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AELODAU ANNIBYNNOL O WRANDAWIADAU CAMYMDDYGIAD 
YR HEDDLU A THRIBIWNLYSOEDD APELIADAU’R HEDDLU

Gwybodaeth Gefndirol

Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

Mae’r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn gynrychiolwyr enwebedig sy’n gweithio i 
sicrhau bod heddluoedd Cymru a Lloegr (ar wahân i Lundain a Manceinion Fwyaf) 
yn gweithredu’n effeithiol. Gwnaethant gymryd lle awdurdodau’r heddlu ym mis 
Tachwedd 2012 a’u nod yw rhoi llais cyhoeddus i blismona.   

Nid gwaith y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ydy rhedeg yr heddluoedd ond yn 
hytrach i’w dal yn atebol ac ymateb i anghenion y cyhoedd. 

Cwynion a Chamymddygiad 

Rôl y Comisiynydd Heddlu a Throsedd o ran cwynion a chamymddygiad yn y 
gwasanaeth plismona ydy:- 

• dwyn y Prif Gwnstabl yn atebol wrth ddarparu proses gwynion effeithiol ac 
effeithlon; 

• yr awdurdod priodol am gwynion am y Prif Gwnstabl; 

• y corff adolygu priodol am rai cwynion a wneir am swyddogion, staff a 
gwasanaethau o dan gyfarwyddyd a rheolaeth y Prif Gwnstabl; 

• bod yn gyfrifol am benodi a chynnal Cofrestr o Gadeiryddion Cymwys yn y 
Gyfraith i Gadeirio Gwrandawiadau Camymddygiad yr Heddlu; 

• bod yn gyfrifol am benodi a chynnal Cofrestri o Aelodau Panel Annibynnol i 
eistedd mewn Gwrandawiadau Camymddygiad yr Heddlu a Thribiwnlysoedd 
Apeliadau’r Heddlu;

• hwyluso Tribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu

Awdurdod Priodol cwynion a chamymddygiad yr heddlu 

Dirprwy Brif Gwnstabl bob heddlu yng Nghymru, ar ran y Prif Gwnstabl, ydy’r 
Awdurdod Priodol ar gyfer holl gwynion a materion o gamymddygiad o ran 
swyddogion heddlu, swyddogion gwirfoddol, staff yr heddlu a gwasanaethau 
plismona o dan gyfarwyddyd a rheolaeth y Prif Gwnstabl. 



Camymddygiad

Mae’n hanfodol bod gan y cyhoedd hyder yn yr heddlu. Mae hyn yn ddibynnol ar 
allu swyddogion heddlu i arddangos y lefel uchaf o safonau ymddygiad personol a 
phroffesiynol. 

Os bydd honiad yn cael ei wneud am ymddygiad swyddog heddlu neu swyddog 
gwirfoddol yna bydd yr achos yn cael ei ystyried ac efallai y penderfynir ei fod yn 
briodol	i’r	honiad	gael	ei	ymchwilio	gan	Adran	Safonau	Proffesiynol	yr	Heddlu	neu	
Swyddfa	Annibynnol	Ymddygiad	yr	Heddlu	(IOPC).	Am	fwy	o	wybodaeth	am	sut	yr	
ymdrinnir	â	honiadau	ewch	ar	wefan	yr	IOPC	i	weld	yr	arweiniad	statudol	ar	ymdrin	
â chwynion.  

Bydd darganfyddiadau’r ymchwiliad yn cael eu cyfeirio at yr ‘awdurdod priodol’ 
(Dirprwy	Brif	Gwnstabl)	 i’w	hasesu’n	ffurfiol.	Os	bydd	y	Dirprwy	Brif	Gwnstabl	yn	
penderfynu	bod	yr	honiad,	os	bydd	yn	cael	ei	brofi,	yn	achos	o	gamymddygiad	difrifol	
yna bydd y mater yn cael ei ystyried gan wrandawiad camymddygiad yr heddlu. 

Bydd panel gwrandawiad camymddygiad yr heddlu yn cynnwys Cadeirydd Cymwys 
yn	y	Gyfraith	(LQC),	Prif	Swyddog	sydd	o	leiaf	yn	rheng	Uwcharolygydd	a	bydd	y	
trydydd aelod o’r panel yn aelod panel annibynnol wedi’u penodi gan y Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd. 

Cyfrifoldeb y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ydy cadw rhestr o Gadeiryddion 
Cymwys yn y Gyfraith ac Aelodau Panel Annibynnol a ellir galw arnynt i eistedd 
mewn gwrandawiadau camymddygiad yr heddlu yng Nghymru. Cyfrifoldeb y Prif 
Gwnstabl	ydy	penodi	Prif	Swyddog	sydd	o	leiaf	yn	rheng	Uwcharolygydd	i	eistedd	
ar y panel. 

Rôl yr Aelod Panel Annibynnol

Mae angen i Aelodau Panel Annibynnol fynychu gwrandawiadau camymddygiad er 
mwyn sicrhau bod penderfyniadau teg sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn cael eu gwneud 
am ymddygiad swyddog penodol a chytuno ar gosb briodol.  Gydag aelodau eraill 
y panel, mae’r aelod annibynnol yn ystyried tystiolaeth gan dystion, yn gwrando ar 
ddatganiadau gan bartïon i’r gwrandawiad ac yn gwneud penderfyniadau gwybodus 
am	y	canlyniad.		Mae’n	rhaid	iddynt	allu	herio	barn	unrhyw	Uwch	Swyddog	Heddlu	
ar y Panel mewn modd adeiladol ond di-wrthdaro.     

Un o brif rolau aelod annibynnol ydi tawelu meddwl y gymuned bod materion 
camymddygiad yr heddlu yn cael eu hymchwilio’n briodol ac yn cael eu dyfarnu 
mewn modd annibynnol. 

Canlyniadau posibl Gwrandawiad Camymddygiad ydy:- 

• Diswyddo dirybudd 

• Gostyngiad mewn rheng* 

• Rhybudd ysgrifenedig terfynol 

• Rhybudd ysgrifenedig



• Atgyfeiriad o dan y Broses Adolygiad Arfer Myfyriol*

• Dim gweithredu pellach 

(*Mae’r canlyniadau hyn ond ar gael o dan Reoliadau 2020) 

Tribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu 

Mae Tribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu yn clywed apeliadau o ran canfyddiadau 
Gwrandawiadau Camymddygiad a ddwynir gan swyddogion heddlu neu swyddogion 
gwirfoddol. Mae Tribiwnlysoedd yn cael eu llywodraethu ar hyn o bryd gan Reolau 
Tribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu 2012, a ddiwygiwyd yn 2015 a 2020. 

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn gyfrifol am hwyluso’r gwrandawiad. Mae 
hyn yn cynnwys penodi’r Cadeirydd i gynnal yr achos ac Aelod Panel Annibynnol. 
Penodir y Cadeirydd o Gofrestr o Gadeiryddion Cymwys yn y Gyfraith a gedwir gan 
y	Swyddfa	Gartref.	 Penodir	 yr	Aelod	Panel	Annibynnol	o’r	Gofrestr	 a	gedwir	gan	
bedwar Comisiynydd Heddlu a Throsedd Cymru. Ni fydd yr Aelod Panel Annibynnol 
a benodir i eistedd yn Nhribiwnlys Apeliadau’r Heddlu ynghlwm yng Ngwrandawiad 
blaenorol Camymddygiad yr Heddlu. 



AELODAU ANNIBYNNOL O WRANDAWIADAU CAMYMDDYGIAD 
YR HEDDLU A THRIBIWNLYSOEDD APELIADAU’R HEDDLU

MEMORANDWM CYD-DDEALLTWRIAETH

1. Mae’n rhaid i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Gwent, Gogledd 
Cymru a De Cymru (“y Comisiynwyr”) gadw rhestr o Aelodau Panel Annibynnol y 
gellir eu galw i fynychu paneli camymddygiad yn ôl yr angen dan y rheoliadau a 
gyflwynwyd	yn	sgil	Deddf	Diwygio’r	Heddlu	2002.	Mae’r	ddogfen	hon	yn	nodi	prif	
amodau’r penodiad a materion cysylltiedig. 

2. Er mwyn rhoi crynoder i’r ddogfen hon, y Prif Weithredwr ydy Prif Weithredwr 
Swyddfa	Comisiynydd	Heddlu	a	Throsedd	(SCHTh)	Gogledd	Cymru	sy’n	cynrychioli	
Prif	Weithredwyr	SCHTh	yng	Nghymru.		

3. Y	Prif	Weithredwr	ydy’r	prif	swyddog	sy’n	gyfrifol	am	recriwtio	a	phenodi	Aelodau	
Panel Annibynnol. Gall y Prif Weithredwr ddirprwyo unrhyw fater sy’n berthnasol 
i	benodi	Aelodau	Panel	Annibynnol	i	Brif	Weithredwr	SCHTh	arall	yng	Nghymru.		

4. Delir a rhennir recriwtio a gwybodaeth bersonol gan y Prif Weithredwr er mwyn 
galluogi penodiad i Wrandawiad, dosbarthu papurau a chynllunio ar gyfer teithio, 
llety a chydnabyddiaeth. 

5. Caiff pob Aelod Panel Annibynnol ei benodi am bum mlynedd a chynhelir 
adolygiad	 llawn	o’i	addasrwydd	i	barhau	ar	ddiwedd	y	cyfnod	hwn.	Yn	amodol	
ar yr adolygiad hwn, mae’n bosib cytuno ar gyfnod arall o wasanaeth mewn 
amgylchiadau eithriadol. Ni chaiff aelod annibynnol wasanaethu am fwy na 2 
dymor (uchafswm o 10 mlynedd).

6. Bydd penodiad pob Aelod Panel Annibynnol yn amodol ar wiriadau fetio boddhaol 
yr heddlu yn unol â gweithdrefnau Polisi Arfer Proffesiynol Awdurdodedig yr 
Heddlu ar Fetio 2021. 

7. Bydd yr Aelod Panel Annibynnol yn derbyn indemniad gan y Comisiynydd Heddlu 
a	Throsedd	perthnasol	am	holl	waith	a	gyflawnir	yn	ddidwyll.	Bydd	yr	Aelod	Panel	
Annibynnol yn derbyn datganiad indemniad wedi’i lofnodi gan y Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd ar gyfer yr ardal heddlu perthnasol cyn bob Gwrandawiad neu 
Dribiwnlys.  

8. Mae rôl a chyfrifoldebau Aelodau Panel Annibynnol a’r rhinweddau a’r sgiliau a 
geisir	wedi’u	hamlinellu	yn	y	disgrifiad	swydd	a’r	fanyleb	unigolyn	sy’n	atodedig.	

9. Mae’n rhaid i’r Aelodau Panel Annibynnol ystyried eu hargaeledd er mwyn paratoi 
ar gyfer a mynychu’r gwrandawiadau cyn iddynt ymrwymo i fod yn rhan o’r panel.  
Rhaid i Aelodau Panel Annibynnol ymateb i geisiadau i fod yn rhan o’r panel o 
fewn 9 diwrnod. Fel, arfer eir at yr Aelod Panel Annibynnol nesaf ar y Gofrestr. Os 
bydd Aelod Panel Annibynnol yn methu â mynychu gwrandawiad yna mae’n bosib 
y bydd rhaid i’r gwrandawiad gael ei ganslo ac fe drefnir gwrandawiad newydd, a 
fyddai’n	golygu	costau	ychwanegol	ac	anghyfleustra	i	bawb.	



10. Mae annibyniaeth ac amhleidioldeb yr aelodau panel annibynnol yn ofyniad  
 sylfaenol o’r broses gwrandawiadau camymddygiad. Ni fydd unigolion sy’n  
 disgyn o fewn y categorïau ‘gwahardd’ isod yn gymwys i gael eu penodi’n  
 Aelodau Panel Annibynnol.  Wrth dderbyn y rôl, mae Aelodau Panel Annibynnol  
	 yn	 datgan	 nad	 ydynt	 yn	 disgyn	 i	 unrhyw	 un	 o’r	 categorïau	 a	 restrwyd.	 Yn	 
 yr un modd, mae annibyniaeth barhaus yn hanfodol ac mae’n rhaid i’r Aelodau  
	 Panel	Annibynnol	hysbysu’r	Prif	Weithredwr	SCHTh	yn	syth	am	unrhyw	newid	 
 i’w hamgylchiadau a all effeithio ar eu cynhwysedd i barhau fod yn Aelod Panel  
 Annibynnol.

11. Eithriadau

	 a.	 Swyddogion	heddlu,	staff	yr	heddlu	neu	swyddogion	gwirfoddol	sydd	 
  yn, ac sydd wedi gwasanaethu

	 b.	 Aelodau	presennol	a	chyn-aelodau	o	Awdurdod	yr	Heddlu/SCHTh/		
  Cydbwyllgor Archwilio

 c. Comisiynwyr Heddlu a Throsedd presennol a blaenorol  
  (o ardal unrhyw Heddlu)

	 d.	 Staff	presennol	a	blaenorol	SCHTh	(o	unrhyw	ardal	Heddlu)

 e. Aelodau a swyddogion blaenorol awdurdod yr heddlu  
  (o unrhyw awdurdod heddlu)

 f. Methdalwyr sydd heb eu rhyddhau

 g. Unrhyw un y mae eu heiddo wedi’i atafaelu ac nad yw’r atafaeliad wedi’i  
  alw yn ôl neu wedi’i leihau neu os nad yw rhyddhad wedi’i gael

 h. Unrhyw un sydd wedi gwneud cyfansoddiad neu drefniant gyda, neu  
  sydd wedi cytuno i weithred ymddiriedolaeth gyda’u credydwyr ac nad  
  ydynt wedi talu’r dyledion yn llawn neu nad oes pum mlynedd wedi  
  mynd heibio ers i delerau’r cyfansoddiad, trefniant neu weithred gael  
  eu diwallu

 i. Unrhyw un sy’n destun gorchymyn gwahardd o dan Ddeddf  
  Anghymwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986, neu orchymyn a wnaed  
  o dan Adran 429(2)(b) Deddf Methdaliad 1986 (methu â thalu o dan  
  orchymyn gweinyddu llys sirol).

 Nid yw’r rhestr uchod yn hirfaith. Er mwyn sicrhau fod pob unigolyn a benodir  
 i’r rôl yn gwbl annibynnol o SCHTh, gwnaiff y Prif Weithredwr benderfynu os  
 ydy unigolyn wedi’i eithrio.

12. Er mwyn sicrhau hyder yn y broses, ni fydd y Comisiynwyr fel arfer yn  
 penodi rhywun sydd ag euogfarnau troseddol sydd heb ddarfod (ac eithrio  
 cosbau penodedig).  Bydd pob achos yn cael ei ystyried yn unigol. Bydd  
 unigolion sy’n ymgeisio i fod yn Aelod Panel Annibynnol yn cael gwiriad fetio  
 cyn iddynt gael eu penodi. Mae’n rhaid i Aelodau Panel Annibynnol sydd wedi’u  
 penodi hysbysu’r Prif Weithredwr yn syth os ydynt yn cael eu hysbysu amdanynt,  
	 eu	harestio	neu	eu	cyhuddo	o	gyflawni	trosedd.	

13.  Efallai y bydd y Comisiynwyr hefyd yn ystyried ei bod yn amhriodol penodi  
 rhywun oherwydd gwrthdaro buddiannau posibl (e.e. teulu neu ffrindiau agos)  
	 gyda	un	o’r	Comisiynwyr	neu	swyddog	SCHTh,	neu	swyddog	heddlu,	aelod	o	 
 staff neu swyddog gwirfoddol o Heddluoedd Cymru.



 Mae’n rhaid i unigolion sy’n ymgeisio i fod yn Aelod Panel Annibynnol ddatgan  
	 perthnasau	o’r	fath	ar	eu	ffurflen	gais.	Mae’n	rhaid	i	Aelodau	Panel	Annibynnol	a	 
 benodwyd hysbysu’r Prif Weithredwr yn syth o unrhyw berthynas ddilynol a  
 fyddai’n gallu achosi gwrthdaro buddiannau posib gyda rôl yr Aelod Panel  
 Annibynnol.

14. Bydd rhaid i bob Aelod Panel Annibynnol newydd fynychu cwrs hyfforddi  
 rhanbarthol undydd cyn y caniateir iddynt fod ar banel gwrandawiad  
 camymddygiad neu dribiwnlys yr heddlu.  Fe ddarperir hyfforddiant gloywi ar  
 gais y Prif Weithredwr. 

15.	 Er	na	fydd	cyflawniad	aelod	annibynnol	yn	cael	ei	werthuso’n	swyddogol,	bydd	 
	 disgwyl	i’r	Cadeirydd	Cymwys	yn	y	Gyfraith	(LQC),	neu	Uwch	Swyddog	Heddlu	 
 ar banel gwrandawiad camymddygiad neu dribiwnlys apeliadau’r heddlu,  
	 hysbysu’r	 Prif	Weithredwr	 am	unrhyw	bryderon	 am	gyflawniad	Aelod	Panel	 
 Annibynnol neu unrhyw fater arall o ran manyleb yr unigolyn. Bydd y Prif  
 Weithredwr yn ystyried unrhyw bryderon a gyfyd yn unol â pharagraff 18 et  
 al isod.  

16.	 Yn	yr	un	modd,	bydd	y	Prif	Weithredwr	yn	croesawu	adborth	gan	Aelodau	Panel	 
	 Annibynnol	 ar	 unrhyw	 gam	 o’u	 profiadau	 o’r	 broses,	 gan	 gynnwys	 unrhyw	 
	 bryderon	sydd	ganddynt	am	agweddau	a	chyflawniad	swyddogion	heddlu	sy’n	 
 gweinyddu. Dylid cyfeirio adborth o’r fath gan yr Aelod Panel Annibynnol i’r  
	 Prif	Weithredwr	neu’r	SCHTh	perthnasol	ystyried.

17.	 Fe	drafodir	unrhyw	bryderon	am	Aelod	Panel	Annibynnol	neu	eu	cyflawniad	 
 ac/neu eu hymddygiad gyda’r Prif Weithredwr neu eu cynrychiolydd enwebedig.  
 Fodd bynnag, pe bai’r mater heb ei ddatrys byddai’r gweithdrefnau ar gyfer  
 ystyried diswyddo’r aelod panel annibynnol yn cael eu defnyddio (gweler  
 paragraff 18 et al isod). 

18.	 Unacceptable	 conduct	 of	 Independent	 Panel	 Members	 may	 include	 such	 
 matters as a conviction for a criminal offence or abusing their position by failing  
	 to	act	in	accordance	with	the	agreed	job	description	and	person	specification.

19. Gall ymddygiad annerbyniol Aelodau Panel Annibynnol gynnwys materion fel  
 euogfarn am drosedd neu gamddefnyddio eu swydd fel Aelod Panel Annibynnol  
	 drwy	fethu	â	gweithredu	yn	unol	â’r	disgrifiad	swydd	a	manyldeb	yr	unigolyn.		

20. Gall y Prif Weithredwr derfynu penodiad Aelod Panel Annibynnol ar ôl ystyried  
	 adroddiad	am	gamymddygiad	neu	gyflawniad	gwael	ganddynt.	Mae	hyn	ar	yr	 
	 amod	 bod	 yr	 Aelod	 Panel	 Annibynnol	 o	 dan	 sylw	 yn	 cael	 cyfle	 i	 gyflwyno	 
 achos ar lafar ac yn/neu’n ysgrifenedig i’r Prif Weithredwr cyn y penderfynir  
 terfynu’r penodiad. Bydd y Prif Weithredwr yn hysbysu’r Aelod Panel Annibynnol  
	 o’r	rhesymau	pam	ystyrir	eu	diswyddo	ymlaen	llaw	er	mwyn	iddynt	gael	cyfle	i	 
	 gyflwyno	achos.	

21. Fe ystyrir unrhyw apêl sy’n deillio o’r penderfyniad hwn gan y Comisiynydd  
 perthnasol.

20. Gall Aelodau Panel Annibynnol hawlio tâl am bob gwrandawiad ac amser  
 paratoi, costau teithio, cynhaliaeth a chostau llety.  Gweler y canllawiau ar dâl. 



AELODAU ANNIBYNNOL O WRANDAWIADAU CAMYMDDYGIAD 
YR HEDDLU A THRIBIWNLYSOEDD APELIADAU’R HEDDLU

DISGRIFIAD SWYDD

Rôl

• Cynorthwyo’r gwrandawiadau camymddygiad a thribiwnlysoedd apeliadau’r 
heddlu i ddod i benderfyniadau teg sy’n seiliedig ar dystiolaeth am ymddygiad 
swyddog penodol a chytuno ar gosb a/neu ganlyniad priodol. 

• Sicrhau	bod	yna	lais	annibynnol	a	theg	ar	baneli	gwrandawiadau	camymddygiad	
a thribiwnlysoedd apeliadau’r heddlu. 

• Sicrhau’r	gymuned	a	phawb	bod	problemau	camymddygiad	yn	cael	eu	trin	yn	
deg a chymesur a bod achosion o gamymddwyn yn cael eu hymchwilio a’u 
dyfarnu’n briodol.

Cyfrifoldebau

• Mynychu a chymryd rhan mewn gwrandawiadau camymddygiad a 
thribiwnlysoedd apeliadau’r heddlu yn ôl yr angen

• Paratoi ar gyfer gwrandawiadau camymddygiad a thribiwnlysoedd apeliadau’r 
heddlu drwy ystyried y papurau, yr adroddiadau a’r wybodaeth gefndirol 
berthnasol

• Herio ffeithiau a safbwyntiau yn adeiladol yn y gwrandawiadau hyn lle mae’n 
briodol

• Manteisio ar unrhyw hyfforddiant a gynigir sy’n berthnasol i’r rôl, a mynd ati i 
ystyried pa ddatblygiad ychwanegol fyddai’n briodol

• Dilyn y datblygiadau diweddaraf sy’n effeithio plismona, yn lleol a chenedlaethol, 
a all effeithio ar rôl aelod annibynnol gwrandawiad camymddygiad a 
thribiwnlysoedd apeliadau’r heddlu

• Defnyddio	unrhyw	wybodaeth	a	geir	gan	Swyddfeydd	Comisiynwyr	Heddlu	a	
Throsedd Cymru neu unrhyw un o bedwar Heddlu Cymru at ddibenion eu rôl 
fel Aelod Panel annibynnol o wrandawiadau camymddygiad a thribiwnlysoedd 
apeliadau’r heddlu yn unig

• Sicrhau	bod	yr	holl	ddogfennau	papur	ac	electronig	yn	cael	eu	rheoli	a’u	
dinistrio’n briodol yn unol â gofynion y RhDDC (DU), Deddf Diogelu Data 2018 a 
Chynllun Marcio Amddiffynnol y Llywodraeth (CMALl)

• Sicrhau	cyfeiriad	e-bost	diogel	a	theclyn	ar	gyfer	derbyn	a	danfon	gwybodaeth	
o ran gwrandawiadau camymddygiad a thribiwnlysoedd apeliadau’r heddlu

• Cynnal y safonau uchaf o ran ymddygiad proffesiynol a moeseg.



AELODAU ANNIBYNNOL O WRANDAWIADAU CAMYMDDYGIAD 
YR HEDDLU A THRIBIWNLYSOEDD APELIADAU’R HEDDLU

MANYLDEB YR UNIGOLYN

Hanfodol 

Sgiliau Dadansoddi; Gallu dehongli a dadansoddi deunydd sy’n berthnasol i’r achos 
dan sylw

Crebwyll; Gallu bod â meddwl agored, gwrthrychol a chytbwys wrth ystyried y 
materion a dod i benderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn fyddai’n gallu 
gwrthsefyll cael eu herio 

Cyfathrebu; Gallu mynegi barn yn glir ac yn effeithiol ac ystyried barn eraill 

Annibyniaeth; Gallu meddwl yn annibynnol ar yr un pryd â bod yn rhan o banel, gan 
arddangos hydwythdedd i bwysau allanol a phwysau gan gyfoedion

Hunanhyder; Gallu herio barn unrhyw Gadeirydd Cymwys yn y Gyfraith (LQC) a/neu 
Uwch	Swyddog	Heddlu	sydd	ar	y	Panel	mewn	ffordd	adeiladol	heb	wrthdaro

Rheoli Amser; Lefel briodol o ymrwymiad i’r broses, gan sicrhau bod digon o amser 
yn cael ei neilltuo ar gyfer mynychu a pharatoi ar gyfer gwrandawiadau. Rhaid gallu 
eistedd mewn Gwrandawiadau a Thribiwnlysoedd ym mhob rhan o Gymru. 

Uniondeb;	Safonau	uchel	o	ymddygiad	proffesiynol	a	moeseg

Amrywiaeth;	Ymrwymiad	i	degwch	a	chydraddoldeb

Gwybodaeth; Cyfarwydd â Rheoliadau’r Heddlu 

TG; Rhaid bod yn hyddysg gyda TG, gallu cyfathrebu dros e-bost a derbyn dogfennau’n 
electronig drwy e-bost a theclyn diogel. Efallai bydd achlysuron pryd y cynhelir 
Gwrandawiadau neu Dribiwnlysoedd yn rhithiol. 

Preswylfa a Theithio; Rhaid i aelodau panel annibynnol fyw yng Nghymru a gallu 
teithio i leoliadau amrywiol ledled Cymru. 

Dymunol

• Profiad	o	reoli	personél			

• Gwybod	am	gyfraith	cyflogaeth

• Profiad	 blaenorol	 o	 eistedd	 ar	 baneli	 gwrandawiadau/tribiwnlysoedd	 disgyblu	
neu wrandawiadau lled-farnwrol eraill

• Siaradwr	Cymraeg



AELODAU ANNIBYNNOL O WRANDAWIADAU CAMYMDDYGIAD 
YR HEDDLU A THRIBIWNLYSOEDD APELIADAU’R HEDDLU

CANLLAW CYDNABYDDIAETH

FFIOEDD MYNYCHU

Gallwch	hawlio	ffioedd	ar	y	cyfraddau	canlynol:

Diwrnod llawn, h.y. sesiwn 4 awr neu fwy (ac eithrio egwylion am fwyd)  £211.50

Hanner diwrnod, h.y. sesiwn 4 awr neu lai (ac eithrio egwylion am fwyd) £104.50

Cydnabyddir hefyd efallai y bydd achosion lle bydd yr aelodau panel annibynnol 
yn dioddef colled ariannol, er enghraifft, pan fydd sesiynau wedi’u canslo. Mewn 
achosion	o’r	fath,	gall	yr	aelod	panel	annibynnol	hawlio	ffioedd	fydd	yn	daladwy	
ar	ddisgresiwn	Prif	Weithredwr	SCHTh	os	gall	yr	aelod	brofi	bod	hyn	wedi	achosi	
colled ariannol sylweddol iddynt.

FFIOEDD PARATOI

Gellir	hawlio	ffi	o	£15	yr	awr	am	yr	amser	a	dreulir	yn	paratoi	ar	gyfer	gwrandawiad	(e.e.	
darllen papurau ac adroddiadau perthnasol a gwybodaeth gefndirol). Fel canllaw, ni 
ddylai’r gwaith paratoi fod yn fwy na 4 awr ar gyfer unrhyw wrandawiad.  

HYFFORDDIANT

Gallwch hawlio tâl o £100 am fynychu’r cwrs cychwynnol undydd ac unrhyw 
hyfforddiant gloywi. 

TREULIAU TEITHIO

Telir treuliau teithio’r Aelodau Panel Annibynnol rhwng eu cartref a lleoliad eu 
dyletswydd.    

Trafnidiaeth Gyhoeddus a Thacsis

Gallwch deithio i unrhyw Wrandawiad Camymddygiad Heddlu a Thribiwnlysoedd 
Apeliadau’r Heddlu ar y trên gyda thocyn dosbarth safonol. Os byddwch yn hawlio 
ad-daliad	am	docyn	trên	bydd	rhaid	i	chi	gynnwys	derbynneb	neu	nodi	ar	y	ffurflen	
ddyddiad a lleoliad prynu’r tocyn. Gall yr aelod annibynnol brynu tocyn unrhyw 
ddosbarth ond bydd yn cael ad-daliad am docyn dosbarth safonol yn unig.  

Gellir hefyd hawlio costau teithio achlysurol e.e. bws/tiwb. Gellir hefyd hawlio costau 
tacsis ond dim o dan yr amgylchiadau canlynol: ar gyfer teithiau nad yw unrhyw 
ddull teithio cyhoeddus arall yn addas ar eu cyfer, neu pan fydd bagiau trwm angen 
eu	cludo.		Rhaid	cyflwyno	derbynneb	o’r	daith	a	nodi’r	rhesymau	llawn	ar	y	ffurflen.	



Car Preifat

Gellir hawlio am deithiau mewn car preifat yn unol â chyfraddau cymeradwy Cyllid a 
Thollau Ei Fawrhydi fel a ganlyn:

Hyd	at	10,000	milltir	beth	bynnag	yw	maint	yr	injan	neu’r	cyflenwad	p	^wer – 45 ceiniog 
y	filltir

Dylid	nodi	manylion	llawn	bob	cam	o’r	daith	ar	y	ffurflen.	Talu	am	dreuliau	yw	bwriad	
lwfansau teithio ac nid ydynt mewn unrhyw ffordd yn dâl.

YSWIRIANT

Bydd	SCHTh	 yn	 trefnu	 yswiriant	 atebolrwydd	 cyhoeddus	 ar	 gyfer	Aelodau	Panel	
Annibynnol i’w gwarchod yn ystod eu dyletswyddau. Pwysleisir, fodd bynnag, nad 
yw hyn yn ymestyn i yswiriant modur. Cynghorir aelodau sy’n defnyddio eu cerbydau 
preifat eu hunain wrth ymgymryd â dyletswyddau yn gryf i wirio gyda’u hyswirwyr 
eu	hunain	fod	ganddynt	yswiriant	at	y	diben	hwn.	Ni	fydd	y	SCHTh	yn	atebol	am	lefel	
annigonol yswiriant modur unigolion.

CYNHALIAETH DROS NOS

Os ydy Aelodau Panel Annibynnol angen llety dros nos fel rhan o’u rôl, gwnaiff tîm 
gweinyddol	SCHTh	gynllunio	a	thalu	am	westai	a	phrydau	pan	i	ffwrdd	o	gartref.

CYNHALIAETH AM Y DYDD

Pan na fydd angen i chi aros dros nos, gallwch hawlio lwfans am y costau angenrheidiol 
a dalwyd am fwyd (cynhaliaeth diwrnod). Mae’r lwfans hwn yn seiliedig ar y cyfnod 
y	mae’r	aelod	i	ffwrdd	o’u	cartref.	Y	cyfraddau	ydy:-	

I	ffwrdd	am	fwy	na	5	awr	ond	llai	na	10	awr	–	uchafswm	o	£4.25

I	ffwrdd	am	fwy	na	10	awr	–	uchafswm	o	£9.30

Rhaid	cyflwyno	derbynneb	er	mwyn	gallu	hawlio	cynhaliaeth	diwrnod,	ac	wrth	gwrs	
ni ddylid ei hawlio os darperir pryd o fwyd am ddim. Ni thelir lwfansau cynhaliaeth 
diwrnod os bydd llety dros nos a phrydau bwyd wedi’u darparu.     

Unig ddiben lwfansau cynhaliaeth ydi ad-dalu gwariant ychwanegol ac nid ydynt 
mewn unrhyw ffordd yn dâl am wasanaethau.

LLENWI FFURFLENNI CAIS

Bydd	 y	 SCHTh	 berthnasol	 yn	 gyfrifol	 am	 roi	 ffurflenni	 hawlio	 i	 chi	 am	 waith	 a	
gyflawnwyd	yn	yr	ardal	heddlu	honno.	

Byddai’n	ddefnyddiol	os	byddai’r	aelodau	yn	gallu	nodi’n	glir	ar	y	ffurflenni	cais	yr	
amser a dreuliwyd yn teithio, yn paratoi ar gyfer, ac yn mynychu’r gwrandawiadau.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y treuliau hyn, cysylltwch â thîm gweinyddol 
y	SCHTh	perthnasol	a	gynhaliodd	y	gwrandawiad	neu’r	tribiwnlys.	
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AMSERLEN

Digwyddiad Amser a Dyddiad

Cyhoeddi’r hysbyseb 20 Chwefror 2023

Dyddiad Cau 17 Ebrill 2023

Llunio Rhestr Fer w/d 24 Ebrill 2023

Hysbysu’r ymgeiswyr llwyddiannus 
ac	aflwyddiannus

w/d 1 Mai 2023

Cyfweliadau TBC

Diwrnod	Hyfforddiant	a	Chynefino TBC


