
 

Llawlyfr Craffu Cefnogol f.2  1 
 

Llawlyfr Craffu Cefnogol  

Cyd-destun 

Yn ôl Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, mae gan Gomisiynwyr 
“ddyletswydd statudol a mandad etholiadol i ddal yr heddlu i gyfrif ar ran y cyhoedd.” 

Mae Gorchymyn Protocol Plismona 2011 yn nodi dyletswyddau a phwerau cyfreithiol y 
Comisiynydd, sy’n cynnwys: 

1. Craffu, cefnogi a herio perfformiad cyffredinol yr heddlu, gan gynnwys yn erbyn y 
blaenoriaethau y cytunwyd arnynt o fewn y Cynllun Heddlu a Throseddu;  

2. Dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am y modd y mae ef/hi a’i staff yn arfer eu 
swyddogaethau;  

3. Cynnal gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon; 
4. Darparu’r cyswllt lleol rhwng yr heddlu a chymunedau; a 
5. Chyhoeddi gwybodaeth benodol er mwyn cefnogi preswylwyr i asesu perfformiad 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (CHTh) a’r Prif Gwnstabl 

…Heb lesteirio annibyniaeth weithredol y Prif Gwnstabl. 

Mae Cynllun Heddlu a Throseddu 2017-2021 y Comisiynydd yn nodi ei flaenoriaethau ar 
gyfer yr Heddlu:  

1. Cadw cymunedau’n ddiogel 
2. Diogelu’r rhai sy’n agored i niwed  
3. Amddiffyn rhag niwed difrifol  
4. Cysylltu â chymunedau  

Mae Cynllun Cyflenwi’r Prif Gwnstabl wedi nodi’r gwahaniaeth fyddwn ni’n gwneud, gan 
gynnwys:  

• Bodlonrwydd dioddefwyr  
• Hyder cyhoeddus  
• AHGTAEM 

Gweledigaeth y Comisiynydd ar gyfer ei Swyddfa 
Bod yn ddylanwad cadarnhaol ar yr holl weithgarwch sy’n ymwneud â SCHTh drwy sicrhau 
bod y swyddfa’n gatalydd i newid cadarnhaol sy’n cefnogi’r weledigaeth o “ddiogelu ein 
cymunedau gyda’n gilydd.” 

Datganiad Cenhadaeth Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu   
“Cefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i gyflawni canlyniadau effeithiol ar gyfer y 
cyhoedd.” 
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Mae Cynllun Cydraddoldebau Strategol 2017-2021 y Comisiynydd yn nodi’r prif feysydd 
ffocws ar gyfer bodloni’r amcanion a nodir yn y Ddyletswydd Gydraddoldeb Gyffredinol, gan 
gynnwys:  

• Sicrhau bod unigolion â nodweddion gwarchodedig yn cael eu cefnogi i gyfrannu at 
waith SCHTh.   
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Amcanion gweithgarwch sicrwydd y Comisiynydd  

1. Sefydlu amserlen o weithgareddau blaengar sy’n seiliedig ar risg i gefnogi 
gwelliannau o ran perfformiad yr heddlu a rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd er mwyn 
iddynt asesu perfformiad eu gwasanaeth.   

2. Cynnwys preswylwyr yn y gwaith o gyfrannu at sicrhau gwasanaethau plismona 
ardderchog yn Nyfed-Powys. 

3. Sicrhau bod barn y cyhoedd yn cael ei gynrychioli yng ngwaith craffu’r Comisiynydd.  
4. Ystyried yr holl asesiadau a datblygiadau perthnasol a sicrhau bod yr Heddlu’n 

ymateb yn unol â hynny er mwyn gwella cyflenwi gwasanaethau. 
5. Lobïo dros yr adnoddau priodol fel bod modd darparu’r gwasanaethau plismona a 

throsedd gorau posibl i breswylwyr Dyfed-Powys. 

Targedau Cyflawnadwy Allweddol  

1. Craffu Cefnogol  
2. Cynlluniau Gwirfoddoli  
3. Meysydd Polisi / Ymateb a Lobïo  

Dangosyddion Perfformiad Allweddol  

1. Herio a chefnogi perfformiad cyffredinol yr heddlu a chraffu arno  
2. Cynnal gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon ar gyfer yr ardal  
3. Hwyluso’r cyswllt rhwng yr heddlu a’r gymuned 

Beth yw sicrwydd? 

‘Datganiad cadarnhaol y bwriedir iddo roi hyder; addewid.’ (Geiriaduron Rhydychen) 

Mae sicrwydd yn rhan o strwythur llywodraethu corfforaethol Swyddfa Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu (SCHTh) a’r Heddlu. Mae’n broses sy’n ceisio hyrwyddo ffydd a hyder 
cyhoeddus o ran effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd plismona drwy dryloywder a her. 

Mae sicrwydd yn cynnal atebolrwydd ar gyfer gwneud penderfyniadau, yn ychwanegu 
gwerth i’r gwasanaeth heddlu a phartneriaid, ac yn creu diwylliant o herio adeiladol gyda’r 
nod o wella ansawdd gwasanaeth.  

Beth yw craffu cefnogol? 

Craffu cefnogol, sy’n ffordd o roi sicrwydd, yw’r modd y mae SCHTh yn cefnogi’r CHTh i 
ryddhau ei ddyletswyddau, yn benodol:  

• Dal y Prif Gwnstabl i gyfrif  
• Cefnogi’r Heddlu i wneud gwelliannau ac ymateb yn briodol i argymhellion allanol  
• Arddangos yr uchod i’r cyhoedd a’r Panel Heddlu a Throseddu  
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Mae’n ffordd o sicrhau bod y CHTh yn canolbwyntio ar y pethau “iawn”, h.y.  
• Yr hyn y mae’r cyhoedd yn poeni fwyaf amdano 
• Beth sy’n mynd i wneud y gwahaniaeth mwyaf – i’r defnydd o adnoddau neu o ran 

cyflenwi gwasanaethau  
• Beth sy’n mynd yn dda iawn – er mwyn helpu’r Heddlu i adnabod a rhannu arfer da  
• Beth sydd ddim yn mynd cystal – er mwyn cynnal gwelliannau a sicrhau na fydd 

unrhyw beth annisgwyl  
• Yr hyn mae’r Comisiynydd yn medru dylanwadu arno – ac, yn hollbwysig, adnabod yr 

hyn sydd ddim o fewn ei gylch gwaith 

Beth yw’r manteision? 

Prif swyddogaeth CHTh yw bod yn gyswllt rhwng preswylwyr lleol a’r gwasanaeth heddlu, 
gan sicrhau bod barn y cyhoedd yn cael ei gynrychioli a bod y cyhoedd yn cael gwybod am 
gynlluniau’r Prif Gwnstabl a’r hyn y mae’n cyflwyno.  

Â hithau’n annibynnol o’r gwasanaeth heddlu a chyflenwi gweithredol, mae gweithgarwch 
SCHTh yn cyflwyno:  

• Cymorth  
• Annibyniaeth  
• Mewnwelediad a safbwynt cyhoeddus  
• Tryloywder  
• Ymgysylltu  
• Atebolrwydd  
• Gwerth ychwanegol  

Yn hanfodol, mae gwaith SCHTh yn cefnogi gallu’r Comisiynydd i drafod a lobïo dros 
adnoddau gwell ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. 

Sut mae’n wahanol / Sut mae’n cyd-fynd â darparwyr sicrwydd eraill?  

Lluniwyd ymagwedd craffu cefnogol SCHTh i fod yn hyblyg ac ymatebol i dueddiadau 
cyfredol ac adborth cymunedol. Mae bod mewn cysylltiad rheolaidd â’r Heddlu, gyda 
mynediad at ddata perfformiad byw, yn gosod SCHTh mewn sefyllfa unigryw i gefnogi 
gwelliannau’r Heddlu.   

Drwy gyfathrebu a chynllunio gofalus, mae gweithgarwch SCHTh wedi’i dargedu i ategu 
gwaith archwilio mewnol, gwella parhaus, AHGTAEM a rheoleiddwyr eraill. Gall fod adegau 
pan mae SCHTh a’r Heddlu’n teimlo bod rhai meysydd angen sylw gan SCHTh yn ogystal â 
darparwyr sicrwydd eraill, er mwyn sicrhau bod barn y cyhoedd yn cael ei chynrychioli’n dda 
a’i ystyried.  

Ni fydd gwaith craffu cefnogol SCHTh yn disodli goruchwylio ac archwilio o fewn yr Heddlu 
gan na fydd yn darparu canlyniadau ystadegol arwyddocaol neu argymhellion gweithredol. 

Mae SCHTh yn cyflwyno barn gyhoeddus / dioddefwyr / defnyddwyr i faterion gweithredol. 
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Sut mae’n gweithio? 

Ymagweddau  

A.  Cyfaill beirniadol / cynhyrchu mewnwelediadau  
 

• Cymorth cyn archwiliadau AHGTAEM e.e. casglu tystiolaeth ategol  
o Wedi’i arwain gan amserlen AHGTAEM ar gyfer y dyfodol, mewnwelediadau, 

cwestiynau ac argymhellion / camau gweithredu sy’n weddill.  
o Mae Tîm Cyswllt AHGTAEM yn nodi meysydd sydd angen cymorth er mwyn 

arddangos cynnydd.  
o Mae SCHTh yn gweithio gyda Thîm AHGTAEM / adran arweiniol er mwyn 

penderfynu beth all SCHTh wneud i helpu e.e. ffocws ymgynghori cyhoeddus 
/ ffocws hap samplo / gweithgarwch craffu wedi’i deilwra (cysylltiedig â dewis 
B isod).  
 

B.  Datrys problemau / dadansoddi achosion sylfaenol   
 

• Cynlluniau cefnogi tymor canolig e.e. cynllunio prosiectau   
o Wedi’i arwain gan sganio amgylcheddol / diweddariadau i’r Cynllun Heddlu a 

Throseddu. 
o Y posibilrwydd o bartneriaethau gorchwyl a gorffen, gan gynnwys yr Heddlu, 

SCHTh a phartneriaid allanol – SCHTh i hwyluso a chyflwyno rhanddeiliaid 
allanol.  

o Mae’n cynnwys cynllun dilynol – mae’r ymarfer yn cael ei werthuso ar y 
diwedd a threfnir amserlennu blaengraffu ‘prosiect’ ar gyfer gwiriad cynnydd.  
 

• Datblygu polisi 
o Cefnogi datblygu polisïau newydd / adolygu polisïau sydd eisoes yn bodoli.  
o Sganio gorwel a allai adnabod meysydd sydd angen eu datblygu ac arfer 

gorau.  
 

• Gwasanaethau sydd wedi’u comisiynu  
o Adolygiadau / ail-gomisiynu. 

 
• Rheoli prosiect  

o Prosiectau ystadau. 
o Prosiectau ariannu allanol. 

 
• Datrys problemau byrdymor e.e. ymholiadau budd cyhoeddus   

o Wedi ei arwain gan risg / adborth cyhoeddus / gweithgarwch y cyfryngau / 
adborth gan reoleiddwyr ac ati. 

o Rhoddir manylion am faterion a nodir adrannau perthnasol.  
o Cesglir tystiolaeth er mwyn asesu’r darlun cyfredol a nodi unrhyw feysydd 

pryder amlwg. 
o Gwerthusir y berthynas rhwng pryder cyhoeddus a’r sefyllfa go iawn.  
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o Nodir camau gweithredu e.e.  
 Anghysondeb rhwng canfyddiad a’r gwir = cynllun ymgysylltu,  
 Diffygion a nodwyd sy’n cadarnhau pryderon = angen gweithredu 

pellach, ac o bosibl cyfeiriad at Wella Parhaus neu ddewis C isod.   
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C.  Sicrwydd 
 

• Craffu cyn penderfynu  
o Drwy’r Bwrdd Plismona – ystyried achosion busnes. 
o Ymgynghori ynghylch polisïau. 

 
• Gwireddu manteision 

o Monitro effaith yn dilyn penderfyniadau  
 Mynd ar drywydd penderfyniadau – adroddiadau cynnydd, 

gwerthusiadau interim / diwedd prosiect, monitro prosiectau ac ati. 
o Mynd ar drywydd digwyddiadau Gwella Parhaus (GP) 

 Arweinir gan amserlen GP. 
 Mae cynrychiolydd o SCHTh yn mynd i ddigwyddiadau GP i feincnodi 

a thystio i gynllunio camau gweithredu.  
 SCHTh, GP ac adran arweiniol yn cytuno ar amserlenni ar gyfer 

adolygu.  
 Mae SCHTh yn ailymweld ar ôl amser y cytunir arno er mwyn adolygu 

cynnydd tuag at gynllun gweithredu a manteision busnes newidiadau 
a wnaed (cymharu â data meincnodi).  
 

• Craffu systematig e.e. hap samplo beunyddiol  
o Mae’n cynnwys dyletswyddau statudol / cynlluniau penodol e.e. Ymwelwyr 

Annibynnol â Dalfeydd / Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid. 
o Gall ffocws gael ei ddylanwadu gan A/B uchod a, lle bo’n bosibl, ei gynnwys o 

fewn gweithgarwch craffu cyfredol y panel.   
o Gall gynnwys ymarferion craffu untro targedig, e.e. cyd-deithio / cysgodi / 

grwpiau ffocws ac ati.  
o Goruchwylio cwynion. 

 
• Monitro perfformiad / cytundebau   

o Monitro perfformiad yn rheolaidd drwy Qlikview, dadansoddi tueddiadau ac 
adroddiadau perfformiad yr Heddlu. 

o Monitro gwasanaethau sydd wedi’u comisiynu / cyflenwi contractwyr Ystadau. 
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Sut ydyn ni’n gwybod ei fod yn canolbwyntio ar y pethau cywir? 

Pan awgrymir pwnc / mater i SCHTh graffu arno, mae’r Swyddfa wedi sefydlu proses glir ar 
gyfer adnabod a dethol meysydd ar gyfer gweithgarwch canolbwyntiedig, sef ‘PICK’ a 
‘SAND’. Ysgogir ‘PICK’ drwy gyfres o gwestiynau, ac mae’n gyfle i SCHTh ddeall y mater 
ymhellach, heb fuddsoddi mewn adnoddau helaeth yn afresymol. Mae’r tabl isod yn dangos 
y set cwestiynau a ddefnyddir er mwyn cwblhau’r asesiad cychwynnol.  

Budd 
cyhoeddus  
(A yw’r mater hwn 
yn bwysig i’r 
cyhoedd 
cyffredinol?) 

A oes tystiolaeth o fudd cyhoeddus sylweddol yn y pwnc hwn?  
A yw’r pwnc hwn wedi ymddangos mewn llawer o gwynion neu 
gyhoeddusrwydd negyddol?  
A fyddai angen i’n hadolygiad gynnwys cyfleoedd i’r gymuned leisio 
barn? 
A fyddai angen gwaith ymchwil neu arolwg helaeth? 

Effaith 
(Beth fydd effaith 
unrhyw 
adolygiadau 
pellach ar y pwnc 
hwn?) 

A fydd gan yr adolygiad effaith sylweddol ar ddiogelwch HDP? 
A oes gan y gymuned leol neu’r grŵp diddordeb lawer i’w elwa neu golli 
o’r pwnc hwn?  
A oes angen cefnogi newid a dylanwadau arno (yn lleol / yn 
genedlaethol)? 
A allai’r adolygiad hwn wneud gwahaniaeth mawr i’r ffordd y mae 
gwasanaethau’n cael eu cyflenwi?  
A allai’r adolygiad hwn wneud gwahaniaeth mawr i’r ffordd y mae 
adnoddau’n cael eu defnyddio?  

Perfformiad 
cyfredol 
(Sut beth yw 
perfformiad yr 
heddlu ar hyn o 
bryd?) 

A yw’r Heddlu a/neu bartneriaid yn perfformio’n dda yn y maes hwn?  
A yw’r pwnc hwn wedi’i annog gan argymhellion allanol diweddar ar 
gyfer gwella?  
Ydyn ni’n deall sut mae perfformiad yn cymharu â sefydliadau eraill, a 
pham?  
A yw perfformiad yn dda, ond y defnydd o adnoddau’n uchel? 
A yw’r maes hwn yn cyflwyno perygl uwch i gyflawni amcanion 
sefydliadol?  
A oes targedau/mesurau perfformiad lleol neu genedlaethol ar gyfer y 
gwasanaeth hwn?  
A yw’r mater hwn yn effeithio ar flaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a 
Throseddu?  

Cadw mewn 
cyd-destun 
(Pwy arall sy’n 
edrych ar y mater 
hwn – naill ai’n 
ddiweddar neu yn 
y dyfodol?) 

A fydd y pwnc hwn yn cael ei drin gan weithgarwch gwella/sicrwydd 
arall h.y. arolygiadau AHGTAEM, digwyddiadau Gwella Parhaus, 
archwiliadau mewnol, gwerthusiadau ac ati?  
A yw’r pwnc hwn eisoes wedi ei adolygu neu ei archwilio? 
A allai craffu wneud cyfraniad cadarnhaol drwy ganolbwyntio ar feysydd 
o ddiddordeb a gwneud argymhellion?  
A oes newidiadau mawr yn digwydd / ar y gweill a fyddai’n effeithio ar 
werth yr adolygiad hwn?  
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Beth sy’n digwydd nesaf? 

Mae canlyniadau’r atebion ‘PICK’ yn dylanwadu ar y canlyniad ‘SAND’. Does dim rheol o ran 
sawl ateb cadarnhaol sy’n arwain at weithgarwch pellach ar y pwnc gan y bydd pob un yn 
cael ei ateb gydag esboniad, a allai gryfhau’r ddadl o blaid neu yn erbyn gweithgarwch 
pellach.   

Ar ôl cwblhau ‘PICK’, nodir camau gweithredu ac fe’u trafodir yn fewnol. Mae’r ‘SAND’ yn 
darparu cyfres o gamau gweithredu y gellir eu dewis:   

 Craffu Camau 
Gweithredu 

Dim Gweithredu Pellach Penderfyniad  

Cyfaill beirniadol / 
cynhyrchu 
mewnwelediadau 

Dioddef – 
cadw golwg 
ar hyn 

Terfynu – adolygiad mewn ___ 
mis/flwyddyn/flynedd/mlynedd/blynedd 

Achos busnes 

Datrys problemau 
/ dadansoddi 
achosion 
sylfaenol   
 

Trin – Angen i 
SCHTh 
weithredu  

 Cofnod o 
benderfyniad  

Sicrwydd Trosglwyddo 
– angen i 
rywun arall 
weithredu 

  

 

Ar hyn, bydd cynllun gweithredu priodol yn cael ei lunio er mwyn cytuno sut y bydd SCHTh 
yn cynnal y gweithgarwch perthnasol. Bydd hyn yn cael ei drafod gyda phersonél perthnasol 
yr Heddlu er mwyn sicrhau bod y gweithgarwch wedi ei lunio i fodloni’r amcanion a nodir o 
fewn y ‘SAND’ yn briodol, ac ar yr un pryd, ychwanegu gwerth i’r Heddlu.  

Plymio dwfn 
Ceir templed ar gyfer yr amserlen ganlyniadol o weithgarwch a fwriedir yn atodiad 1. 

Unwaith y bydd y gweithgarwch craffu wedi ei gynnal, bydd y canfyddiadau’n cael eu 
hadrodd yn uniongyrchol i’r grŵp perthnasol, neu gynrychiolydd perthnasol yr Heddlu, ar 
gyfer gwirio synnwyr ac ymateb ffurfiol. Unwaith y bydd ateb wedi’i roi i sylwadau SCHTh, 
bydd yr adroddiad gorffenedig yn cael ei rannu â’r Grŵp Archwilio a Sicrhau Ansawdd i’w 
ystyried o fewn cyd-destun “bydysawd archwilio” ehangach yr Heddlu. 

Disgwylir y bydd y grŵp Heddlu perthnasol a/neu’r Grŵp Archwilio a Sicrhau Ansawdd yn 
goruchwylio unrhyw gamau gweithredu canlyniadol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cael eu 
cwblhau.  

Bydd pob adroddiad craffu’n cael ei roi i Dîm Gweithredol SCHTh (CHTh, y Pennaeth Staff, 
y Prif Swyddog Ariannol a’r Cyfarwyddwr Ystadau) i’w ystyried, ei gymeradwyo a’i rannu â’r 
Prif Gwnstabl cyn iddo gael ei gyhoeddi ar wefan SCHTh. Gellir rhoi'r rhain i’r Panel Heddlu 
a Throseddu hefyd. 
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Bydd SCHTh hefyd yn ceisio diweddariadau ar adegau perthnasol yn dilyn y gweithgarwch 
craffu yn ogystal â threfnu ymarfer dilynol ar adeg y cytunir arno er mwyn adolygu cynnydd a 
gwelliannau a wnaed o ganlyniad i’r gweithgarwch craffu. Bydd unrhyw bryderon sy’n weddill 
/ codi eto yn cael eu hadrodd i’r CHTh a’r Prif Gwnstabl drwy adroddiad eithrio i’r Bwrdd 
Plismona.  

Craffu Systematig 
Os yw’r canlyniad ‘SAND’ yn dangos y byddai’r mater yn cael ei ddatrys orau gydag 
adolygiad cyflym untro e.e. mae’r Heddlu wedi gofyn am hap sampl o gofnodion gan staff 
SCHTh, bydd proses adrodd byrrach yn dilyn.  

Os yw'r craffu systematig o ganlyniad i fynd ar drywydd pwnc sydd eisoes wedi’i ystyried, 
bydd y canlyniadau’n cael eu bwydo nôl yn unol â’r broses adrodd plymio dwfn.  

Os yw’r craffu systematig wedi’i gynnal mewn ymateb i gais, bydd yr adborth yn cael ei 
ddarparu’n uniongyrchol i’r ceisydd a bydd dyddiad ar gyfer mynd ar ei drywydd yn cael ei 
gytuno. Er budd amseroldeb a chymesuredd, bydd natur yr adborth yn brydlon a chryno. 
Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n cael gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi neu 
arfer da a nodwyd, ond ni fydd adborth yn cael ei ddwysau’n ffurfiol oni bai y tynnir sylw at 
bryderon sylweddol.  

Nodir templed ar gyfer gwneud cais a’r amserlen ganlyniadol o weithgarwch a fwriedir yn 
atodiad 2. 
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Sut allaf i gymryd rhan? 

Os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd: 

• Awgrymu pwnc (gweler atodiad 2) 
• Dweud wrthym am eich profiadau  
• Gwirfoddoli i eistedd ar ein Paneli / cynlluniau ymweliadau lles  
• Gwneud cais i gynnal grŵp ffocws  
• Ymateb i’n hymgynghoriadau  

Os ydych chi’n aelod o’r heddlu: 

• Awgrymu pwnc (gweler atodiad 2) 
• Dweud wrthym am eich barn a’ch profiadau  
• Cyfrannu i’n hadolygiadau  

Os ydych chi’n un o’n partneriaid: 

• Awgrymu pwnc (gweler atodiad 2) 
• Dweud wrthym am yr effaith ar eich gwasanaethau  
• Cyfrannu i’n hadolygiadau  

 
Cysylltu â ni 

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys 
Blwch Post 99 
Llangynnwr 
Caerfyrddin 
SA31 2PF 
Ffôn: 01267 226440 
E-bost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk 
Twitter: DPOPCC 
Facebook: dyfedpowyspoliceandcrimecommissioner  

mailto:opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
https://twitter.com/DPOPCC
https://www.facebook.com/DPOPCC/
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Atodiad 1 – Amserlen Plymio Dwfn 

 

Thema  

Rhesymwaith 

 

Canlyniadau Arfaethedig  

1.  
2.  
3.  

 

Amcanion a Nodwyd  

a)  
b)  
c)  

 

Cwmpas / Camau Gweithredu  

1.  
2.  
3.  

 

Amserlenni  

PICK  

Adolygiad pen desg   

SAND  

Gwaith maes  

Adroddiad drafft i Swyddog Gweithredol 
SCHTh 

 

Adroddiad terfynol i’r Bwrdd Plismona   

Adroddiad cyhoeddus i’r Panel Heddlu a 
Throseddu  

 

Adolygiad dilynol   
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Atodiad 2 – Cais ar gyfer Craffu  

 

Thema   

Rhesymwaith  
Atebwch y cwestiynau canlynol yn onest (cewch gyfeirio at y set cwestiynau ‘PICK’ hefyd os 
ydych chi eisiau).  
P – Beth sydd wedi sbarduno’ch cais? 
I – Pam ydych chi’n credu mai SCHTh sydd yn y sefyllfa orau i ymdrin â’ch cais?  
C – Sut beth yw’ch perfformiad yn y maes hwn ar hyn o bryd? 
K – Pa fewnwelediadau ydych chi’n disgwyl eu cael yn ychwanegol i’r hyn rydych chi’n 
gwybod yn barod?  

Cyflwynwyd y cais gan  Teitl swydd  

Manylion cyswllt  

At ddefnydd SCHTh yn unig 

Canlyniad ‘SAND’   

Canlyniad Arfaethedig  

1.  
 

Amcan a Nodwyd 

a)  
 

Cwmpas / Cam Gweithredu 
MEWN ALLAN 

1.  1.  

Amserlenni 

Derbyniwyd cais  

Cwblhawyd ‘SAND’  

Gwaith maes  

Adborth i’r ceisydd  

Adolygiad dilynol   
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