn fanwl-gywir (llafur, deunyddiau, gorbenion etc) a gwerth 
yr allbynnau (hynny yw y pris gwerthu). Ond mae plismona yn llawer mwy cymhleth; 
efallai y gallwn gyfrifo cost dod ag un byrgler o flaen ei well (er nad yw hynny’n 
hawdd) ac eto i gyd mae gwerth y deilliant yn llawer mwy na gwerth unrhyw eiddo 
sy’n cael ei adennill – mae argraffiadau o foddhad a hyder yn ffactorau allweddol na 
allwn roi gwerth ariannol arnyn nhw.

7.4 Fel pob gwasanaeth cyhoeddus arall, rhaid i heddluoedd ddangos eu bod yn gwario 
arian trethdalwyr mewn ffordd effeithlon ac effeithiol i gyrraedd y blaenoriaethau y 
cytunwyd arnyn nhw – yn fyr, bod gwerth am arian yn cael ei sicrhau. Mae hyn yn 
golygu bod rhaid i’r heddluoedd ddeall pensaernïaeth ariannol prosesau plismona 
a’u gwneud mor effeithlon â phosibl.  Yn y pen draw, dylai’r heddluoedd weithio 
gyda’u hawdurdodau a’u cymunedau i nodi ble maen nhw am i adnoddau gael eu 
canolbwyntio.

BETH YW CRYFDERAU ALLWEDDOL YR HEDDLUOEDD?
7.5 Mae heddluoedd wedi gwneud arbedion drwy rannu gwasanaethau fel adnoddau 

dynol, rheoli ystadau, cludiant a gwasanaethau ariannol gydag asiantaethau eraill 
megis heddluoedd cyfagos neu awdurdodau lleol.

7.6 Mae ychydig o heddluoedd wedi integreiddio costio sy’n seiliedig ar weithgarwch 
(ABC) yn eu prosesau craidd er mwyn llywio penderfyniadau (er bod llawer o 
heddluoedd eraill o’r farn bod ABC yn rhy fiwrocrataidd a hanesyddol i fod yn offeryn 
defnyddiol o safbwynt gwybodaeth).

Effeithlonrwydd
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Heddlu Cleveland 

Mae Cleveland yn awyddus i ddatblygu mentrau arloesol sy’n herio ymagweddau 
traddodiadol at blismona. Un enghraifft yw ymrwymiad y llu i ABC a’i ddefnydd arno, 
sydd wedi’i amlygu gan y Comisiwn Archwilio fel arfer da. Mae asesiadau strategol ar 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd drwy fframwaith ABC y llu wedi’u hintegreiddio 
yn y fframwaith perfformiad corfforaethol fel un o nodweddion allweddol gwella 
perfformiad. Mae’r ymagwedd wedi dod drwy waith craffu gan nifer o gyrff, gan 
gynnwys ACPO, HMIC, y Comisiwn Archwilio, y Swyddfa Gartref a Chymdeithas yr 
Awdurdodau Heddlu, yn ogystal â thrwy adolygiadau gan heddluoedd eraill.

Heddlu Swydd Gaer

Mae Swydd Gaer yn cwblhau’r ymarfer ABC sy’n ofynnol am o leiaf pythefnos 
(wedi’i ragnodi gan y Swyddfa Gartref) ym mis Chwefror bob blwyddyn. Cyn ac ar 
ôl yr ymarfer, mae tîm o’r Gwasanaethau Corfforaethol yn ymweld â thîm rheolwyr 
pob uned reoli sylfaenol (BCU) i ddarganfod yr hyn y maen nhw’n dymuno’i nodi/
dadansoddi a’u helpu i ddehongli’r canlyniadau. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei 
defnyddio, er enghraifft, i nodi effaith newidiadau yn y ddarpariaeth TG ar argaeledd 
swyddogion i batrolio’r rheng flaen.

7.7 Mae ABC yn darparu rhywfaint o wybodaeth y gall y llu gymryd camau ynglŷn â hi 
wedyn i helpu i sicrhau’r mwyaf posibl o’i adnoddau.

Heddlu Swydd Lincoln

Mae Heddlu Swydd Lincoln yn rhan o gydweithrediad ABC rhanbarthol ac mae eisoes 
wedi rhoi arferion da ar waith o ganlyniad. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod ABC yn 
cael ei ddefnyddio i asesu a gwella cynhyrchedd ac effeithlonrwydd. Mae’r llu wedi 
datblygu dadansoddiad cynhwysfawr ar weithgareddau’r llu yn gysylltiedig â chodau’r 
gyllideb, ac mae wedi mapio hwn yn erbyn pob gradd yn yr asesiad gwaelodlin yn 
adroddiad mis Hydref 2006.

7.8 Dylai data i ddadansoddi gweithgarwch gael ei gasglu ar draws holl feysydd plismona 
a’i ddefnyddio ar lefel gweithrediadau’r rheng flaen ac ar y lefel strategol.

Heddlu Northumbria

Mae gwaith ABC ychwanegol wedi’i wneud yn Northumbria i gysylltu mewnbynnau 
gweithgarwch ag allbynnau mewn perthynas â’r perfformiad ym maes byrgleriaethau 
o anheddau a threfnu’r staff mewn criw dwbl a chriw unigol. Mae gwaith arolygu 
ad hoc wedi’i wneud hefyd y tu allan i rychwant y canllawiau cenedlaethol i’r adran 
hyfforddi ac mewn perthynas â staff yr heddlu.

Mae data ABC yn nodwedd ar waith grŵp effeithlonrwydd y llu a’r rhaglen i 
foderneiddio’r gweithlu. Mae’n nodwedd hefyd yng ngweithgareddau modelu yr adran 
datblygu corfforaethol wrth ddatblygu cynlluniau gweithredu.

7.9 Mae’n bwysig nid yn unig fod adnoddau’r llu cyfan yn cael eu dyrannu’n briodol ond 
hefyd y gwelir bod y broses yn dryloyw ac yn deg.

Effeithlonrwydd
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Y Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd

Mae bwrdd cynhyrchedd newydd i’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd (MPS) 
wedi’i sefydlu i hybu effeithlonrwydd, cynhyrchedd a gwerth am arian ar draws y 
gwahanol grwpiau busnes.

Er mwyn hybu gwell cynhyrchedd drwy atebolrwydd ariannol yn yr MPS, mae’r dirprwy 
gomisiynydd wedi’i gwneud yn ofynnol yn ddiweddar i bob Prif Uwch-arolygydd a 
phob aelod cyfatebol o staff yr heddlu gynnwys amcan ar reolaeth ariannol ymhlith 
amcanion adolygiad datblygu personol 2007/08. Mae hyn yn cyd-fynd ag amcanion 
eraill sy’n gysylltiedig â pherfformiad y mae dyfarniadau tâl blynyddol y graddau hyn 
yn cael eu seilio arnyn nhw.

Heddlu Swydd Stafford

Mae Swydd Stafford yn defnyddio model dyrannu adnoddau, sy’n deillio o’r fformwla 
ariannu genedlaethol, i bennu cyllidebau’r BCUs. Mae proses negodi dyraniad y 
gyllideb a chyfrif yr unigolion sydd ar gael yn cael ei rheoli drwy Gyfarfod Rheoli’r Prif 
Swyddogion (COMM), y fforwm rheolwyr busnes, y gweithgor adnoddau a’r grŵp 
datblygu adnoddau dynol. Mae COMM yn sicrhau bod y model dyrannu adnoddau’n 
cael ei leddfu drwy gyfrwng crebwyll proffesiynol, a’i gydbwyso â blaenoriaethau’r 
llu, wrth i ddyraniad y gyllideb gael ei bennu’n derfynol ym mhob cylch cynllunio 
ariannol. Mae hyn wedyn yn cael ei asesu’n barhaus drwy gydol y flwyddyn gan COMM. 
Proses ymgynghorol yw hon, wedi’i seilio ar rywfaint o wyddoniaeth a mesur o farn 
broffesiynol, ond dim ond ar ôl ymgynghori a chytuno drwy’r fforymau angenrheidiol y 
bydd yn cael ei chadarnhau.

Heddlu Surrey 

Erbyn hyn, mae’r broses o bennu’r gyllideb yn Surrey yn fwy soffistigedig, yn cael ei 
sbarduno’n fwy gan berfformiad, ac wedi’i halinio’n well â blaenoriaethau a thargedau 
strategol. Mae’n cael ei weinyddu gan is-grŵp ar y cyd rhwng Awdurdod Heddlu Surrey 
a’r llu. Mae’r ymagwedd arloesol hon wedi’i chanmol fel arfer da gan y Comisiwn 
Archwilio. Mae ABC wedi’i ddefnyddio mewn ffordd gynhyrchiol i wella effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd. Er enghraifft, drwy ddefnyddio staff yr heddlu i roi cymorth gweinyddol 
i’r tîm ymchwilio troseddau mawr (MIT), mae cynllun peilot ABC rheoli troseddau wedi 
dangos bod modd creu 25% yn rhagor o allu ar gyfer gwaith gwyliadwriaeth.

Er 2006 mae’r llu wedi cynnal cynllun peilot ar gyfer dadansoddi ABC yn ddyddiol ar 
draws pob ffrwd yn ei adran rheoli troseddau (sef MCIT, gwyliadwriaeth, ac ymchwilio i 
droseddau difrifol a threfnedig) ac mae hyn yn cael ei ddefnyddio i gostio ymchwiliadau 
ac i drefnu adnoddau unedau. Mae’r cynllun peilot wedi’i estyn i un BCU i’w brofi. Mae 
ABC wedi’i ddefnyddio hefyd ar safle peilot moderneiddio’r gweithlu, gan gysylltu â 
dangosyddion perfformiad personol er mwyn canolbwyntio’n fwy ar gostiadau sydd 
wedi’u seilio ar unedau.

Heddlu Swydd Warwick

Mae data dadansoddi gweithgarwch wedi’i ddefnyddio i asesu pa gyfran o’r amser 
y bydd swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu yn ei threulio yn patrolio. Drwy 
ddefnyddio’r data hwn yn rhagweithiol, cafwyd cynnydd o 8% yn yr amser patrolio. 
Mae’r tîm perfformiad wedi cael ei ailstrwythuro i roi mwy o amser i ddadansoddi 
gweithgareddau ac ABC.

Effeithlonrwydd
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Datblygu arferion: Swydd Northampton
TEITL: Sut i wneud y defnydd gorau ar ABC

Y BROBLEM: Sut i wneud y defnydd gorau ar ddadansoddi gweithgarwch ac ABC.

YR ATEB: Yn 2004/05 ail-ddyluniodd Swydd Northampton y ffurflen bapur ar gyfer 
dadansoddi gweithgarwch (AA) i’w gwneud yn haws i’w deall. Yn yr un flwyddyn, 
gofynnwyd i bob swyddog a rhagor o aelodau staff lenwi ffurflenni AA ar gyfer deg 
awr o ddyletswydd. Ar ôl cael eu llenwi, cafodd y ffurflenni eu gwirio â llaw o ran 
camgymeriadau a’u mewnbynnu. Sicrhaodd y llu gyfradd ddychwelyd o 95% (sef 
gwelliant o 38%) a gradd Da/Da yn yr archwiliad. Y flwyddyn wedyn (2005/06) cafwyd 
cyfradd ddychwelyd o 96%, a sicrhaodd rhai ardaloedd gyfradd ddychwelyd o 100%. Cyn 
i ymgyrchoedd 2006/07 ddechrau, cafodd gwaith ei wneud i edrych ar fathau eraill o 
ffurflenni a systemau i gofnodi data AA. Ar ôl ymgynghori â thri chwmni, penderfynodd y 
llu ar system o ffurflenni electronig. Mae’r manteision yn cynnwys y ffaith:

•	bod	modd	i’r	ffurflen	gael	ei	harbed	er	mwyn	mynd	yn	ôl	ati;

•	bod	modd	cynnwys	rhagor	o	weithgareddau	sy’n	benodol	i’r	rôl;

•		bod	yna	hyblygrwydd	ynglŷn â’r cyfnod byrraf o weithgarwch i’w gofnodi (gan symud 
oddi wrth gofnodi gweithgarwch bob 15 munud, a chofnodi amser real hyd yn oed);

•	bod	yna	reolau	dilysu	wedi’u	cynnwys	ynddi;	a

•		bod	y	data’n	cael	ei	fwydo	i’r	feddalwedd	ddadansoddi’n	gynt,	gan	ganiatáu	i’r	data	
gael ei adborthi i’r ardaloedd neu’r adrannau yn gynt.

Cyn ysgrifennu adroddiadau, ymgynghorir ag ardaloedd ac adrannau er mwyn 
darganfod pa ddata a fyddai’n fwyaf buddiol iddyn nhw. Wedyn mae cwestiynau’n cael 
eu gofyn i’r uwch-reolwyr ynghylch y canlyniadau hynny ac mae adborth yn cael ei 
geisio. Nid yw ymgyrchoedd AA yn cael eu cynnal i’r Swyddfa Gartref yn unig. Mae’r 
adrannau’n gofyn i ymgyrchoedd AA gael eu cwblhau ar adegau penodol (er enghraifft 
yn ystod cyrchoedd) er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut mae adnoddau yn helpu 
i fwydo penderfyniadau. Mae’r Awdurdod Heddlu yn cael y newyddion diweddaraf yn 
gyson ynghylch AA/ABC a bydd y pennaeth AA/ABC hefyd yn bresennol yn eu cyfarfod 
i roi’r newyddion diweddaraf. Yn rhanbarthol, cymerodd y llu yr awenau ar ddarn o 
waith i edrych ar ddata AA/ABC ar gyfer lladrata a byrgleriaeth ar ran y pum heddlu yn 
Nwyrain Canolbarth Lloegr.

DEILLIANNAU: Symudodd y radd mewn archwiliadau o Gwan/Gwael i Da/Da.

Erbyn hyn, mae gwelliant o 38% yn y gyfradd ddychwelyd yn 2003/04 wedi sefydlogi, 
ymhell uwchlaw 90%.

Mae AA yn cael ei defnyddio y tu hwnt i ofynion y Swyddfa Gartref.

Mae mwy o ddata ar gael i’r uwch-reolwyr ac maen nhw’n fwy atebol.

Adborth y swyddogion yw bod y ffurflen electronig yn hawdd ei defnyddio.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Sarah Butterworth – 08453 700700, est 8009
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BLE MAE’R PRIF GYFLEOEDD I WELLA?
7.10 Dylai’r heddluoedd adolygu’n rheolaidd ble mae eu hadnoddau’n cael eu dyrannu. 

Gan fod blaenoriaethau a galwadau’n newid yn gyson, bydd angen hefyd i’r proffil 
adnoddau esblygu. Rhaid i ddyraniad adnoddau gael ei reoli mewn ffordd gytbwys a 
thryloyw gan gymryd i ystyriaeth yr effaith ar unigolion.

Heddlu Caint

Mae gan Gaint fodel dyrannu adnoddau, a ddyluniwyd gan KPMG, sy’n defnyddio 
sawl ffynhonnell data er mwyn bod yn fwy sensitif a dibynadwy yn ôl gwahaniaethau 
cynnil ar lefel yr ardaloedd. Roedd y data cymhleth, a dynnwyd dros gyfnod o 12 
mis, yn cynnwys y digwyddiadau a fynychwyd, yr amser a dreuliwyd yn ymdrin 
â digwyddiadau, gofynion plismona eraill (megis paratoi ffeiliau), cymysgedd y 
troseddau, niferoedd a phatrwm digwyddiadau a throseddau. Mae’r model dyrannu 
adnoddau hefyd yn cymryd i ystyriaeth ddata o arolwg gweithgarwch y staff ac o’r 
System Integredig Cymorth a Chudd-wybodaeth, megis crynoadau ar gyfer gwyliau 
blynyddol, cyrsiau hyfforddi a salwch. Wedyn mae’n cynhyrchu’r lefelau adnoddau 
gorau posibl, ar sail y ffactorau hyn. Er bod y model yn cael ei ddefnyddio, mae yna 
syniad o hyd ymhlith rhai o’r staff nad yw’r adnoddau wedi’u dyrannu mewn ffordd a 
fydd yn gwella perfformiad.

7.11 Ychydig yn unig o heddluoedd sydd wedi defnyddio model risgiau clir ac effeithiol 
i benderfynu lle mae’n ddiogel iddyn nhw gynnal lefelau gwasanaeth ar yr isaf sy’n 
ofynnol, er mwyn i’r adnoddau gael eu canolbwyntio ar flaenoriaethau’r llu.

7.12 Mae ABC yn gallu bod yn werthfawr, ond mae’n sicr yn ddull casglu data sy’n 
fiwrocrataidd ac yn wallus i raddau (er enghraifft, does dim modd ei archwilio ac felly 
does dim modd gwarantu ei fod yn fanwl-gywir). Mae casglu data yn awtomatig 
– er enghraifft drwy’r system rheoli a gofalu/Airwave – yn lleihau gryn dipyn ar 
fiwrocratiaeth. Ond mae angen bod yn eglur o hyd ar sut mae data dadansoddi 
gweithgarwch yn mynd i gael ei ddefnyddio i wella penderfyniadau am adnoddau.
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Datblygu arferion: Swydd Stafford
TEITL: Sefydlu offer i reoli’r galw mewn amser real er mwyn asesu’n barhaus sut 
mae adnoddau’n cael eu defnyddio a chael y bobl briodol yn y lle priodol ar yr 
adeg priodol 

Y BROBLEM: Yr her sy’n wynebu’r llu yw cefnogi ei fodel plismona, a’r buddsoddiad 
mewn Plismona Cymdogaethau a gwasanaethau diogelu, drwy fabwysiadu methodoleg 
perfformiad i hybu’r ffordd orau i ddefnyddio adnoddau drwy’r amser. Hefyd, hwyluso 
rheolaeth effeithiol ar ymatebion a’r llwyth gwaith drwy ddarparu gwybodaeth i lywio 
penderfyniadau a fydd wedi’u seilio ar dystiolaeth.

YR ATEB: Mae’r llu wedi sefydlu patrwm shifftiau unigryw, wedi’i seilio ar y llanw (2 2 
2) sydd wedi’i asesu gan Accenture fel un o’r trefniadau mwyaf effeithiol sydd ar gael 
i gyplysu adnoddau â’r galw. Mewn amgylchedd lle mae targedau effeithlonrwydd 
a defnyddio adnoddau gystal ag y gellir yn bwysicach na dim, mae parhau i wella 
mewn systemau shifftiau a’r cyfle i edrych ar y galw mewn amser real am ddefnyddio 
adnoddau’n effeithiol yn flaenoriaethau o bwys.

Y ffordd orau i reoli’r cylch o ymateb i alwadau yw datrys problemau yn effeithiol a 
defnyddio data ynghylch y galw i roi darlun llawn o’r galw, y math o alw, argaeledd 
adnoddau a sut mae adnoddau’n cael eu defnyddio. Mae’r llu wedi derbyn y realiti 
y bydd galw sydd heb ei reoli’n dda yn llesteirio blaenoriaethau strategol, ac mae’r 
gwaith hwn yn cael ei wneud mewn partneriaeth â’r adrannau tiriogaethol gan y 
gwasanaethau corfforaethol. Mae cyfres o adroddiadau yn deillio o’r gwaith hwn ac 
yn cyfrannu at olwg hanesyddol ar yr adnoddau a ddefnyddiwyd yn yr wythnosau 
diwethaf o safbwynt perfformiad; mae cynhyrchion eraill yn rhoi’r gallu i fodelu a 
rhagfynegi er mwyn deall yr adnoddau sydd ar gael ar lefel strategol, sef gallu a all gael 
ei ddefnyddio i osod tasgau a’u cyd-drefnu.

Cydategir y gwaith hwn gan brosiect cynllunio adnoddau CARM 3 ac offer perfformiad, 
gwaith efelychu galw yn adran Chase, a defnyddio data dadansoddi gweithgarwch i roi 
gwir ddarlun o’r gwaith sydd ar y gweill. Datblygiadau arwyddocaol a pharhaus eraill yw 
defnyddio data GPS o system i leoli cerbydau yn awtomatig a system i leoli personél yn 
awtomatig er mwyn helpu i ddefnyddio’r staff mewn ffordd effeithiol, gan ddefnyddio 
data mewn cylchoedd o 15 munud. Mae hwn yn waith allweddol ac mae’n chwalu 
mythau ynglŷn â galw, gan ganiatáu penderfyniadau gwybodus i ategu gweithgarwch 
plismona y rheng flaen ac i gyflwyno gwasanaeth o ansawdd dda yn y tymor hir.

DEILLIANNAU:

•		Sefydlu	pecynnau	perfformiad	newydd	i	ateb	y	galw	mewn	amser	real.

•		Sefydlu	pecynnau	perfformiad	newydd	ar	argaeledd	adnoddau,	gan	gynnwys	sgoriau	
effeithlonrwydd staffio yn unol â’r galw, fesul tîm.

•	Y	gallu	i	ddangos	effeithlonrwydd	wrth	ddefnyddio	adnoddau	mewn	modd	tryloyw.

•		Penderfyniadau	sydd	wedi’u	seilio	ar	dystiolaeth	ar	gyfer	yr	holl	faterion	ynglŷn â 
defnyddio adnoddau, i ategu ystyriaethau iechyd a diogelwch y staff.

•		Strwythurau	atebolrwydd	ar	gyfer	rheoli’r	galw	a	defnyddio	adnoddau	mewn	modd	
effeithiol.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Theresa Miles, Rheolwr Rhaglenni’r Llu – 01785 232462
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Datblygu arferion: Swydd Gaerhirfryn
TEITL: Samplu gweithgarwch – Samplu Haenedig ar Hap (SRS)

Y BROBLEM: Mae costio ar sail gweithgarwch yn golygu bod rhaid cael arolwg o’r 
gweithgarwch sy’n cael  ei gyflawni gan swyddogion heddlu a chan staff gweithredol yr 
heddlu. At ei gilydd, bydd swyddogion yn cadw cofnod o’u gweithgarwch fesul 15 munud 
yn ystod pob cyfnod ar ddyletswydd dros gyfnod o bythefnos. Mae ymgyrchoedd samplu 
gweithgarwch yn gosod cryn faich logistaidd a gweinyddol ar yr heddluoedd.

YR ATEB: Yn 2006/07, cafodd yr arolwg o weithgarwch ei seilio ar SRS, sy’n golygu 
bod angen llai o arsylwi ac sydd felly yn cynnwys llai o swyddogion a llai o gyfnodau 
ar ddyletswydd. Yn y blynyddoedd blaenorol, mae ymgyrch eang wedi golygu bod 
angen cwblhau tua 18,000 o gardiau gweithgarwch (tua 650,000 o arsylwadau), 
lle’r oedd yr SRS yn gofyn am 1,542 o gardiau (56,000 o arsylwadau). Drwy leihau’r 
baich ar swyddogion gweithredol, mae gweinyddiaeth yr arolwg wedi’i symleiddio ac 
amcangyfrifwyd bod yr arbedion, o ran costau gwirioneddol a chostau cyfleoedd, yn 
gyfanswm o ryw £90,000.

DEILLIANNAU: Mae’r SRS yn ateb hwylus ar gyfer casglu’r data i’r model costio. Roedd 
cyfyngiadau’r manwl-gywirdeb a sicrhawyd ymhell o fewn y ±2% y mae’r model yn 
llawlyfr canllawiau’r Swyddfa Gartref yn gofyn amdano ac mae’r canlyniadau’n debyg 
i ymgyrchoedd blaenorol. Er nad yw’r SRS yn dileu’r angen i arolygon gweithgarwch 
gael eu llenwi gan y swyddogion eu hunain, mae wedi lleihau’n ddirfawr ar y 
baich gweithredol ac ariannol ac mae wedi creu’r potensial i ddatblygu ymhellach 
ar ddefnyddio data gweithgarwch yn y gyfres o gynhyrchion perfformiad. Mae’r 
ymyrraeth ostyngedig yn debyg o olygu bod y data’n fwy cynrychioliadol a chywir.

CYSYLLTWYR YN YR HEDDLU: 
Peter Langmead-Jones/John Rothwell, Dadansoddi Corfforaethol – 01772 412024
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8. TECHNOLEG GWYBODAETH

RHAGYMADRODD
8.1 Yn bennaf, mae technoleg gwybodaeth (TG) mewn rheoli perfformiad yn ymwneud â 

rheoli gwybodaeth ar gyfer dadansoddiadau sydd wedyn yn sbarduno penderfyniadau 
effeithiol. Mae heddluoedd yn sefydliadau mawr a chymhleth sy’n ymdrin â llawer o 
feysydd busnes amrywiol dros  amser. Ni all yr un heddlu gyflwyno system effeithiol 
ar gyfer rheoli perfformiad yn y math hwn o amgylchedd heb ddefnyddio technoleg 
yn effeithiol.

8.2 Bydd system TG ardderchog yn cyrchu gwybodaeth o bob rhan o’r llu a hefyd o 
ffynonellau y tu allan iddo, megis partneriaid. Bydd yr wybodaeth hon ar gael wedyn 
i unrhyw un y mae arno ei hangen. Bydd yr wybodaeth yn caniatáu i holl unedau’r llu 
gael eu dadansoddi, a hynny ar lefelau manylder o’r dadansoddiad strategol uchaf i 
lawr i berfformiad unigol.

8.3 Rhaid i strategaeth TG y llu sicrhau ei bod yn gwireddu blaenoriaethau’r sefydliad. 
Dylai cynhyrchion TG gael eu dewis yn ofalus er mwyn sicrhau eu bod yn cyfateb 
i anghenion y llu. Mae angen hefyd i strategaethau TG yr heddluoedd gael eu 
hintegreiddio â strategaethau TG cenedlaethol er mwyn sicrhau synergedd ac atal 
problemau o safbwynt cydweithio.

BETH YW CRYFDERAU ALLWEDDOL YR HEDDLUOEDD? 
8.4 Erbyn hyn mae mwy o ganolbwyntio ar ansawdd data.

Y Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd

Y tîm cywirdeb data, yn y Gyfarwyddiaeth Perfformiad, sy’n gyfrifol am hybu 
cydymffurfedd â Rheolau Cyfrif y Swyddfa Gartref, y Safon Genedlaethol ar gyfer 
Cofnodi Digwyddiadau a’r Safon Genedlaethol ar gyfer Cofnodi Troseddau. Mae hyn 
wedi cynnwys gwaith ymestynnol i nodi materion ynglŷn â defnyddio datrysiadau heb 
sancsiynau, sef gwaith y mae ei gynnyrch wedi darparu llawer o wybodaeth ar gyfer y 
camau cadarnhaol a gymerwyd wedyn ar lefel y llu ac ar y lefel genedlaethol.

8.5 Rhaid i ddata gael ei droi’n wybodaeth sy’n caniatáu i ddadansoddi effeithiol gael ei 
gwblhau i fod yn sail ar gyfer penderfyniadau.

Heddlu Swydd Gaerhirfryn

Mae PROBE, system Vic-Man a system TORA o fonitro gweithgarwch yn alluogwyr o 
bwys ac mae’r ffaith bod yr wybodaeth hon ar gael i reolwyr yn cael effaith ar sut mae 
plismona yn y rheng flaen yn cael ei gyflawni. Mae Caerhirfryn yn gyson yn defnyddio 
data cymaradwy i ddod o hyd i arferion da, ac un enghraifft o hyn yw defnyddio system 
Vic-Man, sydd wedi’i gysylltu â PROBE ac sy’n helpu gwaith y ganolfan ailgysylltu. 
O’i gyfuno â’r data sy’n cael ei gynhyrchu gan system TORA y llu, gall darlun mwy 
cynhwysfawr o’r berthynas rhwng gweithgareddau plismona a hyder a boddhad gael 
ei dynnu. Erbyn hyn, mae’r wybodaeth hon yn cael ei phrif-ffrydio drwy roi mwy o 
bwyslais ar gyflwyno’r data a gynhyrchir mewn adolygiadau adrannol chwarterol,  
sy’n cael eu cynnal gan brif swyddogion.
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Datblygu arferion: Sussex
TEITL: Defnyddio gwybodaeth perfformiad yn effeithiol

Y BROBLEM: Roedd gwybodaeth perfformiad yn Heddlu Sussex yn cael ei chynhyrchu 
bob mis ac nid oedd yn cael ei defnyddio na’i deall yn eang iawn. Roedd ceisio 
dadansoddi perfformiad ar sail y swm sylweddol o ddata yn system gyfrifiadurol y llu 
ar gyfer cofnodi troseddau, a gyflwynwyd yn gynnar yn y 1990au, yn llyncu amser ac 
yn gofyn cryn dipyn o waith llaw.

YR ATEB: Cafodd Business Objects a mewnrwyd y llu eu defnyddio i roi llif o ddata 
amserol, cywir a pherthnasol. Cafodd yr wybodaeth perfformiad ei democrateiddio – 
sef trefnu ei bod ar gael yn rhwydd i bawb a’i hesbonio mewn termau dealladwy yng 
nghyfarfod perfformiad y llu. Yn y cyfamser, daeth system arloesol a ddatblygwyd gan 
swyddog heddlu gweithredol â gwelliannau sylweddol i reolaeth ymchwiliadau byw i 
droseddau.

Cyn y newidiadau, byddai cryn dipyn o adnoddau’n cael eu buddsoddi i gynhyrchu 
ffurflenni’r Swyddfa Gartref a set gymharol fach o adroddiadau ar ddiwedd y mis. Er 
enghraifft, dim ond yn ystod ail wythnos y mis dilynol y byddai penawdau’r adroddiad 
ar gael. Erbyn hyn, mae data perfformiad yn cael ei ddiweddaru bob dydd, ac mae 
ffigurau’r noson gynt ar gael yn oriau mân y bore. Mae’r penawdau erbyn hyn yn cael 
eu dangos ar dudalen hafan mewnrwyd y llu, gan adlewyrchu’r rhan ganolog y mae 
perfformiad yn ei chwarae yn Heddlu Sussex. Yn ychwanegol, mae dadansoddwyr 
adrannol ac is-adrannol yn cael gweld amryw o ffynonellau drwy Business Objects, gan 
ganiatáu dadansoddiadau lleol, pwrpasol yn ychwanegol at y gyfres o adroddiadau sy’n 
cael eu cyhoeddi gan y canol.

Nodwyd bod rheolaeth lem ar ymchwiliadau byw i droseddau yn rhwystr a oedd 
yn atal gwella perfformiad wrth ddatrys troseddau, er enghraifft yr angen i gwblhau 
adolygiadau’r goruchwylwyr yn brydlon. Datblygodd un rhingyll adrannol y pecyn 
CAMPUS (cyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, synhwyrol) er 
mwyn rhoi gafael gadarn i’w gyd-oruchwylwyr ar faich gwaith byw eu timau, i nodi 
timau a oedd heb adolygiadau prydlon. Cafodd CAMPUS ei fabwysiadu ar draws y llu, 
ac erbyn hyn mae wedi’i ddiweddaru a’i integreiddio â data ar lefel y tîm a’r unigolyn 
ac â ffurflenni electronig Heddlu Sussex ar gyfer ymchwiliadau troseddau.

DEILLIANNAU: Y gwelliant a sicrhawyd ym mherfformiad Heddlu Sussex yn y pedair 
blynedd diwethaf yw’r canlyniad a ddymunwyd. Cydnabu’r Swyddfa er Diwygio 
Cyfiawnder Troseddol ddefnydd effeithiol Heddlu Sussex ar wybodaeth perfformiad fel 
un o brif sbardunau’r gwelliant wrth ddatrys troseddau.

Gall defnyddwyr ‘bersonoleiddio’ eu tudalen mewnrwyd i ddangos data ar gyfer yr 
ardal leol, ac mae tri chwarter y swyddogion heddlu a’r staff wedi gwneud hyn, gan 
ddangos mor ddwfn y mae data perfformiad, a’r diddordeb ynddo, wedi treiddio.

Ar y cyd ag arddangosfa ar dudalen hafan y fewnrwyd sy’n dangos eu ‘troseddau byw 
sy’n cael eu harchwilio’ i bob swyddog, arweiniodd CAMPUS at afael lawer tynnach 
ar ymchwiliadau sydd ar eu hanner, gan gynnwys gostyngiadau sylweddol mewn 
troseddau ‘byw’ a phroses dynnach ar gyfer adolygiadau gan oruchwylwyr.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Phil Woolf, Pennaeth Gwella Perfformiad, Adran Datblygu Corfforaethol,  
Heddlu Sussex – 01273 404589
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Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr

Mae portffolios y prif swyddogion wedi’u hail-alinio fel bod rheoli gwybodaeth wedi’i 
ymgorffori bellach yn y portffolio cudd-wybodaeth. Mae hyn yn golygu y gall y llu 
integreiddio’r Model Cudd-wybodaeth Cenedlaethol yn y gwaith casglu gwybodaeth 
o’r adeg y mae’r cysylltiad â’r cyhoedd yn cychwyn.

8.6 Mae’r heddluoedd gorau yn edrych y tu hwnt i’w systemau eu hunain i gynhyrchu 
darlun mwy cyfoethog i’w ddadansoddi.

Heddlu Northumbria

Mae’r perthnasoedd rhannu data yn gryf. Mae gan Uned Ardal Sunderland brosiect 
(Vault) i ddatblygu warws effeithiol ar gyfer data partneriaeth, sy’n cael ei sbarduno 
gan y partneriaid ar draws yr ardal, o dan arweiniad Swyddfa’r Llywodraeth. Mae’r llu 
yn defnyddio’r dulliau hyn i ehangu cwmpas ei asesiadau strategol. Mae cronfa ddata 
cynllunio busnes wedi’i datblygu sy’n olrhain cynnydd camau sy’n anelu at wireddu 
nodau ac amcanion a nodwyd yng nghynllun y llu. Mae fersiwn ar fewnrwyd wedi 
disodli’r system annibynnol wreiddiol. Mae’r camau’n cael blaenoriaethu, ac mae rhai 
adrannau wedi estyn defnydd y gronfa ddata yn offeryn ar gyfer rheoli rhaglenni.

8.7 Mae’n rhaid defnyddio TG yn effeithiol er mwyn dadansoddi mewn amser real.

Heddlu Cleveland 

Conglfaen y fframwaith yw’r mecanwaith atebolrwydd perfformiad timau (TPAM), 
sef system electronig ar gyfer casglu a dadansoddi data mewn amser real a all 
dreiddio i lawr i berfformiad timau ac unigolion. Mae’r fframwaith rheoli perfformiad 
yn Cleveland wedi’i adolygu gan y Swyddfa Gartref sy’n bwriadu ei ddefnyddio i 
ddylanwadu ar ganllawiau cenedlaethol. Mae’r Gyfarwyddiaeth Heddlu a Safonau 
Troseddau a’r Comisiwn Archwilio wedi amlygu TPAM fel arfer da.

8.8 Mae angen i’r system TG gyflwyno gwybodaeth i’r staff sydd wedyn yn gwneud y 
penderfyniadau gweithredol a strategol; mwyaf manwl yw’r lefel, mwyaf defnyddiol 
yw’r wybodaeth. Gall rhywfaint o ddadansoddi annatod sicrhau hefyd fod staff 
gweithredol yn treulio’u hamser yn gwneud penderfyniadau ac nid yn casglu ac yn 
dadansoddi data.

Heddlu Swydd Derby

Mae data am wybodaeth rheoli timau a swyddogion ar gael i reolwyr a goruchwylwyr ac 
mae’n nodi perfformiad ar lefel timau a swyddogion unigol. Gall hyn gael ei ddefnyddio 
wedyn i ddadansoddi perfformiad ac i wneud gwelliannau lle mae eu hangen.
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Datblygu arferion: Northumbria
TEITL: Defnyddio cronfa ddata gyfun i reoli cynllunio busnes a risgiau corfforaethol 

Y BROBLEM: Mae rheolwyr cynllunio busnes a rheolwyr risgiau corfforaethol yn rhannu 
nifer o ofynion:

•	cofnodi	gweithgarwch	lleol	fel	ei	fod	ar	gael	yn	ganolog	ac	i	weddill	y	sefydliad;

•		rhoi	tystiolaeth	o’r	cynnydd	yn	erbyn	gweithgarwch,	yn	lleol	ac	i’r	canol,	i	helpu	i	reoli	
perfformiad;

•		strwythurau	a	chanllawiau	clir	i	sicrhau	cynlluniau	cadarn	ac	i	ddod	o	hyd	i	risgiau	
corfforaethol a hwyluso rheoli da; a

•		thryloywder	mewn	penderfyniadau.

YR ATEB: Datblygodd Heddlu Northumbria gronfa ddata ar gyfer cynllunio lleol yn 
2005 i ddisgrifio gweithgareddau’r cynllun busnes a’i ddiweddaru. Ar yr un pryd, cafodd 
rheolaeth risgiau ei phlannu’n gadarn yn y sefydliad drwy ddefnyddio cofrestrau risgiau 
lleol a chanolog.

Cafodd y ddau ateb cychwynnol eu datblygu’n annibynnol a’u seilio ar gronfeydd data 
lleol. Yn gynnar yn 2006, cydnabuwyd bod angen ymagwedd integredig, ac felly mae 
cronfeydd data newydd ac integredig wedi’u datblygu ar gyfer risgiau a chynllunio.

Mae nodweddion allweddol y cronfeydd data yn cynnwys:

•		integreiddio	risgiau	a	chynllunio	–	mae	gweithgareddau	sy’n	deillio	o	risgiau’n	cael	eu	
hadlewyrchu mewn cynlluniau busnes, a gall gweithgarwch cynllunio busnes gael ei 
‘fapio’ drosodd er mwyn lleddfu’r risgiau;

•		mae’r	cronfeydd	data	wedi’u	seilio	ar	fewnrwyd,	sydd	ar	gael	i’r	holl	staff,	rheolwyr	a	
phrif swyddogion;

•		gall	tasgau	(cynllunio/risgiau)	gael	eu	dyrannu	i	unigolion	sydd	wedi’u	henwi,	gan	
adrodd ar-lein ar y cynnydd (yn erbyn pob tasg unigol os oes angen) a’r statws (sef 
statws y weithred yn ei chyfanrwydd);

•		mae	camau’r	broses	wedi’u	diffinio’n	glir	(gyda	gofynion	gorfodol	ynglŷn â 
gwybodaeth), i sicrhau bod y cofnodion yn y cronfeydd data o ansawdd dda;

•		gall	risgiau	a	chynlluniau	gael	eu	dynodi	fel	rhai	sy’n	cyfrannu	at	sawl	maes,	megis	
y waelodlin, nodau’r llu, ansawdd y gwasanaeth cenedlaethol neu ddysgeidiaeth y 
Ganolfan Genedlaethol er Rhagoriaeth mewn Plismona (sydd bellach yn rhan o’r 
Asiantaeth Genedlaethol Gwella Plismona), sydd yn eu tro yn gallu amlygu ble y 
gallai’r sefydliad fod yn agored i niwed o ran cyflwyno gwasanaethau; ac

•		mae	strwythurau	pwyllgorau	ategol	wedi’u	datblygu	er	mwyn	sicrhau’r	effaith	orau	
posibl o’r cronfeydd data. Mae adroddiadau misol ar y cynnydd i’r prif swyddogion yn 
un o’r gofynion sylfaenol.
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DEILLIANNAU: Mae’r deilliannau yn cynnwys:

•		mynediad	hwylus	i	wybodaeth	am	reoli	risgiau	busnes	a	chynllunio	busnes,	gan	
gynnwys adroddiadau ar gynnydd a statws;

•		cyn	lleied	â	phosibl	o	ddyblygu	–	mae	diweddaru	gweithgarwcbh	busnes	yn	
diweddaru’r gweithgarwch risg hefyd;

•	cyflwyno	gweithgarwch	lleol	a	statws	mewn	ffordd	realistig	ac	mewn	amser	real;

•		mae	unigolion	sydd	wedi’u	henwi	yn	gyfrifol	am	risgiau	a	chynllunio,	gan	ategu	
adolygiadau datblygu perfformiad (PDR) a rheolaeth perfformiad;

•		mae	diweddariadau’n	cael	eu	dal	drwy’r	system,	sy’n	cadw	trywydd	archwilio	ac	sy’n	
hwyluso rheoli ar draws amrywiol safleoedd;

•		gall	adroddiadau	rheoli	gael	eu	darparu	yn	y	fan	a’r	lle	ar	gyfer	amryw	o	feysydd	
megis y waelodlin, ansawdd gwasanaeth etc; ac

•		mae’n	rhoi	tystiolaeth	o	sut	mae	rheoli	risgiau	busnes	yn	cydweddu	â’r	broses	o	
gynllunio’r busnes.

CYSYLLTWR YN YR HEDDLU: 
Dr Mark Wood, Rheolwr Cynllunio Corfforaethol – 01661 868340

Heddlu Swydd Gaerlŷr

Mae’r llu wedi cynnwys peuoedd fframwaith asesu perfformiad plismona a materion 
allweddol HMIC yn ei gyfundrefn berfformiad, gan sicrhau rhagoriaeth mewn plismona 
(APEX). Mae’r prosesau hyn wedi’u cloriannu’n annibynnol gan y Comisiwn Archwilio, 
sy’n dweud: “Mae argaeledd data am y llu i lawr i lefel yr LPU [uned blismona leol] ar 
un wefan ganolog, sy’n darparu ystadegau cyfoes a chywir, wedi caniatáu i ardaloedd 
ganolbwyntio’n llawer cynt ac yn llawer manylach ar faterion sydd o bryder i’r cyhoedd 
neu danberfformiad yn erbyn targedau, ac felly i ymateb yn gynt, gan ailddyrannu 
adnoddau yn briodol.” Mae proses APEX yn cynnwys data cymaradwy am y lluoedd 
tebycaf a hynny ar lefel y llu a’r uned reoli sylfaenol (BCU). Mae aelodau’r awdurdod 
heddlu’n eistedd fel sylwedyddion yng nghyfarfodydd APEX, gan gryfhau eto ar drefn 
lywodraethu a thrylwyredd y cyfarfodydd hynny.

Heddlu Swydd Gaerloyw

Mae’r adran o fewnrwyd y llu i’r ‘Adrannau’ yn cynnig cysylltiad â bwletinau briffio 
electronig sy’n cael eu diweddaru bob dydd. Mae’r bwletinau ar gael ar lefel ardal y 
gymdogaeth/tîm cymuned ddiogelach (SCT), sy’n cael eu harwain gan arolygwyr. 
Mae’r holl fwletinau blaenorol yn cael eu harchifo ar fewnrwyd y llu er hwylustod. 
Mae blaenoriaethau’r SCTs lleol hefyd ar gael ar y rhyngrwyd er mwyn i weithwyr yr 
heddlu a’r gymuned ehangach gael craffu arnyn nhw. Mae’r blaenoriaethau hyn yn 
cael eu dethol a’u hadnoddi drwy ymgynghori â’r gymuned ac mae cynlluniau sganio, 
dadansoddi, ymateb, ac asesu yn cael eu datblygu fel ymateb uniongyrchol.

8.9  Dylai arloesi mewn systemau TG gael ei arwain gan y defnyddwyr. Yn ddelfrydol, dylai 
fod gan yr heddluoedd y gallu i ymgymryd â datblygiadau arwyddocaol o fewn y llu.
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Datblygu arferion: Surrey
TEITL: Dangosyddion perfformiad personol (PPI)

Y BROBLEM: Yn hanesyddol, mae perfformiad yn y llu wedi’i drafod yn bennaf drwy 
fynd ati o’r brig i lawr, gan ddefnyddio data agregedig i ddal penaethiaid adrannol yn 
atebol. Er hynny, mae angen i reolaeth perfformiad ac atebolrwydd gael eu hategu 
hefyd ag ymagwedd sy’n gweithio o’r gwaelod i fyny, a hynny am ddau reswm yn 
bennaf. Yn gyntaf, mae gweithio o’r gwaelod i fyny yn helpu i sicrhau bod pob unigolyn 
yn y llu yn gwybod sut y gall gyfrannu at nodau strategol y sefydliad mewn termau 
mesuradwy; ac yn ail, mae mynd ati fel hyn yn rhoi dull i oruchwylwyr a rheolwyr 
llinell sy’n eu helpu i asesu perfformiad unigolion yn wrthrychol, i helpu i wireddu 
nodau strategol y llu a datblygiad personol.

YR ATEB: Cafodd y prosiect PPI ei ddechrau a’i noddi gan y Prif Gwnstabl. Cydnabu’r 
prosiect fod gan y llu – yn sgil datblygu warws data newydd Oracle a gosod 
meddalwedd MIS yn ddiweddar (Oracle Portal – sef rhaglen wedi’i seilio ar y we) 
– yr offer i roi data diogel, cywir ac amserol am berfformiad personol i unigolion a 
goruchwylwyr, a hynny yn gyflym.

Gall unigolion gyrchu system PPI yn hawdd oddi ar fewnrwyd Heddlu Surrey. Ar ôl 
mewnbynnu gwybodaeth ddiogelwch maen nhw’n cyrraedd y porth PPI, sy’n dangos 
eu gwybodaeth adnoddau dynol eu hunain ac, os yw’n berthnasol, manylion y staff y 
maen nhw’n eu goruchwylio – sef nodwedd sydd ei hun yn helpu i wella ansawdd y 
data o fewn HRMS. Mae porth PPI yn cynnig mynediad i adroddiadau PPI ar unigolion, 
yn ogystal ag adroddiadau agregedig ar dimau, adrannau, a’r llu yn ei grynswth.

Mae’r dangosyddion sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys:

•	digwyddiadau	(gwrthdrawiadau	traffig	ffyrdd	a	throseddau	goleuadau);

•		troseddau	(gan	gynnwys	nifer	y	datrysiadau	ynghyd	â	dadansoddiad	o’r	dulliau	
datrys; nifer y troseddau sydd heb eu cyflawni; a nifer y troseddau sydd wedi’u ffeilio 
heb eu datrys);

•		nifer	y	restiadau	yn	gysylltiedig	â	throseddau	(ynghyd	â	dadansoddiad	o’r	
deilliannau); a

•	nifer	yr	achosion	o	stopio-a-chwilio	(gyda	dadansoddiad).

Mae’r prosiect yn gobeithio cynnwys dangosyddion cyd-destunol eraill megis 
absenoldeb, ac ehangu’r gyfres o fesurau er mwyn cynnwys PPIs ar ansawdd data a 
PPIs penodol i swyddogion cymdogaeth arbenigol a swyddogion cymorth cymunedol 
yr heddlu. I gydnabod y ffaith mai data meintiol yw hwn yn y bôn ac y gallai hybu 
cymhellion croes, mae ffrwd arall yn y prosiect yn edrych ar sut y gallai mesurau 
pwysoli helpu i filwrio yn erbyn yr effaith hon.

Un o fwriadau penodol y prosiect oedd peidio â gosod targedau perfformiad penodol 
ar lefel yr unigolyn, gan gydnabod y gallai ymagwedd o’r fath ffafrio maint yn hytrach 
nag ansawdd.
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DEILLIANNAU:

•		Erbyn	hyn	mae	staff	gweithredol	yn	gallu	deall	sut	maen	nhw’n	cyfrannu	at	nodau	
strategol y sefydliad, a rhoi tystiolaeth o hynny mewn termau mesuradwy.

•		Mae’r	system	yn	offeryn	i	oruchwylwyr	a	rheolwyr	sy’n	cynnig	ymagwedd	fwy	
gwrthrychol, wedi’i seilio’n fwy ar dystiolaeth, at fynd i’r afael â pherfformiad gwael a 
gwobrwyo perfformiad da i ategu proses y PDR.

•		Mae	Adran	y	Gogledd-orllewin	wedi	gweithredu	strategaeth	ymyriadau	PPI.	Mae’r	
strategaeth hon yn defnyddio’r system PPIs i gydnabod perfformiad da, gydag amryw 
o wobrwyon megis enwebiadau ar gyfer cynllun APEX a llythyrau gwerthfawrogi, ond 
mae hefyd yn cytuno ar y sianeli y gellir cymryd camau drwyddyn nhw i roi sylw i 
berfformiad gwael. Mae strategaeth o’r fath wedi’i dylunio i hybu defnydd cadarnhaol 
a chall ar ddull y PPI yng nghyd-destun ffactorau ansoddol eraill, er mwyn gochel 
rhag mynd ar ôl deilliannau meintiol yn unig. Ers i’r strategaeth gael ei rhoi ar waith, 
mae adrannau eraill wedi arddel ymagweddau tebyg.

CYSYLLTWYR YN YR HEDDLU: 
Prif Uwch-arolygydd Sue Warren, Arweinydd y Prosiect PPI, Gogledd-orllewin Surrey – 
01483 485122 / Tony Fenton-Jones, Uwch-ddadansoddwr Gwybodaeth Rheoli,  
Uned Rheoli Perfformiad – 01483 482606

Heddlu Gorllewin Mercia

Mae dull dadansoddi arloesol sydd wedi’i seilio ar system gwybodaeth ddaearyddol 
wedi’i chyflwyno, sy’n caniatáu dadansoddi gwybodaeth a chudd-wybodaeth o amryw 
o gronfeydd data. Mae’n caniatáu i swyddogion ddod o hyd i gydberthnasoedd rhwng 
data, ac mae’n cael ei ddefnyddio’n gynyddol ar lefel strategol a gweithredol.

BLE MAE’R PRIF GYFLEOEDD I WELLA?
8.10 Nid pob heddlu sydd â systemau TG integredig sy’n siarad â’i gilydd, a fyddai’n 

galluogi’r llu i gyrchu’r darlun cyflawn o berfformiad yn hawdd. Gwelodd HMIC fod 
llawer o ddadansoddwyr medrus yn gwastraffu llawer o amser dim ond yn casglu ac 
yn llunio data.

8.11 Nid yw’r systemau TG mewn llawer o heddluoedd yn cynhyrchu data perfformiad 
ar gyfer unedau arbenigol, fel y gwnân nhw, er enghraifft, ar gyfer gwaith sy’n 
canolbwyntio ar BCUs. 

8.12 Yn ddelfrydol, dylai data gael ei gasglu’n awtomatig yn y fan lle mae’n cael ei 
gynhyrchu a’i storio mewn warws data i’w gyflenwi i unrhyw ran o’r sefydliad. Mwyaf 
cyfoes y bydd yr wybodaeth, mwyaf gwerthfawr y bydd hefyd.
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ATODIAD – GRADDAU RHEOLI 
PERFFORMIAD HEDDLUOEDD 2007

Y BROSES RADDIO
Mae’r graddau sy’n cael eu dyfarnu gan HMIC yn adlewyrchu perfformiad yr heddlu dros y 
cyfnod asesu rhwng Ebrill 2006 a Gorffennaf 2007. Gellir dyfarnu un o bedair gradd, yn ôl y 
perfformiad sydd wedi’i asesu yn erbyn y Meini Prawf Graddio Penodol (SGC) (i gael y rhestr 
lawn o SGCs, gweler http://inspectorates.homeoffice.gov.uk/hmic/methodologies-baseline-
introduction/bamethodology-06/?version=1).

Ardderchog
Mae’r radd hon yn disgrifio’r lefel uchaf o berfformiad wrth gyflwyno gwasanaethau ac wrth 
sicrhau y cydymffurfir yn llawn â chodau ymarfer neu ganllawiau cenedlaethol. Disgwylir 
mai ychydig yn unig o heddluoedd a fydd yn cyrraedd y safon uchel iawn hon ar gyfer 
gweithgarwch penodedig. I sicrhau gradd Ardderchog, disgwylir i’r heddluoedd fodloni’r holl 
feini prawf sydd wedi’u nodi yn yr SGC Gweddol ac yn y mwyafrif llethol o’r rhai sydd wedi’u 
nodi o dan Da. Yn ychwanegol, bydd dau ffactor arall yn arwain at ystyried rhoi gradd Ardderchog:

• Dylai’r heddlu fod wedi’i gydnabod, neu dylai allu gweithredu, fel ‘esiampl ddisglair’ i 
eraill, a chael ei dderbyn o fewn y gwasanaeth fel ffynhonnell arferion sydd ar flaen y gad. 
Byddai tystiolaeth bod heddluoedd eraill wedi mewnforio arferion yn llwyddiannus yn 
dangos hyn.

• Mae HMIC wedi ymrwymo i gefnogi arloesi a byddem yn disgwyl i heddluoedd 
Ardderchog fod wedi cyflwyno ac wedi cloriannu ffyrdd newydd o gyflwyno perfformiad 
neu o’i wella.

Da
Diffiniad Geiriadur Saesneg Collins o dda yw ‘o ansawdd neu lefel uchel’ ac mae Da yn 
dynodi perfformiad uwchlaw’r safon isaf sy’n ofynnol. I gyrraedd y lefel hon, rhaid i’r 
heddluoedd fodloni’r meini prawf sydd wedi’u nodi o dan Gweddol yn llawn, a’r rhan fwyaf 
o’r meini prawf sydd wedi’u nodi o dan Da.

Gweddol
Ystyr Gweddol yw bod lefel dderbyniol o wasanaeth yn cael ei chyflwyno, sef lefel sy’n 
bodloni’r trothwyon cenedlaethol, lle mae’r rhain ar gael. I sicrhau gradd Gweddol, rhaid 
i’r heddluoedd fodloni’r holl feini prawf arwyddocaol a nodir yn yr SGC ar gyfer Gweddol. 
Byddai HMIC yn disgwyl mai ar y lefel yma y rhoddir y nifer fwyaf o raddau, ar draws y 
mwyafrif o weithgareddau.

Gwael
Mae gradd Gwael yn dynodi lefel gwasanaeth sy’n annerbyniol o isel. Er mwyn cael y radd 
feirniadol iawn hon, bydd llu wedi bod yn ddiffygiol iawn mewn nifer arwyddocaol o’r meini 
prawf a nodir yn yr SGC ar gyfer Gweddol. Mewn rhai achosion, gall methu â bodloni un 
maen prawf yn unig deilyngu gradd Gwael. Bydd sylw bob amser yn cael ei dynnu at feini 
prawf amlwg o’r fath yn yr SGC ond maen nhw hefyd yn gallu adlewyrchu mesur o farn 
broffesiynol ynglŷn â lefel y risg y mae’r heddlu’n ei chymryd.
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Atodiad

GRADDAU RHEOLI  
PERFFORMIAD 2007
Avon a Gwlad yr Haf Da
Swydd Bedford Gweddol
Swydd Gaer-grawnt Da
Swydd Gaer Da
Dinas Llundain Gweddol
Cleveland Da
Cumbria Da
Swydd Derby Gweddol
Dyfnaint a Chernyw Da
Dorset Da
Durham Da
Dyfed-Powys Da
Essex Da
Swydd Gaerloyw Da
GMP Da
Gwent Gweddol
Hampshire Da
Swydd Hertford Da
Glannau Humber Da
Caint Da
Swydd Gaerhirfryn Ardderchog
Swydd Gaerlŷr Da
Swydd Lincoln Da
Glannau Mersi Da
MPS Da
Norfolk Da
Gogledd Cymru Da
Gogledd Swydd Efrog Gweddol
Swydd Northampton Da
Northumbria Ardderchog
Swydd Nottingham Gweddol
De Cymru Gweddol
De Swydd Efrog Da
Swydd Stafford Ardderchog
Suffolk Da
Surrey Ardderchog
Sussex Da
Dyffryn Tafwys Da
Swydd Warwick Da
Gorllewin Mercia Ardderchog
Gorllewin Canolbarth Lloegr Ardderchog

Gorllewin Swydd Efrog Da

Wiltshire Gweddol
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GEIRFA 

A
AA  dadansoddi gweithgarwch
ABC  costio sy’n seiliedig ar weithgarwch
ACC  prif gwnstabl cynorthwyol
ACPO  Cymdeithas y Prif Swyddogion Heddlu
AFI  maes i’w wella
APA  Cymdeithas yr Awdurdodau Heddlu
APEX  sicrhau rhagoriaeth mewn plismona 
ASB  ymddygiad gwrthgymdeithasol 

B
BCS  Arolwg Troseddau Prydain 
BCU  uned reoli sylfaenol

C
CAMPUS  cyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, synhwyrol
CDD  adran datblygu corfforaethol
CDRP partneriaeth lleihau troseddau ac anhrefn
COMM  Cyfarfod Rheoli Prif Swyddogion
CompStat  Ystadegau Cyfrifiadurol
CPF  Fframwaith Perfformiad Corfforaethol
CRAVE  hyder, sicrwydd, hygyrchedd, gweladwyedd a chloriannu

D
DCC  dirprwy brif gwnstabl

F
FIT  templed arolygu’r llu

G
GL3  Going Local 3 (Glannau Mersi)
GMP  Heddlu Manceinion Fwyaf

H
HMIC  Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi
HMIs  Arolygwyr Ei Mawrhydi

I
ICSB  swyddfa diogelwch cymunedol rhyngasiantaethol

K
KPA  Awdurdod Heddlu Caint 

Geirfa
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Geirfa

L
LAA  Cytundeb Ardal Leol 
LPA  ardal heddlu leol

M
MCIT  tîm ymchwilio troseddau mawr 
MPA  Awdurdod Heddlu Metropolitanaidd
MPIM  cyfarfod gwella perfformiad misol
MPS  Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd
MSF  heddlu tebycaf

N
NHP  Plismona Cymdogaethau
NIM  Model Cudd-wybodaeth Cenedlaethol

O
OPM  cyfarfod perfformiad gweithredol

P
PDR  adolygiad datblygu personol 
POR  adolygiad perfformiad a gweithredu
PPAF  Fframwaith Asesu Perfformiad yr Heddlu
PPI  dangosydd perfformiad personol

Q
QADS  samplu sicrwydd ansawdd ar hap

S
SCT  tîm cymunedau diogelach
SGC  Meini Prawf Graddau Penodol
SPA  Awdurdod Heddlu Surrey 
SRS  Samplu Haenedig ar Hap

T
TG  technoleg gwybodaeth
TPAM  mecanwaith atebolrwydd perfformiad tîm

W
WMC  Heddlu Gorllewin Mercia
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