
GRŴP ATEBOLRWYDD A DILYSRWYDD YR HEDDLU 

AELODAU ANNIBYNNOL O'R GYMUNED  

PROFFIL Y RÔL 

 

MANYLEB Y PERSON  
 
Mae angen i aelodau annibynnol o'r gymuned sy'n rhan o Grŵp Atebolrwydd a 
Dilysrwydd yr Heddlu allu dangos y canlynol:  
 

 Eu bod yn byw neu'n gweithio yn ardal Heddlu De Cymru  
 

 Eu bod yn fodlon gweithio'n gadarnhaol ac yn adeiladol gyda thîm y 
Comisiynydd, yr heddlu a sefydliadau ac unigolion eraill  
 

 Bod ganddynt ddiddordeb mewn materion yn ymwneud â phlismona a'r 
gymuned yn Ne Cymru a'u bod yn ymrwymedig i wneud gwahaniaeth i'r 
ffordd y caiff gwasanaethau plismona eu darparu.  

 

 Bod ganddynt wybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ogystal ag 
ymrwymiad iddynt, ac nad ydynt yn ymddwyn mewn ffordd 
wahaniaethol.  
 

 Bod ganddynt ddyhead ac ymrwymiad i eirioli ar ran pob adran o'r 
gymuned.  

 

 Eu bod yn fodlon ac yn gallu mynychu cyfarfodydd yn ystod diwrnodau 
gwaith (pedwar y flwyddyn).  
 

 Eu bod yn fodlon cynghori ar ddigwyddiadau tyngedfennol gyda Heddlu 
De Cymru ar fyr rybudd yn ôl y gofyn. 
 

 Eu bod yn fodlon cwblhau ymarferion sicrhau ansawdd gyda thîm y 
Comisiynydd e.e. edrych ar ffurflenni stopio a chwilio a defnyddio grym 
er mwyn sicrhau eu bod wedi'u cwblhau'n gywir.  

 

 

 



NODAU A DIBEN Y RÔL  

Yn unol â'r Cylch Gorchwyl, bydd gofyn i aelodau annibynnol o'r gymuned sy'n 

rhan o Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu gefnogi aelodau o 

sefydliadau partner i wneud y canlynol:  

 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 


