
  

 

  

 

    

  Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG)  

Cylch Gorchwyl 

 

Cadeirydd:  Prif Weithredwr 

Amlder: Chwarterol 

Cyfrifoldeb Ysgrifenyddol: Tîm y Comisiynydd 

Yn bresennol: 

Tîm y Comisiynydd – Y Prif Weithredwr, Arweinydd Strategol (Craffu, Sicrwydd 

a Chydraddoldeb), Arweinydd Strategol (Ansawdd, Safonau a 

Chydymffurfiaeth), y Swyddog Ymgysylltu a Sicrwydd ac aelodau eraill o dîm y 

Comisiynydd, fel y bo'n briodol, ac yn ddibynnol ar y materion pwnc. 

Heddlu De Cymru – Y Dirprwy Brif Gwnstabl, y Prif Gwnstabliaid Cynorthwyol 

(fel y bo'n berthnasol), Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol (a 

swyddogion/staff eraill drwy wahoddiad fel y bo'n berthnasol). 

Aelodaeth – Sefydliadau partner yn y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol, 

yn ogystal ag aelodau annibynnol o'r gymuned sydd â diddordeb mewn 

cydraddoldeb, amrywiaeth, cymunedau, dioddefwyr a/neu atal troseddau.  

 

Diben Cyffredinol y Grŵp 

Galluogi sefydliadau allanol ac aelodau annibynnol o'r gymuned i fod yn 

gyfeillion beirniadol i Heddlu De Cymru, gan helpu'r Comisiynydd Heddlu a 

Throseddu i gyflawni ei rôl graffu, a sicrhau bod Heddlu De Cymru yn atebol, yn 

dryloyw ac yn ddilys.   

Swyddogaethau Penodol y Panel 

 Darparu her gadarn a chymorth adeiladol er mwyn dylanwadu'n briodol 

ar gyfreithlondeb a thegwch polisïau ac arferion Heddlu De Cymru.  

 

 Helpu'r Comisiynydd i fynd ati i hyrwyddo triniaeth deg ac arferion dilys 

yn rhagweithiol ym mhob rhan o amgylchedd gwaith Heddlu De Cymru ac 

wrth ymwneud â chymunedau De Cymru.  



  

 
 

  

 
 

 

 Goruchwylio a chraffu'n annibynnol ar Heddlu De Cymru mewn perthynas 
â'r canlynol: 

o Materion tegwch yn y gwaith 
o Annog amrywiaeth yn y gweithle 
o Defnyddio pwerau plismona (gan gynnwys stopio a chwilio a 

defnyddio grym) 
o Hygyrchedd a thryloywder system ymddygiad a chwynion yr heddlu 
o Datblygu a gweithredu polisïau, prosiectau ac arferion 
o Ymgysylltu a rhyngweithio â'r cyhoedd 
o Hynt yr amcanion cydraddoldeb a nodwyd fel rhan o 

Ddyletswyddau Penodol y Ddeddf Cydraddoldeb. 
 

 Darparu safbwynt allanol ar faterion plismona o ran eu heffaith ar 
ganfyddiadau'r cyhoedd a'r gymuned, gan gynnwys dioddefwyr a 
throseddwyr. 
 

 Darparu safbwynt 'cyfaill beirniadol' ar faterion megis hyrwyddo 
cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a hygyrchedd Heddlu De Cymru 
ar gyfer pob un o'r nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010.  
 

 Cynnig argymhellion er mwyn lleihau unrhyw anghydraddoldeb ym maes 
plismona a gwella canfyddiadau'r cyhoedd o'r heddlu  
 

 Monitro hynt argymhellion yr arolygiaeth berthnasol 
 

 Rhannu gwaith ymchwil ac arfer gorau er mwyn sicrhau y caiff y dulliau 
gorau eu hystyried gan Heddlu De Cymru  
 

Presenoldeb y Panel ac adborth 

 Disgwylir i aelodau PALG fynychu cyfarfodydd mor aml â phosibl ac 

ymddiheuro ymlaen llaw os na allant fynychu.  Os na fydd sefydliad neu 

unigolyn wedi cael ei gynrychioli mewn tri chyfarfod yn olynol, efallai y 

gofynnir iddynt roi'r gorau i'w haelodaeth er mwyn i sefydliad/unigolyn 

arall allu cymryd eu lle.  

 



  

 

  

 

 Bydd y Cadeirydd a Thîm y Comisiynydd yn sicrhau y rhoddir gwybod am 

fewnbwn ac adborth PALG drwy strwythur llywodraethu Heddlu De 

Cymru, ac y manteisir i'r eithaf ar y mewnbwn a'r adborth hwnnw.  Bydd 

aelodau PALG yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y modd y mae eu 

hadborth wedi arwain at gamau gweithredu a/neu newid. 

 

Aelodau Annibynnol o'r Gymuned 

 Rhaid bod aelodau annibynnol o'r gymuned yn byw neu'n gweithio yn 

ardal Heddlu De Cymru. 

 

 Bydd aelodau annibynnol o'r gymuned yn gwasanaethu am uchafswm o 

dair blynedd, cyn gorfod gwneud cais unwaith eto am un tymor arall o 

dair blynedd.  

 

 Ad-delir aelodau annibynnol o'r gymuned am yr holl gostau teithio sy'n 

gysylltiedig â mynychu cyfarfodydd PALG a chwblhau dyletswyddau'r 

grŵp.   

 

 Caiff aelodau annibynnol o'r gymuned eu fetio i lefel ofynnol.  

 

 Caiff aelodau annibynnol eu gwahodd i gymryd rhan mewn grwpiau 

cynghori ar ddigwyddiadau tyngedfennol a arweinir gan yr heddlu 

a/neu'r Comisiynydd pan gânt eu sefydlu.   Rôl yr aelodau fydd rhoi 

cyngor a mewnbwn annibynnol o safbwynt y gymuned ar gwynion, 

materion neu ddigwyddiadau gweithredol penodol. Bydd y gwaith hwn 

yn ychwanegol at eu dyletswydd i fynychu cyfarfodydd PALG a ni 

fyddai'n orfodol.  

 

 Caiff aelodau annibynnol eu gwahodd hefyd i gwblhau gwaith sicrhau 

ansawdd gyda thîm y Comisiynydd yn ôl y gofyn e.e. hapsamplu 

ffurflenni stopio a chwilio a hapsamplu ffurflenni defnyddio grym.  


