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Effeithlonrwydd 
 

Cwestiwn pennawd: pa mor 
effeithiol yw’r heddlu o ran 

cadw pobl yn ddiogel a lleihau 
troseddu? 

 
Diffiniad: mae heddlu effeithiol 

yn un sy'n cadw pobl yn 
ddiogel ac yn lleihau troseddu. 

 
Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran atal 
troseddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, a chadw pobl yn 
ddiogel? 

 
Pa mor dda mae'r heddlu yn gweithio i atal troseddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn 
ddiogel? 
Pa mor dda mae'r heddlu yn gweithio gyda phartneriaid i atal troseddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn ddiogel? 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran 
ymchwilio i droseddau a rheoli 
troseddwyr? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn ymchwilio i droseddau ac yn cadw dioddefwyr yn ddiogel a hysbys? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn nodi a rheoli troseddwyr i atal aildroseddu? 

 
 
Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran 
diogelu'r rhai sy'n agored i niwed a 
chefnogi dioddefwyr? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn nodi rhai sy'n agored i niwed ac yn asesu eu lefel o risg? 

Pa mor dda mae’r heddlu yn ymateb i ddioddefwyr agored i niwed? 

Pa mor dda mae gweithredoedd dilynol yr heddlu a gwaith gyda phartneriaid yn cadw dioddefwyr yn 
ddiogel? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn ymateb i ac yn diogelu grwpiau bregus penodol (plant ar goll ac absennol a 
dioddefwyr cam-drin domestig); a pha mor barod ydyw i daclo cam-fanteisio'n rhywiol ar blant? 

 

 
Pa mor effeithiol yw'r heddlu o ran taclo 
troseddau difrifol a chyfundrefnol, gan 
gynnwys ei drefniadau ar gyfer cyflawni 
ei gyfrifoldebau plismona cenedlaethol? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn deall y bygythiad a'r risg a gyflwynir gan droseddau difrifol a chyfundrefnol? 

Pa mor effeithiol mae'r heddlu yn ymateb i droseddau difrifol a chyfundrefnol? 

Pa mor effeithiol mae'r heddlu yn gweithio gyda phartneriaid i atal troseddau difrifol a chyfundrefnol? 

Pa mor effeithiol yw'r trefniadau sydd ar waith i sicrhau y gall yr heddlu gyflawni ei gyfrifoldebau 
plismona cenedlaethol? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Effeithlonrwydd 
 

Cwestiwn pennawd: pa mor 
effeithlon yw’r heddlu o ran 

cadw pobl yn ddiogel a lleihau 
troseddu? 

 
Diffiniad: mae heddlu effeithlon 

yn uchafu canlyniadau o'r 
adnoddau sydd ar gael. 

 
 
 
Pa mor dda mae'r heddlu yn defnyddio 
ei adnoddau i fodloni galw? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn deall y galw amdano? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn paru adnoddau i alw? 

Pa mor dda mae gwasanaethau'r heddlu'n bodloni'r galw gan y cyhoedd? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn rheoli galw? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn monitro a deall allbynnau, canlyniadau a chostau? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn defnyddio dulliau gwaith newydd i wella gwasanaethau? 

 
Pa mor gynaliadwy a fforddiadwy yw'r 
model gweithlu? 

Pa mor dda mae model gweithlu presennol yr heddlu yn cyd-fynd â galw, gofynion sefydliadol ac 
ariannol? 

Pa mor dda mae model gweithlu rhagweledig yr heddlu yn cyd-fynd â galw, gofynion sefydliadol ac 
ariannol? 

 
 
 
 
 
Pa mor gynaliadwy yw sefyllfa ariannol 
yr heddlu yn y tymor byr a hir? 

A yw'r heddlu wedi cyflawni ei ofynion arbedion a chydbwyso'r gyllideb ar gyfer y cyfnod adolygiad o 
wariant a 2014/15? 

A yw'r heddlu wedi cydbwyso'r gyllideb ar gyfer 2015/16? 

Pa mor dda mae'r heddlu wedi uchafu cyfleoedd cyllido eraill? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn rheoli gwariant? 

Pa mor dda mae cynlluniau ariannol yr heddlu yn adlewyrchu'r amcanion a sefydlwyd yng Nghynllun 
Heddlu a Throseddu'r PCC? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn darparu gwybodaeth ariannol amserol a pherthnasol i'r OPCC ac a 
ddefnyddir tybiaethau a rennir i ddatblygu cynlluniau cyfredol ac yn y dyfodol? 

Faint mae cynlluniau'r heddlu ar gyfer arbedion pellach posibl wedi eu datblygu? 
 
 
 

Cyfreithlondeb 
 

Cwestiwn pennawd: Pa mor 
gyfreithlon yw'r heddlu o ran 

cadw pobl yn ddiogel a lleihau 
troseddu? 

 
Diffiniad: mae heddlu yn 

gyfreithlon os oes ganddo 
gydsyniad y cyhoedd, ac mae'r 
rhai sy'n gweithio yn yr heddlu 
yn ymddwyn yn gyson mewn 

modd sy'n deg, cyfrifol, 
effeithiol a chyfreithlon, sy'n 
cynhyrchu ymddiriedaeth a 
chydweithrediad y cyhoedd 

 
I ba raddau mae ymarfer ac ymddygiad 
yn atgyfnerthu lles staff a diwylliant 
moesegol? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn datblygu a chynnal diwylliant moesegol? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn darparu ar gyfer lles staff? 

Pa mor dda y defnyddiwyd y cod moesegol i hysbysu polisi ac ymarfer? 

Pa mor deg a chyson mae'r heddlu yn delio â chwynion a chamymddwyn? 
 
I ba raddau mae heddluoedd yn cofnodi 
troseddau yn unol â Rheolau Cyfrif y 
Swyddfa Gartref? 

 

 
Pa mor dda mae'r heddlu yn deall, 
ymgysylltu gydag a thrin y bobl mae'n 
eu gwasanaethu yn deg i gynnal a 
gwella ei gyfreithlondeb? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn deall y bobl mae'n eu gwasanaethu a manteision ymgysylltu â nhw? 

Pa mor dda mae'r heddlu yn ymgysylltu gyda'r bobl mae'n eu gwasanaethu? 

I ba raddau mae pobl yn cael eu trin yn deg parthed pan fyddant yn dod i gysylltiad â swyddogion yr heddlu 
a staff? 

I ba raddau y mae penderfyniadau ar 
ddefnyddio Stopio a Chwilio a Thaser yn 
deg a phriodol? 

I ba raddau mae’r heddlu yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r Defnydd Gorau o'r cynllun Stopio a Chwilio? 
 

I ba raddau mae’r heddlu yn sicrhau y defnyddir Tasers yn deg a phriodol? 

 
 
Thema arweinyddiaeth 

 
 
Pa mor dda mae'r heddlu wedi ei 
arwain? 

Pa mor dda mae gan yr heddlu ddealltwriaeth glir o gyflwr presennol ei arweinyddiaeth ar bob lefel? 

Pa mor dda mae'r heddlu wedi darparu synnwyr clir a chymhellol o gyfeiriad y sefydliad yn y dyfodol? 

Sut mae'r heddlu yn datblygu arweinyddiaeth, ysgogi'r gweithlu ac annog ymgysylltu â staff? 

I ba raddau mae arweinyddiaeth yn gwella effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu? 

 


