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1. Adroddiad perfformiad
 

Trosolwg 
Amdanom ni – pwy ydym a’r hyn yr ydym 
yn ei wneud 

Mae’r IPCC yn goruchwylio system 
gwynion yr heddlu yng Nghymru a 
Lloegr ac yn gosod y safonau y dylai’r 
heddlu eu dilyn wrth ymdrin â chwynion. 
Mae ganddo rwymedigaeth statudol i 
sicrhau a chynnal hyder y cyhoedd yn 
system gwynion yr heddlu. Mae'r IPCC yn 
ymchwilio i achosion difrifol a sensitif, ac 
mae'n delio â rhai apeliadau. Rydym yn 
gwneud hyn yn annibynnol ar yr heddlu, 
llywodraeth, a grwpiau budd. 

Ein gwerthoedd yw: 

• Cyfiawnder a pharch tuag at hawliau 
dynol 

• Annibyniaeth 
• Amrywiaeth 
• Unplygrwydd 
• Bod yn agored 

Ein cenhadaeth yw gwella hyder y cyhoedd 
yn system gwynion yr heddlu. 

Ein gweledigaeth yw bod ymddiriedaeth 
ynom y byddwn yn chwilio am y 
gwirionedd a dal yr heddlu i gyfrif. 

Gallwch ddarllen am ein comisiynwyr 
a staff uwch ar ein gwefan 
(www.ipcc.gov.uk/page/our-team). 

www.ipcc.gov.uk/page/our-team


Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16 5 

Rhagair y Cadeirydd
 

Roedd hon 
yn flwyddyn 
bwysig a heriol 
i’r IPCC, ei staff 
a’i gomisiynwyr. 
Roedd yn bwynt 
allweddol yn ein 
rhaglen ehangu. 

Yn y tair blynedd hyd Mawrth 2016, 
dyblodd nifer ein staff, ac fe wnaeth y 
nifer o ymchwiliadau yr ydym wedi gallu 
eu cymryd gynyddu o fwy na phedair 
gwaith, a rhagwelir rhagor o gynnydd ar 
gyfer 2016/17. Mae’r cyfle i ehangu yn 
dangos hyder ynom ac ym mhwysigrwydd 
ymchwilio annibynnol i’r achosion mwyaf 
difrifol a sensitif, fel rhan allweddol o 
atebolrwydd yr heddlu. Ond rydym yn 
ymwybodol iawn nad mater o rifau yn 
unig yw hyn. Mae hefyd yn ymwneud 
â sicrhau bod gennym y systemau a’r 
prosesau yn eu lle a all gefnogi ein staff a 
sicrhau ansawdd a phrydlondeb y gwaith 
a wnawn. Dyna’r hyn fydd yn cynyddu’r 
hyder ynom ni, ac mewn plismona. 

Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom felly 
osod her arall i’n hunain: archwilio ein 
strwythur llywodraethu a gweld a yw’r un 
cywir ar gyfer maint a graddfa’r sefydliad 
a’i waith. Fe wnaethom benderfynu na 
allai’r strwythur presennol – lle mae 
atebolrwydd a llunio penderfyniadau yn 
cael eu rhannu rhwng comisiynwyr a staff 
– gefnogi sefydliad o bron i 1,000 o staff a’r
ystod a’r nifer o ymchwiliadau a gynllunnir 
yn effeithiol. Felly cynigwyd strwythur 
llywodraethu newydd, gydag un pennaeth 
ac un llinell atebolrwydd. 

 

Derbyniodd y llywodraeth hyn, comisiynu 
adolygiad allanol o’n cynigion ac 
ymgynghoriad cyhoeddus, a chreu 
deddfwriaeth ar gyfer y strwythur 
llywodraethu newydd yn Neddf Plismona 
a Throseddu 2017. Ni fydd ein rôl a’n 
cylch gorchwyl yn newid, ac ni fydd 
ein hannibyniaeth, y mae’n rhaid iddo 
barhau i fod yn ganolog yn y drefniadaeth 
newydd. Bydd y strwythur newydd yn 
gweithredu trwy benaethiaid rhanbarthol, 
fydd yn gyfrifol am waith y sefydliad yn 
y rhanbarthau yn Lloegr, a chyfarwyddwr 
cenedlaethol yng Nghymru. Credwn y bydd 
y newidiadau yn cryfhau ein presenoldeb 
a’n cyswllt yn y rhanbarthau yn Lloegr ac 
yng Nghymru, sydd â’i strwythurau  
a’i rhan-ddeiliaid unigryw ei hun. 

Mae’r adroddiad hwn yn cofnodi  
perfformiad y sefydliad ar draws ei  
amcanion strategol yn ystod 2015/16.  
Mae amrywiaeth a phwysigrwydd ein  
gwaith yn amlwg. Mewn ymchwiliadau,  
mae’n cynnwys yr ymchwiliadau anferth  
a chymhleth i Hillsborough a’r nifer  
gynyddol o honiadau bod yr heddlu  
(ynghyd â gwasanaethau eraill) wedi peidio  
â gweithredu yng nghyswllt honiadau  
o gam-drin plant yn rhywiol. Mae hefyd  
yn cynnwys ymchwiliadau unigol sydd  
o bwysigrwydd mawr i’r bobl dan sylw,  
ac a all gael effaith ehangach hefyd.  
Arweiniodd ein hymchwiliad i fethiant yr  
heddlu i amddiffyn Bijan Ebrahimi, dyn  
bregus a lofruddiwyd gan ei gymdogion, yn  
effeithiol, at gollfarnau troseddol i’r ddau  
swyddog heddlu a diswyddiad dau arall.  
Arweiniodd hefyd at newidiadau sylweddol  
yn y ffordd y mae lluoedd heddlu lleol yn  
ymdrin â phobl fregus. 
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Ond nid ein hymchwiliadau yn unig sy’n 
bwysig. Yn ystod 2015/16 fe wnaethom 
gwblhau tua 3,600 apêl gan bobl oedd 
yn anfodlon â’r modd yr oedd eu cwyn 
wedi cael ei thrin gan yr heddlu, a 
chadarnhau traean ohonynt. Yn y modd 
hwnnw, rydym yn gallu cynnig iawn i 
rai achwynwyr unigol. Y mae yr un mor 
bwysig ein bod yn gallu defnyddio ein 
gwaith apeliadau ac ymchwiliadau i geisio 
gwella arferion plismona. Fe wnaethom 
gyhoeddi cyfarwyddyd ar gyfer ymdrin 
â chwynion am wahaniaethu, sydd 
yn allweddol i hyder y cyhoedd mewn 
cymunedau lleiafrifol. Fe wnaethom 
hefyd 142 o argymhellion i wella arferion 
a pholisi’r heddlu. Yng Nghymru mae 
ein comisiynydd wedi gweithio gyda 
lluoedd heddlu i wella eu hymateb i 
ddigwyddiadau cam-drin domestig, gan 
gynnwys gwella hyfforddiant yr heddlu. 

Mae ein Bwletinau Dysgu’r Gwersi yn 
defnyddio enghreifftiau o’n hymchwiliadau 
ac apeliadau i geisio sicrhau, pan fydd 
pethau yn mynd o chwith, bod cyfle i 
ddysgu a gwella’r arferion. Tanlinellodd 
ein hadroddiad pwysig ar ddefnydd o 
rym gan yr heddlu nifer o bryderon, gan 
gynnwys defnyddio grym mewn lleoliadau 
cadw yn y ddalfa a’r cysylltiad rhwng 
grym, marwolaethau a phroblemau iechyd 
meddwl. Roedd yn galw am gysondeb 
wrth gasglu data a’i ddadansoddi er 
mwyn dynodi tueddiadau a gwella hyder y 
cyhoedd. 

Yn fwy eang, rydym wedi defnyddio 
ein profiad i annog diwygio’r system ei 
hun, yr ydym wedi ei disgrifio fel un or
fiwrocrataidd, gor-gymhleth sy’n rhoi 

gormod o bwyslais ar fai. Derbyniodd 
y llywodraeth hynny, ac mae’r Ddeddf 
Plismona a Throseddu yn ceisio 
symleiddio’r system. Mae’n rhoi cyfle i 
ddatrys yn gynnar pan fydd hynny’n addas, 
yn rhoi hawl apelio unigol ar y canlyniad 
yn hytrach na’r broses, ac yn rhoi rhagor o 
bwerau i’r IPCC. Mae ein staff polisi wedi 
gweithio i sicrhau bod y ddeddfwriaeth 
yn cael ei seilio ar ein profiad unigryw 
o’r system, a’n rhwystredigaeth ni, ac 
eraill, gyda rhai o’r cymhlethdodau ac 
anghysonderau presennol. Byddwn yn 
parhau i fonitro gweithrediad y Ddeddf 
trwy reoliadau. 

Yn olaf, ac yn bwysig, rydym yn cymryd 
camau i gryfhau ein gwytnwch mewnol 
ein hunain a’n heffeithlonrwydd. Mae 
hynny’n cynnwys datblygu a gweithredu 
ffyrdd newydd o weithio, gan ymgorffori 
prosesau ar gyfer rheoli a sicrhau 
ansawdd. Ond, yr elfen fwyaf allweddol 
yw’r bobl sy’n gweithredu’r prosesau a 
systemau yma. Am y rheswm hwnnw, 
mae gweithredu ein strategaeth bobl 
newydd wedi bod yn rhan allweddol 
o’n rhaglen newid: gan ganolbwyntio 
ar arweinyddiaeth, datblygu parhaus, 
cefnogaeth a gwerthoedd. Un o’r 
gwerthoedd pwysicaf o’r rheini yw 
amrywiaeth. Bu hwn yn bwyslais 
penodol dros y flwyddyn, nid yn unig o 
ran recriwtio, ond hefyd wrth gryfhau 
rhwydweithiau a pheirianweithiau 
mewnol sy’n cynnwys staff i hybu 
cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Hoffwn ddiolch i’n holl staff, sydd wedi 
ymateb yn gadarnhaol i’r llu o newidiadau 
a sialensiau yn ystod y flwyddyn, ac yn 
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arbennig, y Brif Weithredwraig a’i thîm 
rheoli a’m cyd-gomisiynwyr, sydd wedi 
cynnig arweiniad i’r sefydliad trwy ei 
ehangiad a’i newid. Yn ystod y broses 
hon, rydym hefyd wedi cael budd o farn 
a mewnbwn amrywiaeth eang o ran
ddeiliaid a chymunedau, gan ein helpu i 
fframio ein strwythur at y dyfodol, fel ein 
bod yn gallu cynnal ein rôl allweddol ar ran 
y cyhoedd yn y modd mwyaf effeithiol. 

Y Fonesig Anne Owers 
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Materion a risgiau allweddol
 

Mae gan yr IPCC chwe amcan sy’n cael 
eu disgrifio yn yr adroddiad hwn. Rydym 
yn dynodi’r risgiau strategol sylweddol 
i’n hamcanion, yn asesu’r rhain ac yna 
yn eu rheoli trwy ystod o weithgareddau 
lliniaru a lleihau risg. Cyflwynir 
diweddariadau chwarterol ar y risgiau 
strategol i’r Pwyllgor Archwilio a Risg a'r 
Comisiwn. Rheolir risgiau lefel is o fewn 
cyfarwyddiaethau, rhaglenni a phrosiectau 
fel fo'n briodol. Ceir proses uwchgyfeirio ac 
isgyfeirio i sicrhau bod risgiau yn cael eu 
rheoli ar y lefel briodol. 

Mae’r Datganiad Llywodraethu ar dudalen 
50 yn disgrifio’r risgiau mawr yr ydym 
yn eu hwynebu a’r camau lliniaru sydd 
yn eu lle. Mae’r risgiau hyn yn cynnwys 
y rhaglen newid sy’n parhau i’n galluogi 
i gyflawni llwyth gwaith mwy, yn 
ogystal â newidiadau deddfwriaethol a 
llywodraethol a ddisgwylir yn 2017/18. 

Byddwn yn parhau i asesu effaith y 
diwygio deddfwriaethol ar y systemau 
cwynion a disgyblu a’n newidiadau 
llywodraethu ar ein gweithrediadau 
a’n gofynion ariannol. Byddwn yn 
cysylltu gyda swyddogion priodol y 
Swyddfa Gartref i roi ein barn am effaith 
tebygol pob newid ar gymhlethdod, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y 
system. Rydym eisiau sicrhau bod y 
deilliannau sydd ar gael i achwynwyr yn 
cyfrannu at hyder yn y system gwynion. 
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Crynodeb o’n perfformiad yn ystod 

2015/16
 

Rhoddir rhagor o wybodaeth am y 
prosiectau y gwnaethom eu cyflawni yn 
ystod 2015/16 yn yr adran ddadansoddi 
perfformiad o’r adroddiad hwn (gweler 
tudalen 11). 

Fe wnaethom ehangu ein gweithrediadau 
i’n galluogi i ymchwilio i fwy o honiadau 
difrifol a sensitif a wneir yn erbyn yr 
heddlu. 

•  Fe wnaethom recriwtio 171 o staff 
newydd. 

•  Fe wnaethom agor ein swyddfa newydd 
yn Croydon, lle mae 70 o staff yn 
gweithio yn awr. 

•  Fe wnaethom weithredu systemau a 
phrosesau newydd i sicrhau bod ein 
dulliau gweithio yn fwy effeithlon ac 
effeithiol. 

Atgyfeiriadau 

•  Fe wnaethom dderbyn 3,900 o 
atgyfeiriadau yn 2015/161. 

• Ein targed ar gyfer 2015/16 oedd 
prosesu 70% o’r atgyfeiriadau cyn pen 
tri diwrnod gwaith. Proseswyd 63% o’r 
atgyfeiriadau o fewn y targed hwn. Yr 
amser cyfartalog i brosesu atgyfeiriadau 
oedd pum niwrnod gwaith. 

Ymchwiliadau annibynnol 

•  Fel y bwriadwyd, fe wnaethom gymryd 
llawer mwy o ymchwiliadau annibynnol 
nag yn y blynyddoedd blaenorol. 
Dechreuwyd 519 o ymchwiliadau – mwy 
na dwbl y 241 a ddechreuwyd yn ystod 
2014/15. Mae hyn ymhell o fewn ein 
targed o gychwyn rhwng 400 a 700 o 
ymchwiliadau yn ystod 2015/16. 

•  Fe wnaethom gwblhau cyfanswm o 259 
o ymchwiliadau annibynnol – 139 yn 
fwy nag yn ystod y flwyddyn flaenorol. 

•  Ar gyfartaledd, fe gymerodd 226 
o ddyddiau gwaith i gwblhau 
ymchwiliadau annibynnol yn ystod 
2015/16. Mae hyn yn cymharu â 
chyfartaledd o 294 o ddyddiau gwaith 
yn y flwyddyn flaenorol. 

•  Fe wnaethom ddirwyn y gwaith i 
gefnogi cwest Hillsborough i ben ac 
rydym yn parhau ein hymchwiliadau 
annibynnol ac a reolir i’r trychineb a’i 
ganlyniadau (gweler tudalen 20). 

1 Mae rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn ymdrin ag atgyfeiriadau ar ein gwefan 
(www.ipcc.gov.uk/page/referral). 

www.ipcc.gov.uk/page/referral
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Apeliadau 

• Fe wnaethom dderbyn 3,850 o apeliadau 
yn 2015/16. 

• Fe wnaethom brosesu a chwblhau 3,610 
apêl yn 2015/16, gan gadarnhau 1,258 
ohonynt2. 

• Mae’r baich o achosion gweithredol o 
ran apeliadau wedi bod yn gymharol 
sefydlog ar hyd y flwyddyn; gyda 112 yn 
fwy o apeliadau gweithredol yn agored 
ar ddechrau 2016/17 nag ar ddechrau 
2015/16. 

• Mae ein staff gwaith achos hefyd wedi 
cyfrannu at berfformiad yn gyffredinol 
trwy gau 77 o ymchwiliadau a 
oruchwylir yn ystod 2015/16. 

Buom yn gweithio i gynyddu hyder y 
cyhoedd yn system gwynion heddlu 

• Cyhoeddi a gweithredu cyfarwyddyd 
newydd ar ymdrin â chwynion am 
wahaniaethu (gweler tudalen 13). 

• Drafftio cyfarwyddyd newydd i luoedd 
heddlu ar y gweithdrefnau ar ôl 
digwyddiad y dylent eu dilyn pan fydd 
marwolaeth neu anaf difrifol wedi 
digwydd naill ai yn ystod neu yn dilyn 
cyswllt â’r heddlu. 

• Datblygu dull gwell o ymgysylltu â'r 
gymuned ar gyfer yr ymchwiliadau 
mwyaf difrifol a sensitif 
(gweler tudalen 11). 

• Gweithio i wella’r mynediad at y system 
gwynion. 

• Dwyn pobl o farn, safbwyntiau a 
chysylltiadau gwahanol at ei gilydd 
i gyfrannu at ein grŵp cyfeirio rhan
ddeiliaid (gweler tudalen 12). 

• Rhedeg cyfres o ddigwyddiadau 
ymgysylltu i amrywiaeth o ran-ddeiliaid. 

Fe wnaethom gyfrannu at blismona gwell 

• Cyhoeddi ein hadroddiad ymchwil ar 
ddefnydd yr heddlu o rym, sy’n cynnwys 
nifer o argymhellion i luoedd heddlu 
(gweler tudalen 32). 

• Rhannu gwersi o’n gwaith gyda lluoedd 
heddlu trwy ein bwletinau Dysgu’r 
gwersi (gweler tudalen 32). 

• Cyhoeddi 142 argymhelliad i 
wella arferion yr heddlu, diweddaru 
polisi neu newid y ffordd y mae’r 
swyddogion heddlu/aelodau staff yn 
cael eu hyfforddi. 

• Cyhoeddi ein datganiad safbwynt 
ar ddefnydd yr heddlu o fideo ar eu cyrff 
(gweler tudalen 33). 

• Datblygu protocol gyda Chymdeithas y 
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (PCC) 
i ffurfioli’r ffordd yr ydym yn gweithio 
gyda nhw i sicrhau bod yr heddlu yn 
effeithiol ac atebol. 

2 Ni dderbyniwyd y cyfan o’r rhain yn ystod y flwyddyn dan sylw. 
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Dadansoddiad o berfformiad
 

Mae’r adran hon yn nodi’r cynnydd ar 
y gwaith y gwnaethom ei gynllunio ar 
gyfer 2015/16 dan ein chwe amcan 
corfforaethol. 

Amcan strategol un: gwella hyder y 
grwpiau hynny sydd â’r lleiaf o hyder yn 
system gwynion yr heddlu 

Dangosodd ymchwil (www.ipcc.gov.uk/ 
page/public-confidence) bod pobl ifanc 
a phobl o gefndiroedd BME â llai o hyder 
wrth gyflwyno cwyn i’r heddlu. Mae gwella 
eu hyder yn y system gwynion yn rhan 
hanfodol o’n gwaith. 

Rydym yn cydnabod y gall cymunedau 
ymgysylltu llawer mwy pan fydd 
digwyddiadau amlwg lleol yn cynyddu’r 
diddordeb yng ngwaith y gwasanaeth 
heddlu. Ar adegau o’r fath, gall 
presenoldeb gweladwy’r IPCC roi sicrwydd 
y bydd ymchwiliad cadarn ac annibynnol 
yn cael ei gynnal. 

Ym Mawrth 2016, fe wnaethom lansio 
ein dull dros dro o ran ymgysylltu â 
rhan-ddeiliaid a chymunedau o ran 
digwyddiadau tyngedfennol. I grynhoi, pan 
fydd ymchwiliad (neu ddigwyddiad arall) 
yn bodloni diffiniad yr IPCC o ddigwyddiad 
tyngedfennol byddwn yn: 

• cynnal asesiad ymgysylltu cymunedol a 
rhan-ddeiliaid 

• datblygu cynllun i ennyn ymgysylltiad 
cymuned a rhan-ddeiliaid i gefnogi’r 
ymchwiliad a chyfrannu at reoli 
tensiynau 

Gall y camau y byddwn yn eu cymryd i 
ymateb i ddigwyddiadau tyngedfennol 
gynnwys: cymryd rhan mewn cyfarfodydd 
cyhoeddus, ymgysylltiad un i un â rhan
ddeiliaid allweddol, trefnu ymweliadau 
i esbonio sut y mae’r IPCC yn gweithio, 
cyhoeddi’r newyddion diweddaraf 
am ymchwiliadau a Chwestiynau ac 
Atebion neu ddefnyddio grwpiau cyfeirio 
cymunedol. Er enghraifft, wrth ymateb i 
saethu gan yr heddlu yng ngogledd Llundain 
yn Rhagfyr 2015, fe aethom i gyfarfod 
cymunedol i ymateb i bryderon lleol. 

Hyfforddi a datblygu ein staff 

I gefnogi lansio’r dull newydd hwn 
cynhaliwyd diwrnod hyfforddi a datblygu 
i staff a chomisiynwyr. Roedd hyn yn 
cynnwys: 

• cyflwyniadau gan Brifysgol Metropolitan 
Manceinion ar ddefnyddio data i 
ddatblygu proffiliau cymunedol a mapio 
rhan-ddeiliaid 

• cyflwyniad gan y Gwasanaeth Heddlu 
Metropolitan ar y camau y maent 
yn eu cymryd yn dilyn digwyddiad 
tyngedfennol 

• cyflwyniadau gan ystod o ran-ddeiliaid 
gwirfoddol a chymunedol oedd yn 
amlinellu rhwystrau sy’n atal ymgysylltu 
a sut i’w goresgyn 

Bydd ein dull yn esblygu wrth i ni ddiwygio 
ein strategaeth ymgysylltu â rhan
ddeiliaid. 

www.ipcc.gov.uk
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Strategaeth ymgysylltu 

Mae’r gwaith ar y gweill i ddiwygio ein 
strategaeth ymgysylltu â rhan-ddeiliaid. 
Hyd yn hyn, mae’n cynnwys: 

• datblygu dull strategol o ymdrin ag 
ymgysylltu rhagweithiol â rhan-ddeiliaid 

• plotio ein holl weithgaredd ymgysylltu 
cyson 

Gwrando ar ein rhan-ddeiliaid 

Yn 2015 sefydlwyd grŵp cyfeirio rhan
ddeiliaid gennym. Gwahoddwyd nifer 
o ran-ddeiliaid plismona a rhai nad 
ydynt yn plismona i helpu i’n cynghori 
ar agenda a chyfeiriad ein gwaith. Mae’r 
grŵp, sy’n cyfarfod yn chwarterol, yn 
dynodi a thrafod materion strategol 
allweddol sydd yn cael effaith ar hyder y 
cyhoedd yn system gwynion yr heddlu. 

Cynrychiolir nifer o sefydliadau ar 
y grŵp. Maent yn cynnwys Refuge, 
INQUEST, Iechyd Meddwl Du y Deyrnas 
Unedig, Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS), 
y Coleg Plismona a dau Gomisiynydd 
Heddlu a Throseddu. Mae’r pynciau a 
drafodwyd hyd yn hyn yn cynnwys ein 
dull o asesu achosion difrifol a sensitif, 
ein strategaeth ar gyfer ennyn ymlyniad 
rhan-ddeiliaid a gweithredu’r hyn a 
ddysgir o’n hymchwiliadau. 

Digwyddiadau 

Ym Mai 2015, cynhaliwyd cyfres o 
ddigwyddiadau yng Nghaerdydd, Leeds, 

• mapio a threfnu rhaglen adnewyddu 
ar gyfer ein holl femoranda cyd
ddealltwriaeth a phrotocolau eraill 

• datblygu model arfer gorau ar gyfer 
ymgysylltu ar brosiectau polisi ac 
ymchwil strategol sy’n adeiladu ar ein 
gwaith blaenorol 

Rydym wedi derbyn adborth cryf gan ran
ddeiliaid, lluoedd heddlu, cymunedau o 
ddiddordeb ac eraill ei bod yn hanfodol i 

Manceinion a Llundain. Ymunodd 
amrywiaeth o ran-ddeiliaid â ni i glywed 
gan gomisiynwyr a staff a chodi unrhyw 
bryderon gyda nhw yn uniongyrchol. O 
ganlyniad, rydym wedi datblygu cynllun 
gweithredu i ymateb i’r negeseuon 
a dderbyniwyd – er enghraifft, fe 
wnaethant ein helpu i benderfynu ar y 
meini prawf ar gyfer asesu mater fel un 
‘difrifol a sensitif’ (gweler tudalen 14). Ar 
ôl y digwyddiadau, anfonwyd crynodeb 
o’r hyn yr oeddent wedi ei ddweud 
wrthym at y rhai oedd yn bresennol – 
ynghyd â gwybodaeth am y camau yr 
oeddem yn eu cymryd o ganlyniad. 

Dywedodd y rhai oedd yn bresennol: 

“Diwrnod diddorol iawn, ac wedi ei 
drefnu yn dda iawn. Diolch am y cyfle i 
ymwneud â chi.” 

“Roedd tryloywder y comisiynwyr yn 

rhoi dealltwriaeth ragorol
 
i ni o’r hyn y maent yn ei wneud.”
 

“Diwrnod gwirioneddol drefnus, positif 
– optimistaidd am eich gwaith.” 
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ni ddatblygu perthynas gyda nhw pan na 
fydd hi’n gyfnod o argyfwng. Rydym wedi 
ymrwymo i wneud hynny. Mae hyn yn 
adeiladu ar y berthynas yr ydym wedi ei 
datblygu trwy waith ymgysylltu blaenorol, 
gan gynnwys digwyddiadau rhanbarthol 
ac ymgysylltu ag ieuenctid, ac ymgysylltu 
ar brosiectau strategol a digwyddiadau 
tyngedfennol. 

Wrth i ni ddiwygio ein strategaeth, 
byddwn yn ceisio datblygu a gweithredu 
model o ymgysylltu rhagweithiol ar draws 
rhanbarthau Lloegr a Chymru. Bydd hyn yn 
cefnogi datblygiad perthynas barhaus pan 
na fydd argyfwng, ac yn rhoi dealltwriaeth 
i ni o faterion sy’n peri pryder mewn 
cymunedau. 

Ymdrin â gwahaniaethu 

Fe wnaethom gyhoeddi canllawiau 
diwygiedig ar ymdrin â honiadau 
o wahaniaethu (www.ipcc.gov.uk/ 
guidelines_for_handling_allegations_of_ 
discrimination.pdf) ym Medi 2015. Mae’r 
canllawiau’n nodi sut y dylai adrannau 
safonau proffesiynol yr heddlu ymdrin â 
honiadau o wahaniaethu – gan gynnwys 
gwahaniaethu ar sail hil, tueddfryd 
rhywiol, cred grefyddol, oedran, neu 
anabledd. 

Wrth ddatblygu’r canllawiau, fe 
wnaethom wrando ar bobl sydd wedi profi 
gwahaniaethu eu hunain, ac ar grwpiau 
sy’n cefnogi pobl i gyflwyno cwynion 
am wahaniaethu. Fe wnaethom hefyd 
ymgynghori â’r Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol, y Coleg Plismona a lluoedd 
heddlu. 

Cyflwynwyd hyfforddiant gennym ar 
y canllawiau i’n staff a chomisiynwyr, 
a chynhaliwyd digwyddiadau lansio i 
adrannau safonau proffesiynol. Daeth 
mwy na 160 o swyddogion heddlu a staff o 
amrywiol luoedd heddlu i’r digwyddiadau. 
Fe wnaethom dderbyn nifer o sylwadau 
cadarnhaol am y canllawiau ac hefyd 
am yr ymgysylltu â rhan-ddeiliaid a 
gyfrannodd at eu datblygu. 

Adborth ar ein canllawiau gwahaniaethu: 

“Mae’r canllawiau yn benodol, clir ac 

yn hawdd eu dilyn. Byddwn yn eu 

defnyddio yn ein gwaith i gefnogi 

dioddefwyr gwahaniaethu.”
 
Tell Mama (prosiect cenedlaethol 

i gofnodi digwyddiadau gwrth-

Fwslimaidd)
 

“Ar ran lluoedd Heddlu Surrey, Sussex a 
Dyffryn Tafwys a allaf fynegi ein diolch 
am gyflwyno mewnbwn rhagorol heddiw. 
Rwyf yn hyderus y bydd yr hyfforddiant 
hwn yn helpu ein staff i ymdrin yn briodol 
ag achosion o’r fath wrth symud ymlaen, 
ac wrth wneud hynny sicrhau bod hyder y 
cyhoedd ym mhroses gwynion yr heddlu 
yn cael ei gynnal.” 
Dirprwy Uwch-arolygydd Darren 

McInnes, Pennaeth Adran Safonau 

Proffesiynol Heddlu Surrey
 

“Bûm yn lansiad y canllawiau ar gyfer 
ymdrin â honiadau o wahaniaethu ym 
Manceinion yn ddiweddar, ac roeddwn 
yn meddwl ei fod yn ddigwyddiad 
rhagorol, defnyddiol.” 
Dave Roome, cyn-bennaeth Adran 
Safonau Proffesiynol Heddlu Gogledd 
Cymru 

www.ipcc.gov.uk
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Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth 
ag amcan strategol un 

Fe wnaethom fesur ein llwyddiant gan 
ddefnyddio’r arolwg hyder y cyhoedd a 
gyhoeddwyd yn Chwefror 2017. Rydym 
yn anelu at gynyddu’r ganran o bobl sydd 
â lleiaf o hyder yn system gwynion yr 
heddlu (pobl ifanc, a'r rhai o grwpiau BME) 
sy’n dweud eu bod yn debygol o gwyno 
os ydynt yn anhapus am y ffordd yr oedd 
swyddog yr heddlu wedi ymddwyn tuag 
atynt. Yn arolwg 2014, roedd 64 y cant 
o bobl ifanc a 66 y cant o rai o grwpiau 
BME yn eithaf tebygol neu’n debygol iawn 
o gyflwyno cwyn mewn cymhariaeth â 
73 y cant yn gyffredinol. Dengys arolwg 
2016 duedd ar i fyny gyda 66 y cant o bobl 
ifanc a 69 y cant o’r rhai o grwpiau BME 
yn dweud eu bod yn eithaf tebygol neu’n 
debygol iawn o gyflwyno cwyn mewn 
cymhariaeth â 74 y cant yn gyffredinol. 

Gwaith parhaus 

Ymchwil i fodlonrwydd ein defnyddwyr 
a’n rhan-ddeiliaid gyda’n gwaith 

Yn ystod 2015/16 fe wnaethom gomisiynu 
cwmni ymchwil (ESRO) i gael gwybod am 
farn ac adborth pobl sydd â phrofiad o’n 
rôl yn system gwynion yr heddlu. Mae’r 
gwaith maes ar yr ymchwil hwn yn parhau. 
Pan ddaw i ben, byddwn yn parhau i 
gasglu adborth gan ddefnyddwyr ein 
gwasanaeth fel bod gwrando ar brofiadau 
pobl a gweithredu arnynt yn ganolog i’n 
ffordd gyffredinol o gynnal ein busnes. Yn 
y cyfamser, rydym wedi cytuno ar ystod o 
gamau i ymateb i’r adborth yr ydym wedi 
ei dderbyn hyd yn hyn gyda’r nod o wella’r 
gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu. 

Er mwyn sefydlu barn a phrofiadau 
ein rhan-ddeiliaid am ein gwaith, fe 
wnaethom gomisiynu’r asiantaeth 
ymchwil Populus i gynnal arolwg o 
adborth. Cymerodd mwy na 350 o’n rhan
ddeiliaid ran. Bydd hyn yn ein cynorthwyo 
i sefydlu blaenoriaethau ar gyfer y cyfnod 
trosglwyddo a’n datblygiad yn y dyfodol. 

Amcan strategol dau: cyflawni nifer 
gynyddol o ymchwiliadau annibynnol 
amserol o ansawdd uchel 

Yn Chwefror 2013, cyhoeddodd yr 
Ysgrifennydd Cartref y byddai yn rhoi 
cyfrifoldeb i’r IPCC am ymchwilio i 
“bob honiad difrifol a sensitif”. Yn 
dilyn ymgynghoriad â rhan-ddeiliaid, 
fe wnaethom ddatblygu rhestr o’r 
ffactorau i’n helpu i ystyried difrifoldeb 
a sensitifrwydd y materion sy’n cael eu 
hatgyfeirio atom ni. 

Yn Ebrill 2016, dechreuodd ein Huned 
Asesu gynllun peilot o’r ffactorau drafft 
(www.ipcc.gov.uk/assessing_seriousness_ 
and_sensitivity.pdf). Fe wnaethom 
werthuso’r peilot ym mis Tachwedd 2016 
a chanfod bod y ffactorau yn cynnig 
fframwaith defnyddiol ar gyfer gwneud 
penderfyniadau. Maent wedi cael eu 
gweithredu erbyn hyn yn ein Huned Asesu. 

I’w defnyddio yn fewnol gan yr IPCC y 
mae’r ffactorau. Nid ydynt yn effeithio ar 
ofynion atgyfeirio gorfodol ac felly nid 
ydynt yn cael unrhyw effaith ar y math o 
achos sy’n rhaid ei atgyfeirio at yr IPCC. 

Fel y cynlluniwyd, yn ystod 2015/16 fe 
wnaethom dderbyn nifer sylweddol uwch 
o ymchwiliadau annibynnol nag yn y 

www.ipcc.gov.uk/assessing_seriousness
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600 

blynyddoedd blaenorol. Fe wnaethom 
ddechrau 519 – mwy na dwbl y 241 a 
ddechreuwyd yn ystod 2014/15. Mae 
hyn ymhell o fewn ein targed o ddechrau 
rhwng 400 a 700 o ymchwiliadau yn ystod 
2015/16 (gweler ffigwr 1). 

Fe wnaethom gwblhau cyfanswm o 259 

o ymchwiliadau annibynnol – 139 yn 
fwy nag yn ystod y flwyddyn flaenorol. 
Ar gyfartaledd, fe gymerodd 226 o 
ddyddiau gwaith i gwblhau ymchwiliadau 
annibynnol yn ystod 2015/16. Mae hyn yn 
cymharu yn ffafriol â chyfartaledd o 294 o 
ddyddiau gwaith yn y flwyddyn flaenorol. 

Yn ychwanegol at ddechrau nifer 
sylweddol uwch o ymchwiliadau 
annibynnol, fe wnaethom hefyd ddechrau 
57 o ymchwiliadau a reolir a 30 o 
ymchwiliadau a oruchwylir. Dechreuwyd 
62 o ymchwiliadau a reolir a 74 o 
ymchwiliadau a oruchwylir yn 2014/15. 

Tanlinellu pryderon am ymateb yr heddlu i 

bobl fregus
 

Mae llawer o’r achosion y byddwn 
yn ymchwilio iddynt yn ymwneud â 
sefyllfaoedd pan fydd pobl fregus wedi 
cael eu trin yn waeth na’r disgwyl gan 
swyddogion neu staff yr heddlu. Mae’r 

Ffigwr 1: Faint o ymchwiliadau annibynnol a ddechreuwyd ac a gwblhawyd fesul blwyddyn 
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Crwner yn galw am weithredu yn dilyn 
ein hymchwiliad 

Cynhaliwyd ymchwiliad annibynnol 
gennym i’r cyswllt rhwng Heddlu 
Dyfnaint a Chernyw â Kerry Power 
cyn ei marwolaeth (www.ipcc.gov.uk/ 
investigations/kerry-power-devon
and-cornwall-police). Yn dilyn ein 

hymchwiliad, gwnaed argymhellion 

ar lefel uchel i atal yr amgylchiadau 

a arweiniodd at weld ei galwad 999 

yn peidio â chael ei ateb rhag cael eu 

hailadrodd. Darganfuwyd corff Miss 

Power yn Plymouth yn Rhagfyr 2013. Yn 

ddiweddarach plediodd ei chynbartner 

yn euog i’w llofruddiaeth a rhoddwyd 

dedfryd o oes yn y carchar iddo.
 

www.ipcc.gov.uk
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Cododd ein hymchwiliad nifer o bryderon 
am ymwneud yr heddlu â Miss Power yn 
y dyddiau yn arwain at ei marwolaeth. 
Datgelodd hefyd ddiffygion yn y 
‘Datrysiad Tawel’ – system sy’n ymdrin 
â galwadau 999 pan na fydd yr unigolyn 
sy’n ffonio yn gallu siarad neu na fydd yn 
siarad. Mae’r system yn helpu i ymdrin 
â nifer fawr o alwadau 999 damweiniol 
neu ‘ffug’ pan na fydd angen cymorth 
mewn gwirionedd. Fe’i bwriadwyd hefyd 
i gynorthwyo pobl sydd mewn perygl neu 
angen cymorth, ond na allant siarad. 

Efallai bod Miss Power wedi cael gwybod 
gan swyddog o heddlu Dyfnaint a 
Chernyw, petai yn gwneud galwad 
argyfwng o’i ffôn symudol, ond na 
fyddai’n siarad, y byddai cymorth 
argyfwng yn cael ei anfon yr un fath. Fe 
wnaeth Miss Power alw 999 pan dorrodd 
ei chynbartner i mewn i’w chartref, ond 
ni wnaeth ymateb i gyfarwyddiadau’r 
derbynnydd ac fe’i trosglwyddwyd 
i’r ‘Ateb Tawel’. Oherwydd nad oedd 
ymateb i gwestiynau gan y system llais 
awtomatig, ni throsglwyddwyd yr alwad i 
Heddlu Dyfnaint a Chernyw. 

Yn dilyn ein hymchwiliad, gwnaed 
argymhellion cenedlaethol i sicrhau bod 
gwell atebolrwydd am y system, a bod 
ei heffeithiolrwydd yn cael ei adolygu. 
Fe wnaethom hefyd argymell y dylai’r 
materion a ddynodwyd yn yr ymchwiliad 
hwn gael eu hystyried yn ffurfiol gan y 
Pwyllgor Cyswllt 999/112 – y corff sy’n 
cydlynu a goruchwylio’r system galwadau 
argyfwng. 

Mabwysiadodd y Crwner Cynorthwyol 
ar gyfer Plymouth, Torbay a De Dyfnaint 
hefyd nifer o’n hargymhellion ac aeth â’r 
pryderon hynny yn uniongyrchol at Brif 
Gwnstabl Heddlu Dyfnaint a Chernyw, 
y Swyddfa Gartref a’r Gwasanaeth 
Heddlu Metropolitan, sy’n gyfrifol am 
drefnu a monitro’r system ‘Ateb Tawel’. 
Yn yr un modd â’r IPCC, cred y Crwner 
Cynorthwyol y dylai system sydd wedi ei 
chreu i ymdrin â galwadau anfwriadol 
neu faleisus hefyd gynnig help priodol i 
bobl sydd ag angen gwirioneddol. 

Mae Cyngor y Penaethiaid Heddlu 
Cenedlaethol yn awr yn ystyried datblygu 
pecyn ymwybyddiaeth i helpu i addysgu’r 
cyhoedd a swyddogion yr heddlu am 
yr ‘Ateb Tawel’, i sicrhau bod y rhai sydd 
mewn perygl yn cael yr help sydd arnynt 
ei angen. 

Galwadau i ddysgu’r gwersi ar wastrodi 
yn dilyn llofruddiaeth un yn ei arddegau 

Ym mis Tachwedd 2015, fe wnaethom 
ysgrifennu at y swyddogion arweiniol 
perthnasol yng Nghyngor Cenedlaethol 
Penaethiaid yr Heddlu i’w hannog i adolygu 
eu polisïau a’u gweithdrefnau wrth ymdrin 
ag adroddiadau o wastrodi i sicrhau eu bod 
yn fwy cadarn ac addas i’r diben. Roedd 
hyn yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad 
ymchwiliad i’r modd y gwnaeth Heddlu 
Surrey ymdrin ag adroddiad gan Lorin 
LaFave, mam Breck Bednar (www.ipcc.gov. 
uk/breck_bednar_final_report.pdf). Roedd 
Mrs LaFave wedi cysylltu â’r heddlu i roi 
adroddiad am ei phryder bod ei mab yn 
cael ei wastrodi ar-lein. Er gwaethaf iddi roi 
dau gyfenw posibl a dau leoliad posibl ar 
gyfer y tramgwyddwr honedig a thanlinellu 
gwybodaeth a ddylai fod wedi ysgogi 

http:www.ipcc.gov
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gwiriadau mwy manwl, caewyd yr alwad 
yn gyflym iawn wedyn ac ni chynhaliwyd 
unrhyw wiriadau pellach. Ddau fis yn 
ddiweddarach, llofruddiwyd Breck gan 
Lewis Daynes. 

Daethom i’r casgliad bod yr un wnaeth 
ymdrin â’r alwad gan Mrs LaFave, 
a’i oruchwyliwr, wedi methu yn eu 
dyletswydd. Caewyd galwad Mrs LaFave 
gan bobl oedd wedi eu hyfforddi i 
ddiogelu plant – roedd yr hyfforddiant 
hwn yn golygu y dylent fod yn gwybod 
bod angen cymryd camau pellach. 
Ymddiswyddodd y ddau aelod o staff o’u 
rolau yn y Llu cyn i’r ymchwiliad ddod i 
ben, ac felly ni wnaethant wynebu camau 
am gamymddygiad. 

Fe wnaethom argymell y dylai Heddlu 
Surrey roi rhagor o hyfforddiant i’r rhai 
sy’n ymdrin â galwadau i gydnabod 
ac ymateb i adroddiadau o wastrodi 
a radicaleiddio. Fe wnaethom hefyd 
argymell y dylai’r Llu hyfforddi rhagor o’i 
staff ar sut a phryd i wneud gwiriad PNC, 
ac y dylai’r rhai sy’n ymdrin â galwadau 
gael manylion am asiantaethau 
arbenigol, fel y Ganolfan Cam
fanteisio ar Blant a Diogelu Ar-lein, i’w 
trosglwyddo i rieni. Ymatebodd Heddlu 
Surrey yn gadarnhaol i’n hargymhellion. 
Ymgorfforodd y Coleg Plismona hefyd ein 
canfyddiadau yn ei hyfforddiant i’r rhai 
sy’n ymdrin â galwadau. 

Diweddaru cyfarwyddyd cenedlaethol 
i ddiogelu pobl a all fod mewn perygl o 
ddioddef trais domestig yn well 

Ym mis Gorffennaf 2015, aeth 
swyddogion Heddlu Sussex i 
ddigwyddiad domestig ar ôl i fenyw 
honni bod ei chynbartner wedi ymosod 
arni. Fe’i arestiwyd a dangosodd 
gwiriadau cudd-wybodaeth ei fod, yn 
2005, wedi cael ei ddedfrydu i bum 
mlynedd o garchar am anafu partner 
blaenorol trwy ei thrywanu yn ei choes 
ar ôl iddyn nhw ddwyn eu perthynas i 
ben. Ni wnaeth yr heddlu ddweud wrth y 
fenyw am hanes treisgar ei chynbartner. 
Gwnaed y penderfyniad i beidio â 
chymryd unrhyw gamau pellach ynglŷn 
â’r digwyddiad ym mis Gorffennaf. Mae’n 
ymddangos bod yr heddlu wedi gadael 
neges ar ffôn y fenyw i ddweud wrthi 
am eu penderfyniad, ond ni wnaeth 
ei dderbyn. Yn Awst 2015, trywanodd 
cynbartner y fenyw hi dro ar ôl tro gan 
achosi anafiadau difrifol. Fe’i cafwyd yn 
euog o ymgais i lofruddio. 

Yn dilyn ein hymchwiliad, argymhellwyd 
gennym y dylid gwneud newidiadau 
(www.ipcc.gov.uk/recommendations/ 
national-recommendation-home
office-february-2016) i gyfarwyddyd y 
Swyddfa Gartref am y Cynllun Datgelu 
Trais Domestig. Mae hyn yn berthnasol 
i bob llu heddlu. Derbyniodd y Swyddfa 
Gartref ein holl argymhellion, ac mae’n 
diweddaru ei chyfarwyddyd. Gwnaethom 
argymhellion amrywiol hefyd (www. 
ipcc.gov.uk/recommendations/ 
recommendation-sussex-police
february-2016-0) i Heddlu Sussex, a 
dderbyniwyd. 

www.ipcc.gov.uk/recommendations


Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 
 

 

18 

Un swyddog ac un Swyddog Cefnogi 
Cymunedol yr Heddlu yn cael eu collfarnu 
a’u diswyddo, a dau swyddog arall yn 
cael eu diswyddo am eu methiant yng 
nghyswllt dyn bregus 

Ym mis Gorffennaf 2013, lladdwyd 
Bijan Ebrahimi, dyn bregus oedd wedi 
cwyno dro ar ôl tro am gael ei erlid gan ei 
gymdogion wrth yr heddlu, y tu allan i’w 
gartref ym Mryste a rhoddwyd ei gorff ar 
dân gan gymydog. 

Atgyfeiriodd Cwnstabliaeth Avon a 
Gwlad yr Haf atom ni oherwydd y 
cyswllt yr oeddent wedi ei gael gyda Mr 
Ebrahimi cyn ei farwolaeth. Fe wnaethom 
gynnal ymchwiliad sylweddol a manwl i 
weithredoedd eu swyddogion a’u staff yn 
y dyddiau cyn llofruddiaeth Mr Ebrahimi 
a hefyd y cyswllt oedd wedi bod gydag o 
yn ystod saith mlynedd cyn hynny. 

Canfu ein hymchwiliad bod y swyddogion 
heddlu a’r staff wedi methu dro ar ôl tro 
â gweithredu i ddiogelu Mr Ebrahimi. 
Roeddent yn trin ei gwynion fel petaent 
yn gelwydd, gan beidio â chydnabod pa 
mor fregus yr oedd. Wrth wneud hynny 
roeddent yn gyson wedi methu cadw 
at bolisïau ar ddioddefwyr ymddygiad 
gwrthgymdeithasol dro ar ôl tro, 
troseddau casineb a chofnodi troseddau. 

Bu’r dystiolaeth a gasglwyd gennym yn 
sail i gamau troseddol a chamymddygiad. 
Mewn achos llys y Goron ym Mryste 
yn Rhagfyr 2015, collfarnwyd cwnstabl 
heddlu a swyddog cefnogi cymunedol yr 
heddlu am gamymddygiad mewn swydd 
gyhoeddus a rhoddwyd rhyddfarn i ddau 

swyddog arall. Mae’r pedwar unigolyn 
wedi cael eu diswyddo o’r Gwnstabliaeth. 

O ganlyniad i’n hymchwiliad, cynhaliodd 
Cwnstabliaeth Avon a Gwlad yr Haf 
gamau camymddygiad yn erbyn 17 o 
swyddogion a staff sifil. Yn ogystal â’r 
pedwar diswyddiad, arweiniodd y camau 
hyn at nifer o ganlyniadau, gan gynnwys 
dau swyddog yn cael rhybuddion 
terfynol ysgrifenedig, a dau arall yn cael 
rhybuddion ysgrifenedig. 

Mae’r Gwnstabliaeth wedi cynhyrchu 
adroddiad gwersi i’w dysgu cynhwysfawr 
sefydliadol i ymdrin â’r materion a 
godwyd o’r ymchwiliad. 

Heddlu Caint yn derbyn ein 
hargymhellion yn dilyn llofruddiaeth 
menyw 

Tagwyd Anne-Marie Birch mewn cae ger 
ei chartref yng Nghaint ym mis Tachwedd 
2013. Yn Ebrill 2014, carcharwyd ei gŵr 
Lee Birch am oes am ei llofruddio. 

Roedd Ms Birch wedi mynegi pryderon 
am ymddygiad ei gŵr wrth Heddlu Caint 
ar naw achlysur unigol yn y misoedd cyn 
ei marwolaeth. Canfu ein hymchwiliad y 
gallai’r heddlu fod wedi ymdrin â nifer o’i 
galwadau yn well. Roedd y problemau yn 
cynnwys peidio â dynodi neu ymchwilio 
i droseddau posibl o aflonyddu a 
bygythiadau i ladd, cofnodi galwadau 
yn anghywir, a diffyg ymwybyddiaeth 
ymhlith rhai staff canolfan alwadau am 
orchmynion peidio ag ymosod (NMOs)3. 

3	 Mae gorchmynion peidio ag ymosod yn orchmynion llys sifil. Eu nod yw diogelu dioddefwyr trais domestig 
rhag cael eu cam-drin, ac atal yr un sy’n cam-drin rhag bod yn dreisgar tuag at y dioddefwyr, naill ai yn 
gorfforol neu trwy fygwth a chodi ofn. 
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Canfu ein hymchwiliad y gallai’r diffygion •  gwella ymwybyddiaeth staff 
hyn fod wedi cyfiawnhau gweithredu canolfannau galwadau o NMO 
camau perfformiad anfoddhaol ar y •  gwella’r ffordd y mae’r systemau yn 
swyddogion. Ers hynny mae Heddlu Caint cofnodi galwadau lluosog gan yr un 
wedi cymryd camau i ymdrin â’r materion unigolyn/o’r un cyfeiriad 
hyn trwy ddysgu gwersi ffurfiol i’r staff  •  gwella’r modd y mae galwadau a 
a’r swyddogion dan sylw. Fe wnaethom gwybodaeth weithredol yn cael eu 
hefyd 12 o argymhellion i Heddlu Caint, cofnodi 
a dderbyniwyd ganddynt. Roedd y rhain •  sicrhau bod staff rheng flaen yn 
yn tanlinellu nifer o feysydd pwysig, gan gyfarwydd â pholisïau ar ymdrin ag 
gynnwys: aflonyddu a bygythiadau i ladd 

astudiaethau achos ar dudalennau 16-19 
yn rhoi rhai enghreifftiau. 

Atgyfeiriadau 

Yn ystod 2015/16 cawsom 3,900 o 
atgyfeiriadau, y gwnaeth ein Huned Asesu 
ymdrin â nhw. Yn dilyn y cynnydd yn y galw 
dros y tair blynedd diwethaf, sefydlogodd 
y nifer o atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn 
2015/16 (gweler ffigwr 2). 

Rydym yn anelu at brosesu atgyfeiriadau – 
sy’n golygu penderfynu sut y dylai’r mater 
gael ei drin a chyfleu’r penderfyniad i’r 

sefydliad perthnasol – cyn pen tri diwrnod 
gwaith 70% o’r amser. Fe wnaethom 
gyflawni hyn ar gyfer 63% o’r atgyfeiriadau 
y gwnaethom eu prosesu yn 2015/16. 
Ar gyfartaledd, fe wnaethom brosesu 
atgyfeiriadau cyn pen pum niwrnod 
gwaith, mewn cymhariaeth â’r cyfartaledd 
o 14 diwrnod yn 2014/15. Gwaethygodd 
ein perfformiad dros dro tua chanol y 
flwyddyn pan oedd ein baich o achosion 
gweithredol yn drwm. Rydym yn awr yn 
gweld gwelliannau yn dilyn ailstrwythuro’r 
rheolwyr a’r tîm yn ein Huned Asesu, gan 
gadw’r lefelau staffio gofynnol, a rhoi 
pwyslais ar reoli perfformiad. 

Ffigwr 2: Atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan yr IPCC yn ôl blwyddyn 
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Ymchwiliad i ollwng un o arfau’r heddlu 
yn ystod digwyddiad cyhoeddus 

Ar ôl ymchwilio i ollwng un o arfau’r 
heddlu mewn digwyddiad cyhoeddus ym 
mhrif swyddfa Heddlu Swydd Nottingham, 
lluniwyd y casgliad gennym na ddylid 
disgwyl i swyddogion gweithredol gyda 
chaniatâd arfau tân gymryd rhan mewn 
digwyddiadau cyhoeddus lle mae arfau 
tân byw yn cael eu harddangos. 

Anafwyd merch saith mlwydd oed yn 
y digwyddiad, a gynhaliwyd i enillwyr 
cystadleuaeth a’u teuluoedd yn Hydref 
2014. Yn ystod arddangosfa awyr agored 
gan Swyddogion Arfau Tân ag Awdurdod, 
gollyngwyd reiffl ymosod gyda bwledi i’r 
ddaear. Anafwyd y ferch yn ei gwefus, a 
achoswyd gan gasyn y fwled. 

Canfu ein hymchwiliad nad oedd 
gan y Llu unrhyw brotocolau na 
pholisïau yn eu lle oedd yn ymdrin â 
defnyddio arfau tân, byw neu fel arall, 
mewn digwyddiadau cyhoeddus. Yn 

ychwanegol, dangosodd y dystiolaeth 
nad oedd asesiad risg wedi ei gynnal yn 
ymwneud â defnyddio arfau tân cyn i’r 
digwyddiad gael ei gynnal. 

Yn dilyn ein hymchwiliad, a 
gwrandawiad a gynhaliwyd gan y Llu, 
symudwyd swyddog i rôl heb unrhyw 
ddyletswyddau arfau tân na taser. Yn 
ddiweddarach gadawodd swyddog arall 
oedd â rhan yn y digwyddiad yr adran 
arfau tân. Argymhellwyd gennym y dylai 
trydydd swyddog ddilyn hyfforddiant 
pellach yn y gwaith o gynllunio 
digwyddiadau cyhoeddus. 

Roedd yn eithriadol o lwcus na 
anafwyd neb yn fwy difrifol. Roedd 
gweithredoedd y swyddog, er nad 
oedden nhw’n fwriadol, yn creu risg 
wirioneddol i’r rhai oedd yn bresennol. 
Gwnaethom nifer o argymhellion, a 
dderbyniwyd gan y Llu, gan gynnwys 
cyfnewid arfau tân byw gydag offer 
hyfforddi mewn digwyddiadau 
cyhoeddus yn y dyfodol. 
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Ymchwiliadau Hillsborough 

Rydym yn cynnal ymchwiliad annibynnol i 
weithredoedd yr heddlu yn sgil trychineb 
Hillsborough. Rydym hefyd yn rheoli rhan 
o Operation Resolve – ymchwiliad ar 
wahân i’r trychineb ei hun. Dangosodd yr 
ymchwiliadau hyn gynnydd sylweddol yn 
ystod 2015/16. 

Daeth y cwestau i’r 96 marwolaeth i ben 
yn Ebrill 2016 ac roedd penderfyniadau’r 

rheithgor yn cynnwys bod y rhai a fu farw 
wedi cael eu lladd yn anghyfreithlon. 
Ond, nid oedd diwedd y cwestau yn 
nodi diwedd y broses. Ein hymchwiliad 
troseddol annibynnol i’r hyn ddigwyddodd 
yn sgil y trychineb yw’r ymchwiliad mwyaf 
a mwyaf cymhleth y mae’r IPCC erioed 
wedi ei gynnal. Edrychodd ar: 

• newidiadau i adroddiadau’r heddlu 
• honiadau bod gwybodaeth 

gamarweiniol wedi cael ei throsglwyddo 
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i’r cyfryngau, ASau, y Senedd a’r 
ymchwiliadau/archwiliadau a sefydlwyd 
yn union ar ôl y trychineb 

• gwirio lefelau alcohol yn y gwaed 
a chynnal gwiriadau ar gyfrifiadur 
cenedlaethol yr heddlu ar y rhai fu farw 
a’r rhai a anafwyd 

•	 rôl Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr 
a’r rhai a arweiniodd ei ymchwiliad ar ôl 
y trychineb yn 1989 

• honiadau bod teuluoedd ac ymgyrchwyr 
wedi cael eu gwylio ar ôl y trychineb 

Mae Operation Resolve yn eang, yn 
archwilio cyfraniad nifer o sefydliadau 
gwahanol at gynllunio a pharatoi ar gyfer 
y gêm, a’r digwyddiadau ar ddiwrnod y 
trychineb. Parhawyd i reoli’r elfen sy’n 
edrych ar weithrediadau Heddlu De Swydd 
Efrog. Buom yn gweithio’n glos gydag 
Operation Resolve a’r CPS i ddilyn y llinellau 
ymholi oedd yn weddill mor gyflym ac 
mor drwyadl â phosibl. Yn Ionawr 2017, 
cyfeiriwyd ffeiliau o dystiolaeth gennym ni 
ac Operation Resolve, at y CPS i benderfynu 
a ddylai cyhuddiadau troseddol ddilyn. 

Mae’r wybodaeth fwyaf cyfredol ar 
gael ar ein gwefan (www.ipcc.gov.uk/ 
hillsborough). 

Trin achosion sy'n ymwneud â cham
drin plant yn rhywiol a cham-fanteisio’n 
rhywiol ar blant 

Bu ymateb i atgyfeiriadau yr ydym wedi eu 
derbyn yn ymwneud â cham-drin plant yn 
rhywiol yn her sylweddol. Cafodd achosion 
fel yr un yn Rotherham effaith anferth ar 
gymunedau lleol ac ar lefel yr ymddiriedaeth 
a hyder yn y lluoedd heddlu dan sylw. Mae’n 

hanfodol i’r ymateb gan awdurdodau 
cyhoeddus, gan gynnwys yr IPCC, fynd beth 
o’r ffordd i adfer hyder y cyhoedd. 

Derbyniwyd cyfanswm o 182 o 
atgyfeiriadau yn ymwneud â cham-drin 
plant yn rhywiol gennym yn ystod 2015/16. 
Gall y rhain gael eu rhannu yn achosion heb 
fod yn ddiweddar ac achosion diweddar. 
Ar ddiwedd Mawrth 2016, roeddem yn 
gweithio ar 77 o ymchwiliadau annibynnol 
yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol, 
94 o ymchwiliadau a reolir ac un ymchwiliad 
a oruchwylir. Cynhelir ymchwiliadau a 
reolir gan adrannau safonau proffesiynol 
heddluoedd dan gyfarwyddyd a rheolaeth 
yr IPCC. Mae ein hymchwiliadau yn cyd
redeg â nifer o ymchwiliadau troseddol, 
ymchwiliadau annibynnol ac adolygiadau, 
gan gynnwys yr Ymchwiliad sy’n cael ei 
gynnal gan yr Athro Alexis Jay OBE. 

Er mwyn sicrhau ein bod yn defnyddio 
dull cyson ac effeithiol o drin a llunio 
penderfyniadau ar achosion cam-drin 
plant yn rhywiol, rydym wedi datblygu 
ein strategaeth cam-drin plant yn 
rhywiol (www.ipcc.gov.uk/conduct_ 
matters_relating_to_child_abuse_and_ 
child_sexual_exploitation.pdf) yn ystod 
2015/16. 

Mae’r strategaeth yn nodi sut yr ydym yn 
ymdrin â materion fel cysondeb, capasiti 
a gallu. Dyma ein canllaw i ymdrin â’r 
achosion hyn, ac mae’n rhoi digon o 
hyblygrwydd i achosion unigol gael eu trin 
ar sail eu hamgylchiadau penodol. 

www.ipcc.gov.uk/conduct
www.ipcc.gov.uk
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Ein penderfyniad yn dilyn atgyfeiriad yng 
nghyswllt digwyddiadau yn safle Orgreave 

Ym Mehefin 2015, cyhoeddwyd ein 
penderfyniad i beidio â chynnal ymchwiliad 
i’r modd y gwnaeth Heddlu De Swydd Efrog 
ymdrin â digwyddiadau yn safle Orgreave yn 
ystod streic y glowyr, a’r erlyniadau dilynol yn 
1984/85. Roedd hyn yn dilyn ymarfer mesur 
cwmpas eang a chymhleth yn ymwneud 
yn benodol â chylch gorchwyl yr IPCC i 
ymchwilio i honiadau o gamymddygiad gan 
yr heddlu. Mae’r rhesymau yn cynnwys: 

• oherwydd bod cymaint o amser wedi 
mynd ni ellid mynd ar ôl yr honiadau o 
ymosod a chamymddwyn 

•	 roedd rhai materion yn destun cwynion 
a chamau sifil ar y pryd 

• ni wnaeth dadansoddiadau manwl 
ddatgelu unrhyw faterion eraill yn 
ymwneud â swyddogion unigol y gellid 
eu hymchwilio yn awr 

Casglwyd, sicrhawyd a dadansoddwyd 
miloedd o dudalennau o ddogfennau, 
ffilmiau, a deunydd ffotograffig o bob 
rhan o’r wlad am y tro cyntaf o ganlyniad 
i’r ymarfer cwmpasu yn dilyn atgyfeiriad 
Heddlu De Swydd Efrog ym mis Tachwedd 
2012. Roedd deunydd newydd yn dal i 
gael ei ddynodi a’i archwilio mor hwyr â 
Rhagfyr 2014. 

Roedd yr adroddiad a gyhoeddwyd ar ein 
gwefan (www.ipcc.gov.uk/investigations/ 
orgreave-coking-plant-referrals-south
yorkshire-police) ym Mehefin 2015 wedi ei 
olygu. Yn dilyn ymgynghori â’r CPS, mae’r 
IPCC wedi penderfynu peidio â chyhoeddi 
adroddiad heb ei olygu ar hyn o bryd. Mae 
hyn yn wir oherwydd bod peth deunydd 

yn yr adroddiad a all fod yn berthnasol i’n 
hymchwiliadau Hillsborough sy’n parhau. 
Gan nad yw’r penderfyniadau am gamau 
troseddol wedi eu gwneud eto, rhaid i 
ni sicrhau nad ydym yn peryglu’r broses 
honno mewn unrhyw fodd. 

Yn dilyn cyhoeddiad yr Ysgrifennydd 
Cartref na fydd ymchwiliad cyhoeddus i’r 
digwyddiadau yn Orgreave, gofynnodd 
y Pwyllgor Dethol Materion Cartref am 
amrywiaeth o ddogfennau gennym fel cam 
cyntaf tuag at archwilio’r penderfyniad hwn. 

Ein cyfrifoldebau am sefydliadau nad 
ydynt yn heddlu 

Mae’r IPCC yn gyfrifol am y ffordd y mae 
rhai cwynion penodol am sefydliadau nad 
ydynt yn heddlu yn cael eu trin. Mae hyn 
yn cynnwys: 

• cwynion difrifol yn erbyn yr Asiantaeth 
Droseddau Genedlaethol, gan gynnwys 
cwynion yn ymwneud â gweithgarwch 
elw troseddau 

• rhai mathau o gwynion difrifol yn erbyn 
staff y Swyddfa Gartref sy’n cyflawni rhai 
swyddogaethau ffiniau a mewnfudo (gan 
gynnwys yn erbyn staff dan gontract 
gan y Swyddfa Gartref i gyflawni rhai 
swyddogaethau ar eu rhan) 

• cwynion difrifol yn erbyn staff Cyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) 

Yn dilyn atgyfeiriad/cwyn, fe allwn 
ymchwilio i’r mater. Fel arall, gallwn 
benderfynu nad oes angen i’r achos gael 
ei drin dan y rheoliadau a gall y sefydliad 
ymdrin ag o trwy ei brosesau mewnol neu 
beidio â chymryd unrhyw gamau pellach. 

www.ipcc.gov.uk/investigations
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Ein nod yw i’r sefydliadau yma ddysgu oddi 
wrth ein gwaith a gwella eu harferion o 
ganlyniad. 

Ymchwiliadau ac apeliadau NCA yn 2015/16 

Rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016 
cawsom 16 o atgyfeiriadau o’r NCA: 

• anfonwyd wyth yn ôl at yr NCA ar gyfer 
ymchwiliad lleol 

•	 atgyfeiriwyd wyth yn ôl at yr NCA i 
ymdrin â nhw fel y gwelai'n dda 

O’r 17 apêl ymchwiliad a gwblhawyd 
gennym yn ystod 2015/16, cadarnhawyd 
chwech, ni chadarnhawyd saith, ac nid oedd 
pedair yn ddilys. O’r 16 apêl peidio â chofnodi 
a gwblhawyd gennym yn ystod 2015/16, 
cadarnhawyd pump, ni chadarnhawyd naw, 
ac nid oedd dwy yn ddilys. 

Rydym wedi rhoi cyfarwyddyd ategol i’r 
NCA i gyd-fynd â’r Cyfarwyddyd Statudol 
a roddir i luoedd heddlu. Bwriad hyn oedd 
eu cynorthwyo wrth iddynt weithredu’r 
rheoliadau yn system gwynion yr NCA. 

Ymchwiliadau ac apeliadau’r Swyddfa 
Gartref yn 2015/16 

O 1 Ebrill 2015 tan 31 Mawrth 2016 
cawsom 26 o atgyfeiriadau gan y Swyddfa 
Gartref: 

•	 roedd dau yn destun ymchwiliad 
annibynnol 

• anfonwyd pump yn ôl at y Swyddfa 
Gartref ar gyfer ymchwiliad lleol 

•	 atgyfeiriwyd 19 yn ôl at y Swyddfa 
Gartref i ddelio â nhw fel y gwelai'n dda 

O’r pum apêl peidio â chofnodi gan y 
Swyddfa Gartref a gwblhawyd gennym 
yn ystod 2015/16, ni chadarnhawyd un ac 
nid oedd pedair yn ddilys. Ni wnaethom 
dderbyn unrhyw apeliadau ymchwiliad 
yng nghyswllt y Swyddfa Gartref. 

Ymchwiliadau ac apeliadau CThEM yn 
2015/16 

Rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016 
cawsom 24 atgyfeiriad gan CThEM: 

•	 roedd un yn destun ymchwiliad wedi'i 
oruchwylio 

• anfonwyd 18 yn ôl at CThEM i’w 
hymchwilio yn lleol 

•	 atgyfeiriwyd pump yn ôl at CThEM i 
ddelio â nhw fel y gwelent yn dda 

O’r chwe apêl ymchwiliad CThEM a 
gwblhawyd gennym yn ystod 2015/16, 
cadarnhawyd pedair, ac ni chadarnhawyd 
dwy. O’r wyth apêl peidio â chofnodi a 
gwblhawyd gennym yn ystod 2015/16, 
cadarnhawyd tair ac nid oedd pump yn 
ddilys. 

Newidiadau i ddeddfwriaeth 

Bydd y Ddeddf Plismona a Throseddu 
yn gwneud newidiadau mawr i’r 
ddeddfwriaeth sy’n rheoli system gwynion 
yr heddlu. Mae’r rheoliadau sy’n rheoli 
cwynion yr heddlu yn cyd-fynd â’r rhai sy’n 
rheoli cwynion NCA, y Swyddfa Gartref a 
CThEM, ond mae gwahaniaethau. 

Rydym wedi dechrau trafodaethau gyda’r 
sefydliadau yma i ystyried pa rai o’r 
newidiadau yn system gwynion yr heddlu 
y byddai o fudd i’w hadlewyrchu yn system 
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gwynion yr NCA, y Swyddfa Gartref a 
CThEM. Byddwn yn parhau’r gwaith hwn, 
ac yn gwneud y newidiadau angenrheidiol 
i’r Rheoliadau, yn y flwyddyn sydd i ddod. 

Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth 
ag amcan strategol dau 

Yn ystod cyfnod cynnar ymchwiliad, cytunir 
ar ddyddiad targed ar gyfer pryd y dylai’r 
adroddiad terfynol gael ei gymeradwyo 
gan y comisiynydd neu’r unigolyn a 
ddirprwywyd gan y Comisiwn. Am yr ail 
flwyddyn rydym wedi defnyddio’r dyddiad 
targed hwn i fesur ein prydlondeb. Yn ystod 
2015/16 ein nod oedd cwblhau 80% o’n 
hymchwiliadau annibynnol o fewn y terfyn 
amser hwn, ac fe wnaethom gyflawni 
hynny mewn 59% o’n hachosion. Ond, mae’r 
ffigwr hwn yn cynnwys nifer sylweddol o’n 
hachosion hynaf, sydd wedi cael eu cau yn 
dilyn ymdrech gydlyn a oruchwyliwyd gan 
gyfarfodydd Panel Achosion Amlwg. 

Yn ystod 2017/18 byddwn yn parhau i 
osod targedau ar ddechrau ymchwiliad, 
ond byddwn hefyd yn anelu at gwblhau 
80% o’n hymchwiliadau cyn pen 12 mis 
o’u dechrau. Bydd hyn yn gwella ar ein 
perfformiad ar ddiwedd 2015/16, pan 
oedd 75% o ymchwiliadau annibynnol 
wedi eu cwblhau cyn pen 12 mis. 

Gwaith parhaus 

Yn ystod 2015/16 fe wnaethom baratoi 
memorandwm cyd-ddealltwriaeth 
diwygiedig gyda’r CPS. Mae’r adolygiadau 
yn adlewyrchu’r nifer gynyddol o 
ymchwiliadau annibynnol yr ydym yn eu 
cynnal. Mae’r Memorandwm yn nodi sut 
yr ydym yn cysylltu gyda’r CPS yn ystod ac 

yn dilyn ein hymchwiliadau annibynnol. 
Fe’i cyhoeddir ar ein gwefan maes o law. 
Rydym yn parhau i ymwreiddio’r prosesau 
newydd yn ein gwaith yn ystod 2016/17. 

Sicrhau bod ein hymchwiliadau o’r safon 
uchaf 

Yn ystod 2015/16, fe wnaethom ddatblygu 
Strategaeth Ansawdd ddrafft. Cytunodd y 
Comisiwn ar y strategaeth newydd hon yn 
Ebrill 2016. Er mwyn datblygu diwylliant 
o sefydliad sy’n dysgu wedi ei seilio ar 
ansawdd a gwelliant parhaus, fe wnaethom 
ddiffinio tri maes ffocws: pobl, prosesau 
a safonau. Mae’r strategaeth hon yn nodi 
ein safonau ansawdd, yr egwyddorion ar 
gyfer ein dull o gyflawni, a chamau penodol 
yn y tri maes ffocws yma. Rydym eisoes yn 
gweithredu rhai elfennau o’r strategaeth 
yn ein gwaith gweithredol, ac yn treialu 
a gwerthuso proses sicrhau ansawdd 
newydd i’n hymchwiliadau. Rydym hefyd 
yn datblygu a gwerthuso camau cadarn i 
fonitro ein perfformiad ar ymchwiliadau. 
Mae’r gwaith hwn yn parhau. 

Amcan strategol tri: sicrhau bod yr IPCC 
yn gweithredu proses apêl amserol ac o 
ansawdd uchel 

Yr IPCC sy’n gyfrifol am ystyried rhai 
apeliadau penodol am y ffordd y mae 
lluoedd heddlu a’r Asiantaeth Troseddau 
Genedlaethol (NCA) wedi ymdrin â 
chwynion. Rydym hefyd yn ystyried rhai 
apeliadau yn ymwneud â chwynion a 
wnaed i’r Swyddfa Gartref a CThEM. 

Mae gwahanol seiliau ar gyfer apelio, sy’n 
cael eu hesbonio ar ein gwefan 
(www.ipcc.gov.uk/appeals). 

www.ipcc.gov.uk/appeals
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Mae’r nifer o apeliadau yr ydym yn eu derbyn 
wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf yn 
dilyn gweithredu Deddf Diwygio'r Heddlu a 
Chyfrifoldeb Cymdeithasol yn 2012. Mae’r 
Ddeddf hon yn rhoi cyfrifoldeb i luoedd 
heddlu am ymdrin â rhai apeliadau. 

Yn Ffigwr 3 gwelir y nifer gyffredinol o 
apeliadau a wnaed i’r IPCC yn flynyddol 
gan bobl oedd yn anfodlon ar y ffordd yr 
oedd eu cwyn wedi ei thrin gan eraill. 
Mae’r nifer o apeliadau a dderbyniwyd 
wedi gostwng dros y tair blynedd 
ddiwethaf; yn ystod 2015/16 derbyniwyd 
3,850 apêl – gostyngiad o 6% mewn 
cymhariaeth â’r 4,108 a dderbyniwyd yn 
ystod 2014/15 a 2,721 yn llai na’r 6,571 a 
dderbyniwyd yn ystod 2012/13 pan oedd y 
galw ar ei drymaf (gweler ffigwr 3). 

Torrwyd y cyllid ar gyfer ein gwaith 
apeliadau yn ystod 2015/16, gyda’r cyllid 
ychwanegol a gawsom wedi ei neilltuo 
ar gyfer ymchwiliadau. Er gwaethaf 
sialensiau o ran perfformiad a lefelau 
staffio, mae’r baich gwaith o apeliadau 

wedi cael ei gadw yn gymharol sefydlog 
dros y flwyddyn; gyda 112 yn fwy o 
apeliadau yn agored ar ddechrau 2016/17 
nag ar ddechrau 2015/16. 

Adborth gan bobl sy’n defnyddio ein 
gwasanaeth apeliadau 

Gofynnwyd i bobl oedd wedi cyflwyno 
apêl ddweud eu barn wrthym am nifer 
o agweddau o’u hapêl, a’r gwasanaeth 
a gawsant gennym. Arweiniodd hyn at 
ystod o argymhellion, llawer ohonynt yn 
golygu ein bod yn gwneud gwell defnydd o 
gyfryngau digidol i gyflwyno gwybodaeth 
am ein hapeliadau. Rydym yn awr wedi 
gweithredu’r mwyafrif o’r argymhellion hyn. 

Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth 
ag amcan strategol tri 

Roedd ein perfformiad yn 2015/16 yn 
sylweddol is na’n targed o brosesu 80% 
o apeliadau ymchwiliadau a datrysiad 
lleol cyn pen 35 diwrnod gwaith. Erbyn 
diwedd 2015/16, rydym wedi prosesu 47% 

Ffigwr 3: Apeliadau a dderbyniwyd gan yr IPCC yn ôl blwyddyn 
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o’r apeliadau ymchwiliadau a datrysiad 
lleol cyn pen 35 diwrnod. Yr amser ar 
gyfartaledd a gymerwyd i brosesu’r 
apeliadau hyn oedd 50 diwrnod gwaith. 

Er nad ydym wedi gallu cyrraedd ein 
targed, mae’r perfformiad wedi gwella 
mewn cymhariaeth â’r flwyddyn flaenorol, 
pan wnaethom brosesu 30% o’r apeliadau 
cyn pen 35 diwrnod gwaith. 

Yr NCA yn diweddaru ei bolisi fforensig yn 
dilyn apêl yr ymdriniwyd â hi gan yr IPCC 

Arestiwyd dyn am fewnforio llawer iawn 
o gyffuriau Dosbarth A. Fe’i cadwyd yn y 
ddalfa am 29 diwrnod. Digwyddodd yr 
arestio ar sail prawf positif ar y sylwedd yn 
y lleoliad – ‘prawf maes’. Yn ddiweddarach 
gwelwyd nad oedd y profion maes 
yn gywir a bod y dyn yn ddieuog. Yna 
fe gyflwynodd gŵyn i’r NCA, ac yna 
anfonodd apêl at yr IPCC pan nad oedd yn 
fodlon ar yr ymateb a dderbyniodd. 

Pan archwiliwyd yr apêl gennym, fe 
ganfuwyd bod ymchwiliad yr NCA i 
gŵyn y dyn yn annigonol, heb unrhyw 
ganfyddiad o unrhyw fethiannau. 

Rhoddwyd cyfarwyddyd gennym i’r NCA 
ail-ymchwilio i’r gŵyn, gan godi rhai 
pryderon eithaf difrifol. 

Ar ôl ail-ymchwilio i’r gŵyn, adolygodd yr 
NCA ei bolisi fforensig ar gyflwyniadau 
cyffuriau. Mae’r polisi yn awr yn gwneud 
y gofyn yn glir, pan fydd rhywun dan 
amheuaeth wedi cael ei gyhuddo a’i 
gadw yn y ddalfa ar sail tystiolaeth sy’n 
cynnwys dibyniaeth ar brawf rhagdybiol, 
ond heb ddangosyddion smyglo clir – fel 
cuddio, rhaid ceisio cael dadansoddiad 
fforensig o’r cyffuriau cyn gynted ag 
sy’n bosibl. Rhaid i’r canlyniadau gael eu 
derbyn cyn pen tri diwrnod o’r dyddiad 
pan roddwyd yr unigolyn ar remand. 

Ffigwr 4: Apeliadau ymchwiliad a datrysiad lleol yr IPCC a dderbyniwyd ac a gwblhawyd 2015/16 
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Rydym wedi cynllunio'r gwaith prosiect 
canlynol i wella perfformiad yn 2016/17: 
Byddwn yn: 

• diffinio a gweithredu dull sicrhau 
ansawdd newydd ar gyfer apeliadau 

Bydd y gwaith hwn yn gwneud defnydd 
o'r gwersi a ddysgwyd o waith a 
gyflawnwyd yn 2015/16 i dreialu prosesau 
sicrhau ansawdd newydd ar gyfer ein 
hymchwiliadau. Byddwn yn adeiladu ar 
hyn ac yn cyflawni dull sicrhau ansawdd 
diwygiedig sy'n caniatáu i faterion 
ansawdd gael eu nodi a'u cywiro wrth 
iddynt godi. Bydd y dull newydd hefyd yn 
sicrhau bod themâu, tueddiadau a gwersi 
yn cael eu casglu ac y gweithredir arnynt. 

• diwygio ein llawlyfr gweithrediadau 

Byddwn yn sicrhau bod gan ein staff 
sy'n gweithio ar apeliadau ffynhonnell 
gynhwysfawr a chyfredol o gyngor, 
cyfarwyddyd a disgwyliadau ar gyfer 
y gwaith a gyflawnir ganddynt. Bydd 
hyn yn sicrhau cysondeb ac yn gwella 
ansawdd yn y gwaith ar apeliadau a bydd 
yn darparu cyngor, rhannu gwybodaeth 
ac arfer gorau yn y maes hwn. 

Amcan strategol pedwar: gwella ansawdd 
ymdriniaeth yr heddluoedd eu hunain o 
gwynion 

Yn ystod 2015/16, sefydlwyd ein 
swyddogaeth cyswllt a goruchwylio 
lluoedd heddlu. Ei rôl yw: 

• dal heddluoedd yn atebol am eu 
perfformiad wrth ymdrin â chwynion 
ac apeliadau 

• gweithio gyda’n comisiynwyr a’n lluoedd 
heddlu i ddynodi problemau, camau 
gweithredu er gwelliant, ac arfer gorau 

• rhannu gwybodaeth, a rhoi cyfarwyddyd 
a dull a llwybr i ddatrys materion 
gweithredol rhwng lluoedd heddlu a'r IPCC 

Rydym yn monitro perfformiad pob llu 
heddlu ar gwynion yn gyson i ddynodi 
themâu a thueddiadau yn y modd y 
maent yn ymdrin â chwynion. Mae ein 
swyddogion cyswllt lluoedd heddlu 
yn mynychu cyfarfodydd cyson gyda 
chynrychiolwyr o adrannau safonau 
proffesiynol lluoedd heddlu. Mae’r cylch 
hwn o gyswllt yn sicrhau y cydymffurfir 
â chamau gweithredu, argymhellion a 
chyfarwyddiadau a wnaed gan yr IPCC, a 
bod dysgu sefydliadol yn cael ei drafod. 

Cyngor ymarferol i heddluoedd ar ymdrin 
â chwynion 

Mae ein Cyfarwyddyd Statudol (www.ipcc. 
gov.uk/page/statutory-guidance) yn nodi 
sut yr ydym yn disgwyl i luoedd heddlu 
ymdrin â chwynion er mwyn cydymffurfio 
â’u hymrwymiadau cyfreithiol a sicrhau 
hyder y cyhoedd yn y system gwynion. 
Rydym yn gwybod bod lluoedd heddlu yn 
gwerthfawrogi cyngor ymarferol gennym 
ni, yn ychwanegol at y cyfarwyddyd ffurfiol 
hwn. 

Y llynedd, felly, fe wnaethom ddechrau 
cynhyrchu Focus (www.ipcc.gov.uk/page/ 
focus), i roi cyfarwyddyd mwy manwl yn 
gyson ar agweddau penodol o ymdrin 
â chwynion, materion ymddygiad, a 
materion marwolaethau neu anafiadau 
difrifol dan Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002. 
Yn ystod 2015/16 cyhoeddwyd dau rifyn. 

www.ipcc.gov.uk/page
www.ipcc
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Roedd rhifyn Mai 2015 yn canolbwyntio ar “A minnau newydd ddechrau yn y rôl  
sicrhau bod penderfyniadau ar ddiwedd hon heb unrhyw brofiad safonau 
ymchwiliad yn cydymffurfio â Deddf proffesiynol blaenorol, rwyf wedi cael y 
Diwygio’r Heddlu. Yn rhifyn Ionawr dogfennau yma yn werthfawr iawn.” 
2016 trafodwyd ymdrin â mynegiant o 
anfodlonrwydd gyda’r gwasanaeth yr oedd “Rwyf wedi gweld y rhifynnau o Focus  
rhywun wedi ei dderbyn. Os gellir datrys yn ddefnyddiol iawn ac yn fan cyfeirio 
materion o’r fath yn y fan a’r lle gydag arall wrth chwilio am ragor o wybodaeth 
esboniad, ar yr amod bod yr unigolyn ar unrhyw fater.” 
yn fodlon ar hyn – a’i fod yn cadarnhau 
nad yw yn dymuno llunio cwyn ffurfiol – Ymchwil i atgyfeiriadau gan luoedd 
nid oes angen cofnodi hyn fel cwyn dan heddlu 
Ddeddf Diwygio’r Heddlu. 

Mae atgyfeirio at yr IPCC yn rhan bwysig 
Mae’r adborth am Focus yn parhau i fod yn o sicrhau annibyniaeth, atebolrwydd a 
gadarnhaol iawn. chywirdeb system gwynion yr heddlu4. 

“Dogfen ragorol. Defnyddiol iawn
  Canfu ymchwil a gynhaliwyd gennym 
yn cyd-fynd â’r cyfarwyddyd statudol. 
 yn ystod 2015 nad yw lluoedd heddlu yn 
Cadwch o i fynd ar yr un ffurf a’r un 
 atgyfeirio popeth y dylent atom. 
cynnwys!”
 

Gweithio gyda lluoedd heddlu i heddlu dderbyn cwynion dros y 

sicrhau bod aelodau’r cyhoedd yn cael ffôn, yn ysgrifenedig trwy lythyr, yn 

mynediad at y system gwynion ysgrifenedig ar-lein (trwy e-bost neu 


ffurflen ar wefan) neu yn bersonol
 
Ym Medi 2015, cyhoeddwyd taflen •  dylai mynediad at y system gwynion 
gennym i’r holl luoedd heddlu (www. gael ei gefnogi – dylai lluoedd heddlu 
ipcc.gov.uk/key_principles_for_police_ ddarparu cwestiynau cyffredin am y 
forces.pdf) yn nodi’r egwyddorion broses gwynion, a sicrhau bod eu  
allweddol o ran mynediad at y system swyddogion a’u staff yn gallu esbonio 
gwynion. Sef: sut i gyflwyno cwyn 

•  dylai gwybodaeth am y system 
•  dylai’r system gwynion fod yn gwynion fod yn gywir – dylai 

weladwy – dylai gwybodaeth am sut i gwefannau lluoedd heddlu gynnwys 
gyflwyno cwyn fod yn amlwg gwybodaeth glir, gywir a chyfredol am 

•  dylai mynediad at y system gwynion weithdrefnau cwyno 
fod yn rhwydd – dylai lluoedd 

4 Mae ein gwefan (www.ipcc.gov.uk/page/referral) yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y materion y mae’n rhaid i 
luoedd heddlu eu hatgyfeirio atom ni. 

www.ipcc.gov.uk/page/referral
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 Cyhoeddwyd adroddiad gennym 
(www.ipcc.gov.uk/referrals_review.pdf) 
yn Ionawr 2016 yn nodi ein canfyddiadau. 
Roedd yn cynnwys argymhellion sy’n 
ceisio cynyddu dealltwriaeth lluoedd 
heddlu o’r meini prawf atgyfeirio a chreu 
newidiadau yn eu peirianwaith adrodd 
mewnol i hysbysu eu hadrannau safonau 
proffesiynol am achosion perthnasol. 

Mae ein tîm cyswllt a goruchwylio lluoedd 
yn gweithio gyda’r adrannau safonau 
proffesiynol i’w cefnogi wrth iddynt 
weithredu’r argymhellion. 

Symleiddio’r modd y mae’r lluoedd heddlu 
yn anfon gwybodaeth atom 

Yn dilyn cynllun peilot gyda nifer o luoedd 
heddlu, rydym wedi ehangu’r defnydd 
o’n safle rhyngrwyd allanol. Mae’r safle 
allrwyd i’r heddlu yn wefan a luniwyd 
i’r diben sydd wedi newid y ffordd y 
mae adrannau safonau proffesiynol 
heddluoedd yn cyflwyno gwybodaeth i 
ni. Yn hytrach na chyflwyno atgyfeiriadau 
trwy’r post neu negeseuon e-bost nad 
ydynt yn ddiogel, mae’r safle yn cynnig 
mynediad uniongyrchol i luoedd heddlu 
at e-ffurflenni, sy’n cael eu trosglwyddo 
yn awtomatig dros rwydwaith ddiogel i’n 
hardal ddal. 

Erbyn hyn mae dwy ar bymtheg ar hugain 
o adrannau safonau proffesiynol yn gallu 
defnyddio’r safle i gyflwyno gwybodaeth 
i ni yn ddiogel. Mae’r wybodaeth yn 
cyrraedd ein ‘ystafell bost’ electronig 
ganolog ac mae’n cael ei phrosesu gan un 

tîm. Trwy gyfrwng y datblygiad hwn mae 
ein prosesau wedi eu lliflinio, gan sicrhau 
ein bod yn ymdrin ag atgyfeiriadau mor 
effeithlon â phosibl. 

Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth 
ag amcan strategol pedwar 

Trwy gydol y flwyddyn fe wnaethom ddilyn 
y gyfran o apeliadau am beidio â chofnodi 
a’r apeliadau ymchwiliadau y gwnaethom 
eu cadarnhau: 

2014/15 2015/16 
Apeliadau peidio 42% 39% 
â chofnodi a 
gadarnhawyd 
Apeliadau 39% 41% 
ymchwiliadau a 
gadarnhawyd 

Ein targed am eleni oedd gweld 
gostyngiad sylweddol yn ystadegol yn y 
nifer o apeliadau yr ydym yn eu cadarnhau. 
Cadarnhawyd llai o apeliadau peidio â 
chofnodi gennym yn ystod 2015/16 – 
ond, mae rhy ychydig i bennu a yw hyn yn 
sylweddol yn ystadegol. 

Fel mae’r tabl uchod yn dangos, gwelwyd 
cynnydd bychan yn y gyfran o apeliadau 
a gadarnhawyd yn dilyn ymchwiliadau i 
gwynion a gynhaliwyd gan luoedd heddlu. 
Mae nifer o ffactorau yn dylanwadu ar hyn 
a gallwch ddarllen rhagor am yr ystadegau 
ar gyfer 2015/16 yn ein hadroddiad 
ystadegau cwynion yr heddlu diweddaraf5. 

5 www.ipcc.gov.uk/sites/default/files/Documents/research_stats/complaints_statistics_2015_16.pdf 

www.ipcc.gov.uk/sites/default/files/Documents/research_stats/complaints_statistics_2015_16.pdf
www.ipcc.gov.uk/referrals_review.pdf
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Pan fyddwn wedi dynodi problemau o 
ran y modd y mae llu heddlu yn ymdrin â 
chwynion, rydym wedi gweithredu gyda’r 
llu – gweler yr enghreifftiau isod. 

Gallwch ddarllen rhagor am apeliadau yr 
ymdriniwyd â nhw gan yr IPCC a lluoedd 
heddlu yn y bwletinau cwynion yr heddlu a 
gyhoeddir ar ein gwefan. 

Canolbwyntio ar apeliadau peidio â 
chofnodi yn ymwneud â Heddlu Surrey, 
Heddlu Essex, a Heddlu Dyffryn Tafwys 

Canfu gwaith a wnaed gan ein Tîm 
Cyswllt Lluoedd Heddlu bod gan Heddlu 
Essex a Heddlu Surrey gyfradd uchel o 
apeliadau yn erbyn peidio â chofnodi 
yn cael eu cadarnhau – 70% a 43% 
ar ddiwedd 2014/15. Fe wnaethom 
ddynodi’r ddau brif reswm pam ein bod 
yn cadarnhau apeliadau yn ymwneud 
â’r lluoedd hyn: penderfyniadau ddim yn 
cael eu gwneud cyn pen deng niwrnod, 
a’r llu ddim yn hysbysu achwynydd pam 
nad oeddynt wedi cofnodi’r gŵyn. 

Cynhaliwyd cyfarfod rhyngom ag 
Adrannau Safonau Proffesiynol y 
lluoedd. Yn Essex, gwelsom fod hanner 
yr apeliadau am beidio â chofnodi yn 
ymwneud ag un achwynydd. Roedd wedi 
gwneud nifer fawr o gwynion tebyg am yr 
un digwyddiad. Rhoddwyd cyfarwyddyd i 
sicrhau bod y llu yn prosesu gohebiaeth yr 
achwynydd yn fwy cywir, a thrwy hynny 
leihau’r nifer o apeliadau a gadarnhawyd. 

Ar ôl cael ein cyngor, newidiodd Heddlu 
Surrey a Heddlu Essex y wybodaeth a 
gynhwysir yn eu llythyr at achwynwyr, 
gyda’r fersiwn newydd yn nodi’n glir 
pam nad oedd y gŵyn wedi cael ei 
chofnodi. 

Roedd gan Heddlu Dyffryn Tafwys 
hefyd nifer uchel o apeliadau yn erbyn 
penderfyniadau i beidio â chofnodi. 
Gwelsom fod y llu yn cael anhawster 
gyda’r prawf sy’n pennu ai’r IPCC 
neu’r llu heddlu yw’r corff apêl ar 
gyfer y gŵyn. Roeddent hefyd yn cael 
problemau yn deall y dull cywir o ymdrin 
â chwynion am y modd y mae’r llu 
heddlu yn cael ei redeg, neu ei bolisïau 
(gelwir y rhain yn gwynion ‘cyfarwyddyd 
a rheolaeth’). 

Fe wnaethom gyfarfod staff yn y llu a 
rhoi cyfarwyddyd iddynt am yr hyn y 
dylent ac na ddylent ei gofnodi fel cwyn, 
a sut i reoli cyswllt gydag achwynwyr 
parhaus. Yn dilyn hynny gostyngodd 
apeliadau peidio â chofnodi’r llu o 
gyfartaledd o 5.3 y mis i 2.5. 

Dangosodd profi ar hap yn Ebrill 2016 
bod penderfyniadau’r llu am faterion 
cyfarwyddyd a rheolaeth yn gywir mewn 
80% o achosion – i fyny o ddim ond 15% 
ers i’n hymyrraeth gyda’r llu ddechrau 
ym mis Mai 2015. 

Gallwch ddarllen rhagor am waith ein 
Tîm Cyswllt Lluoedd Heddlu ar dudalen 
27. 
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Gwaith parhaus 

Mae’r gwaith i weithredu ein strategaeth 
gwybodaeth a dealltwriaeth yn dangos 
cynnydd da. Nod y strategaeth yw ein 
galluogi i ddynodi, creu, casglu, caffael a 
rhannu gwybodaeth, dealltwriaeth a chudd
wybodaeth yn well ar draws y busnes 
cyfan. Recriwtiwyd tîm ac mae wedi dynodi 
blaenoriaethau o’r strategaeth. O ganlyniad 
i hyn, datblygwyd nifer o brosiectau i 
gyflawni gwelliannau. Eleni aed ati i osod 
y sylfeini ar gyfer gwaith yn y dyfodol. 
Rydym wedi sefydlu Bwrdd Gwybodaeth 
a Dealltwriaeth i fonitro cynnydd y set 
uchelgeisiol yma o brosiectau: 

• Creu porth/cronfa newydd – 
KnowledgeBase – i alluogi staff i rannu 
gwybodaeth a dealltwriaeth ar draws 
pob disgyblaeth, canfod y wybodaeth 
y mae arnynt ei hangen yn rhwydd, a 
gweithio yn fwy effeithlon. 

• Creu model cudd-wybodaeth i 
ganolbwyntio ar ddynodi a rhannu 
gwybodaeth nad yw’n cael ei chynnwys 
yn benodol mewn prosiectau rheoli 
gwybodaeth a dealltwriaeth eraill, fel y 
KnowledgeBase. 

• Sefydlu swyddogaeth rheoli gwybodaeth 
a dealltwriaeth: rydym wedi cwblhau’r 
gwaith o recriwtio tîm bychan a 
chyflawni gwaith eang i ddiffinio 
gofynion o bob rhan o’r busnes. 

• Diwygio ein tacsonomi – rydym wedi 
diweddaru ein tacsonomi sefydliadol 
(y modd yr ydym yn dosbarthu data). 
Gwnaed llawer iawn o waith ar 
ddatblygu tacsonomi a fydd yn addas ar 
gyfer ein sefydliad sy’n tyfu ac yn gadael 
i ni ddefnyddio’r wybodaeth yr ydym yn 
ei chreu yn fwy effeithiol. 

Gweithio gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu 

Roedd ein strategaeth goruchwylio a hyder 
yn cynnwys cam i ffurfioli’r modd yr ydym 
yn gweithio gyda Chomisiynwyr. Yn ystod 
y flwyddyn dan sylw rydym wedi cytuno ar 
brotocol gyda Chymdeithas Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu (APCC), y corff 
cenedlaethol sy’n cefnogi Comisiynwyr. 
Mae’r cytundeb hwn yn ffurfioli’r modd y 
byddwn yn gweithio gyda Chomisiynwyr 
o ran ein rolau a chyfrifoldebau sy’n cyd
fynd â’i gilydd wrth sicrhau atebolrwydd yr 
heddlu. 

Mae’n ymdrin â: 

• sut y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i 
ymdrin â chwynion ac ymchwiliadau yn 
erbyn Comisiynwyr a phrif swyddogion 

• sut y byddwn yn gweithio gyda 
Chomisiynwyr wrth gynnal ymchwiliad 
sy’n cynnwys y llu heddlu y maent yn 
gyfrifol amdano 

Yn dilyn etholiadau Mai 2016, rydym wedi 
cysylltu gyda’r Comisiynwyr a etholwyd 
o’r newydd am eu cyfrifoldebau i ddal prif 
swyddogion i gyfrif am berfformiad eu llu 
wrth ymdrin â chwynion. 

Memorandwm o gyd-ddealltwriaeth gyda 
Chrwneriaid 

Mae’r gwaith i adolygu/gyfnewid y 
memorandwm cyd-ddealltwriaeth 
presennol rhwng yr IPCC a Chymdeithas y 
Crwneriaid yn parhau. 
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Amcan strategol pump: gwella arferion 
plismona o ganlyniad i wersi a ddysgwyd 
o'n hymchwiliadau a gwaith apêl 

Mae’n hanfodol i’r gwersi a ddysgir o’n 
gwaith gael eu bwydo yn ôl i’r ffordd 
y mae lluoedd heddlu yn cyflawni eu 
dyletswyddau. Mae ein bwletinau 
Dysgu’r gwersi (www.ipcc.gov.uk/reports/ 
learning-the-lessons/learning-lessons) 
yn rhannu gwybodaeth a gasglwyd yn 
ystod ymchwiliadau i gwynion a materion 
ymddygiad a gyflawnwyd naill ai gan yr 
IPCC neu gan y gwasanaeth heddlu yn lleol. 

Cyhoeddwyd tri rhifyn gennym yn ystod 
y flwyddyn dan sylw. Roeddent yn trafod 
amrywiaeth o faterion, gan gynnwys 
ymdrin â galwadau, y ddalfa a chadwad, 
diogelu’r cyhoedd a rheoli gwybodaeth: 

• Roedd Bwletin 24 yn codi pryderon am 
y modd y mae cyswllt â phobl fregus yn 
cael ei reoli ar ôl achos pan oedd Swyddog 
Cefnogi Cymunedol yr Heddlu wedi 
ymddwyn yn amhriodol tuag at fenyw 
fregus ac yntau yn unig gyswllt iddi. 

• Roedd Bwletin 25 yn tanlinellu’r gwersi 
a ddysgwyd am ymateb i alwadau sy’n 
mynegi pryder am les rhywun. Roedd 
hyn yn dilyn marwolaeth dyn gwael o 
ran ei iechyd meddwl ar ôl i gymydog 
alw’r heddlu ar ei ran. 

• Roedd Bwletin 25 hefyd yn ymdrin â 
phroblemau yn y broses o gymeradwyo 
hawliadau treuliau swyddogion, gan 
ganolbwyntio ar achos pan nad oedd 
hawliadau a gyflwynwyd gan gwnstabl 
arbennig, pan nad oedd yn gweithio 
weithiau, wedi cael eu gwirio o ran 
cywirdeb. 

“Os ydych yn ymwneud â phlismona 
gweithredol ar unrhyw lefel dylech fod 
yn darllen y Bwletin cyfan”. 
Sylw gan swyddog heddlu/gweithiwr 
plismona proffesiynol arall 

“Roeddwn yn meddwl mai hwn oedd y 
bwletin math ‘dysgu’r gwersi’ gorau yr 
wyf wedi ei weld.” 
Sylw gan swyddog heddlu/gweithiwr 
plismona proffesiynol arall 

“Rwyf yn ei gweld yn ffordd ddefnyddiol 
iawn o ddwyn achosion i sylw pobl 
allweddol yn y llu heddlu a gwirio pa 
mor ddigonol yw polisi, gweithdrefnau 
ac arferion gweithredol y llu heddlu.” 
Sylw gan swyddog heddlu/gweithiwr 
plismona proffesiynol arall 

Ymchwil yn tanlinellu diffyg system 
safonol i gasglu data ar ddefnydd yr 
heddlu o rym 

Mae pobl yn deall a disgwyl y dylai 
ein swyddogion heddlu gael yr hawl 
i ddefnyddio grym pan fydd angen i 
ddiogelu’r cyhoedd. Ond, rhaid i swyddogion 
fod yn atebol am eu defnydd o rym, yn 
arbennig pan fydd yn arwain at farwolaeth 
neu anaf difrifol. Cyhoeddwyd ein 
hastudiaeth defnydd o rym (www.ipcc.gov. 
uk/use_of_force_report.pdf) ym Mawrth 
2016. Roedd yn archwilio defnydd yr heddlu 
o rym ar sail tystiolaeth a gafwyd trwy: 

• ddadansoddi cwynion y cyhoedd a 
gofnodwyd gan yr heddlu 

• ymchwil i ganfyddiad a phrofiadau 
aelodau o’r cyhoedd, personél yr heddlu, 
a rhan-ddeiliaid eraill 

http:www.ipcc.gov
www.ipcc.gov.uk/reports
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• ddadansoddi atgyfeiriadau ac apeliadau 
a gwblhawyd yn erbyn ymchwiliadau 
lleol yr heddlu 

• ddadansoddiad manwl o ymchwiliadau 
annibynnol ac a reolir a gwblhawyd 

Edrychodd yr ymchwil ar sampl pum 
mlynedd o ymchwiliadau’r IPCC i’r 
digwyddiadau mwyaf difrifol pan 
ddefnyddiwyd grym. Roedd y canfyddiadau 
o’r digwyddiadau hyn yn cynnwys: 

• cyfradd uchel o farwolaethau pan 
ddefnyddiwyd offer atal, neu pan 
ddefnyddiodd yr heddlu rym mewn ysbyty 

• y nifer anghymesur o bobl gyda 
phryderon iechyd meddwl a fu farw neu 
a brofodd y defnydd o rym sawl gwaith 

•	 roedd pobl ifanc a brofodd y defnydd o 
rym yn anghymesur o debygol o fod o 
gefndir BME 

• pryderon am hanner y digwyddiadau a 
ddigwyddodd yn y ddalfa gan yr heddlu 

• digwyddodd hanner y digwyddiadau yr 
ymchwiliwyd iddynt rhwng 9pm a 3am, 
pan fydd gwasanaethau eraill yn llai 
tebygol o fod ar gael 

Roedd yr adroddiad hefyd yn archwilio’n 
fanwl y data a gasglwyd yng nghyswllt 
pobl o grwpiau duon a lleiafrifoedd ethnig, 
pobl â phryderon iechyd meddwl, plant a’r 
rhai oedd yn cael eu cadw yn y ddalfa. 

Un o’n canfyddiadau pwysicaf oedd yr 
angen am system gynhwysfawr i gofnodi 
digwyddiadau pan mae heddlu yng 
Nghymru a Lloegr wedi defnyddio grym. 
Bydd hyn yn help i ddynodi pryderon a 
gwella hyder y cyhoedd. 

Gwnaeth yr adroddiad nifer o argymhellion. 
Maent wedi eu cynllunio i wella sut y mae 
grym yn cael ei ddefnyddio a’i gofnodi, a sut 
y mae ei effeithiolrwydd yn cael ei werthuso, 
gyda’r nod cyffredinol o wella hyder y 
cyhoedd yn ei ddefnydd. Gwahoddwyd yr 
holl luoedd heddlu i ymateb i’r argymhellion 
a gyfeiriwyd atynt, gan gynnwys manylion 
unrhyw gamau y maent yn bwriadu eu 
cymryd wrth ymateb iddynt. 

Fideo a wisgir ar y corff 

Mae fideo a wisgir ar y corff (BWV) yn 
cyfeirio at gamera bach sydd yn cael ei 
osod ar frest y swyddog heddlu neu ar ei 
benwisg. Yn y rhan fwyaf o achosion gall 
y camera gael ei glipio neu ei dynnu yn 
gyflym. Gall y swyddogion droi’r camera 
ymlaen a’i ddiffodd trwy bwyso botwm. 
Mae swyddogion yng Nghymru a Lloegr 
wedi bod yn defnyddio BWV wrth fynd i 
ddigwyddiadau ac ymateb i droseddau ers 
2005. 

Ar y cychwyn roedd defnyddio’r fideo 
wedi ei gyfyngu i gynlluniau treialu 
amrywiol, ond yn ddiweddar mae wedi 
cael ei gyflwyno i ragor o luoedd heddlu, 
ac mae ar gael i ragor o swyddogion i’w 
ddefnyddio yn ystod eu gwaith o ddydd i 
ddydd. Yn gynyddol mae lluoedd heddlu 
yn darparu ffilm fideo i ni yn ystod 
ymchwiliadau ochr yn ochr â thystiolaeth 
arall, fel datganiadau ysgrifenedig, 
cofnodion galwadau a ffilm o gamerâu 
cylch cyfyng. 

Rydym yn ystyried bod fideo a wisgir ar y 
corff yn offeryn defnyddiol, ond nad yw’r 
ateb cyflawn i blismona teg ac atebol. Mae 
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cyfyngiadau pwysig i’w hystyried pan fydd 
BWV yn rhan o’r dystiolaeth sydd ar gael. 

Yn Ionawr 2016, fe wnaethom gyhoeddi 
ein datganiad o safbwynt ar BWV (www. 
ipcc.gov.uk/page/body-worn-video
ipcc-position-and-recommendations) a’i 
ddarparu i’r holl benaethiaid adrannau 
safonau proffesiynol a Chomisiynwyr 
Heddlu a Throseddu. Mae’r datganiad yn 
amlinellu ein safbwynt wrth i’r defnydd o 
BWV ehangu. Mae’n cynnig argymhellion 
ymarferol i luoedd heddlu ac mae’n 
cynnwys cafeat pwysig am y modd y dylai’r 
fideo gael ei drin yn ystod ymchwiliadau. 

Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth 
ag amcan strategol pump 

Ein dull mesur ar gyfer yr amcan strategol 
hwn yw y ganran o ran-ddeiliaid sy’n 
cytuno bod ein cyhoeddiad Dysgu’r 
gwersi yn offeryn defnyddiol i helpu i yrru 
newidiadau mewn polisi ac arfer. 

Rydym yn cynnal arolwg o ddarllenwyr 
y bwletin pan fyddant yn derbyn pob 
rhifyn. Yn Hydref 2015, cytunodd 89.04% 
o’r ymatebwyr â’r datganiad uchod. 
Yn Chwefror 2016, cytunodd 80.77% o 
ymatebwyr ac ym Mawrth 2016, 90.79%. 

Amcan strategol chwech: sicrhau bod 
yr IPCC yn addas i'r diben, yn ystwyth, 
yn gallu rheoli ehangu sylweddol ac yn 
cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu 
gwasanaethu 

Ymwreiddio ein hymrwymiad 
i gydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant ar draws ein sefydliad 

Yn dilyn adroddiad annibynnol ar ein 
dull mewnol o ymdrin â chydraddoldeb 
ac amrywiaeth (Gorffennaf 2015), 
fe wnaethom gytuno ar gynllun 
cydraddoldeb ac amrywiaeth i symud 
argymhellion yr adroddiad yn eu blaenau. 
Recriwtiwyd arweinydd cydraddoldeb ac 
amrywiaeth parhaol gennym hefyd, sy’n 
cynrychioli’r IPCC mewn fforymau allanol, 
gan gynnwys cyfarfodydd a gynhelir gan y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
a’r Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. 

Mae gennym chwe rhwydwaith6. Mae’r 
rhan fwyaf yn canolbwyntio ar un o’r 
nodweddion a ddiogelir, ac mae pob un 
yn cael ei gefnogi gan gyfarwyddwr. Mae’r 
rhwydweithiau yn ymdrin â phob agwedd 
ar ein busnes, gan gynnwys: 

• helpu i gael gwared ar rwystrau a 
wynebir gan staff 

• rhoi gwybodaeth ac addysgu 
• cynghori ar bolisi mewnol 
• cynhyrchu syniadau ac atebion ymarferol 
•	 codi ymwybyddiaeth o faterion 

cydraddoldeb ac amrywiaeth 
• rhoi cefnogaeth a gofod diogel ar gyfer 

trafodaeth 

Datblygwyd datganiad safbwynt ar 
gydraddoldeb ac amrywiaeth i arwain ein 
gwaith. Rydym wedi rhannu hyn gyda’n 
grŵp cyfeirio rhan-ddeiliaid allanol, ac 
rydym yn bwriadu ei gyhoeddi maes o law. 

6 Oedran; anabledd (gan gynnwys iechyd meddwl); hil; crefydd a chred; tueddfryd rhywiol ac ail-aseinio rhywedd; 
rhyw; beichiogrwydd; mamolaeth a thadolaeth; priodas a phartneriaeth sifil, a siaradwyr Cymraeg. 
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Rydym hefyd wedi dechrau prosiect i 
ddiweddaru ein gweithdrefn ddadansoddi 
cydraddoldeb. Bydd hyn yn arwain at 
gynhyrchu asesiad effaith cydraddoldeb 
newydd gyda chanllawiau i adlewyrchu 
gofynion dyletswydd cydraddoldeb y 
sector cyhoeddus7. Derbyniodd ein Bwrdd 
Rheoli hyfforddiant i sicrhau eu bod yn 
ymwybodol o’u cyfrifoldebau dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Trwy gydol y flwyddyn rydym wedi cynnal 
lefelau sylweddol o recriwtio i sicrhau 
bod gennym y capasiti i gynnal rhagor o 
ymchwiliadau annibynnol. Cynyddodd ein 
gweithlu parhaol o 73 o staff yn ystod y 
flwyddyn, gyda’r gyfran o staff sy’n dynodi 
eu hethnigrwydd fel BME yn codi o 10.7% i 
14.6%. 

Ein strategaeth pobl 

Wrth i ni symud ymlaen trwy ein rhaglen 
newid ac ehangu ein gweithrediadau, 
mae’n neilltuol o bwysig cynnal pwyslais 
cryf ar ein pobl, gan barhau i sicrhau eu bod 
yn cael y cyfleoedd dysgu a datblygu y mae 
arnynt eu hangen i weithio yn effeithiol. 

Dangoswyd cynnydd gennym ar nifer o 
brosiectau i weithredu ein strategaeth pobl 
yn ystod 2015/16. Yn dilyn dadansoddiad 
o’r anghenion dysgu ar draws y sefydliad, 
cynhyrchwyd strategaeth dysgu a datblygu. 
Fe wnaethom hefyd redeg grwpiau ffocws 
gyda’n staff i gael deall eu hamgyffrediad 
o’r sefydliad. 

Arolwg staff – gwrando ar ein pobl 

Yn 2015 fe wnaethom gymryd rhan yn 
Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil (CSPS), sy’n 
cael ei oruchwylio gan Swyddfa’r Cabinet. 
Roedd cymryd rhan yn y CSPS, yn hytrach 
na chynnal ein harolwg ein hunain, yn 
cynnig arbediadau sylweddol i ni ac yn 
rhoi cyfle i ni fesur ein canlyniadau mewn 
cymhariaeth â chyrff eraill anadrannol ac 
adrannau’r llywodraeth. 

Llwyddasom i gael cyfradd ymateb 
o 74% gyda 662 o’r staff yn llenwi’r 
arolwg. Dangosodd y canlyniadau ein 
bod wedi gwneud yn dda ym meysydd 
‘amcanion a diben sefydliadol’, ‘fy nhîm’, a 
’chynhwysiant a thriniaeth deg’. Roeddent 
hefyd yn dangos bod mwy i ni ei wneud i 
ymdrin â rhai safbwyntiau llai cadarnhaol 
am arweinyddiaeth a rheoli newid, a dysgu 
a datblygu. 

Cytunodd y Bwrdd Rheoli a’r timau ar 
draws y sefydliad ar gamau gweithredu i 
wella pa mor weladwy yw arweinwyr ac 
annog cyfraniad y staff a thrafodaeth gyda 
nhw, ac mae’r camau wedi eu gweithredu. 

Cynhaliwyd arolwg hefyd yn Hydref 2016. 

Ein hystâd 

Mae arnom angen cael gofod swyddfa 
addas i gynnal ein busnes, gan sicrhau 
gwerth am arian. Cytunwyd ar ein 
strategaeth ystadau yn Ebrill 2015. Yn ystod 
2015/16, agorwyd swyddfa newydd yn 
Croydon, lle mae’r staff yn canolbwyntio ar 
gynnal ymchwiliadau. Cawsom gytundeb 

7 www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty 

www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty
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hefyd ar gyfer cadw ein swyddfa yn Sale, 
a chymryd gofod ychwanegol yn yr un 
adeilad. Cadarnhawyd y cyllid i wneud 
hyn, a bydd yn cynnig lle i ragor o staff 
gweithrediadau. Lluniwyd fersiwn drafft 
o’n dadl fusnes i ystyried ein dewisiadau o 
ran ein swyddfeydd yn Llundain, gan fod ein 
prydles bresennol yn tynnu at ei therfyn. 

Mae’r adroddiad atebolrwydd ar dudalen 
42 o’r adroddiad hwn yn rhoi rhagor o 
wybodaeth am ein hystâd. 

Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth 
ag amcan strategol chwech 

Ein dull mesur ar gyfer yr amcan hwn 
yw ein sgôr ymgysylltu yn yr arolwg 
staff. Roedd ein harolwg staff yn 2015 
yn cynnwys pum cwestiwn sy’n llunio’r 
mynegai ymgysylltu. Roedd y cwestiynau 
yn ymwneud â bod yn falch o weithio i’r 
IPCC, ysgogiad ac ysbrydoliaeth. Mae’r sgôr 
mynegai yn cynrychioli’r lefel ymgysylltu 
gyfartalog. Ein sgôr mynegai ymgysylltu 
oedd 59%, sydd ychydig uwch na sgôr y 
gwasanaeth sifil ar 58%. 

Gwaith parhaus 

Bydd y gwaith i weithredu ein Strategaeth 
Pobl yn parhau, fel y bydd gwaith ar adolygu 
a diweddaru ein llawlyfr gweithrediadau 
– sy’n cynnwys cyfarwyddyd a dogfennau 
cefnogol i staff a chomisiynwyr sy’n 
cyflawni gwaith gweithredol yr IPCC. 
Rydym yn bwriadu gwneud yr adrannau 
perthnasol o’r llawlyfr gweithrediadau ar 
gael i’r cyhoedd maes o law, ar ôl i’r llawlyfr 
diwygiedig gael ei lansio yn fewnol. 

Rydym hefyd yn parhau i gyflwyno 
fframwaith i sicrhau bod cwmnïau sy’n 
darparu nwyddau a gwasanaethau i ni yn 
gweithredu yn unol â Deddf Cydraddoldeb 
2010. 

Ein gwaith yng Nghymru yn ystod 2015/16 

Rydym yn gweithio ar draws Cymru a 
Lloegr, gyda’r un cyfrifoldebau ar gyfer 
heddluoedd Cymru a Lloegr. Er nad yw 
plismona yng Nghymru wedi ei ddatganoli, 
mae’r amgylchedd y mae’n cael ei gyflawni 
ynddo, a’r asiantaethau partner sy’n 
ymwneud ag o yn wahanol iawn i’r rhai 
yn Lloegr. Y Comisiynydd Jan Williams 
sy’n gyfrifol am ddarparu goruchwyliaeth 
annibynnol ar yr heddluoedd yng 
Nghymru. Yn ystod y flwyddyn dan 
sylw, bu’n cyfarfod yn rheolaidd gydag 
amrywiaeth o gynrychiolwyr o Lywodraeth 
Cymru (gan gynnwys y Gweinidog 
Gwasanaethau Cyhoeddus, y Gweinidog 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r 
Llywydd) i rannu gwybodaeth am ein rôl 
a'n cyfrifoldebau, a rhannu materion lleol 
neu bryderon. 

Mae Comisiynydd Cymru hefyd wedi 
cyfarfod ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn 
Swyddfa Cymru a Chymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC), sy'n cynrychioli 
buddiannau llywodraeth leol. Cynhaliwyd 
cyfarfodydd rheolaidd â chyrff rheoleiddio 
ac arolygu eraill hefyd, gan gynnwys 
Comisiynydd Plant Cymru, Comisiynydd yr 
Iaith Gymraeg, Swyddfa Archwilio Cymru a 
Chomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
Cymru. Roedd y cyfarfodydd hyn yn cynnig 
fforwm ar gyfer trafod materion perthnasol, 
ac yn caniatáu i’r IPCC yng Nghymru alw 
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Dysgu a chydweithio cyflym yng Nghymru 

Yn ystod 2015/16 bu Comisiynydd Cymru 
yn cynorthwyo lluoedd heddlu Cymru i 
ddysgu gwersi a gwella eu harferion yn 
dilyn nifer o ymchwiliadau. Yn ystod y 
flwyddyn, cytunodd Grŵp Prif Swyddogion 
Cymru ar ddull cydweithredol o rannu 
gwersi gyda’u cymheiriaid ar draws 
lluoedd heddlu Cymru. 

Bu cam-drin domestig yn thema i Heddlu 
Gwent a Heddlu De Cymru. Cyhoeddwyd 
ein canfyddiadau o’n hymchwiliad i’r 
modd yr oedd Heddlu Gwent wedi 
ymdrin ag achos cam-drin domestig 
yng Nghasnewydd. Roedd hwn yn 
archwilio sut yr oedd y llu yn ymateb i 
ddigwyddiadau y rhoddwyd adroddiad 
iddynt amdanynt cyn ymosodiad parhaus 
ar fenyw gan ei chynbartner. Er mwyn 
ymateb i’n hargymhellion, dywedodd 
y Prif Gwnstabl bod ei lu heddlu wedi 
gwneud “newidiadau gweithredol 
a sefydliadol dramatig i ymdrin â’r 
problemau a godwyd yn gywir gan yr 
IPCC”, a bod “staff wedi cael hyfforddiant 
ychwanegol, a bod newidiadau 
strwythurol wedi cynyddu lefel 
bodlonrwydd y cyhoedd yn sylweddol”. 
Cymerodd y llu gamau i wella’r modd y 
mae’r ystafell reoli yn ymdrin â galwadau 
a chryfhau’r llunio penderfyniadau 
parthed blaenoriaethu adnoddau. 

Yn dilyn ymchwiliad i ymateb yr heddlu 
i ddigwyddiad domestig cyn i gorff 
menyw gael ei ddarganfod yn y Barri, 
derbyniodd Heddlu’r De argymhelliad i 
adolygu a diwygio eu cyfarwyddyd cam
drin domestig a’u gweithdrefnau i leihau 
dyblygu, a sicrhau bod swyddogion a staff 

yn cael mynediad at ddogfennau cyfredol. 
Trefnodd y llu hefyd seminar i wella 
arbenigedd ei swyddogion wrth weithio 
ar ymholiadau rhyngwladol. Roedd hyn yn 
dilyn ymchwiliad i’r modd y gwnaeth yr 
heddlu drin gwybodaeth a dderbyniwyd 
cyn i fenyw gael ei lladd yng Nghaerdydd. 

Roedd y meysydd eraill y gwnaeth 
Comisiynydd Cymru gyhoeddi gwersi 
cyflym i holl luoedd Cymru yn ystod 
2015/16 ynddynt yn cynnwys: 

• gyrwyr yr heddlu heb eu hyfforddi yn 
peidio â pharhau i ddilyn mewn sefyllfa 
peidio â stopio 

• yr angen am bolisïau ‘pryder am les’ clir 
i swyddogion sy’n mynd i mewn i eiddo 

• pwysigrwydd gofalu bod swyddogion 
y ddalfa yn cadw ffurflenni hebrwng 
carcharorion pan fydd y rhai sydd yn y 
ddalfa yn cael eu trosglwyddo i’r ysbyty 

• protocol i staff ystafell reoli ei ddilyn 
wrth ymdrin â chwilio, achub ac adfer 
mewn dŵr 

Rydym wedi cysylltu â Heddlu De Cymru 
hefyd o ganlyniad i ymchwiliadau sy’n 
parhau i farwolaethau dau ddyn ifanc 
a syrthiodd i Afon Tawe ger Marina 
Abertawe ar ôl noson allan. Ers hynny 
mae Heddlu De Cymru wedi cymryd 
camau sylweddol, gyda’r Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu lleol ac asiantaethau 
eraill, i helpu i ymdrin â diogelwch y 
cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys patrolau 
wedi eu targedu, gwell mynediad at 
offer achub bywyd, ac ymgyrchoedd 
ymwybyddiaeth o or-yfed, gan gynnwys 
yr ymgyrch ‘Peidiwch ag Yfed a Boddi’, 
sy’n cael ei rhedeg ar y cyd gyda 
Phrifysgol Abertawe. 
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ar wasanaethau'r sefydliadau hyn pan 
fydd eu hangen. Yn ogystal, parhaodd 
Comisiynydd Cymru i gysylltu yn rheolaidd 
ag Arolygydd Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Pennaeth 
y CPS yng Nghymru a Chyngor ar Bopeth 
Cymru. Parhaodd i gynnal cyfarfodydd 
gyda gweithwyr proffesiynol cam-drin 
domestig yng Nghymru i edrych sut y mae 
lluoedd heddlu yng Nghymru yn ymwneud 
â’r mater hwn, yn ogystal â chyfarfod 
cynrychiolwyr sefydliadau iechyd meddwl. 

Gweithio gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu Cymru a Grŵp Prif Swyddogion 
Cymru 

Parhaodd Comisiynydd Cymru a staff 
eraill yr IPCC i gysylltu â Chyngor 
Penaethiaid Heddlu Cenedlaethol Cymru 
i sicrhau bod yr IPCC yn parhau yn 
ymwybodol o'r materion a'r heriau sy’n 
wynebu lluoedd heddlu Cymru. Hefyd 
cynhaliwyd cyfarfodydd unigol gyda phob 
Comisiynydd yng Nghymru, yn ogystal â 
chyfarfod grŵp gyda’r holl Gomisiynwyr i 
drafod materion yn gysylltiedig â’u rôl yn 
goruchwylio system gwynion yr heddlu. 

Cyfathrebu yn Gymraeg 

Mae’r IPCC yn parhau i fod yn ymroddedig 
i gydymffurfio â'n dyletswyddau o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, a Mesur 
yr Iaith Gymraeg. Drwy gydol y flwyddyn 
rydym wedi cysylltu â Chomisiynydd 
y Gymraeg er mwyn sicrhau bod ein 
darpariaeth Gymraeg yn briodol, a 
pharhau’r gwaith i fodloni safonau 
newydd y Gymraeg, y byddwn yn dod yn 
ddarostyngedig iddynt yn 2017. 

Adroddiad cynaliadwyedd 

Mae’r adran hon yn esbonio effaith 
presennol yr IPCC ar yr amgylchedd o 
ran allyriadau nwyon tŷ gwydr, lleihau 
gwastraff a’i reoli, defnydd o ddŵr a 
chaffael cynaliadwy. 

Mae hyn yn bodloni gofynion ‘HM Treasury 
Guidance 2015-16 Sustainability Reporting 
in the Public Sector’. Nid oes unrhyw 
gynllun gweithredu bioamrywiaeth gan 
nad yw'n berthnasol i’n swyddogaethau. 

Ein perfformiad cynaliadwyedd yn 
2015/16 

Amlinellir y dangosyddion perfformiad 
allweddol yn y tabl isod, a’u cymharu â 
chanlyniadau ar gyfer y ddwy flynedd 
ariannol flaenorol lle mae'r ffigyrau hyn ar 
gael. Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, rydym 
wedi agor ein swyddfa newydd yn Croydon, 
sydd ag arwynebedd mewnol net o 1,026 m2. 

Yn ystod 2015/16, rydym wedi gweithio 
ar wella ein ffigyrau gwastraff a gostwng 
canran y gwastraff a anfonir i safleoedd 
tirlenwi. Sylwer yng nghyswllt gwastraff, 
mai dim ond ar gost gwastraff a ailgylchir 
yr ydym yn medru rhoi adroddiad. 

Nid oes gwybodaeth am ein defnydd o 
ddŵr a’r costau ar gyfer ein swyddfeydd yn 
Llundain, Birmingham a Croydon. 

Cyfrifwyd y ffigyrau isod i gyd 
drwy ddefnyddio’r ffactorau trosi a 
argymhellwyd ac a ddarparwyd gan yr 
Adran Materion Gwledig, fel y nodir yn ei 
Chanllawiau Adrodd Amgylcheddol. 
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Allyriadau nwyon tŷ gwydr* 2013/14  2014/15 2015/16** 
Dangosyddion heb 
fod yn ariannol 
(tCO )2

Allyriadau gros cwmpas 1 493 598 693 
Nwy (kwh) AMH AMH 224,443 
Allyriadau gros cwmpas 2 326 533 637 
Allyriadau gros cwmpas 3 92 100 102 
Cyfanswm yr allyriadau 912 1,233 1,433 

Dangosyddion 
anariannol (kg) 

Cyfanswm y gwastraff 44,296 54,204 66,679 
anfonwyd i dirlenwi 2,197 7,831 5,927 
ailgylchu 25,978 32,340 46,720 
llosgi 14,032 14,032 14,032 
adfer ynni trwy losgi 0 0 0 

Dangosyddion 
anariannol (m3) 

Defnydd dŵr*** 1,750 12,623 13,449 

Dangosyddion 
ariannol (£) 

Gwariant ar ynni a 
brynwyd, gan gynnwys 
teithio 

£887,239 £1,012,146 £1,057,223 

Gwariant ar waredu 
gwastraff, gan gynnwys: 

amh amh amh 

anfonwyd i dirlenwi amh amh amh 
ailgylchu £10,178 £12,013 £11,747 
llosgi 0 0 0 
gwariant ar y defnydd o 
ddŵr 

£12,934 £19,061 £20,308 

Papur a brynwyd A4 (blychau) 1,391 1,668 1,740 
A3 (blychau) 16 27 60 

*	 Mae allyriadau Cwmpas 1 o ffynonellau sydd ym meddiant neu a reolir gan y sefydliad, fel cerbydau a boeleri. 

Mae allyriadau Cwmpas 2 yn dod o ynni a ddefnyddiwyd gan y sefydliad, ond a brynwyd gan gyflenwyr allanol, 
fel trydan. 

Mae allyriadau cwmpas 3 yn ymwneud â theithio ar fusnes swyddogol, ond heb gynnwys teithio ar reilffyrdd a 
theithiau awyr rhyngwladol. 

**	 Parhaodd ein hystâd i dyfu yn ystod y flwyddyn dan sylw. Cynyddodd y nifer o staff llawn amser o 145 (gan gynnwys 
staff dros dro) rhwng diwedd 2014/15 a diwedd 2015/16. Felly, nid yw'n bosibl cymharu'r ffigyrau hyn ar sail 
tebyg gyda’i debyg. Fodd bynnag, dros y cyfnod hwn o ehangu mae faint o CO2 a gynhyrchir fesul cyflogai ar gyfer 
cyfanswm yr allyriadau wedi gostwng o 29kg CO2. 

*** Mae’r defnydd o ddŵr ar gyfer 2014/15 wedi cael ei ailddatgan i gynnwys data am ein swyddfa yn Warrington. 
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Lle mae gwell gwybodaeth bellach ar gael 
ar gyfer y cyfnodau adrodd blaenorol, 
rydym wedi newid y data i adlewyrchu hyn. 

Caffael cynaliadwy 

Mae'r IPCC yn defnyddio sawl contract 
o dan fframwaith Gwasanaeth Caffael 
y Llywodraeth (GPS). Mae'r GPS yn 
ymrwymedig i gaffael cynaliadwy ac 
mae'n cefnogi’r Ymrwymiadau i wneud y 
Llywodraeth yn Fwy Gwyrdd (GGC). Pan 
fyddwn yn tendro ar gyfer ein gofynion 
ein hunain, caiff materion cynaliadwyedd 
eu hystyried ar ddechrau'r prosiect caffael 
a, lle bo'n briodol, eu cynnwys mewn 
dogfennau a’u gwerthuso. 

Camau a gymerwyd yn ystod 2015/16 
i wella perfformiad yr IPCC o ran 
cynaliadwyedd 

Rydym wedi cymryd nifer o gamau yn 
ystod y flwyddyn i wella ein perfformiad ar 
gynaliadwyedd: 

• yn lle'r system oleuadau bresennol yn 
ein swyddfa yng Nghaerdydd a Sale 
gosodwyd LEDs , sydd hyd at ddeg 
gwaith yn fwy ynni-effeithlon. 

•	 rydym wedi lleihau ein defnydd o ynni 
drwy osod amseryddion ar eitemau 
trydanol watedd uchel; yn lle lampau 
gosodwyd dyfeisiau ynni isel LED (lle 
mae hynny’n economaidd hyfyw) ac 
annog staff i ddiffodd offer pan nad 
ydynt yn cael eu defnyddio 

• fe wnaethom gysoni’r tymheredd yn 
ein swyddfeydd fel ei fod o fewn yr 
arfer gorau. Lle mae systemau rheoli 
adeiladau’n caniatáu, gwresogir ein 
gofod ar 19C ac fe’i oerir ar 24C 

•	 rydym wedi gweithredu system lle mae 
gwresogi/oeri yn dod ymlaen am 8am 
ac yn mynd i ffwrdd am 6pm (pan fydd 
systemau rheoli adeiladau yn caniatáu). 
Nid yw ymlaen ar benwythnosau na 
gwyliau banc 

•	 rydym wedi parhau i annog staff i 
ailgylchu cymaint â phosibl. Rydym 
wedi cynyddu’r nifer o finiau ailgylchu 
ac, mewn rhai swyddfeydd, wedi trefnu 
casgliadau amlach. Rydym hefyd wedi 
adolygu contractau gwastraff mewn 
nifer o’n swyddfeydd 

•	 rydym wedi ehangu’r ddarpariaeth 
yng nghyswllt ein hunedau fideo
gynadledda ac wedi cynyddu nifer y 
lleoliadau y gellir eu cysylltu â galwad 
mewn ymdrech i gynnig hwn fel dewis 
gwahanol hyfyw i deithio 

• cyflwynwyd terfynellau WYSE effeithlon 

Mae ein cerbydau fflyd yn cyfrannu at 
allyriadau nwyon tŷ gwydr. I leihau effaith 
hyn mae ein fflyd yn cynnwys cerbydau 
Vauxhall Corsa 1.3 cdtri ecoflex, a gall 
y rhain roi hyd at 85.6 myg cyfunol a 
chynhyrchu allyriadau CO2 o 88g/km. 
Mae natur ein gwaith ymchwilio yn 
golygu nad oes dewis heblaw defnyddio 
cerbydau’n aml. Ond, mae teithio i wneud 
gweithgareddau gweinyddol yn digwydd 
ar y rheilffyrdd a chludiant cyhoeddus 
arall pan fydd hynny’n bosibl. Ym Mawrth 
2016, diweddarwyd ein fflyd i gymysgedd o 
Vauxhall Corsa a Toyota Yaris ac Auris. Mae 
gennym yn awr gyfanswm o 79 o gerbydau. 
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Ein strategaeth at y dyfodol 

Rydym wedi ymrwymo i leihau ein 
heffaith ar yr amgylchedd yn unol â’r GGC 
a byddwn yn parhau ein hymdrechion i 
gyfyngu ar allyriadau nwyon tŷ gwydr. 
Byddwn yn ystyried hyn ym mhob agwedd 
ar ein gwaith. 

Byddwn yn parhau i wella cywirdeb ein 
data – yn arbennig ein ffigyrau dŵr a 
gwastraff. Rydym wedi adolygu ein holl 
gontractau casglu gwastraff ac wedi penodi 
gwasanaethau newydd i gasglu gwastraff 
yn ein swyddfeydd yn Sale a Wakefield. 
Bydd ein trefniadau newydd yn gostwng 
y swm y gwastraff yr ydym yn ei anfon i 
safleoedd tirlenwi ymhellach. Rydym yn 
ystyried symud at adfer ynni trwy losgi ar 
gyfer ein swyddfa yn Llundain. Ehangodd 
ein fflyd o geir yn 2015/16 a byddwn yn 
gweithio ar ffyrdd i wella’r modd yr ydym yn 
rhoi adroddiadau ar hyn – yn arbennig, rhoi 
adroddiadau ar ffigyrau fflyd llwyd8. 

Rydym yn ystyried bod cydymffurfio gyda’r 
GGC ac adrodd ar y lefelau a bennwyd dan 
Gyfarwyddyd Trysorlys EM yn un o'n prif 
ddangosyddion perfformiad allweddol 
yng nghyswllt cynaliadwyedd. Oherwydd 
y bydd ein hystâd yn debygol o ehangu 
ymhellach yn 2016/17, ni fydd dadansoddi 
data tebyg gyda’i debyg yn bosibl. Felly 
byddwn hefyd yn anelu at gadw ein lefel 
o CO2 a gynhyrchir fesul cyflogai ar ei lefel 
bresennol neu ei leihau. 

Lesley Longstone 
Prif Weithredwraig a Swyddog Cyfrifyddu 
28 Chwefror 2017 

8 Mae hyn yn cyfeirio at geir aelodau staff eu hunain pan fyddant yn cael eu defnyddio ar gyfer dibenion gwaith. 
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2. Adroddiad atebolrwydd
 

Adroddiad llywodraethu corfforaethol 

Adroddiad y cyfarwyddwr 

Ein Byrddau 

Y Comisiwn 

Goruchwylir yr IPCC gan Gomisiwn a 
oedd, ar 31 Mawrth 2016, yn cynnwys 
Cadeirydd anweithredol rhan-amser, deg o 
gomisiynwyr amser llawn â chyfrifoldebau 
gweithredol a thri chomisiynydd 
anweithredol. Mae'r Cadeirydd a'r 
comisiynwyr yn gweithredu gyda’i gilydd 
fel y Comisiwn ac fel bwrdd llywodraethu’r 
IPCC. Mae'r Comisiwn yn atebol i'r Senedd 
trwy'r Ysgrifennydd Cartref. 

Mae'r Comisiynwyr, o dan arweiniad y 
Cadeirydd, yn rhannu'r cyfrifoldeb am osod 
strategaeth a gwerthoedd yr IPCC a dal 
y Weithrediaeth i gyfrif. Y Comisiwn sy’n 
goruchwylio ac yn cymryd y cyfrifoldeb 
pennaf am ein hymchwiliadau, gwaith 
achos a goruchwylio'r system gwynion. 
Mae’r comisiynwyr sydd â chyfrifoldebau 
gweithredol yn gweithio o un o’n saith 
swyddfa yng Nghymru a Lloegr ac yn 
dal y prif gyfrifoldeb am luoedd heddlu 
dynodedig ac asiantaethau eraill sy’n 
ddarostyngedig i’n goruchwyliaeth. Wrth 
wneud penderfyniadau ar achosion unigol, 
mae’r Comisiynwyr yn gweithredu o 
dan awdurdod dirprwyedig y Comisiwn. 
Mae gan y comisiynwyr anweithredol rôl 
anweithredol fwy traddodiadol, yn darparu 
her wrthrychol a chraffu a chanolbwyntio 
ar lywodraethu ac atebolrwydd. 

Rhestrir y comisiynwyr a wasanaethodd yn 
ystod 2015/16 isod. 

Anne Owers Cadeirydd 
Rachel Cerfontyne Dirprwy Gadeirydd 
Sarah Green Dirprwy Gadeirydd 
Carl Gumsley Comisiynydd 
Cindy Butts Comisiynydd 
Jennifer Izekor Comisiynydd 
Mary Cunneen Comisiynydd 
Kathryn Stone Comisiynydd 

(hyd 15 Ionawr 2016) 
James Dipple- Comisiynydd 
Johnstone (hyd 11 Medi 2015) 
Derrick Campbell Comisiynydd 
Jan Williams Comisiynydd 
Sue Whelan-Tracy Comisiynydd Anweithredol 
David Bird Comisiynydd Anweithredol 
Tim Robinson Comisiynydd Anweithredol 

(penodwyd 20 Ebrill 2015) 
Jonathan Tross Comisiynydd Anweithredol 

(hyd 27 Mai 2015) 
Ruth Evans Comisiynydd Anweithredol 

(hyd 31 Mai 2015) 

Y Bwrdd Rheoli Gweithredol 

Mae’r Bwrdd Rheoli Gweithredol yn 
cynnwys uwch dîm rheoli’r IPCC yn 
bennaf, sy’n rhoi arweiniad strategol 
corfforaethol ac yn goruchwylio rhediad 
y sefydliad o ddydd i ddydd. Mae’r 
Bwrdd Rheoli Gweithredol, sy’n cyfarfod 
yn fisol, yn cefnogi’r Comisiwn gan 
yrru datblygiad gallu arwain yr IPCC; 
cynnal goruchwyliaeth ar berfformiad 
gweithredol ac ariannol; ac yn sicrhau 
bod pob rhan o’r sefydliad yn gweithio yn 
effeithiol gyda’i gilydd. 
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Mae’r Brif Weithredwraig yn cadeirio’r 
Bwrdd Rheoli Gweithredol ac mae’n 
atebol i’r Comisiwn am redeg y sefydliad 
yn effeithiol. Fel Swyddog Cyfrifyddu’r 
IPCC, mae’r Brif Weithredwraig yn gyfrifol 
am sicrhau rheolaeth effeithiol ar y grant 
cymorth yn unol â Chytundeb Fframwaith 
gyda’r Swyddfa Gartref. 

Rhestrir aelodau’r Pwyllgor Rheoli 
Gweithredol yn ystod 2015/16 isod: 

Lesley Longstone Prif Weithredwraig 
Nick Hawkins Prif Swyddog 

Gweithrediadau 
(hyd 30 Medi 2015) 

Ian Todd Prif Swyddog 
Gweithrediadau 
(o 26 Hydref 2015) 

Kathie Cashell Cyfarwyddwr, Strategaeth 
ac Effaith 

David Knight Cyfarwyddwr Gweithredol, 
Strategaeth ac Effaith (o 15 
Chwefror 2016) 

Kevin Woodrow Cyfarwyddwr, Adnoddau 
Tim Bianek Cyfarwyddwr, Newid 
David Emery Pennaeth Gwasanaethau 

Cyfreithiol 
Anna O’Rourke Ysgrifennydd y Comisiwn 

(hyd 19 Gorffennaf 2015) 
Emma Maloney Ysgrifennydd y Comisiwn 

(o 20 Gorffennaf 2015) 

Pwyllgor Archwilio a Risg 

Cefnogir y Comisiwn hefyd gan 
Bwyllgor Archwilio a Risg a’i rôl 
yw adolygu digonolrwydd ac 
effeithiolrwydd y systemau rheoli mewnol 
sy’n sylfaen i’r broses o gyflawni amcanion 
yr IPCC. Mae hefyd yn gyfrifol am 
oruchwylio systemau a phrosesau’r IPCC 
o ran cyllid, llywodraethu corfforaethol, 
rheoli risg, atebolrwydd a chwynion yn 
erbyn y sefydliad. 

Rhestrir aelodau’r Pwyllgor Archwilio a 
Risg yn ystod 2015/16 isod: 

David Bird Comisiynydd Anweithredol 
(Cadeirydd) 

Tim Robinson Comisiynydd Anweithredol 
(Dirprwy Gadeirydd) 

Sue Whelan-Tracy Comisiynydd Anweithredol 
Jan Williams Comisiynydd Gweithredol 
Kathryn Stone Comisiynydd Gweithredol 

(hyd 15 Ionawr 2016) 
Jonathan Tross Comisiynydd Anweithredol 

(Cadeirydd hyd Mai 2015) 
Ruth Evans Comisiynydd Anweithredol 

(Dirprwy Gadeirydd hyd 
Mai 2015) 

Mae cynrychiolwyr yr archwilwyr allanol, 
y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, a'r 
archwilwyr mewnol (Uned Archwilio 
Mewnol y Swyddfa Gartref) yn 
mynychu drwy wahoddiad. Roedd y Brif 
Weithredwraig, y Cyfarwyddwr, Adnoddau, 
y Pennaeth Cyllid a’r Rheolwr Risg ac 
Archwilio yn mynychu hefyd. 

Rhoddir rhagor o wybodaeth am y 
Pwyllgor Archwilio a Risg a phwyllgorau 
eraill sy’n cefnogi’r Comisiwn yn y 
Datganiad Llywodraethu. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

44 

Cofrestr buddiannau 

Mae cofrestr sy’n cynnwys manylion 
cyfarwyddiaethau cwmnïau neu 
fuddiannau sylweddol eraill a ddelir gan 
aelodau o’r Comisiwn a’r Bwrdd Rheoli 
Gweithredol ar gael ar ein gwefan. Gellir 
ei gael yn ysgrifenedig gan Ysgrifennydd 
Comisiwn yr IPCC yn 90 High Holborn, 
London, WC1V 6BH. 

Data personol 

Ni adroddwyd ynghylch unrhyw ddigwyddiad 
yn gysylltiedig â data i Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth yn 2015/16 
(2014/15: dim digwyddiadau). Fe fu un 
digwyddiad wedyn, y rhoddwyd adroddiad 
amdano i’r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Iechyd a diogelwch 

Bu pwyslais o’r newydd ar iechyd a diogelwch 
yn 2015/16. Gyrrwyd hyn gan sefydlu’r 
Pwyllgor Gweithredol Iechyd a Diogelwch a’r 
rôl Rheolwr Iechyd a Diogelwch a benodwyd 
o’r newydd. Dan gadeiryddiaeth y Brif 
Weithredwraig, mae’r Pwyllgor wedi cytuno 
ar gynllun 12 mis sy’n canolbwyntio ar wella 
ein rheolaeth ar ddiogelwch. Mae’r cynllun 
yn cynnal ein hymrwymiad i gydymffurfio 
â’n cyfrifoldebau iechyd a diogelwch tuag 
at staff a thrydydd partïon y mae ein 
gweithgareddau yn effeithio arnynt. 

Cytunodd y Pwyllgor ar drefniadau 
llywodraethu newydd o ran iechyd a 
diogelwch, ac mae wedi canolbwyntio ar 
adolygu ein hasesiadau risg. Cwblhawyd 
dadansoddiad anghenion hyfforddiant 
iechyd a diogelwch llawn. Mae hyn wedi 
bwydo i anghenion ehangach y sefydliad. 

Yn ystod 2015/16, cofnodwyd 19 damwain 
ac 11 digwyddiad (cyfanswm o 30 i gyd). 
Mae hyn yn cymharu â 25 yn y cyfnod o 12 
mis cyn hynny. Mae’r cynnydd yn rhannol 
oherwydd cynnydd mewn cofnodi sydd 
wedi cael ei annog trwy bolisi damweiniau 
/ digwyddiadau newydd; a chynnydd 
sylweddol yn ein lefelau staffio yn ystod 
y cyfnod. Ni fu’n rhaid rhoi adroddiad 
am unrhyw un o’r digwyddiadau hyn 
i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch dan RIDDOR (Rheoliadau 
Rhoi Adroddiad ar Anafiadau, Clefydau a 
Digwyddiadau Peryglus). 

Ymchwil a datblygu 

Mae rhaglen ymchwil yr IPCC yn cefnogi’n 
gwaith i wella’r system gwyno gan gynnwys 
Canllawiau Statudol ac adroddiadau dysgu ar 
gyfer heddluoedd, ymchwil i hyder y cyhoedd 
a rhan-ddeiliaid, adborth gan ddefnyddwyr a 
safbwyntiau polisi ar feysydd sy'n peri pryder. 

Mae’r ymchwil a wnaed yn ystod y flwyddyn 
dan sylw yn cynnwys: astudiaeth thematig 
i ddefnydd yr heddlu o rym, ymchwil i 
fodlonrwydd defnyddwyr, arolwg rhan
ddeiliaid a chynhyrchu ystadegau blynyddol 
ar system gwynion yr heddlu ac ystadegau 
cenedlaethol ar farwolaethau yn ystod neu 
ar ôl cyswllt â’r heddlu. Gellir canfod rhagor o 
wybodaeth am y darnau hyn o waith mewn 
rhan arall o’r adroddiad hwn. 

Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data 

Mae’r IPCC wedi sefydlu tîm hawliau 
gwybodaeth fel y man cyswllt canolog 
i brosesu pob cais am wybodaeth dan 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOI) 2000, 
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a cheisiadau mynediad pwnc dan Ddeddf 
Diogelu Data (DPA) 1998. Mae’r tîm yn 
sicrhau bod pob cais yn cael ei brosesu yn 
unol â’r ymrwymiadau statudol presennol, 
polisïau mewnol a gweithdrefnau. Mae’r 
tîm hefyd yn rhoi cyngor, cyfarwyddyd 
a chymorth i staff a rheolwyr am bob 
agwedd o waith rhyddid gwybodaeth a 
diogelu data. Mae’r tablau isod yn dangos 
perfformiad yr IPCC mewn cymhariaeth â’r 
dyddiadau cau statudol. 

Rhyddid gwybodaeth 

Blwyddyn Nifer a Cyrraedd y 
dderbyniwyd dyddiad cau 

statudol 
2014/15 283 75% 
2015/16 295 83% 

Ceisiadau mynediad pwnc 

Blwyddyn Nifer a Cyrraedd y 
dderbyniwyd dyddiad cau 

statudol 
2014/15 315 78% 
2015/16 265 74% 

Rhoddion elusennol 

Ni roddodd yr IPCC unrhyw rodd i elusen 
yn ystod 2015/16. Yn ystod y flwyddyn, 
cynhaliodd staff yr IPCC ddigwyddiadau 
codi arian a rhoi cyfanswm o £3,700 
(gan gynnwys Rhodd Cymorth) i nifer o 
elusennau’r Deyrnas Unedig. 

Talu i gyflenwyr 

Mae’r IPCC yn gweithredu’n unol â’r Safon 
Brydeinig ar gyfer Cyflawni Perfformiad 
Talu Da mewn Trafodion Masnachol (BS 
7890) ac, yn arbennig mae’n anelu at dalu 
pob anfoneb ddilys yn unol â thelerau 
contractau neu 30 diwrnod wedi derbyn 
anfoneb ddilys pan na chytunwyd ar 
unrhyw delerau. Talwyd 84% cyn pen deng 
niwrnod gwaith (2014/15: 80%) a thalwyd 
97% cyn pen 30 diwrnod gwaith (2014/15: 
97%); mae 2014/15 wedi ei ail-ddatgan i 
gyfrifo o ddyddiad derbyn yr anfoneb yn 
hytrach na’r dyddiad ar yr anfoneb. 

Cynnyrch 

Mae’r IPCC yn atebol i San Steffan am ei 
wariant trwy’r Swyddfa Gartref. Mae’r 
Swyddfa Gartref yn ystyried ein cynlluniau 
gwariant ac yn rhoi grant cymorth yn 
flynyddol, yr ydym yn ei dynnu i lawr yn 
ystod y flwyddyn yn ôl y gofyn. 

Ym mis Chwefror 2013, cymeradwyodd 
yr Ysgrifennydd Cartref arian ychwanegol 
i’n galluogi i ymchwilio i’r holl honiadau 
difrifol a sensitif a wneir yn erbyn yr 
heddlu. Yn ystod 2015/16 rydym wedi 
cwblhau ail flwyddyn ein rhaglen ehangu 
tuag at gyflawni’r nod hwn. 

Dengys y datganiad o wariant net 
cynhwysfawr wariant o £64.7 miliwn yn 
2015/16 o’i gymharu â £54 miliwn yn 
2014/15. Cynyddodd ein gwariant o £10.7 
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miliwn o ganlyniad i’r angen am adnoddau 
ychwanegol i gwblhau’r gwaith o ehangu 
ein gweithgaredd craidd ac ar gyfer 
ymchwiliad Hillsborough. Mae’r tabl isod 
yn dangos ble yr ydym wedi cynyddu neu 
(leihau) gwariant eleni. 

Cynnydd (gostyngiad) 
mewn £m mewn 
gwariant yn cynnwys: 

Busnes 
craidd 

Hillsborough 

Costau staff 
ychwanegol 

6.5 1.5 

Costau ystadau 1.4 (0.3) 

TGC 0.2 0.3 

Costau consesiwn 
gwasanaeth 

1.3 -

Prynu nwyddau a 
gwasanaethau eraill 

(1.1) 0.1 

Dibrisiant ac 
amorteiddio 

0.8 0.1 

Darpariaethau (0.1) -

Cyfanswm y cynnydd 
mewn gwariant yn 
2015/16 

9.0 1.7 

Mae’r gwariant ychwanegol ar staff am ein 
bod wedi recriwtio 171 o staff ychwanegol 
yn ystod y flwyddyn. O’r rhain, mae 71% 
ar gyfer ein gweithgareddau gweithredol. 
Roedd y cyfrif pennau ar ddiwedd y 
flwyddyn dan sylw yn 877, gan gynnwys 
comisiynwyr, ac mae rhagor o fanylion 
am ein proffil staff mewn rhan arall o’r 
adroddiad hwn. Roedd gennym 80 o staff 
dros dro hefyd ar ddiwedd y flwyddyn yn 
gweithio ar ymchwiliad Hillsborough yn 
bennaf. 

Gwelwyd cynnydd yn y gwariant ar 
ystadau o ganlyniad i gymryd prydles deng 
mlynedd ar eiddo sector cyhoeddus yn 

Croydon ym Mai 2015. 

Mae costau consesiwn gwasanaeth wedi 
cynyddu oherwydd bod y cynnydd yn 
nifer y staff wedi arwain at ail drafod y 
gwasanaethau a ddarperir gan Sopra 
Steria. Disgrifir hyn yn fanylach yn y 
nodiadau i’r cyfriflenni ariannol. 

Gostyngodd costau prynu nwyddau a 
gwasanaethau ers y flwyddyn ddiwethaf 
gan ein bod, yn 2014/15, wedi defnyddio 
ymgynghorwyr tymor byr ar gyfer gwaith 
yn ymwneud â dylunio sefydliadol, gwella 
prosesau a sicrhau ansawdd. Yn 2015/16 
fe wnaed y gwaith gan ein staff ni ein 
hunain. 

Gwariant cyfalaf 

Yn ystod yn y flwyddyn gwariwyd £5.3m 
ar ychwanegiadau at ein hasedau. Y prif 
bryniannau oedd y swyddfa newydd 
yn Croydon, cyfnewid ceir a ddefnyddir 
gan ein hymchwilwyr, a datblygu ac 
uwchraddio’r system TGCh yr ydym 
yn ei defnyddio ar gyfer gwaith ar ein 
hymchwiliadau ac apeliadau. Mae’r tabl 
isod yn crynhoi’r gwariant. 

Gwariant cyfalaf £m 
TGCh a ddefnyddir ar gyfer ymchwiliadau 
ac apeliadau 

2.4 

Swyddfa Croydon a gwelliannau ystâd 
eraill 

2.1 

Ceir a ddefnyddir gan ymchwilwyr 0.8 
Cyfanswm 5.3 
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Tueddiadau gwariant tymor hir
 

Dangosir tueddiadau ein gwariant tymor hir isod.
 

Tueddiadau gwariant 
£000oedd 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Busnes craidd 32,636 31,207 33,183 43,389 52,346 62,500 
Hillsborough –  581 7,546 10,615 12,319 11,800 
Cyfanswm 32,636 31,788 40,729 54,004 64,665  74,300 
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Busnes craidd 

Hillsborough 

Dengys y ffigyrau bod cynnydd mewn gwariant ers 2013/14 o ganlyniad i arian 
ychwanegol fel ein bod yn gallu ymchwilio i’r holl achosion difrifol a sensitif. Mae’r 
gwariant wedi cynyddu hefyd o ganlyniad i’n gwaith ar drychineb Hillsborough. Mae’r 
ffigyrau hanesyddol yn seiliedig ar gyfriflenni ariannol a archwiliwyd ac mae 2016/17 ar 
sail ffigyrau ariannu a gytunwyd gyda’r Swyddfa Gartref. 

Strategaeth gaffael 

Rhoddir dirprwyaeth gaffael gan y Swyddfa Gartref ar y sail bod arfer gorau yn cael ei 
ddilyn, y gwerth gorau yn cael ei sicrhau a’n bod yn cydymffurfio â pholisïau caffael y 
Swyddfa Gartref a gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol perthnasol. Ar gyfer y rhan fwyaf o 
gategorïau gwariant, defnyddir fframweithiau Gwasanaethau Masnachol y Goron. 
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Strategaeth ystadau 

Cytunwyd ar ein Strategaeth ystadau yn 2015 a’i diweddaru yn ystod y flwyddyn 
i gefnogi cynlluniau busnes ac ehangu sy’n parhau. Mae’r strategaeth yn nodi 
rhaglen i leihau ein daliadaeth o eiddo sector preifat trwy ildio’r prydlesau a 
defnyddio canolfannau’r llywodraeth neu eiddo arall gan y sector cyhoeddus. Bydd 
y penderfyniadau yma am ystadau yn cael eu gwneud ar sail dealltwriaeth glir o 
strategaeth ehangach yr IPCC a bydd yn adlewyrchu ystyriaethau gweithredol ac effaith 
ein rhaglen newid. 

Yn dilyn agor swyddfeydd ychwanegol (yn Croydon eleni a Birmingham y llynedd), mae 
gennym yn awr saith swyddfa yng Nghymru a Lloegr. Mae’r tabl isod yn dangos lefelau’r 
defnydd ar gyfer pob lleoliad ym Mawrth 2016. 

Lleoliad y 
swyddfa 

Cyfrif 
pennau 

Dros dro Cyfanswm 
staff y 

swyddfa 

Arwynebedd 
(m2) 

m2 y pen Math o eiddo 

Birmingham 129 6 135 1,607 11.9 Sector 
cyhoeddus 

Caerdydd 89 2 91 775 8.5 Sector preifat 
Croydon 70 1 71 879 12.4 Sector 

cyhoeddus 
Holborn 251 4 255 1,945 7.6 Sector preifat 
Sale 137 2 139 854 6.1 Sector preifat 
Wakefield 74 1 75 551 7.3 Sector 

cyhoeddus 
Warrington 110 64 174 2,382 13.7 Sector 

cyhoeddus 
Cyfanswm 860 80 940 8,993 9.6 

Nid yw’r cyfrif pennau yn cynnwys 17 sy’n gweithio o gartref. 
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Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog 
Cyfrifyddu 

O dan baragraff 17(1) o Atodlen 2 i Ddeddf 
Diwygio’r Heddlu 2002, mae’n ofynnol i’r 
IPCC baratoi datganiad o gyfrifon ar gyfer 
pob blwyddyn ariannol ar y ffurf a’r sail 
a nodir yn y Cyfarwyddyd ar Gyfrifon a 
gyhoeddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol. 
Paratoir y cyfrifon ar sail croniadau ac 
mae’n rhaid iddynt roi darlun cywir a 
theg o sefyllfa’r IPCC ynghyd â’i incwm 
a’i wariant, newidiadau yn ecwiti’r 
trethdalwyr, a llif arian ar gyfer y flwyddyn 
ariannol. 

Wrth baratoi’r cyfrifon, mae’n ofynnol 
i’r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio 
â gofynion Llawlyfr Adrodd Ariannol y 
Llywodraeth ac yn neilltuol: 

• dilyn y Cyfarwyddyd ar Gyfrifon, a 
gyhoeddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol, 
gyda chaniatâd y Trysorlys, gan gynnwys 
y gofynion atebolrwydd a datgelu 
perthnasol, a rhoi polisïau cyfrifyddu 
priodol ar waith yn gyson 

• llunio barn ac amcangyfrifon ar sail 
resymol 

• datgan a gyflawnwyd y safonau 
cyfrifyddu cymwys fel y’u nodir yn 
Llawlyfr Adrodd Ariannol y Llywodraeth, 
a datgelu ac egluro unrhyw achosion 
perthnasol o beidio â gwneud hynny yn 
y cyfriflenni ariannol; 

• paratoi’r cyfrifon ariannol ar sail busnes 
gweithredol. 

Nodir cyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu 
yn Rheoli Arian Cyhoeddus a gyhoeddir 
gan Drysorlys Ei Mawrhydi. Maent yn 
cynnwys bod yn gyfrifol am briodoldeb a 
rheoleidd-dra’r cyllid cyhoeddus y mae’r 
Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol amdano, 
am gadw cofnodion cywir a diogelu 
asedau’r IPCC. 

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi 
cadarnhau, cyn belled ag y mae hi yn 
ymwybodol, nad oes unrhyw wybodaeth 
archwilio berthnasol nad yw archwilwyr 
yr IPCC yn ymwybodol ohoni, a’i bod 
wedi cymryd pob cam y dylai ei gymryd 
i sicrhau ei bod yn ymwybodol o unrhyw 
wybodaeth archwilio berthnasol, ac 
i sicrhau bod archwilwyr yr IPCC yn 
ymwybodol o’r wybodaeth honno. 

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu hefyd wedi 
cadarnhau bod yr adroddiad a’r cyfrifon 
blynyddol ar y cyfan yn deg, cytbwys a 
dealladwy a’i bod hi yn cymryd cyfrifoldeb 
personol am yr adroddiad a chyfrifon 
blynyddol a’r penderfyniadau gofynnol i 
bennu ei fod yn deg, cytbwys a dealladwy. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

50 

Datganiad llywodraethu personol y Brif 
Weithredwraig ar gyfer 2015/16 

Fframwaith llywodraethu 

Mae'r fframwaith llywodraethu yn cynnwys 
y systemau a'r prosesau sy'n cyfarwyddo 
a rheoli Comisiwn Cwynion Annibynnol yr 
Heddlu (IPCC). Mae'n galluogi’r Comisiwn 
fel corff llywodraethu i fonitro cyflawni 
ei amcanion strategol ac ystyried a yw’r 
sefydliad wedi cyflawni’r swyddogaethau 
a nodir yn Neddf Diwygio'r Heddlu 2002 
a Deddfau dilynol yn diwygio’r Ddeddf a’r 
rheoliadau i gefnogi hynny. 

Mae’r system lywodraethu, rheolaeth 
fewnol a rheoli risg wedi’u dylunio i 
reoli yn hytrach na dileu’r risg o fethu â 
chyflawni polisïau, nodau ac amcanion; 
felly, dim ond rhoi sicrwydd uchel o 
effeithiolrwydd y gall ei wneud, yn hytrach 
na rhoi sicrwydd absoliwt. 

Sefydlwyd yr IPCC a’i strwythur 
llywodraethu sylfaenol drwy statud yn 
2002 ac roedd yn gweithio'n dda tra’r oedd 
y sefydliad yn gymharol fach ac yn llai 
gwasgaredig nag ydyw yn awr. Fel y mae'r 
sefydliad wedi tyfu a dod yn fwy dibynnol 
ar systemau ffurfiol o reolaeth fodd bynnag, 
daeth yn amlwg bod y strwythur hwn yn 
creu nifer o heriau cynhenid. Yn benodol 
mae rolau gwahanol y Comisiynwyr, 
o ran llywodraethu, cynrychiolaeth a 
gweithrediadau, yn creu cymhlethdod yn yr 
amgylchedd rheoli. Ceir i bob pwrpas ddwy 
linell o reolaeth ar gyfer gweithgareddau 
gweithredol, un drwy’r Prif Weithredwr a'r 
llall drwy ddirprwy gadeiryddion, sy’n dod 
at ei gilydd fel Cadeirydd Anweithredol. 

Argymhellodd adolygiad tair blynedd yr 
IPCC yn 2015 newidiadau i’n llywodraethu 
ac yn enwedig i ‘wahanu’r rolau gweithredol 
a llywodraethu’. Cymerwyd camau i 
liniaru’r risgiau yn y trefniadau presennol a 
chyflwynwyd cynigion i’r Swyddfa Gartref 
i newid y strwythur llywodraethu. Aeth 
y cynigion hyn wedyn trwy adolygiad 
annibynnol gan Sheila Drew Smith, a 
wnaeth nifer o argymhellion eraill. Roedd 
yr adroddiad ychwanegol hwn yn rhan 
o ymgynghoriad gan y Swyddfa Gartref: 
‘Diwygio Comisiwn Cwynion Annibynnol 
yr Heddlu: strwythur a llywodraethu’, oedd 
yn cau ar 28 Ionawr 2016. Roedd y Mesur 
Plismona a Throseddu, a dderbyniodd y 
Cydsyniad Brenhinol yn Ionawr 2017, yn 
cynnwys cynigion i ddiwygio llywodraethu’r 
IPCC. Mae’n adlewyrchu argymhellion yr 
adroddiad a dylai ymdrin â’r materion a 
godwyd yn yr Adolygiad tair blynedd. 

Mae fframwaith rheolaeth fewnol 
y Comisiwn yn seiliedig ar adolygu 
gwybodaeth reoli yn rheolaidd, 
gweithdrefnau gweinyddol gan gynnwys 
gwahanu dyletswyddau, a system o 
ddirprwyo ac atebolrwydd a gynlluniwyd 
i reoli risgiau er mwyn cyflawni nodau yn 
effeithlon a darbodus. Galluogir hyn drwy 
gyfarfodydd rheolaidd y Comisiwn lle’r 
adolygir cyfeiriad strategol a chynlluniau, 
a lle’r adroddir ar berfformiad mewn 
cymhariaeth â chynlluniau a nodau. 
Mae'r Comisiwn hefyd o bryd i'w gilydd yn 
adolygu’r heriau mewnol ac allanol sy'n 
wynebu’r sefydliad a sut orau y gall yr IPCC 
ymateb i’r heriau hynny. 

Mae’r Comisiwn yn gyfrifol am bennu 
strategaeth a dyrannu adnoddau. Mae 
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Cadeirydd y Comisiwn yn atebol i'r 
Ysgrifennydd Cartref am lywodraethu'r 
sefydliad a chyflawni ei amcanion. 
Sefydlodd y Comisiwn dri phwyllgor – y 
Pwyllgor Archwilio a Risg, Pwyllgor Pobl ac 
Adnoddau Dynol a Phwyllgor Strategaeth ac 
Effaith – i gyflawni swyddogaethau penodol. 
Mae gan bob un ohonynt gylch gorchwyl clir, 
ac maent yn adrodd yn ôl i’r Comisiwn. 

Cytunwyd hefyd ar sefydlu Pwyllgor 
Trosglwyddo yn Ionawr 2016. Gyda’r diben 
o gefnogi trosi fframwaith llywodraethu’r 
IPCC, a’r newidiadau sefydliadol 
cysylltiedig eraill, mae’r Pwyllgor dan 
gadeiryddiaeth Cadeirydd yr IPCC. 

Rôl y Pwyllgor Archwilio a Risg yw 
cefnogi’r Comisiwn a'r Swyddog 
Cyfrifyddu yn eu cyfrifoldebau o ran 
materion risg, rheoli a llywodraethu a 
sicrwydd cysylltiedig. Mae'r Pwyllgor yn 
goruchwylio systemau a phrosesau cyllid, 
llywodraethu corfforaethol, atebolrwydd 
ac effeithiolrwydd y dulliau rheoli. Mae 
hefyd yn gyfrifol am gymeradwyo’r cyfrifon 
blynyddol ar ran y Comisiwn. Mae’r 
Pwyllgor dan gadeiryddiaeth comisiynydd 
anweithredol ac mae’r Cadeirydd yn adrodd 
yn ôl ar waith y Pwyllgor i’r Comisiwn yn y 
cyfarfod cyntaf ar ôl pob Pwyllgor Archwilio 
a Risg yn flynyddol, trwy gyfrwng adroddiad 
ffurfiol ar waith y Pwyllgor. Dynodwyd 
angen o ran datblygu aelodau’r Pwyllgor 
Archwilio a Risg a chytunwyd ar sesiwn 
hyfforddi gyda’r aelodau. Cyflwynwyd 
hwn wedyn gan y Cyfarwyddwr, 
Adnoddau a’r Rheolwr Risg ac Archwilio. 
Cyflwynwyd sesiwn hyfforddi arall i aelodau 
anweithredol hefyd gan y Swyddfa Gartref. 

Mae’r Pwyllgor Pobl ac Adnoddau Dynol 
hefyd yn cytuno ar argymhellion y Brif 
Weithredwraig ar ddatblygiad cyflog a 
dyfarniadau bonws i bob cyfarwyddwr, ac 
mae goruchwylio cyflog y Brif Weithredwraig 
o fewn ei gylch gorchwyl. Nid yw’r Pwyllgor 
ar hyn o bryd yn pennu fy nghyflog, gan 
fy mod ar secondiad o’r Adran Addysg. 
Cymerodd y Pwyllgor hwn le’r Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth yn 2015/16 ac mae ei 
rôl estynedig yn cynnwys goruchwylio’r 
Strategaeth Pobl, Polisi Gwrthdaro 
Buddiannau, Polisi Iechyd a Diogelwch a’r 
Cod Ymddygiad. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf 
ar 21 Ebrill 2015 ac mae’r Pwyllgor dan 
gadeiryddiaeth comisiynydd anweithredol. 

Mae’r Pwyllgor Strategaeth ac Effaith 
wedi ei sefydlu yn awr ac mae wedi 
cyfarfod bob chwarter ers Mai 2015. Bu 
hwn yn fforwm effeithiol i oruchwylio 
gweithredu strategaethau yn ymwneud 
â goruchwylio a hyder, ymgysylltu â rhan
ddeiliaid, cyfathrebu a rheoli gwybodaeth. 
Mae dan gadeiryddiaeth Cadeirydd 
yr IPCC ac mae wedi sicrhau bod gan 
y Cadeirydd a’r comisiynwyr ddigon o 
amser i ystyried a chraffu ar y materion 
hyn yn fanwl. Penodwyd Cyfarwyddwr, 
Strategaeth ac Effaith parhaol yn ogystal â 
Phennaeth Cyfathrebu, sydd wedi datblygu 
Strategaeth Gyfathrebu newydd i’r IPCC. 
Ystyriwyd hyn gan y Bwrdd Rheoli yn 
Rhagfyr 2015 ac fe’i mabwysiadwyd gan y 
Comisiwn yn Chwefror 2016. 

Cynhaliodd y Pwyllgorau yma adolygiad 
o’u heffeithlonrwydd eu hunain. 
Rhoddwyd adroddiad am y canfyddiadau 
i’r Comisiwn yn Ebrill 2016. 
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Mae’r Comisiwn ei hun yn gweithredu ei 
Reolau Sefydlog ac mae'n atebol i'r Senedd. 
Drwy gyfarfodydd y Cadeirydd a'r Brif 
Weithredwraig gyda'r Ysgrifennydd Cartref 
a’r Gweinidog Gwladol dros Blismona a 
Chyfiawnder Troseddol, mae effeithiolrwydd 
y sefydliad yn cael ei adolygu’n gyson, ac 
yn fwy cyffredinol, mae’n ddarostyngedig i 
graffu a diddordeb seneddol a chyhoeddus 
sylweddol. Sefydlwyd cyfarfodydd 
dwyochrog gydag Uned Noddi’r IPCC i 
drafod materion strategol, cyllidebol a 
gweithredol. Ni thrafodir unrhyw faterion a 
allai greu risg i annibyniaeth yr IPCC. Ategir 
at y cyfarfodydd hyn drwy gyfarfodydd 
pellach ynglŷn â risg, cyllid, adnoddau dynol 
ac ystadau, fel bo’r angen. 

Fel y Brif Weithredwraig, rwyf yn cadeirio’r 
Bwrdd Rheoli (MB) sy'n gyfrifol am ddarparu 
busnes yr IPCC yn weithredol. Mae’n 
cyfarfod yn fisol, gan dderbyn adroddiadau 
am gyllid, perfformiad a risg yn gyson, fel 
sail i wneud penderfyniadau. Yn ogystal 
â’r Prif Swyddog Gweithredol, mae’r 
Bwrdd Rheoli yn cynnwys y Prif Swyddog 
Gweithrediadau, y Cyfarwyddwr Adnoddau, 
Cyfarwyddwr Newid ac Adnoddau Dynol, 
Cyfarwyddwr Strategaeth ac Effaith, 
Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol 
ac Ysgrifennydd y Comisiwn. O Chwefror 
2016 bu’r Pennaeth Cyfathrebu hefyd yn 
mynychu cyfarfodydd y Bwrdd Rheoli. 

Yn dilyn diwedd y flwyddyn roedd cyfnod 
o naw wythnos, oherwydd fy absenoldeb 
oedd wedi ei drefnu ymlaen llaw, pan oedd 
y Prif Swyddog Gweithredol yn gweithredu 
dros dro fel Prif Swyddog Gweithredol a 
Swyddog Cyfrifyddu. Yn ychwanegol, mae’r 
Cyfarwyddwr Strategaeth ac Effaith wedi 

bod ar absenoldeb mamolaeth ers diwedd 
Chwefror 2016 a darparwyd rhywun yn y 
swydd dros dro. 

Gwelwyd bod gweithdrefnau iechyd 
a diogelwch yn annigonol mewn rhai 
agweddau. Gweithredwyd i gywiro 
hyn trwy ffurfio Pwyllgor Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch, yr wyf fi’n ei 
gadeirio. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr 
o bob cyfarwyddiaeth. Mae’r Pwyllgor 
yn goruchwylio’r gwaith o ddynodi 
newidiadau polisi a gweithdrefnol, 
cynllunio a gweithredu camau gweithredu. 
Mae adnoddau iechyd a diogelwch 
cymwys wedi cael eu cynyddu i gyflawni’r 
gwelliannau a gwnaed cynnydd sylweddol, 
ac mae’n parhau i fod felly. 

Yn Rhagfyr 2015, cyflwynodd yr IPCC ddadl 
busnes i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r 
Swyddfa Gartref yn nodi’r angen am eithriad i 
Ddeddf Adfer Troseddwyr 1970 (ROA) a pham 
bod arnom angen y gallu i ofyn am wiriadau 
gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar y 
staff. Cytunwyd ar hyn a daeth i rym yn Awst 
2016. Mae hyn yn golygu bod yr IPCC yn gallu 
gofyn am wiriadau perthnasol yng nghyswllt 
staff sydd â chyswllt ag oedolion bregus neu 
blant neu sy’n cyflawni gwaith yn ymwneud 
â nhw. Mae polisi yn cael ei ddatblygu ar hyn 
o bryd i sefydlu sut y byddai’r gwiriadau yma 
yn cael eu gweithredu ac felly nid oes unrhyw 
wiriadau wedi cael eu cyflawni hyd yn hyn. 

Perfformiad y Comisiwn 

Mae'r Comisiwn yn cynnal nifer o brosesau 
a systemau i sicrhau y gall weithredu'n 
effeithiol. Ni wnaed unrhyw benodiadau 
newydd i’r Comisiwn yn ystod y flwyddyn. 
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Mae’r comisiynwyr gweithredol i gyd yn 
ddarostyngedig i arfarniad blynyddol 
gan ddirprwy gadeirydd ac mae’r 
dirprwy gadeiryddion a’r comisiynwyr 
anweithredol yn cael eu harfarnu gan 
y Cadeirydd. Mae’r Comisiwn wedi 
adolygu ei effeithiolrwydd ei hun a gosod 
amcanion ar gyfer 2016/17. 

Yn unol â’r rheolau sefydlog, mae agendâu 
a phapurau cyfarfodydd ar gael mewn 
amrywiaeth o fformatau o leiaf wythnos 
cyn y cyfarfodydd. Mae'r papurau yn rhoi 
digon o wybodaeth a thystiolaeth ar gyfer 
gwneud penderfyniadau cadarn gan 
gynnwys cyfeiriadau at risg, goblygiadau 
ariannol, cyfreithiol, rhan-ddeiliaid 
allanol, ac amrywiaeth, gan gynnwys 
gwasanaethau Cymraeg. 

Llywodraethu corfforaethol 

Rydym wedi adolygu'r Cod Llywodraethu 
Corfforaethol mewn Adrannau Llywodraeth 
Ganolog sydd, er ei fod wedi’i gyfeirio at 
adrannau gweinidogol yn hytrach nag at 
gyrff cyhoeddus anadrannol, yn darparu 
arfer gorau ar drefniadau llywodraethu 
corfforaethol. Pan ystyrir eu bod yn 
berthnasol, mae’r IPCC wedi cydymffurfio 
ag egwyddorion y Cod, gyda’r amrywiadau 
canlynol: 

Nid yw dau aelod o staff yn adrodd i’r Brif 
Weithredwraig ond cawsant eu penodi’n 
hytrach fel comisiynwyr cyswllt ac felly 
maent yn adrodd i'r Dirprwy Gadeirydd. 
Mae’r comisiynwyr cyswllt yn gweithio 
ochr yn ochr â’n Comisiynwyr presennol i 
weithredu fel gwarantwyr annibyniaeth yr 
IPCC. Mae ganddynt gyfrifoldeb comisiynydd 

dirprwyedig llawn ar gyfer llwyth achosion 
ymchwiliadau yr IPCC ac mae gofyn iddynt 
hefyd helpu’r comisiynwyr presennol gydag 
ymchwiliadau mawr a chymhleth, craffu 
ar benderfyniadau MOI, a chysylltiadau 
â heddluoedd. Nid oes ganddynt unrhyw 
gyfrifoldebau llywodraethu. 

Rydym yn parhau i weithio ar y cyd 
gyda'r Swyddfa Gartref fel rhan o fenter 
sydd ganddynt i sicrhau dull cyson o 
gydymffurfio â Rheolaeth Swyddfa’r 
Cabinet ar draws cyrff hyd braich amrywiol. 

Asesiad risg 

Mae fframwaith rheoli risg y Comisiwn yn 
ceisio sicrhau bod y risgiau i'r Comisiwn 
gyflawni ei amcanion yn cael eu canfod, 
eu monitro a'u rheoli. Asesir risgiau yng 
ngoleuni eu heffaith a’u tebygolrwydd 
gan ddefnyddio graddfa a gytunwyd 
gan y Comisiwn. Cedwir cofrestr risg 
strategol ac mae pob cyfarwyddiaeth wedi 
datblygu cofrestr risg weithredol ar y cyd â 
chynlluniau’r gyfarwyddiaeth. 

Mae’r holl risgiau hyn yn destun i brosesau 
rheoli risg yr IPCC, gyda gweithgarwch 
lliniaru perthnasol yn cael ei nodi a’i adrodd 
i’r Bwrdd Rheoli, y Pwyllgor Archwilio a Risg 
a'r Comisiwn yn unol â chylchoedd adrodd y 
sefydliad. Adolygir a thrafodir y risgiau sy’n 
ymwneud â'n rhaglen ehangu yn y Bwrdd 
Gweithredu Rhaglen Newid a dyrchefir hwy 
i’r gofrestr risgiau strategol fel bo’r angen. 

Datblygwyd datganiad awch am risg, a 
gymeradwywyd gan y Bwrdd Rheoli ac a 
ystyriwyd gan y Pwyllgor Archwilio a Risg. 
Yna trafododd y Comisiwn y datganiad a 
chytuno arno yn Ebrill 2016. 
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Darperir gwasanaethau archwilio mewnol 
gan Uned Archwilio Mewnol y Swyddfa 
Gartref o dan gontract tair blynedd, a 
adnewyddwyd ar 1 Ebrill 2015. Cytunwyd 
ar barhad y contract tu hwnt i'r dyddiad 
hwn gan y Pwyllgor Archwilio a Risg yn 
Hydref 2014. Mae archwiliadau mewnol 
ac allanol yn ein cynorthwyo i wella 
ein gweithdrefnau a’n dulliau rheoli yn 
barhaus. Cytunir ar gamau gweithredu 
mewn ymateb i'r argymhellion, ac mae’r 
rhain yn cael eu holrhain er mwyn sicrhau 
y cânt eu gweithredu. Darperir adroddiad 
monitro ar weithrediad yr argymhellion i 
bob cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg. 

Mae gwaith sy'n ymwneud â rheoli 
risg gwybodaeth wedi canolbwyntio 
ar ymsefydlu staff ac ymwybyddiaeth 
diogelwch blynyddol gorfodol, ynghyd â 
nodi asedau gwybodaeth a’r asesiadau 
risg a gynhelir gan berchnogion asedau 
gwybodaeth (IAO). Cynhaliwyd archwiliadau 
iechyd ar systemau a swyddfeydd newydd 
yn ogystal â’r gwiriad iechyd blynyddol sydd 
ei angen ar gyfer achrediad Rhwydwaith 
Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae cwmpas 
yr holl systemau gwybodaeth a berchnogir 
neu a reolir gan yr IPCC wedi'u hachredu 
ar gyfer cysylltedd GSI a’r Rhwydwaith 
Gwasanaethau Cyhoeddus. Dyfarnwyd 
statws ISO 27001 i gyflenwr TG yr IPCC 
ar gyfer y system rheoli diogelwch 
gwybodaeth y mae’n ei darparu i’r IPCC. 

Rhoddwyd adroddiad ar achosion o dorri 
diogelwch data i’r Uwch-berchennog Risg 
Gwybodaeth ac mae’r Perchnogion Asedau 
Gwybodaeth wedi cymryd camau i fynd 
i’r afael â’r materion a nodwyd. Ni fu’n 
ofynnol rhoi adroddiad am unrhyw dorri ar 
ddiogelwch data i’r Comisiynydd 

Gwybodaeth yn ystod y flwyddyn. Fe fu 
un achos wedyn, y rhoddwyd adroddiad 
amdano i’r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Mae gan yr IPCC set o Gynlluniau Parhad 
Busnes (BCP) ar waith ar lefel sefydliadol, 
cyfarwyddiaeth a swyddfa, yn cael eu 
cefnogi gyda Chynlluniau Digwyddiadau 
Argyfyngus a rhestrau cyswllt i’w cefnogi. 
Adolygir y rhain yn flynyddol. 

Mae’r IPCC yn derbyn y rhan fwyaf o’i 
wasanaethau TG gan un cyflenwr, Sopra 
Steria. Bu isadeiledd TGCh yr IPCC trwy nifer 
o gamau dros dro i ymdrin â’r cynnydd yn y 
capasiti a gwnaed penderfyniadau tactegol 
i dynnu systemau neu wasanaethau unigol 
o’r contract. Mae cynlluniau yn cael eu 
datblygu yn awr ar gyfer tynnu o’r contract 
yn gyffredinol, sydd â’r toriad cyntaf yn 
Rhagfyr 2016. Byddwn yn gadael y contract 
bob yn gam a bydd angen rheoli dibyniaeth 
yn ofalus, yn arbennig gyda’r gwaith fydd yn 
digwydd ar yr un pryd i ddiwygio’r system 
gwynion a throsi i strwythur llywodraethu 
newydd yr IPCC. Mae’r dulliau llywodraethu 
mewnol ac allanol gofynnol i reoli hyn wedi 
cael eu sefydlu yn awr. 

Yn dilyn adolygiad cydraddoldeb ac 
amrywiaeth cynhwysfawr, lluniwyd cynllun 
gweithredu ac mae rhai o’r argymhellion o’r 
cynllun hwnnw wedi cael eu gweithredu a’u 
cwblhau. Bydd yr argymhellion nad ydynt 
wedi eu cwblhau yn ystod 2015/16 yn cael 
eu hystyried gan y cyfarwyddwr perthnasol 
ar gyfer 2016/17. Yn flynyddol hefyd 
gofynnir i gyfarwyddwyr roi datganiad 
sicrwydd yn rhoi manylion y trefniadau y 
maent wedi eu gwneud o ran cydraddoldeb 
ac amrywiaeth yn eu cyfarwyddiaethau. 
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Awgrymodd archwiliad o un prosiect a 
gynhaliwyd yn y Gyfarwyddiaeth Adnoddau 
bod gwendidau o ran rheoli prosiectau. Ar y 
pryd, nid oedd adnoddau rheoli prosiectau 
ar gael yn fewnol, a phenodwyd rheolwr 
prosiect ar gontract. Collwyd y rheolwr 
prosiect hwn oherwydd cyfle arall, a 
rheolwyd cwblhau’r prosiect gan y rheolwyr 
swyddogaethol yn hytrach na rheolwr 
prosiect ar gyfer camau terfynol y prosiect. 
Roedd yr archwiliad hefyd yn dynodi 
gwendidau, fel cofnodion anghyflawn yn 
ffeiliau’r rheolwr prosiect oedd wedi gadael. 

Mae’r IPCC wedi recriwtio rhagor o reolwyr 
prosiect ac mae’r rhain wedi cael eu 
dyrannu i brosiectau ar sail anghenion y 
busnes. Goruchwylir prosiectau newid gan y 
Bwrdd Rheoli, ac mae prosiectau allweddol 
yn cael eu herio gan Fwrdd Cyflawni, gan 
gynnwys craffu ar ddogfennau prosiect. 
Enghraifft o hyn yw’r prosiect i weithredu’r 
Strategaeth Pobl, lle mae rheolwr prosiect 
wedi ei ddyrannu ac mae wedi dilyn 
polisïau a gweithdrefnau rheoli prosiect 
addas i gyflawni cynnydd sylweddol ar y 
prosiect hwn trwy gydol y flwyddyn. 
Bu dau ddigwyddiad pan na ddilynwyd 
y polisi recriwtio llawn yn y Rhaglen 
Newid. Bu’n rhaid trefnu eithriadau er 
mwyn galluogi’r staff newydd i ddechrau 
gweithio fel y bwriadwyd. Dynodwyd un 
man cyswllt yn y tîm gyda chyfrifoldeb am 
y broses recriwtio lawn i sicrhau na fydd y 
camgymeriad hwn yn cael ei ailadrodd. 
Yn ogystal â hyn, dynododd adolygiad 
archwilio mewnol o reoli dangosbethau nifer 
o feysydd lle gellid gwneud gwelliannau. 
Derbyniwyd yr argymhellion a ddeilliodd 
o hynny a byddant yn cael eu gweithredu 
erbyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol. 

Parhaodd y gwaith cynllunio busnes 
trwy gydol y flwyddyn, gyda’r eitemau 
a gynlluniwyd yn cael eu hail osod yn 
nhrefn blaenoriaeth i fodloni gofynion 
heriol, pwysau ar adnoddau a newidiadau 
mewn deddfwriaeth. Mae’r cynllunio 
busnes ar gyfer 2016/17 yn gyflawn erbyn 
hyn, er eu bod yn ddarostyngedig, fel 
erioed, i adolygiadau yn ystod y flwyddyn 
– yn arbennig yng ngoleuni ansicrwydd 
parhaus am newidiadau i ddeddfwriaeth 
a newidiadau i’n strwythur llywodraethu 
sefydliadol. 

Mae’r ehangu cyflym a wnaethom wedi 
creu sialensiau i’n cynllunio a llunio 
rhagolygon ariannol. Hyfforddwyd rheolwyr 
llinell gyda chyfrifoldeb am gyllideb mewn 
elfennau o reolaeth ariannol, ac mae’r 
tîm Cyllid wedi cael ei gryfhau gyda staff 
mwy cymwys. Mae ein perfformiad o ran 
rhagweld wedi gwella yn drawiadol dros 
ail hanner y flwyddyn gyda’n canlyniad o’i 
gymharu â’n rhagolwg ganol y flwyddyn yn 
dangos amrywiad o 1%. 

Mae’r ehangu hefyd wedi rhoi cyfle 
i ni ymdrin â’n diffyg amrywiaeth fel 
sefydliad. Ar ddechrau’r flwyddyn roedd 
gennym 10.7% o staff BME yn y sefydliad. 
Ar ddiwedd y flwyddyn roeddem wedi 
cynyddu hyn i 14.6% ac mae’n rhedeg ar 
hyn o bryd ar 14.85% – ychydig yn uwch na’r 
targed yr oeddem wedi ei osod i’n hunain, 
sef y cyfartaledd cenedlaethol o 14%. 

Dynododd archwiliad gan CThEM nad 
ydym yn cydymffurfio yn llwyr o ran 
cydnabod gweithio o ddau le i nifer 
fechan o staff. Bydd angen i’r sefydliad 
drethu treuliau teithio i staff yr ystyrir 
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bod ganddynt ail leoliad gwaith parhaol. 
Mae’r prosesau priodol wedi cael eu gosod 
i gynnal a monitro cydymffurfio ac mae 
polisïau perthnasol yn cael eu datblygu. 

O ganlyniad i’r mater hwn, roedd 
cydnabyddiaeth un aelod uwch o’r staff 
a adawodd yn ystod y flwyddyn dan sylw 
wedi torri un rheolaeth gan Swyddfa’r 
Cabinet a bu’n rhaid cael cymeradwyaeth 
ôl-syllol. Mae hyn yn debygol o effeithio ar 
ddau arall o’n haelodau staff uwch ac mae 
prosesau addas yn cael eu trefnu i sicrhau 
bod y gymeradwyaeth berthnasol yn cael 
ei sicrhau ymlaen llaw. 

Yn ystod recriwtio posibl ar uwch aelod o’r 
staff, talwyd treuliau symud i ymgeisydd 
cyn i’r cynnig ffurfiol o waith gael ei roi. Ni 
wnaed y cynnig hwn o waith wedyn. 

Risgiau mawr 

Mae'r IPCC yn dal i fod yng nghanol proses 
rhaglen newid fawr a chymhleth i alluogi'r 
sefydliad i gyflawni llwyth gwaith mwy. 
Mae hyn, ynghyd â newid deddfwriaethol 
a llywodraethu, y naill na'r llall wedi 
ei ddynodi'n llawn eto, yn creu ystod 
arwyddocaol o risgiau o ran adnoddau a 
risgiau eraill i’r sefydliad. Mae hyn yn cael 
ei reoli trwy gytuno ar dybiaethau i fod yn 
sail i’n cynllunio gyda’r Swyddfa Gartref. 

Mae ymchwiliadau annibynnol ac a reolir 
(Operation Resolve) yr IPCC i drychineb 
Hillsborough yn parhau i ddangos cynnydd. 
Yn dilyn dwyn Cwestau Hillsborough i ben 
yn Ebrill 2016 dwysaodd sylw’r cyfryngau 
a chynyddodd disgwyliadau’r cyhoedd. O 
ystyried y raddfa, cymhlethdod a phroffil, 

roedd yr angen i ddarparu ymchwiliadau 
oedd yn brydlon ac o safon uchel yn parhau 
yn risg strategol i’r sefydliad. Bu’r IPCC ac 
Operation Resolve yn gweithio’n glos i 
sicrhau bod y ddau ymchwiliad yn cael eu 
cydlynu mewn modd addas, gan ddeall 
llinellau ymchwil ein gilydd a chynllunio 
ar gyfer unrhyw gamau a all ddeillio o hyn 
yn y dyfodol. Buom yn ymwneud â’r CPS 
hefyd i sicrhau bod eu gofynion ar gyfer 
llunio unrhyw benderfyniadau cyhuddo yn 
y dyfodol yn cael eu deall a’u cynnwys yn 
ein gwaith ymchwilio a datgelu, gan gadw’r 
annibyniaeth angenrheidiol. Yn Ionawr 
2017, cyfeiriwyd ffeiliau o dystiolaeth 
gennym ni, ynghyd ag Operation Resolve, 
i’r CPS i benderfynu a ddylai cyhuddiadau 
troseddol gael eu dwyn. Mae’r ymchwiliad 
yn parhau i gael adnoddau addas ac mae 
craffu cyson arno trwy Fwrdd Ymchwiliad 
Hillsborough i sicrhau bod y risgiau yn 
cael eu deall, eu rheoli a’u lliniaru pan fydd 
hynny’n briodol. 

Wrth i ymchwiliad Hillsborough ddirwyn 
i ben bydd cyfnod trosglwyddo i’r staff i’r 
IPCC yn ehangach. Bydd hyn yn cael ei reoli 
gan fwrdd prosiect a bydd yn galluogi staff 
gweithredol profiadol i gael eu rhyddhau 
bob yn gam i gefnogi baich achosion 
annibynnol sy’n tyfu yn yr IPCC yn ehangach. 
Mae amseriad a lleoliad y rhyddhau hwn ar 
staff yn arwyddocaol i’n cynllunio ar weithlu 
gweithredol ac i benderfyniadau am ein 
hystâd yng ngogledd orllewin y wlad. 

Mae’r IPCC hefyd yn ymwneud â nifer 
o ymchwiliadau amlwg yn deillio o 
fethiannau posibl yn ymateb yr heddlu i 
gam-drin rhywiol ar blant. Mae’r rhain yn 
ymchwiliadau mawr a chymhleth, yn aml 
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gyda chwynion hanesyddol a/ neu luosog ac 
atgyfeiriadau ar draws nifer o luoedd heddlu. 
Mae llawer ohonynt yn rhedeg yn gyfochrog 
â phrosesau troseddol neu’r goron. Mae’r 
adnoddau ar gyfer yr ymchwiliadau wedi 
cael eu tynnu o’n sefydliad presennol – ond, 
rydym yn monitro sut y mae hyn cael effaith 
ar ein gallu i gyflawni nifer gynyddol o 
ymchwiliadau annibynnol ar draws rhannau 
eraill o’r busnes. Rydym wedi wynebu 
anawsterau wrth recriwtio staff sydd â’r 
sgiliau neu’r profiad addas, yn arbennig yn y 
gogledd lle’r ydym yn cystadlu gyda nifer o 
gyrff eraill am nifer gyfyngedig o ymgeiswyr. 
Yn aml iawn bydd yr ymchwiliadau hyn yn 
gofyn am sgiliau arbenigol, swyddogaethau 
ymchwilio, ac yn ddwys o ran y defnydd o 
adnoddau. Rydym wedi datblygu ymagwedd 
strategol i ymateb i'r niferoedd mawr o 
ymchwiliadau cam-drin plant yn rhywiol yr 
ydym yn eu cynnal, gan gynnwys datblygu 
ein hyfforddiant penodol ein hunain yn 
cynnwys rhan-ddeiliaid allanol allweddol a 
chanolfan wybodaeth i staff sy’n gweithio ar 
yr ymchwiliadau hyn. Byddwn yn cysylltu’n 
glos gydag Ymchwiliad Annibynnol i gam
drin plant yn rhywiol ac Operation Hydrant 
(sy’n cydlynu ymateb yr heddlu i gam-drin 
rhywiol ar blant mewn sefydliadau yn y 
gorffennol). Mae’n parhau’n risg na allwn 
ragweld yn fanwl gywir y galw tebygol yn y 
dyfodol yn y maes hwn. Yn dilyn ymadawiad 
Cyfarwyddwr Hillsborough ym Mawrth 
2016, ac i gydnabod natur gymhleth, 
hanesyddol yn aml a graddfa fawr y mathau 
hyn o ymchwiliadau sy’n cael eu hatgyfeirio 
a’u gweithredu, rydym wedi ymateb trwy 
sefydlu Cyfarwyddiaeth, Ymchwiliadau 
Mawr newydd, gyda Chyfarwyddwr wedi ei 
benodi o’r newydd. Bydd y gyfarwyddiaeth 
yn rheoli ymchwiliad Hillsborough ac 

unrhyw gamau dilynol ac mae gennym 
oruchwyliaeth dros yr holl achosion cam
drin plant yn rhywiol. Mae’r gyfarwyddiaeth 
yn eistedd yn y Gyfarwyddiaeth 
Gweithrediadau ehangach, gan adrodd yn 
ôl i’r Prif Swyddog Gweithredol, a fydd yn 
parhau i gadeirio’r byrddau perthnasol o ran 
goruchwyliaeth. Mae datblygu a sefydlu’r 
gyfarwyddiaeth hon yn amcan busnes ar 
gyfer 2016/17. 

Gyda’r newidiadau sylweddol a llawer o 
gyfleoedd newydd i staff i gael dyrchafiad 
neu i ddargyfeirio i waith arall, mae wedi 
bod ac mae’n parhau yn her i gynnal y nifer 
o staff ymchwilio rheng flaen a’u sgiliau. 
Gwelwyd buddsoddiad sylweddol o ran 
amser ac adnoddau yn y broses recriwtio a 
chynefino a hyfforddi staff newydd. Bydd 
angen i hyn barhau trwy 2016/17. 

O ystyried y gostyngiad yn y gwaith 
apeliadau roedd angen, yn 2014/15, i 
leihau’r nifer o reolwyr gwaith achos ac 
uwch reolwyr gwaith achos. Datganwyd 
fod naw deg pump o aelodau o staff mewn 
perygl o golli eu swyddi. Ar ddiwedd yr 
ymarfer nid oedd rhaid diddymu swyddi 
unrhyw staff. Er gwaethaf hynny roedd peth 
ymyrraeth ac effaith negyddol ar forâl yn y 
tymor byr, gydag effaith yr ymarfer mewn 
perygl yn cael ei deimlo yn ein perfformiad 
ar waith apeliadau. Yn ddiweddar rydym 
wedi cwblhau adolygiad o’r broses a nodi 
nifer o wersi yn ymwneud â chyfathrebu ac 
ymgynghori â’r staff a effeithiwyd. 
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Er gwaethaf y sialensiau hyn, rydym wedi 
cyflawni’r prif darged a osodwyd gan yr 
Ysgrifennydd Cartref, y derbyniwyd ein 
cyllid ychwanegol ar ei gyfer yn bennaf – i 
agor rhwng 400 a 700 o ymchwiliadau 
annibynnol newydd eleni. Agorwyd 519 o 
ymchwiliadau annibynnol gennym yn ystod 
2015/16. Mae prydlondeb ymchwiliadau yn 
parhau yn her, er bod cyfartaledd hyd ein 
hymchwiliadau annibynnol wedi gostwng o 
294 o ddyddiau gwaith yn 2014/15 i 225 o 
ddyddiau gwaith yn 2015/16. Yn y flwyddyn 
ariannol hon rydym wedi cwblhau 259 
o ymchwiliadau annibynnol, dwywaith 
yn fwy na 2014/15. Mae panel rheoli 
achosion newydd yn canolbwyntio sylw yn 
llwyddiannus ar ymchwiliadau maith ac 
amlwg, gan alluogi i nifer gael eu symud 
ymlaen i’w cwblhau. Mae’r panel hefyd yn 
rhoi cyfle i’r uwch reolwyr ganolbwyntio 
ar risgiau ar sail thematig. Mae cynlluniau 
yn eu lle i ailadrodd y system o baneli 
cenedlaethol yn lleol fel bod materion sy’n 
cael eu codi mewn paneli lleol yn gallu cael 
eu symud ymlaen i’r panel cenedlaethol os 
oes risg sylweddol ymhlyg ynddynt. 

Un risg sylweddol yw y gall y pwyslais 
ar gyflawni nifer uwch o ymchwiliadau 
gael effaith niweidiol ar eu hansawdd. 
Sefydlwyd tîm adolygu ansawdd 
newydd yn rhan gyntaf y flwyddyn a 
bydd y prosesau ansawdd adolygedig 
yn parhau i gael eu hymwreiddio yn 
ystod 2016/17. Mae dull y tîm yn sicrhau 
bod ymchwiliadau yn cael eu hadolygu 
yn barhaus trwy gydol eu hoes i gael 
safonau uchel o’r dechrau, annog arfer 
da, a lleihau ail-lunio gwastraffus wrth 
ysgrifennu adroddiadau. Cyflwynwyd nifer 
o welliannau i brosesau hefyd. 

Mae’r nifer gynyddol o ymchwiliadau, a’r 
gostyngiad yn nifer y comisiynwyr wedi 
golygu bod rhaid dirprwyo rhai achosion at 
reolwyr gweithrediadau. Gwerthuswyd y 
dull hwn yn ddiweddar a dangoswyd nad 
yw wedi cael unrhyw effaith niweidiol ar 
ansawdd yr allbynnau. Ond, dangosodd y 
dystiolaeth y bydd y galw yn mynd tu hwnt 
i allu’r rheolwyr gweithrediadau presennol 
ac rydym felly wedi creu pedair swydd 
ychwanegol, sydd wedi eu llenwi erbyn 
hyn ynghyd â nifer o swyddi Arweinwyr 
Tîm Gweithredol ac ymchwilwyr. Deilliodd 
yr ymarfer hwnnw ar nifer o bryderon ac 
mae adolygiad o’r broses recriwtio ar y 
gweill yn awr i ddynodi unrhyw wersi ar 
gyfer ymarferion o’r fath yn y dyfodol. 

Mae risg bod y rhagolygon o allu’r IPCC 
ar ôl ehangu wedi eu seilio ar dybiaethau 
rhy optimistaidd am y math o achosion y 
byddem yn eu cymryd a’u cymhlethdod. 
Mae lefelau’r galw yn parhau yn anodd 
eu rhagweld, gyda saethu angheuol gan 
yr heddlu yn amrywio o ddim i bump 
dros y deng mlynedd diwethaf a’r nifer o 
atgyfeiriadau yn gyffredinol yn cynyddu. 
Yn benodol yng nghyswllt saethu angheuol 
gan yr heddlu, rydym wedi paratoi 
cyfarwyddyd adolygedig ar weithdrefnau 
ar ôl digwyddiad, a gynlluniwyd i atal 
trafod a chael y dystiolaeth orau. Mae’r 
cyfarwyddyd yn ystyried profiad o’r 
gorffennol a barn rhan-ddeiliaid. Er bod yr 
heddlu wedi symud beth o’r ffordd tuag at 
ein safbwynt ni, mae risgiau yn parhau o 
ran y derbyniad yn ymarferol os bydd ein 
cyfarwyddyd yn cael ei weithredu a phryd. 
Mae’r cyfarwyddyd hwn yn cael ei ystyried 
gan yr Ysgrifennydd Cartref ar hyn o bryd. 
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Ym mis Gorffennaf 2014, cyhoeddodd 
yr Ysgrifennydd Cartref ar y pryd dri 
o adolygiadau ac ymgynghoriadau 
cyhoeddus, y cyfrannodd yr IPCC atynt. Y 
pynciau oedd system ddisgyblu’r heddlu, 
chwythu'r chwiban yn yr heddlu, a system 
gwynion yr heddlu – gan gynnwys rôl, 
pwerau a chyllid yr IPCC. Mae’r adolygiad 
a gynigir i system gwynion yr heddlu a 
newidiadau llywodraethu, sydd i ddigwydd 
yn Hydref 2017, ynghyd â rhaglen ehangu 
sy’n uchelgeisiol yn barod yn her sylweddol 
i’r IPCC dros y ddwy flynedd nesaf. Mae 
amseriad y diwygiadau, ynghyd â’r angen 
i adolygu’r strwythur uwch, yn cynyddu’r 
risg y gall staff neu gomisiynwyr adael 
yr IPCC ac hefyd y bydd gwrthdaro yn 
digwydd rhwng buddiannau unigolion sy’n 
rhan o’r broses o lunio penderfyniadau a 
rhai’r sefydliad wrth symud ymlaen. Mae 
cynlluniau yn eu lle i liniaru’r risg hon. Mae’r 
rhain yn cynnwys ymestyn tymor yr holl 
gomisiynwyr naill ai hyd Fehefin 2018 neu 
hyd at y newidiadau llywodraethu fydd 
yn arwain at sefydlu Swyddfa Annibynnol 
Ymddygiad yr Heddlu (p’run bynnag 
fydd gyntaf). Mae’r broses o recriwtio 
Cyfarwyddwr Cyffredinol wedi dechrau. 

Rydym wedi gweithio yn glos gyda 
swyddogion y Swyddfa Gartref i ddylanwadu 
ar y diwygiadau i’r system gwynion ac i 
asesu effaith ymarferol y diwygiadau ar 
y system gwynion, yn ogystal ag unrhyw 
effaith ar weithrediadau’r IPCC a’r gofynion 
cyllido. Roedd hyn yn cynnwys, yn arbennig, 
y cynnig i gael gwared ar ymchwiliadau 
a reolir ac a oruchwylir, lle gwnaethom 
gyflwyno’r ddadl yn llwyddiannus dros 
rym i arwain adnoddau’r heddlu, pan 
fydd hyn yn ymateb mwy priodol nag 

ymchwiliad annibynnol gan ddefnyddio 
adnoddau’r IPCC. Mae llawer o’r newidiadau 
deddfwriaethol a gynigir yn adlewyrchu ein 
barn am y modd y gellid symleiddio’r system 
gwynion a chyflwyno pwerau newydd neu 
gryfach i’r IPCC i gynyddu hyder y cyhoedd. 
Rydym hefyd yng nghamau cyntaf cynllunio 
ar gyfer ymestyn awdurdodaeth yr IPCC yng 
nghyswllt gwasanaethau heddlu a thân 
sydd wedi cyfuno a’r Awdurdod Gangfeistri 
a Cham-drin Gweithwyr. 

Effeithiolrwydd y Polisi Chwythu’r Chwiban 

Diweddarwyd Polisi Chwythu’r Chwiban 
yr IPCC yn unol â’i gylch adolygu bob tair 
blynedd. Rhan o’r adolygiad oedd newid 
yr enw i’r Polisi Codi Pryderon. Roedd 
cyhoeddi’r polisi wedi ei ddiweddaru yn rhoi 
cyfle i atgoffa staff am ddarpariaethau’r 
Polisi petai ganddynt bryderon am 
ymddygiad cydweithwyr ar unrhyw bryd. 
Yn ystod 2015/16 ni chodwyd unrhyw 
bryderon gan staff trwy ddefnyddio’r 
gweithdrefnau chwythu’r chwiban. 
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Swyddog Cyfrifyddu 

Fel Prif Weithredwraig a Swyddog 
Cyfrifyddu’r IPCC, mae gennyf gyfrifoldeb 
personol dros gynnal system gadarn 
o lywodraethu, rheolaeth fewnol a 
rheoli risg i gefnogi’r broses o gyflawni 
swyddogaethau’r IPCC dan Ddeddf 
Diwygio'r Heddlu 2002 a deddfwriaeth 
berthnasol arall, a nodau ac amcanion 
y Comisiwn, tra'n diogelu'r cronfeydd 
cyhoeddus ac asedau sefydliadol. 

Mae fy adolygiad yn rhannol seiliedig 
ar waith ein harchwilwyr mewnol sydd 
wedi darparu sicrwydd dangosol ar lefel 
gymedrol am y flwyddyn gyfan, yn seiliedig 
ar y gwaith a wnaed ganddynt. Diffinnir 
sicrwydd cymedrol ganddynt fel: 

Mae cryfderau sydd yn y systemau 
rheoli, risg a gwybodaeth yn gorbwyso’r 
gwendidau. Er bod angen gwella mewn 
meysydd penodol, yn gyffredinol mae’r 
systemau yn gweithio’n effeithiol. 

Dywed Pennaeth Archwilio Mewnol yr 
IPCC; ‘I gynnal y lefel hwn o sicrwydd, 
rhaid rhoi sylw i gryfhau rheolaeth fewnol 
ymhellach a’r llinellau sicrhau cyntaf ac 
ail; gan alluogi’r sefydliad i fod yn y sefyllfa 
orau ar gyfer newidiadau llywodraethu 
a deddfwriaethol yn y dyfodol a’r 
posibilrwydd y bydd ei gylch gorchwyl yn 
cael ei ehangu yng nghyswllt yr Awdurdod 
Gangfeistri a Cham-drin Gweithwyr a’r 
Gwasanaeth Tân.’ 

Yn ystod archwiliad mewnol yn ddiweddar, 
fodd bynnag, daeth tystiolaeth i’r amlwg 
o enghraifft o dwyll ymddangosiadol. 
Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod y twyll 
ymddangosiadol wedi ei gyflawni gan 
un unigolyn oedd yn gallu manteisio ar 
safle unigryw yn y sefydliad i gael mantais 
bersonol. Cymrwyd y camau o wahardd 
a chael gwared ar gyswllt â’r system ar 
unwaith, ymddiswyddodd yr unigolyn, ac 
mae’r camau tymor canolig o ymchwilio 
a mesur y twyll ymddangosiadol a’r 
methiant o ran dulliau rheoli wedi 
digwydd. Rhoddwyd adroddiad am y 
digwyddiad i’r heddlu a chymerwyd 
camau i adolygu dulliau rheoli mewnol 
eraill i chwilio am wendidau. Yn dilyn 
erlyniad ar ôl diwedd y flwyddyn dan sylw, 
collfarnwyd yr unigolyn dan sylw am dwyll, 
ac mae’r swm wedi cael ei adfer erbyn hyn. 

Ar ôl y flwyddyn rydym wedi canfod 
gwendidau yng ngweithrediad rhai o’n 
prosesau cwynion mewnol. Rydym wedi 
dynodi ffyrdd i wella’r system, i sicrhau bod 
ein prosesau’r un mor effeithiol ac eto mor 
effeithlon â phosibl, ac rydym yn gweithio ar 
hyn o bryd i weithredu’r gwelliannau yma. 

Fy marn i yw y bydd angen adolygu ac 
addasu’r rheoliadau ymhellach wrth i’r 
sefydliad drosi i’r strwythur llywodraethu 
newydd. 

Lesley Longstone 
Prif Weithredwraig a Swyddog Cyfrifyddu 
28 Chwefror 2017 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 

61 

Cofnodion presenoldeb y Comisiwn a’r Pwyllgor 

Comisiwn Pwyllgor Archwilio a Risg 

22 Ebr 3 Meh 9 Medi 4 Tach  3 
Chwef 

19 Meh 22 
Hydref 

28 Ion 24 
Mawrth 

Y Fonesig Anne 
Owers 

1 1 1 1 1 

David Bird 1 1 1 1 1 Ymddih 1 Ymddih 1 

Cindy Butts 1 Ymddih 1 1 1 

Derrick Campbell 1 1 1 1 1 

Rachel Cerfontyne 1 1 1 1 Ymddih 

Mary Cuneen 1 1 Ymddih 1 1 

James 
Dipple-Johnstone 

1 1 1 Nodyn 
1 

Ruth Evans 1 Nodyn 
2 

Sarah Green 1 1 1 1 1 

Carl Gumsley 1 1 1 1 1 

Jennifer Izekor 1 1 1 1 Ymddih 

Tim Robinson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kathryn Stone 1 1 Ymddih 1 Ymddih Ymddih Nodyn 
3 

Jonathan Tross 1 Nodyn 
4 

Sue Whelan-Tracy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jan Williams 1 1 1 1 1 1 1 1 Ymddih 

Cyfanswm 16/16 13/14 12/14 13/13 10/12 3/5 4/5 3/4 3/4 

Cyfartaledd 100% 92.9% 85.7% 100% 83.3% 60% 80% 75% 75% 

Nodyn 1 – Gadawodd yr IPCC Medi 2015 
Nodyn 2 – Daeth ei dymor i ben Mai 2015 
Nodyn 3 – Gadawodd yr IPCC yn Ionawr 2016 
Nodyn 4 – Daeth ei dymor i ben Mai 2015 
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Adroddiad cydnabyddiaeth a staff 

Polisi cydnabyddiaeth 

Mae’r IPCC yn anelu at sicrhau bod y 
pecynnau cydnabyddiaeth a gynigir 
ganddo yn gystadleuol. Fe’u cynllunnir i 
ddenu, cadw a chymell uwch weithredwyr 
a gweithwyr eraill. Dirprwyodd y Comisiwn 
yr awdurdod i gytuno ar y strategaeth 
cyflog a gwobrwyo staff a chylch cyflog 
blynyddol y staff i’r Pwyllgor Pobl ac 
Adnoddau Dynol. Mae’r Pwyllgor hefyd yn 
ystyried ac yn cytuno ar argymhellion y 
Brif Weithredwraig ar ddatblygiad cyflog a 
dyfarniadau bonws i bob cyfarwyddwr. 

Mae’r IPCC yn gweithio o fewn canllawiau 
polisi’r Llywodraeth ar gyfer cyflog y 
sector cyhoeddus ar gyfer y flwyddyn 
bresennol a blynyddoedd y dyfodol 
ac mae’n dilyn argymhellion y Corff 
Adolygu Cyflogau Uwch i gyfarwyddwyr 
a chomisiynwyr. Mae cydnabyddiaeth y 
Cadeirydd wedi cynyddu bob blwyddyn yn 
ôl dyfarniadau cyflog sylfaenol cyfartalog 
band tâl Gwasanaeth Sifil Uwch 2. Mae 
cydnabyddiaeth Comisiynwyr wedi 
cynyddu bob blwyddyn yn ôl dyfarniadau 
cyflog sylfaenol cyfartalog band tâl 
Gwasanaeth Sifil Uwch 1. 

Contractau gwasanaeth 

Penodir Cadeirydd yr IPCC gan y Goron am 
gyfnod o bum mlynedd, a gall Ei Mawrhydi 
derfynu’r swydd heb unrhyw rybudd. 
Penodwyd y Fonesig Anne Owers yn 
Gadeirydd yr IPCC o 2 Ebrill 2012 yn unol 
â chyngor y Prif Weinidog a'r Ysgrifennydd 
Cartref. Fel rheol penodir comisiynwyr am 

gyfnod sefydlog o dair i bum mlynedd, a 
gall gael ei ymestyn gyda chymeradwyaeth 
yr Ysgrifennydd Cartref. 

Penodwyd y Brif Weithredwraig dan 
gytundeb secondiad gyda’r Adran Addysg 
oedd yn dod i ben ar 31 Mawrth 2017. Mae’r 
IPCC yn talu i’r adran am ei chydnabyddiaeth 
a’i chostau cysylltiedig, gan gynnwys TAW. 

Y Brif Weithredwraig sy’n penodi 
cyfarwyddwyr. Fel arfer nid oes cyfnod 
penodol i’w contractau ac maent yn 
derfynadwy ar hyd at chwe mis o rybudd 
gan yr IPCC. Mae dau eithriad, Ian Todd 
a Tim Bianek, y mae gan y ddau ohonynt 
gontractau tymor sefydlog yn dod i ben 
30 Medi 2017. Byddai terfyniad cynnar i 
Gyfarwyddwyr neu’r Brif Weithredwraig, 
am resymau ar wahân i gamymddwyn, yn 
arwain at dalu iawndal i’r unigolyn o dan 
Gynllun Iawndal y Gwasanaeth Sifil. 

Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth 
i bob comisiynydd ac uwch reolwr 

Mae'r wybodaeth yn y tablau 
cydnabyddiaeth isod yn cydymffurfio â 
Hysbysiad Pensiwn Cyflogwr (452) ac 
mae’n rhoi manylion am gydnabyddiaeth 
a buddiannau pensiwn comisiynwyr, y Brif 
Weithredwraig ac uwch reolwyr yr IPCC ac 
mae’n cael ei archwilio. 
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Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth 
Archwiliwyd y tabl hwn. 

Comisiynwyr Cyflog 

2015/16 

£’000 

Cyflog 

2014/15 

£’000 

Buddiannau 
pensiwn 

2015/16 

£ 

Buddiannau 
pensiwn 

2014/15 

£ 

Cyfanswm 
cydnabyddiaeth 

2015/16 

£’000 

Cyfanswm 
cydnabyddiaeth 

2014/15 

£’000 

Anne Owers 
(Cadeirydd) 

60-65 85-90 – – 60-65 85-90 

Rachel Cerfontyne 95-100 95-100 39,000 37,000 135-140 135-140 

Sarah Green 95-100 95-100 42,000 56,000 155-160 155-160 

Carl Gumsley 75-80 65-70 30,000 25,000 105-110 90-95 

Cindy Butts 80-85 80-85 33,000 31,000 110-115 110-115 

Jennifer Izekor 80-85 80-85 33,000 31,000 110-115 110-115 

Mary Cunneen 80-85 80-85 40,000 55,000 135-140 130-135 

Kathryn Stone 
(gadawodd 15 Ion 
2016) 

60-65 
(80-85)* 

55-60 26,000 22,000 80-85 80-85 

James Dipple-
Johnstone 
(gadawodd 11 
Medi 2015) 

35-40 
(80-85)* 

80-85 17,000 – 75-80 80-85 

Derrick Campbell 80-85 80-85 32,000 30,000 110-115 110-115 

Jan Williams 80-85 80-85 – – 80-85 80-85 

Sue Whelan-Tracy 
(Comisiynydd 
anweithredol) 

10-15 20-25 – – 10-15 20-25 

David Bird 
(Comisiynydd 
anweithredol) 

5-10 5-10 – – 5-10 5-10 

Tim Robinson 
(Comisiynydd 
anweithredol, 
dechreuodd 20 Ebr 
2015) 

5-10 – – – 5-10 – 

Jonathan Tross 
(Comisiynydd 
anweithredol, 
gadawodd 27 Mai 
2015) 

0-5 5-10 – – 0-5 5-10 

Ruth Evans 
(Comisiynydd 
anweithredol, 
gadawodd 31 Mai 
2015) 

0-5 10-15 – – 0-5 10-15 

* Cyfatebol i flwyddyn gyfan. 
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Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth 
Archwiliwyd y tabl hwn. 

Uwch 
reolwyr 

Cyflog 

2015/16 

£’000 

Cyflog 

2014/15 

£’000 

Taliadau bonws 

2015/16 

£’000 

Taliadau bonws 

2014/15 

£’000 

Lesley Longstone 135-40 75-80 15-20 – 

Nick Hawkins 
Prif Swyddog Gweithredol 
(gadawodd 30 Medi 2015) 

60-65 
(125-130)† 

70-75 – – 

Ian Todd 
Prif Swyddog Gweithredol 
(dechreuodd 26 Hydref 2015) 

55-60 
(125-130)† 

– – – 

Mike Benbow 
Cyfarwyddwr, Hillsborough 
(gadawodd 31 Mawrth 2016) 

100-105 95-100 – – 

Kathie Cashell 
Cyfarwyddwr, Strategaeth ac Effaith 

100-105 50-55 – – 

David Knight 
Cyfarwyddwr, Gweithrediadau 
(Cyfarwyddwr Gweithredol, 
Strategaeth ac Effaith o 15 Chwefror 
2016) 

100-105 90-95 – – 

Kevin Woodrow 
Cyfarwyddwr, Adnoddau 

100-105 100-105 – – 

Tim Bianek 
Cyfarwyddwr, Newid 

95-100 25-30 – – 

Julian Blazeby 
Cyfarwyddwr, Gweithrediadau Mawr 
(dechreuodd 1 Mawrth 2016) 

5-10 
(100-105)† 

– – – 

† Cyfatebol i flwyddyn gyfan. 
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Buddiannau 
mewn da* 

2015/16 

£ 

Buddiannau 
mewn da 

2014/15 

£ 

Buddiannau 
pensiwn 

2015/16 

£ 

Buddiannau 
pensiwn 

2014/15 

£ 

Cyfanswm 
cydnabyddiaeth 

2015/16 

£’000 

Cyfanswm 
cydnabyddiaeth 

2014/15 

£’000 

– – 41,000 17,000 195-200 90–95 

– – 48,000 54,000 110-115 125-130 

– – 22,000 – 75–80 – 

60,900 41,000 29,000 23,000 190-195 160-165 

– – 38,000 23,000 140-145 75–80 

39,000 – 110,000 70,000 250-255 160-165 

38,000 48,800 29,000 132,000 165-170 280-285 

– – 57,000 7,000 150-155 35-40 

3,900 – – – 10-15 – 

*	 Mae’n ofynnol i uwch reolwyr deithio i swyddfeydd IPCC i gyflawni eu dyletswyddau. Pan, oherwydd natur y tasgau 
a gyflawnir ac amlder y teithio, y bydd y rhain yn cael eu hystyried yn weithle parhaol yna ni ellir tynnu’r costau 
teithio dan Adran 338 ITEPA 2003. Telir am gostau teithio, heblaw i’r fan lle maent yn gweithio, gan yr IPCC a 
rhoddir adroddiad amdano fel budd mewn da. 
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Cyflog 

Mae hyn yn cynnwys cyflog gros; cyflog 
ar sail perfformiad; goramser; hawliau a 
gedwir i bwysoliad Llundain neu lwfansau 
Llundain; lwfansau recriwtio a chadw staff; 
lwfansau swyddfa breifat ac unrhyw lwfans 
arall i’r graddau ei fod yn drethadwy yn y 
DU. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar 
daliadau cronnol a wneir gan yr IPCC ac fe’u 
cofnodir felly yn y cyfrifon hyn. 

Bonysau 

Mae bonws y Brif Weithredwraig a 
gofnodir ar gyfer 2015/16 yn y tabl 
ffigwr cyfanswm sengl o gydnabyddiaeth 
(tudalen 64) am waith a gwblhawyd 
yn 2014/15. Bydd ei bonws am waith a 
gwblhawyd yn 2015/16 yn cael ei gynnwys 
yn y tabl ar gyfer 2016/17. 

Taliadau a wnaethpwyd i gyfarwyddwyr o 
dan gynllun iawndal y gwasanaeth sifil 

Yn ystod 2015/16, gwnaed un taliad o 
£49k i gyfarwyddwr dan gynllun iawndal 
y gwasanaeth sifil. Gwnaed y taliad i Mike 
Benbow. 

Buddiannau mewn da 

Mae’n ofynnol i uwch reolwyr deithio 
i swyddfeydd IPCC i gyflawni eu 
dyletswyddau. Pan, oherwydd natur y 
tasgau a gyflawnir ac amlder y teithio, 
y bydd y rhain yn cael eu hystyried yn 
weithle parhaol yna ni ellir tynnu’r costau 
teithio dan Adran 338 ITEPA 2003. Telir am 
gostau teithio, heblaw i’r fan lle maent yn 
gweithio, gan yr IPCC a rhoddir adroddiad 
amdano fel budd mewn da. 

Buddiannau pensiwn 

Mae’r comisiynwyr a'r holl staff yn gymwys 
i gael aelodaeth o Brif Gynllun Pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil. 

Mae rhai o gyn-gomisiynwyr yr IPCC a’r 
staff a fu’n aelodau o Awdurdod Cwynion 
yr Heddlu (PCA) yn aelodau o gynllun 
pensiwn ‘cyffelyb’ (BBA) yn lle bod yn 
aelodau o gynllun Pensiwn y Gwasanaeth 
Sifil. Mae’r IPCC yn gyfrifol am ariannu 
buddiannau pensiwn yn y dyfodol. 

Mae’r wybodaeth yn y tablau buddiannau 
pensiwn isod yn rhoi manylion ynglŷn 
â buddion pensiwn comisiynwyr, y Brif 
Weithredwraig a’r cyfarwyddwyr ac mae’n 
destun i archwiliad. 

Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil 

Darperir buddiannau pensiwn drwy 
drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. O 
1 Ebrill 2015 cyflwynwyd cynllun pensiwn 
newydd i weision sifil – y Cynllun Pensiwn 
Gweision Sifil ac Eraill neu alpha, sy’n rhoi 
buddion ar sail cyfartaledd gyrfa gydag 
oedran pensiwn arferol yn cyfateb i Oedran 
Pensiwn y Wladwriaeth yr aelod (neu 65 
os yw’n uwch). O 1 Ebrill 2015, bydd yr 
holl weision sifil a benodir o’r newydd a 
mwyafrif y rhai sydd eisoes yn y gwasanaeth 
yn ymuno ag alpha. Cyn y dyddiad hwnnw, 
roedd gweision sifil yn rhan o Brif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Mae 
pedair adran i’r PCSPS: tri yn rhoi buddion 
ar sail cyflog terfynol (classic, premium neu 
classic plus) gydag oedran pensiwn arferol o 
60; ac un yn rhoi buddion ar sail gyrfa gyfan 
(nuvos) gydag oedran pensiwn arferol o 65. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

67 

Nid ariennir y trefniadau statudol hyn, a 
thelir cost buddiannau gan arian y mae’r 
Senedd yn pleidleisio arno bob blwyddyn. 
Caiff pensiynau sy’n daladwy o dan y 
cynlluniau classic, premium, classic plus 
nuvos ac alpha eu cynyddu’n flynyddol yn 
unol â deddfwriaeth cynyddu pensiynau. 
Arhosodd aelodau o’r PCSPS oedd o fewn 
deng mlynedd o’u hoedran pensiwn arferol 
ar 1 Ebrill 2012 yn y PCSPS ar ôl 1 Ebrill 2015. 
Bydd y rhai oedd rhwng deng mlynedd 
ag 13 mlynedd a phum mis i’w hoedran 
pensiwn arferol ar 1 Ebrill 2012 yn symud 
i alpha rywbryd rhwng 1 Mehefin 2015 
a 1 Chwefror 2022. Bydd yr holl aelodau 
sy’n symud i alpha yn gweld eu buddion 
PCSPS yn cael eu ‘bancio’, gyda’r rhai gyda 
buddion cynharach yn un o’r adrannau 
cyflog terfynol o’r PCSPS yn cael y buddion 
hynny wedi eu seilio ar eu cyflog terfynol 
pan fyddant yn gadael alpha. (Mae’r ffigyrau 
pensiwn a ddyfynnir ar gyfer swyddogion 
yn dangos y pensiwn a enillwyd yn y PCSPS 
neu alpha – fel sy’n briodol. Pan fydd gan 
y swyddog fuddion yn y PCSPS ac alpha 
y ffigwr a ddyfynnir yw gwerth cyfun eu 
buddion yn y ddau gynllun.) Gallai aelodau 
a ymunodd ers Hydref 2002 ddewis naill ai’r 
trefniant buddiant diffiniedig priodol neu 
bensiwn cyfranddeiliaid ‘prynu arian’ gyda 
chyfraniad gan y cyflogwr (cyfrif pensiwn 
partneriaeth). 

Mae cyfraniadau’r gweithiwr ar sail cyflog 
ac yn amrywio rhwng 3% a 8.05% o enillion 
pensiynadwy ar gyfer y cynllun classic (ac 
aelodau o alpha a oedd yn aelodau o classic 
yn union cyn ymuno ag alpha) a rhwng 
4.6% a 8.05% i aelodau premium, classic 
plus, nuvos a phob aelod arall o alpha. Mae 
buddiannau yn y cynllun classic yn cronni 
ar raddfa o 1/80 o’r enillion pensiynadwy 

terfynol am bob blwyddyn o wasanaeth. 
Yn ogystal, telir cyfandaliad sy’n cyfateb 
i werth tair blynedd o bensiwn ar adeg 
ymddeol. Ar gyfer y cynllun premium, 
mae’r buddiannau yn cronni ar raddfa o 
1/60 o’r enillion pensiynadwy terfynol am 
bob blwyddyn o wasanaeth. Yn wahanol i'r 
cynllun classic, nid oes unrhyw gyfandaliad 
awtomatig. Mae classic plus yn ei hanfod 
yn gynllun hybrid gyda buddiannau ar 
gyfer gwasanaeth cyn 1 Hydref 2002 yn 
cael eu cyfrifo'n fras fel y cynllun classic 
a buddiannau ar gyfer gwasanaeth o fis 
Hydref 2002 fel y cynllun premium. O ran y 
cynllun nuvos, mae aelod yn cronni pensiwn 
yn seiliedig ar ei enillion pensiynadwy yn 
ystod ei gyfnod fel aelod o’r cynllun. Ar 
ddiwedd blwyddyn y cynllun (31 Mawrth) 
caiff cyfrif pensiwn a enillwyd yr aelod ei 
gredydu â 2.3% o’i enillion pensiynadwy yn 
ystod blwyddyn honno’r cynllun a chaiff y 
pensiwn a gronnwyd ei uwchraddio yn unol 
â’r ddeddfwriaeth cynyddu pensiynau. Mae 
buddion yn alpha yn cynyddu mewn modd 
tebyg i nuvos, ac eithrio bod y raddfa grynhoi 
yn 2.32%. Ym mhob achos gall aelodau 
ddewis ildio pensiwn am gyfandaliad hyd at 
y terfynau a nodir gan Ddeddf Cyllid 2004. 

Mae’r cyfrif pensiwn partneriaeth yn 
drefniant pensiwn cyfranddeiliaid. Mae’r 
cyflogwr yn gwneud cyfraniad sylfaenol o 
rhwng 3% a 12.5% hyd at 30 Medi 2015 ac 
8% a 14.75% o 1 Hydref 2015 (yn dibynnu 
ar oedran yr aelod) i gynnyrch pensiwn 
rhan-ddeiliaid a ddewisir gan y gweithiwr 
o blith panel o ddarparwyr. Nid oes rhaid 
i’r gweithiwr gyfrannu, ond os bydd yn 
cyfrannu, bydd y cyflogwr yn gwneud 
cyfraniad cyfatebol hyd at derfyn o 3% o’r 
cyflog pensiynadwy (yn ogystal â chyfraniad 
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sylfaenol y cyflogwr). Mae cyflogwyr 
hefyd yn cyfrannu 0.8% pellach o’r cyflog 
pensiynadwy hyd at 30 Medi 2015 ac 0.5% o 
gyflog pensiynadwy o 1 Hydref 2015 i dalu 
cost yswiriant buddiannau risg a ddarperir 
yn ganolog (marwolaeth wrth weithio ac 
ymddeoliad o ganlyniad i salwch). 

Y pensiwn cronedig a ddyfynnir yw’r 
pensiwn y mae hawl gan aelod ei gael pan 
fydd yn cyrraedd oedran pensiwn, neu ar 
unwaith pan fydd yn rhoi’r gorau i fod yn 
aelod gweithredol o’r cynllun os yw eisoes 
wedi cyrraedd oedran pensiwn neu dros 
oedran pensiwn. Oedran pensiwn yw 60 
oed ar gyfer aelodau o gynlluniau classic, 
premium a classic plus, a 65 oed ar gyfer 
aelodau o gynllun nuvos, a’r hynaf o 65 
oed neu oedran pensiwn y wladwriaeth i 
aelodau alpha. (Mae’r ffigyrau pensiwn a 
ddyfynnir ar gyfer swyddogion yn dangos 
y pensiwn a enillwyd yn y PCSPS neu alpha 
– fel sy’n briodol. Pan fydd gan y swyddog 
fuddion yn y PCSPS ac alpha y ffigwr a 
ddyfynnir yw gwerth cyfun eu buddion yn 
y ddau gynllun, ond sylwer y gall rhannau 
o’r pensiwn hwnnw fod yn daladwy o 
oedrannau gwahanol.) 

Ceir rhagor o fanylion am drefniadau 
pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar y wefan 
www.civilservicepensionscheme.org.uk 

Gwerthoedd Trosglwyddo Cyfwerth ag 
Arian Parod 

Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag 
Arian Parod (CETV) yw gwerth cyfalaf 
buddiannau cynllun pensiwn a aseswyd 
gan actwari a gronnir gan aelod ar adeg 
benodol. Y buddiannau a gaiff eu prisio yw’r 
buddiannau a gronnwyd gan yr aelod ac 

unrhyw bensiwn i’w briod sy’n daladwy o’r 
cynllun. Mae CETV yn daliad a wneir gan 
gynllun pensiwn neu drefniant i ddiogelu 
buddiannau pensiwn mewn cynllun neu 
drefniant pensiwn arall pan fo’r aelod yn 
gadael y cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r 
buddiannau a gronnwyd yn eu cynllun 
blaenorol. Mae a wnelo’r ffigyrau pensiwn a 
ddangosir â’r buddiannau y mae’r unigolyn 
wedi eu cronni o ganlyniad i’w aelodaeth 
gyfan o’r cynllun pensiwn, ac nid dim ond 
y cyfnod a dreuliwyd mewn uwch swydd y 
mae’r datgeliad yn gymwys iddo. 

Mae’r ffigyrau yn cynnwys gwerth unrhyw 
fuddiant pensiwn mewn cynllun neu 
drefniant arall y mae’r unigolyn wedi’i 
drosglwyddo i drefniadau pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil. Maent hefyd yn cynnwys 
unrhyw fuddiannau pensiwn ychwanegol 
a gronnir i’r aelod o ganlyniad i brynu 
buddiannau pensiwn ychwanegol a 
delir gan yr aelod ei hun. Cyfrifir CETV yn 
unol â Rheoliadau (Diwygio) Cynlluniau 
Pensiwn Galwedigaethol (Gwerthoedd 
Trosglwyddo) 2008 ac nid ydynt yn ystyried 
unrhyw ostyngiad gwirioneddol neu bosibl 
i’r buddiannau sy’n deillio o Dreth Lwfans 
Gydol Oes a allai fod yn ddyledus pan 
gymerir buddiannau pensiwn. 

Cynnydd gwirioneddol mewn CETV 

Mae hwn yn adlewyrchu’r cynnydd o ran 
CETV a ariennir gan y cyflogwr. Nid yw’n 
cynnwys y cynnydd o ran pensiwn a gronnir 
o ganlyniad i chwyddiant, y cyfraniadau 
a delir gan y gweithiwr (gan gynnwys 
gwerth unrhyw fuddiannau a drosglwyddir 
o gynllun neu drefniant pensiwn arall), ac 
mae’n defnyddio ffactorau prisio’r farchnad 
gyffredin ar gyfer dechrau a diwedd y cyfnod. 

www.civilservicepensionscheme.org.uk
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Archwiliwyd y tabl hwn. 

Buddiannau pensiwn 

Comisiynwyr Pensiwn a 
gronnwyd ar 

oedran 
pensiwn ar 
31/3/16 a’r 
cyfandaliad 
cysylltiedig 

£’000 

Cynnydd 
gwirioneddol 

mewn pensiwn 
a chyfandaliad 
cysylltiedig ar 

oedran pensiwn 

£’000 

CETV ar 
31 Mawrth 2016 

£’000 

CETV ar 
31 Mawrth 2015 

£’000 

Cynnydd 
/ (lleihad) 

gwirioneddol 
mewn CETV 

£’000 

Rachel 
Cerfontyne 

15-20 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

235 183 23 

Sarah Green 15-20 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

246 198 20 

Carl Gumsley 0-5 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

38 17 13 

Cindy Butts 5-10 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

67 43 12 

Jennifer Izekor 5-10 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

79 51 15 

Mary Cunneen 25-30 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

374 309 9 

Kathryn Stone 0-5 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

17 16 (5) 

James Dipple-
Johnstone 

15-20 
50-55 

Cyfandaliad 

0-5 
0-5 

Cyfandaliad 

232 219 5 

Derrick Campbell 15-20 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

234 195 11 
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Buddiannau pensiwn 

Uwch reolwyr Pensiwn a 
gronnwyd ar 

oedran pensiwn 
ar 31/3/16 a’r 

cyfandaliad 
cysylltiedig 

£’000 

Cynnydd 
gwirioneddol 

mewn pensiwn 
a chyfandaliad 
cysylltiedig ar 

oedran pensiwn 

£’000 

CETV ar 
31 Mawrth 2016 

£’000 

CETV ar 
31 Mawrth 2015 

£’000 

Cynnydd 
/ (lleihad) 

gwirioneddol 
mewn CETV 

£’000 

Lesley Longstone 50-55 
150-155 

Cyfandaliad 

0-5 
5-10 

Cyfandaliad

 942 834 31 

Nick Hawkins 
Prif Swyddog 
Gweithrediadau 
(gadawodd 30 
Medi 2015) 

25-30 
75-80 

Cyfandaliad 

0-5 
5-10 

Cyfandaliad 

538 470 43 

Ian Todd* 
Prif Swyddog 
Gweithrediadau 
(dechrau 26 Hyd 
2015) 

0-5 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

12 – 8 

Mike Benbow 
Cyfarwyddwr, 
Hillsborough 
(gadawodd 31 
Mawrth 2016) 

15-20 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

320 300 25 

Kathie Cashell 
Cyfarwyddwr, 
Strategaeth ac 
Effaith 

10-15 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

107 77 8 

David Knight 
Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau 
(Cyfarwyddwr 
Gweithredol, 
Strategaeth ac 
Effaith o 
15 Chwef 2016) 

35-40 
115-120 

Cyfandaliad 

0-5 
15-20 

Cyfandaliad 

782 626 92 

Kevin Woodrow 
Cyfarwyddwr, 
Adnoddau 

25-30 
90-95 

Cyfandaliad 

0-5 
0-5 

Cyfandaliad 

614 541 24 

Tim Bianek 
Cyfarwyddwr, 
Newid 

15-20 
Dim cyfandaliad 

0-5 
Dim cyfandaliad 

279 221 30 

* Mae’r pensiwn a grynhowyd i Ian Todd am wasanaeth yn yr IPCC yn unig. 
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Iawndal am ymddeol yn gynnar neu golli 
swydd 

Archwiliwyd yr adran hon. 

Dim. 

Taliadau i gyn-gyfarwyddwyr 

Archwiliwyd yr adran hon. 

Dim 

Datgeliad cyflog teg 

Archwiliwyd yr adran hon. 

Mae’n ofynnol i gyrff sy’n adrodd 
ddatgelu’r berthynas rhwng 
cydnabyddiaeth y cyfarwyddwr sy’n 
derbyn y cyflog uchaf a chydnabyddiaeth 
ganolrif y gweithlu. 

Y cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf 
yn yr IPCC yw’r Brif Weithredwraig. Ei 
chydnabyddiaeth ar fand yn y flwyddyn 
ariannol 2015/16 oedd £155,000– 
£160,000 (2014/15, £135,000-£140,000). 
Roedd hyn 5.1 gwaith (2014/15, 3.9 
gwaith) y gydnabyddiaeth ganolrif i’r 
gweithlu, oedd yn £31,113, (2014/15, 
£33,775). 

Yn 2015/16 ni dderbyniodd unrhyw 
weithiwr gydnabyddiaeth oedd yn fwy na’r 
cyfarwyddwr a dderbyniodd y cyflog uchaf 
(2014/15, 0). Telir y staff ar draws 13 ystod 
cyflog sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol a’u 
sgôr gwerthuso swydd (JE). Dangosir eu 
sgôr a’r cyflog ar gyfradd mynediad yn y 
tabl isod. 

Sgôr Cyfradd 
Gwerthuso mynediad 
Swydd 

16 66,600 

15 58,274 

14 52,442 

13 43,685 

12 35,855 

11 30,805 

10 27,876 

9 25,000 

8 23,300 

7 21,600 

6 19,100 

5 16,260 

Prentis 13,000 

Staff gwasanaeth sifil uwch yn ôl band 

Band 

SCS2 2 

SCS1 6 

Cyfanswm 8 
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Niferoedd staff a chostau 

Archwiliwyd yr adran hon. 

Mae’r tabl canlynol yn dangos y nifer cyfartalog o bobl gyfwerth ag amser llawn a 
gyflogwyd yn ystod y flwyddyn. Mae staff parhaol yn cynnwys staff ar gontractau tymor 
sefydlog sydd fel arfer yn 12 mis o hyd. Mae staff eraill yn cynnwys staff dros dro a staff 
ar secondiad o’r tu allan. 

Mae mwyafrif y staff eraill yn staff dros dro a gadwyd ar gyfer ein hymchwiliad i 
drychineb Hillsborough. 

Rhif cyfartalog 2015/16 2014/15 

Parhaol 830 766 

Arall  60  23 

Cyfanswm 890 789 

Mae’r tabl canlynol yn dangos cost y staff a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn. Mae staff 
parhaol yn cynnwys staff ar gontractau tymor sefydlog sydd fel arfer yn 12 mis o hyd. 
Mae staff eraill yn cynnwys staff dros dro a staff ar secondiad o’r tu allan. Mae’r costau ar 
ôl adenillion yng nghyswllt secondiadau allanol (2015/16 dim, £63,000 yn 2014/15). 

Costau staff  2015/16 

£’000 

Staff parhaol 

2015/16 

£’000 

Arall 

2015/16 

£’000 

Cyfanswm 

2014/15 

£’000 

Cyfanswm 

Cyflogau a thâl 29,373 3,581 32,954 26,911 

Cost nawdd cymdeithasol 2,452 – 2,452 2,031 

Cyfraniadau pensiwn 5,673 – 5,673 4,164 

Is gyfanswm 37,498 3,581 41,079 33,106 

Llai: adenillion yng nghyswllt 
secondiadau allanol 

- – – – 

Costau net holl staff arall 37,498 3,581 41,079 33,106 

Mae staff parhaol yn cynnwys staff ar gontractau tymor sefydlog sydd fel arfer yn 12 mis 
o hyd. Ymhlith costau staff eraill mae staff dros dro a staff ar secondiad o’r tu allan. 

Bu cynnydd cyflog o 1 y cant yn ystod 2015/16 ar gyfer staff a chomisiynwyr. 
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Cyfansoddiad y staff 

Mae’r IPCC yn ymroddedig i sicrhau bod dynion a menywod yn gallu cyrraedd eu 
potensial llawn yn y sefydliad. Mae’r tabl canlynol yn rhoi dadansoddiad o’r cyfrif o bob 
rhyw oedd yn gyfarwyddwyr, uwch weision sifil neu gyfatebol a gweithwyr cyflogedig ar 
31 Mawrth 2016. 

Cyfansoddiad Benyw Gwryw 

Uwch weision sifil neu gyfatebol 2 6 

Staff eraill 515 354 

Cyfanswm 517 360 

Rydym yn monitro amrywiaeth y sefydliad trwy ddata adnoddau dynol a phrofiad staff 
fel y disgrifir yng nghanlyniadau ein harolwg staff. Mae’r tablau ar y tudalennau dilynol 
yn dangos cyfansoddiad y sefydliad yn ystod y flwyddyn ariannol dan sylw. 
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Ethnigrwydd yn ôl gradd, 31 Mawrth 2016 

Cefndir ethnig 5 a 6 a 
Phrentisiaid 

7 & 8 9, 10 & 11 

Asiaidd Bangladeshaidd 5 2 4 

Indiaidd Asiaidd 1 5 18 

Asiaidd eraill 0 0 4 

Pacistanaidd Asiaidd 1 3 8 

Du Affricanaidd 0 2 7 

Du Caribïaidd 1 1 11 

Du arall 1 2 4 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig Tsieineaidd 
arall 

0 0 3 

Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd 0 0 1 

Cymysg Gwyn a Du Caribïaidd 1 0 3 

Cymysg Asiaidd Gwyn 1 1 1 

Arall 0 0 1 

Cefndir cymysg arall 0 0 5 

Cyfanswm grŵp pobl dduon a 
lleiafrifoedd 

11 
21.15% 

16 
23.88% 

70 
14.17% 

Gwrthod rhoi gwybodaeth 0 1 1 

Heb ei ddatgan 0 1 1 

Heb ei ddatgan 0 0 4 

Cyfanswm anhysbys 0 
0.00% 

2 
2.99% 

6 
1.21% 

Gwyn 38 46 395 

Gwyn arall 2 1 11 

Gwyn Gwyddelig 1 2 12 

Cyfanswm Gwyn/Gwyn Arall/Gwyn 
Gwyddelig 

41 
78.85% 

49 
73.13% 

418 
84.62% 

Cyfanswm 52 67 494 

Ffigyrau cymharol ar gyfer staff BME, 
Mawrth 2015 

17.02% 17.74% 9.85% 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 
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12 & 13 14, 15 
& 16 

Cyfanswm nifer 
y staff 

Comisiynydd Cyfarwyddwr Cyfanswm 

2 0 13 0 0 13 

8 1 33 0 0 33 

1 0 5 0 0 5 

1 2 15 0 0 15 

1 0 10 1 0 11 

2 0 15 1 0 16 

1 0 8 1 0 9 

0 0 3 0 0 3 

0 1 2 0 0 2 

1 0 5 0 0 5 

3 0 6 0 0 6 

1 0 2 0 0 2 

2 0 7 1 0 8 

23 
12.37% 

4 
6.78% 

124 
14.45% 

4 
33.33% 

0 
0.00% 

128 
14.60% 

1 0 3 0 0 3 

1 0 3 0 0 3 

1 1 6 3 0 9 

3 
1.61% 

1 
1.69% 

12 
1.40% 

3 
25.00% 

0 
0.00% 

15 
1.71% 

155 52 686 5 7 698 

2 2 18 0 0 18 

3 0 18 0 0 18 

160 
86.02% 

54 
91.53% 

722 
84.15% 

5 
41.67% 

7 
100% 

734 
83.69% 

186 59 858 12 7 877 

9.03% 5.77% 10.49% 26.67% 0.00% 10.70% 
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Ethnigrwydd yn ôl cyfarwyddiaeth, 31 Mawrth 2016 

Cefndir ethnig Prif Swyddog Gweithredol a’r 
Comisiwn 

Newid Cyfreithiol 

Nifer y staff % Nifer y staff Nifer y staff % Nifer y staff Nifer y staff % Nifer y staff 

Grŵp Du 
a lleiafrifoedd 

9 27.27% 3 15.00% 2 8.33% 

Anhysbys 3 9.09% 1 5.00% 0 0.00% 

Gwyn/ 
Gwyn arall/ 
Gwyn 
Gwyddelig 

21 63.64% 16 80.00% 22 91.67% 

Cyfanswm 33 3.76% 20 2.28% 24 2.74% 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 

Ethnigrwydd yn ôl lleoliad, 31 Mawrth 2016 

Cefndir ethnig Birmingham Caerdydd Croydon Holborn 

Nifer y % Nifer y Nifer y % Nifer y Nifer y % Nifer y Nifer y % Nifer y 
staff staff staff staff staff staff staff staff 

Grŵp Du a 
Lleiafrifoedd 

34 26.36% 5 5.62% 16 22.86% 56 22.31% 

Anhysbys 1 0.78% 1 1.12% 1 1.43% 6 2.39% 

Gwyn/ 94 72.87% 83 93.26% 53 75.71% 189 75.30% 
Gwyn arall/ 
Gwyn 
Gwyddelig 

Cyfanswm 129 100.00% 89 100.00% 70 100.00% 251 100.00% 

Ffigyrau 15% 5% 21% 21% 
cymharol BME 
oedran 16-64 ar 
gyfer dalgylch 
swyddfa gan yr 
ONS 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 
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Gweithrediadau Adnoddau Strategaeth ac Effaith Cyfanswm nifer y staff 

Nifer y staff % Nifer y Nifer y staff % Nifer y Nifer y staff % Nifer y Nifer y staff % Nifer y 
staff staff staff staff 

88 13.48% 17 22.97% 9 12.33% 128 14.60% 

8 1.23% 2 2.70% 1 1.37% 15 1.71% 

557 85.30% 55 74.32% 63 86.30% 734 83.69% 

653 74.46% 74 8.44% 73 8.32% 877 100.00% 

Cartref Sale Wakefield Warrington Cyfanswm 

Nifer y % Nifer y Nifer y % Nifer y Nifer y % Nifer y Nifer y % Nifer y Nifer y % Nifer y 
staff staff staff staff staff staff staff staff staff staff 

3 17.65% 9 6.57% 3 4.05% 2 1.82% 128 14.60% 

0 0.00% 1 0.73% 0 0.00% 5 4.55% 15 1.71% 

14 82.35% 127 92.70% 71 95.95% 103 93.64% 734 83.69% 

17 100.00% 137 100.00% 74 100.00% 110 100.00% 877 100.00% 

amh 10% 11% 10% 14% 
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Rhyw yn ôl gradd, 31 Mawrth 2016 

Rhyw 5 a 6 a phrentisiaid 7&8 9,10&11 12&13 

Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff 
staff staff staff staff 

Benyw 35 67.31% 53 79.10% 287 58.10% 107 57.53% 

Gwryw 17 32.69% 14 20.90% 207 41.90% 79 42.47% 

Cyfanswm 52 100.00% 67 100.00% 494 100.00% 186 100.00% 

Data cymharol 63.83% 74.19% 59.12% 56.94% 
menywod 
diwedd Mawrth 
15 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 

Rhyw yn ôl cyfarwyddiaeth, 31 Mawrth 2016 

Rhyw Prif Swyddog Gweithredol a’r 
Comisiwn 

Newid Cyfreithiol 

Nifer y staff % Staff Nifer y staff % Staff Nifer y staff % Staff 

Benyw 26 78.79% 12 60.00% 17 70.83% 

Gwryw 7 21.21% 8 40.00% 7 29.17% 

Cyfanswm 33 100.00% 20 100.00% 24 100.00% 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 

Rhyw yn ôl lleoliad, 31 Mawrth 2016 

Rhyw Birmingham Caerdydd Croydon Holborn 

Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff 
staff staff staff staff 

Benyw 70 54.26% 56 62.92% 40 57.14% 154 61.35% 

Gwryw 59 45.74% 33 37.08% 30 42.86% 97 38.65% 

Cyfanswm 129 100.00% 89 100.00% 70 100.00% 251 100.00% 

Data cymharol 54.07% 62.65% amh 59.21% 
menywod 
diwedd 
Mawrth 15 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 
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14, 15 & 16 Cyfanswm nifer y 
staff 

Comisiynydd Cyfarwyddwr Cyfansymiau 

Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff 
staff staff staff staff staff 

25 42.37% 507 59.09% 8 66.67% 2 28.57% 517 58.95% 

34 57.63% 351 40.91% 4 33.33% 5 71.43% 360 41.05% 

59 100.00% 858 100.00% 12 100.00% 7 100.00% 877 100.00% 

38.46% 58.82% 66.67% 28.57% 54.55% 

Gweithrediadau Adnoddau Strategaeth ac 
Effaith 

Anniffiniedig Cyfansymiau 

Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff 
staff staff staff staff staff 

377 57.73% 40 54.05% 45 61.64% 0 0.00% 517 58.95% 

276 42.27% 34 45.95% 28 38.36% 0 0.00% 360 41.05% 

653 100.00% 74 100.00% 73 100.00% 0 0.00% 877 100.00% 

Cartref Sale Wakefield Warrington Cyfansymiau 

Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff Nifer y % Staff 
staff staff staff staff staff 

15 88.24% 80 58.39% 42 56.76% 60 54.55% 517 58.95% 

2 11.76% 57 41.61% 32 43.24% 50 45.45% 360 41.05% 

17 100.00% 137 100.00% 74 100.00% 110 100.00% 877 100.00% 

94.12% 59.84% 53.85% 57.05% 59.31% 
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Oedran yn ôl cyfarwyddiaeth, 31 Mawrth 2016 

Categori 
oedran 

PSG a'r Comisiwn Newid Cyfreithiol 

Nifer y staff % Nifer y staff Nifer y staff % Nifer y staff Nifer y staff % Nifer y staff 

16 i 19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

20 i 24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

25 i 29 6 18.18% 2 10.00% 1 4.17% 

30 i 34 2 6.06% 5 25.00% 6 25.00% 

35 i 39 4 12.12% 7 35.00% 7 29.17% 

40 i 44 3 9.09% 1 5.00% 4 16.67% 

45 i 49 6 18.18% 4 20.00% 2 8.33% 

50 i 54 8 24.24% 1 5.00% 2 8.33% 

55 i 59 2 6.06% 0 0.00% 2 8.33% 

60 i 64 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 

Dros 65 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 

Cyfanswm 33 100.00% 20 100.00% 24 100.00% 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 

Oedran yn ôl gradd, 31 Mawrth 2016 

Categori 
oedran 

5 a 6 a phrentisiaid 7 & 8 9, 10 & 11 12 & 13 

Nifer y 
staff 

% Staff Nifer y 
staff 

% Staff Nifer y 
staff 

% Staff Nifer y 
staff 

% Staff 

16 i 19 4 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

20 i 24 13 25.00% 6 8.96% 8 1.62% 0 0.00% 

25 i 29 8 15.38% 20 29.85% 109 22.06% 9 4.84% 

30 i 34 7 13.46% 12 17.91% 104 21.05% 40 21.51% 

35 i 39 4 7.69% 12 17.91% 107 21.66% 43 23.12% 

40 i 44 3 5.77% 4 5.97% 43 8.70% 19 10.22% 

45 i 49 3 5.77% 5 7.46% 36 7.29% 26 13.98% 

50 i 54 5 9.62% 5 7.46% 42 8.50% 29 15.59% 

55 i 59 3 5.77% 2 2.99% 32 6.48% 13 6.99% 

60 i 64 0 0.00% 0 0.00% 10 2.02% 6 3.23% 

Dros 65 2 3.85% 1 1.49% 3 0.61% 1 0.54% 

Cyfanswm 52 100.00% 67 100.00% 494 100.00% 186 100.00% 
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Gweithrediadau Adnoddau Strategaeth ac Effaith Cyfanswm nifer y staff 

Nifer y staff % Nifer y 
staff 

Nifer y staff % Nifer y 
staff 

Nifer y staff % Nifer y 
staff 

Nifer y staff % Nifer y 
staff 

4 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.46% 

25 3.83% 2 2.70% 0 0.00% 27 3.08% 

118 18.07% 9 12.16% 10 13.70% 146 16.65% 

124 18.99% 12 16.22% 17 23.29% 166 18.93% 

119 18.22% 16 21.62% 25 34.25% 178 20.30% 

53 8.12% 7 9.46% 11 15.07% 79 9.01% 

57 8.73% 10 13.51% 5 6.85% 84 9.58% 

77 11.79% 9 12.16% 4 5.48% 101 11.52% 

52 7.96% 5 6.76% 1 1.37% 62 7.07% 

17 2.60% 3 4.05% 0 0.00% 21 2.39% 

7 1.07% 1 1.35% 0 0.00% 9 1.03% 

653 100.00% 74 100.00% 73 100.00% 877 100.00% 

14, 15 & 16 Cyfanswm nifer y 
staff 

Comisiynydd Cyfarwyddwr Cyfanswm 

Nifer y 
staff 

% Staff Nifer y 
staff 

% Staff Nifer y 
staff 

% Staff Nifer y 
staff 

% Staff Nifer y 
staff 

% Staff 

0 0.00% 4 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.46% 

0 0.00% 27 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 27 3.08% 

0 0.00% 146 17.02% 0 0.00% 0 0.00% 146 16.65% 

3 5.08% 166 19.35% 0 0.00% 0 0.00% 166 18.93% 

12 20.34% 178 20.75% 0 0.00% 0 0.00% 178 20.30% 

8 13.56% 77 8.97% 0 0.00% 2 28.57% 79 9.01% 

11 18.64% 81 9.44% 2 16.67% 1 14.29% 84 9.58% 

11 18.64% 92 10.72% 6 50.00% 3 42.86% 101 11.52% 

9 15.25% 59 6.88% 2 16.67% 1 14.29% 62 7.07% 

4 6.78% 20 2.33% 1 8.33% 0 0.00% 21 2.39% 

1 1.69% 8 0.93% 1 8.33% 0 0.00% 9 1.03% 

59 100.00% 858 100.00% 12 100.00% 7 100.00% 877 100.00% 
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Gadawyr yn ôl cefndir ethnig fesul gradd 1 Ebrill 2015-31 Mawrth 2016 

Cefndir ethnig 5 a 6 a phrentisiaid 7 & 8 9, 10 & 11 12 & 13 

Nifer wedi 
gadael 

% wedi 
gadael 

Nifer wedi 
gadael 

% wedi 
gadael 

Nifer wedi 
gadael 

% wedi 
gadael 

Nifer wedi 
gadael 

% wedi 
gadael 

Indiaidd Asiaidd 1 11.11% 1 12.50% 4 6.56% 0 0.00% 

Pacistanaidd 
Asiaidd 

0 0.00% 0 0.00% 2 3.28% 0 0.00% 

Du Caribïaidd 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 0 0.00% 

Tsieineaidd neu 
grŵp ethnig 
Tsieineaidd arall 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Cymysg - 
Gwyn a Du 
Affricanaidd 

1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Cefndir cymysg 
arall 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 

Gwyn 
Gwyddelig 

0 0.00% 0 0.00% 2 3.28% 0 0.00% 

Gwyn 6 66.67% 7 87.50% 48 78.69% 10 90.91% 

Gwyn arall 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 0 0.00% 

Anhysbys 1 11.11% 0 0.00% 3 4.92% 0 0.00% 

Cyfanswm 9 100.00% 8 100.00% 61 100.00% 11 100.00% 

Nid yw'n cynnwys gweithwyr asiantaeth dros dro 

Rheoli perfformiad – achosion disgyblu, cwyno a gallu ffurfiol, 
1 Ebrill 2015 – 31 Mawrth 2016 

Disgyblu Cwyno Gallu 

Nifer % o'r 
cyfanswm 

Nifer % o'r 
cyfanswm 

Nifer % o'r 
cyfanswm 

Gwyn/Gwyn arall/ 
Gwyn Gwyddelig 

16 80% 20 69% 2 67% 

Pobl Dduon a 
Lleiafrifoedd Ethnig 
[BME] 

4 20% 9 31% 1 33% 

Cyfanswm 20 100% 29 100% 3 100% 

Gwryw 13 65% 12 41% 0 0% 

Benyw 7 35% 17 59% 3 100% 

Cyfanswm 20 100% 29 100% 3 100% 
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14, 15 & 16 Cyfanswm Comisiynydd Cyfarwyddwr Cyfanswm 

Nifer 
wedi 

gadael 

% wedi 
gadael 

Nifer 
wedi 

gadael 

% wedi 
gadael 

Nifer 
wedi 

gadael 

% wedi 
gadael 

Nifer 
wedi 

gadael 

% wedi 
gadael 

Nifer 
wedi 

gadael 

% wedi 
gadael 

0 0.00% 6 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.88% 

0 0.00% 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.96% 

0 0.00% 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.98% 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

0 0.00% 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.98% 

0 0.00% 1 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.98% 

0 0.00% 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.96% 

5 71.43% 76 79.17% 3 75.00% 2 100.00% 81 79.41% 

2 28.57% 3 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.94% 

0 0.00% 4 4.17% 1 25.00% 0 0.00% 5 4.90% 

7 100.00% 96 100.00% 4 100.00% 2 100.00% 102 100.00% 
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Nifer o gyn-swyddogion yr heddlu a chyn-swyddogion sifil yr heddlu 

Dyddiad Nifer o gyn-swyddogion yr heddlu Nifer o gyn-swyddogion sifil yr heddlu 

Cyn
swyddog 

heddlu* 

Ddim 
yn gyn

swyddog 
heddlu 

% o 
gyfanswm y 

gweithlu 

Cyn
swyddog sifil 

heddlu* 

Ddim 
yn gyn

swyddog sifil 
heddlu 

% o 
gyfanswm y 

gweithlu 

31 Mawrth 2010 55 378 12.7 51 384 11.8 

31 Mawrth 2011 47 368 11.3 50 365 12.0 

31 Mawrth 2012 43 335 11.4 38 340 10.1 

30 Medi 2012 46 320 12.6 40 326 10.9 

31 Mawrth 2013 31 349 8.5 25 355 6.8 

31 Mawrth 2014 80 480 14.3 71 489 12.7 

30 Medi 2014 98 568 14.7 90 576 13.5 

31 Mawrth 2015 107 697 13.3 102 702 12.7 

30 Medi 2015 115 740 13.5 105 750 12.3 

31 Rhagfyr 2015 102 782 11.9 88 796 10.3 

31 Mawrth 2016 96 781 10.9 86 791 9.8 

Sylwer, mae’r ffigyrau cyn-swyddogion heddlu yn cynnwys staff a oedd yn gyn-swyddogion heddlu a chyn 
swyddogion sifil yr heddlu 

Mawrth 2010 9 

Mawrth 2011 8 

Mawrth 2012 4 

Medi 2012 4 

Mawrth 2013 3 

Mawrth 2014 10 

Medi 2014 13 

Mawrth 2015 15 

Medi 2015 18 

Rhagfyr 2015 18 

Mawrth 2016 18 

*	 Nid yw data cyn-swyddogion heddlu yn cynnwys comisiynwyr, gweithwyr dros dro a’r rhai ar secondiad 
gyda’r IPCC. Mae’r cyfrif pennau yn cynnwys comisiynwyr a’r rhai ar secondiad i mewn i’r IPCC ond nid 
yw’n cynnwys staff dros dro. 
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Ein staff yn ôl cefndir gyrfa - 31 Mawrth 2016. 

Teitl swydd Cyfanswm 
niferoedd 

staff 

Cyn
swyddog 

heddlu 

% Cyn
swyddog sifil 

heddlu 

% 

Ymchwilydd * 272 53 19% 41 15% 

Arweinydd tîm gweithrediadau/ 
dirprwy uwch ymchwilydd 

49 15 31% 2 4% 

Rheolwr gweithrediadau/uwch 
ymchwilydd ** 

16 9 56% 2 13% 

Gwaith achos gweithrediadau a 
chyswllt ac asesu 

103 4 4% 6 6% 

Arall *** 437 33 8% 53 12% 

Cyfanswm niferoedd staff 877 114 13% 104 12% 

* Bu 11 o ymchwilwyr yn gweithio fel swyddogion heddlu a swyddogion sifil yr heddlu yn y gorffennol 
* Bu 2 reolwr gweithrediadau/uwch ymchwilydd yn gweithio fel swyddog heddlu a swyddog 

sifil yr heddlu yn y gorffennol 
*** Bu 5 o staff 'eraill' yn gweithio fel swyddogion heddlu a swyddogion sifil yr heddlu yn y gorffennol 

Mae ‘Ymchwilydd’ yn cynnwys pob gradd, h.y. ymchwilydd dan hyfforddiant, ymchwilydd ac ymchwilydd 
arweiniol 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 

Sylwer: daeth ein hailstrwythuro sefydliadol i rym o 1 Ebrill 2015 
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Cyfarwyddiaeth Ymchwiliadau a Hillsborough yn ôl cefndir gyrfa, 31 Mawrth 2016 

Cyfrif pennau Cyn-swyddog 
heddlu

 % cyn
swyddog 

heddlu 

Cyn-swyddog 
sifil heddlu 

% Cyn-swyddog 
sifil heddlu 

Gweithrediadau 
(heb gynnwys 
Hillsborough) 

Ymchwilydd * 254 41 16.1% 38 15.0% 

Arweinydd tîm 
gweithrediadau/dirprwy 
uwch ymchwilydd 

46 15 32.6% 2 4.3% 

Rheolwr gweithrediadau/ 
uwch ymchwilydd ** 

14 7 50.0% 2 14.3% 

Ymchwiliadau/ 
gweithrediadau eraill *** 

237 20 8.4% 30 12.7% 

Cyfanswm 
gweithrediadau 

551 83 15.1% 72 13.1% 

Hillsborough 

Ymchwilydd **** 18 12 66.7% 3 16.7% 

Arweinydd tîm 
gweithrediadau/dirprwy 
uwch ymchwilydd 

3 0 0.0% 0 0.0% 

Uwch Ymchwilydd 4 2 50.0% 0 0.0% 

Hillsborough Arall ***** 77 13 16.9% 15 19.5% 

Cyfanswm Hillsborough 102 27 26.5% 18 17.6% 

Ar gyfer Gweithrediadau (ac eithrio Hillsborough): 

*	 Bu 10 o ymchwilwyr yn gweithio fel swyddogion heddlu a swyddogion sifil yr heddlu yn y gorffennol 
*	 Bu 2 reolwr gweithrediadau/uwch ymchwilydd yn gweithio fel swyddog heddlu a swyddog 

sifil yr heddlu yn y gorffennol 
***	 Bu 3 o staff ‘ymchwiliadau/gweithrediadau eraill' yn gweithio fel swyddogion heddlu a swyddogion 

sifil yr heddlu yn y gorffennol 

Ar gyfer Hillsborough: 
**** Bu 1 ymchwilydd yn gweithio fel swyddog heddlu a swyddog heddlu sifil yn y gorffennol 
*** Bu 1 o staff ‘Hillsborough arall’ yn gweithio fel swyddog heddlu a swyddog sifil yr heddlu yn y 

gorffennol 

Mae ‘Ymchwilydd’ yn cynnwys pob gradd, h.y. ymchwilydd dan hyfforddiant, ymchwilydd ac ymchwilydd 
arweiniol. Ar gyfer Hillsborough, mae ‘ymchwilydd’ yn cynnwys pob gradd h.y. ymchwilydd, ymchwilydd 
arweiniol ac uwch ymchwilydd arweiniol. 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 

Sylwer: daeth ein hailstrwythuro sefydliadol i rym o 1 Ebrill 2015. 
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Ein staff yn ôl cefndir gyrfaol a chyfarwyddiaeth - 31 Mawrth 2016 

Cyfarwyddiaeth Cyfanswm 
niferoedd staff 

Cyn-swyddog 
heddlu 

% Cyn-swyddog 
sifil heddlu 

% 

Adnoddau 74 0 0.0% 3 4.1% 

Gwaith Achos Gweithre
diadau 

103 4 3.9% 6 5.8% 

PSG a'r Comisiwn 33 1 3.0% 0 0.0% 

Newid * 20 2 10.0% 3 15.0% 

Gweithrediadau 
Hillsborough ** 

102 27 26.5% 18 17.6% 

Gweithrediadau *** 448 79 17.6% 66 14.7% 

Strategaeth ac Effaith 73 1 1.4% 7 9.6% 

Cyfreithiol 24 0 0.0% 1 4.2% 

Cyfanswm niferoedd staff 877 114 13.0% 104 11.9% 

* Bu 1 Aelod staff newid yn gweithio fel swyddog heddlu a swyddog sifil yr heddlu yn y gorffennol 
** Bu 2 staff Gweithrediadau Hillsborough yn gweithio fel swyddog heddlu a swyddog sifil yr heddlu yn y 

gorffennol 
*** Bu 15 o staff gweithrediadau yn gweithio fel swyddog heddlu a swyddog sifil yr heddlu yn y gorffennol 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 

Sylwer: daeth ein hailstrwythuro sefydliadol i rym o 1 Ebrill 2015. 

Dechreuwyr o’r newydd, 1 Ebrill 2015 – 31 Mawrth 2016 

Cyfanswm BME % BME Benyw % Benyw Cyn 
swyddogion 

heddlu 

% Cyn 
swyddogion 

heddlu 

Staff ymchwiliadau 61 19 31% 39 64% 13 21% 

Gweithrediadau 122 35 29% 80 66% 24 20% 

Yr IPCC i gyd 171 51 30% 110 64% 29 17% 

Yn cynnwys comisiynwyr, staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro) 
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Data absenoldeb salwch 

Yn ystod 2015/16, tynnodd ein staff ar 
gyfartaledd 6.5 diwrnod o absenoldeb 
salwch. Mae hyn yn cymharu â chyfartaledd 
o 6.6 o ddiwrnodau yn 2014/15. Mae’r 
IPCC wedi ymrwymo i iechyd a lles staff 
ac mae ganddo bolisi absenoldeb salwch 
cynhwysfawr. Mae’r IPCC yn darparu 
Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a 
Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr. 

Polisïau staff a weithredwyd yn ystod y 
flwyddyn 

Pobl ag anableddau 

Mae’r IPCC yn ystyried ceisiadau am 
swyddi gan bobl ag anableddau mewn 
ffordd deg a llawn, pan fo natur y swydd 
yn golygu bod hyn yn briodol. Yn yr un 
modd, mae’r IPCC yn ymrwymedig i alluogi 
unrhyw aelod o staff sy’n dod yn anabl yn 
ystod ei gyflogaeth barhau yn ei rôl. 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Arweinir y Grŵp Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth gan y Brif Weithredwraig 
ac fe’i cefnogir gan yr Arweinydd 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae’n 
cynnwys un comisiynydd ac 14 aelod 
o staff o bob rhan o’r sefydliad. Mae tri 
aelod o staff yn cymryd rôl arweinwyr 
cyfarwyddiaeth Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth. Mae gan y grŵp rôl bwysig 
o ran llywodraethu trwy sicrhau bod 
atebolrwydd a pherchenogaeth ar waith 
cydraddoldeb trwy’r sefydliad cyfan. Mae’n 
cynnig fforwm i: 

• fonitro a herio cynnydd 
yng nghyswllt ein Cynllun Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth 

•	 werthuso a gwneud argymhellion 
dros newid yng nghyswllt ein polisïau 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth neu eu 
gweithredu 

•	 codi ymwybyddiaeth o bryderon 
cydraddoldeb ac amrywiaeth generig 
ymhlith staff a rhoi cyngor fel y bo’n 
briodol 

• sicrhau ansawdd o ran cynnyrch 
allweddol cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Rhwydweithiau staff 

Yn ystod 2015/16 sefydlwyd 
rhwydweithiau staff. Bydd y rhain yn helpu 
i hybu cydraddoldeb ar draws yr IPCC ac 
yn cefnogi arweinwyr a rheolwyr wrth 
ei weithredu. Mae’r rhwydweithiau yn 
canolbwyntio ar bob un o’r naw nodwedd 
a warchodir o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, 
yn ogystal â Siaradwyr Cymraeg. Mae’r 
IPCC yn cydnabod arwyddocâd y Gymraeg 
ac yn ei thrin fel y degfed nodwedd a 
ddiogelir. 

Gwariant ar y defnydd o ymgynghorwyr 

Nid oedd unrhyw wariant ar 
ymgynghorwyr yn ystod y cyfnod dan sylw. 
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Swyddi oddi ar y gyflogres 

Nid yw comisiynwyr na chyfarwyddwyr 
yr IPCC yn cael eu talu drwy daliadau 
i gwmni cyfyngedig na thrydydd parti 
yn lle cyflog. Telir yr holl gomisiynwyr a 
chyfarwyddwyr drwy gyflogres yr IPCC, 
heblaw am y Brif Weithredwraig sydd ar 
secondiad o'r Adran Addysg. Mae’r IPCC 
yn talu yn uniongyrchol iddynt hwy am ei 
gwasanaeth. 

Mae’r tabl hwn yn dangos y nifer o swyddi 
oddi ar y gyflogres o 31 Mawrth 2016, am 
fwy na £220 y dydd ac sy’n parhau am fwy 
na chwe mis. 

Nifer y swyddi sy’n bodoli ar 31 
Mawrth 2016 

3 

o’r rheini: 

Y nifer sydd wedi bodoli ers llai 
na blwyddyn ar adeg 
yr adroddiad 

0 

Y nifer sydd wedi bodoli ers rhwng 
blwyddyn a dwy flynedd ar adeg yr 
adroddiad 

3 

Y nifer sydd wedi bodoli ers rhwng 
dwy flynedd a thair blynedd ar adeg yr 
adroddiad 

-

Y nifer sydd wedi bodoli ers rhwng tair 
blynedd a phedair blynedd ar adeg yr 
adroddiad 

-

Y nifer sydd wedi bodoli ers 
pedair blynedd neu fwy ar adeg 
yr adroddiad 

-

o’r rheini: 

Y nifer y derbyniwyd sicrwydd 
yng nghyswllt ymrwymiadau treth 
incwm ac yswiriant gwladol 
ar eu cyfer 

-

Y nifer na dderbyniwyd sicrwydd 
yng nghyswllt ymrwymiadau treth 
incwm ac yswiriant gwladol ar eu cyfer 

3 

Dirwynwyd un contract i ben ar ôl 31 Mawrth 2016 a 
chwblhawyd asesiad ar sail risg a yw’r unigolion sy’n 
weddill yn talu’r swm cywir o dreth erbyn 30 Mehefin 
2016. 
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Pecynnau ymadael 

Archwiliwyd yr adran hon. 

Adrodd ar gynllun y Gwasanaeth Sifil a chynlluniau iawndal eraill - pecyn ymadael 

Dangosir data cymharol (mewn cromfachau) ar gyfer 2014/15 

Band cost y pecyn ymadael Nifer o 
ddiswyddiadau 

gorfodol 

Nifer o ymadawiadau 
eraill y cytunwyd 

arnynt 

Cyfanswm nifer y 
pecynnau ymadael yn 

ôl band cost 

<£10,000 – (–) – (–) – (–) 

£10,000-£25,000 – (–) – (1) – (1) 

£25,000-£50,000 – (–) 2 (3) 2 (3) 

£50,000-£150,000 – (–) – (2) – (2) 

£150,000-£200,000 – (–) – (–) – (–) 

Cyfanswm nifer y pecynnau ymadael yn ôl 
math (cyfanswm cost) 

– (–) 2 (6) 2 (6) 

Cyfanswm cost adnoddau (2015/16) 
mewn £000 

– 85 85 

Cyfanswm cost adnoddau (2014/15) 
mewn £000 

– 234 234 

Talwyd costau diswyddo ac ymadael eraill yn unol â darpariaethau Cynllun Iawndal y 
Gwasanaeth Sifil, cynllun statudol a wnaed o dan Ddeddf Blwydd-daliadau 1972. Cyfrifir 
am gostau ychwanegol yn llawn ym mlwyddyn yr ymadawiad. Pan fydd yr IPCC wedi 
cytuno ar ymddeoliadau cynnar, telir y costau ychwanegol gan yr IPCC ac nid gan gynllun 
pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Telir am gostau ymddeol oherwydd salwch gan y cynllun 
pensiwn ac nid ydynt yn gynwysedig yn y tabl. 
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Atebolrwydd seneddol 

Archwilwyr 

Gwneir trefniadau ar gyfer archwiliad allanol o dan baragraff 17 (2) o Atodlen 2 i Ddeddf 
Diwygio’r Heddlu 2002. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i’r Rheolwr ac Archwilydd 
Cyffredinol (C&AG) archwilio, ardystio a rhoi adroddiad ar y datganiad o gyfrifon, a 
chyflwyno copïau ohono (ynghyd â’i adroddiad) gerbron dau Dŷ’r Senedd. Mae’r Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol (NAO) yn gwneud y gwaith archwilio ar ran y C&AG. Y ffioedd ar 
gyfer y gwasanaethau hyn yn 2015/16 oedd £47,000 (roedd y ffi archwilio yn 2014/15 yn 
£46,000). Ni wnaeth yr NAO ymgymryd ag unrhyw waith nad oedd yn waith archwilio. 
Darperir gwasanaethau archwilio mewnol o dan gontract gan uned archwilio fewnol y 
Swyddfa Gartref a benodwyd ar 1 Ebrill 2009 gyda chytundeb yr uned sy’n noddi. 

Colledion a thaliadau arbennig 

Roedd y cyfanswm o golledion a thaliadau arbennig o dan y trothwy sy’n ei gwneud yn 
ofynnol adrodd arnynt. 

Ffioedd a thaliadau 

Archwiliwyd yr adran hon. 

Derbyniodd yr IPCC incwm gan CThEM ar gyfer ymchwiliadau a wnaethpwyd o 
dan adran 28 Deddf Comisiynwyr Cyllid a Thollau 2005. Derbyniwyd incwm gan y 
Swyddfa Gartref ar gyfer ymchwiliadau a gynhaliwyd i atgyfeiriadau priodol. Amcan 
ariannol yr IPCC am incwm gan gyrff llywodraeth eraill yw adfer y gost lawn yn unol â 
Chanllaw Ffioedd a Thaliadau’r Trysorlys. Cyflawnwyd yr amcan ariannol hwn. Darperir 
y dadansoddiad isod i bwrpasau ffioedd a thaliadau ac nid ar gyfer dibenion IFRS 8 fel 
mae’r FreM yn cyfarwyddo. 
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Ffioedd a thaliadau  2015/16 

£’000 

Incwm 

2015/16 

£’000 

Costau 

2015/16 

£’000 

(Diffyg) 

2014/15 

£’000 

Incwm 

2014/15 

£’000 

Costau 

2014/15 

£’000 

(Diffyg) 

Incwm CThEM 9 (9) – 22 (22) – 

Incwm Swyddfa Gartref 218 (218) – 79 (79) – 

Incwm o weithgareddau 227 (227) – 101 (101) – 

Incwm amrywiol – – – 15 (15) – 

Incwm arall – – – 15 (15) – 

Cyfanswm 227 (227) – 116 (116) – 

Rhwymedigaethau wrth gefn heb fod wrth law 

Dim. 

Lesley Longstone 
Prif Weithredwraig a Swyddog Cyfrifyddu 
28 Chwefror 2017 
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TYSTYSGRIF AC ADRODDIAD Y RHEOLWR 
AC ARCHWILYDD CYFFREDINOL 
I DAI’R SENEDD 

Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau 
ariannol Comisiwn Cwynion Annibynnol yr 
Heddlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Mawrth 2016 dan Ddeddf Diwygio’r 
Heddlu 2002. Mae’r datganiadau ariannol 
yn cynnwys: Datganiad o Wariant Net 
Cynhwysfawr, Datganiad Sefyllfa Ariannol, 
Datganiad Llif Arian, Newidiadau yn Ecwiti 
Trethdalwyr; a’r nodiadau cysylltiedig. 
Paratowyd y datganiadau ariannol hyn o 
dan y polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt. 
Rwyf hefyd wedi archwilio’r wybodaeth yn 
yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a Staff 
a ddisgrifir yn yr adroddiad hwnnw fel 
gwybodaeth a archwiliwyd. 

Priod gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu 
a’r archwilydd 

Fel yr eglurir yn llawnach yn Natganiad 
o Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu, 
y Swyddog Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am 
baratoi'r datganiadau ariannol ac am fod 
yn fodlon eu bod yn rhoi golwg gywir 
a theg. Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, 
ardystio ac adrodd yn ôl ar y datganiadau 
ariannol yn unol â Deddf Diwygio’r Heddlu 
2002. Cynhaliais fy ymchwiliad yn unol â’r 
Safonau Archwilio Rhyngwladol (y Deyrnas 
Unedig ac Iwerddon). Mae’r safonau 
hyn yn ei gwneud yn ofynnol i mi a fy 
staff gydymffurfio â Safonau Moesegol 
Archwilwyr y Bwrdd Ymarfer Archwilwyr. 

Sgôp yr archwiliad o’r datganiadau 
ariannol 

Mae archwiliad yn cynnwys cael tystiolaeth 
ynglŷn â’r symiau a datgeliadau yn y 
datganiadau ariannol sy’n ddigonol i roi 
sicrwydd rhesymol fod y datganiadau 
ariannol yn rhydd o gamddatganiad 
perthnasol, p’un yr achoswyd hynny gan 
dwyll neu gamgymeriad. Mae hyn yn 
cynnwys asesiad o: a yw’r polisïau cyfrifyddu 
yn briodol i amgylchiadau Comisiwn 
Cwynion Annibynnol yr Heddlu a’u bod 
wedi eu gweithredu’n gyson a’u datgelu’n 
ddigonol; rhesymoldeb yr amcangyfrifon 
cyfrifyddu arwyddocaol a wnaethpwyd 
gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol 
yr Heddlu; a chyflwyniad cyffredinol y 
datganiadau ariannol. At hynny, darllenais 
yr holl wybodaeth ariannol ac anariannol 
yn adrannau Perfformiad ac Atebolrwydd yr 
Adroddiad Blynyddol i nodi anghysondebau 
perthnasol gyda'r datganiadau ariannol 
a archwiliwyd ac i adnabod unrhyw 
wybodaeth sydd yn ymddangos yn faterol 
anghywir yn seiliedig ar, neu’n hanfodol 
anghyson â’r, wybodaeth a dderbyniais 
wrth gynnal yr archwiliad. Os deuaf yn 
ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau 
neu anghysondebau materol perthnasol, 
ystyriaf oblygiadau i fy nhystysgrif. 

Mae’n ofynnol imi gael tystiolaeth 
ddigonol i roi sicrwydd rhesymol bod 
y gwariant ac incwm a gofnodwyd yn 
y datganiadau ariannol wedi cael eu 
cymhwyso i’r pwrpasau a fwriadwyd 
gan y Senedd a bod y trafodion ariannol 
a gofnodwyd yn y datganiadau ariannol 
yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu 
llywodraethu. 
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Barn ar reoleidd-dra 

Yn fy marn i, mae’r gwariant a’r incwm 
wedi’u cymhwyso, ymhob ffordd 
berthnasol, at y dibenion a fwriadwyd gan 
y Senedd ac mae’r trafodion ariannol a 
gofnodwyd yn y datganiadau ariannol yn 
cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu rheoli. 

Barn ar ddatganiadau ariannol 

Yn fy marn i: 

• mae’r datganiadau ariannol yn rhoi 
darlun cywir a theg o stad materion 
Comisiwn Cwynion Annibynnol yr 
Heddlu fel yr oeddynt ar 31 Mawrth 
2016 a’r gwariant net am y flwyddyn a 
ddaeth i ben bryd hynny; ac

 • mae’r datganiadau ariannol wedi 
eu paratoi yn gywir yn unol â 
Deddf Diwygio’r Heddlu 2002 a’r 
cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol dan hynny. 

Barn ar faterion eraill 

Yn fy marn i: 

• mae’r rhannau o'r Adroddiad 
Cydnabyddiaeth a Staff sydd i'w 
harchwilio wedi eu paratoi’n briodol yn 
unol â chyfarwyddiadau'r Ysgrifennydd 
Gwladol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 
2002; a 

• mae’r wybodaeth a roddwyd yn 
rhannau Perfformiad ac Atebolrwydd 
yr Adroddiad Blynyddol am y flwyddyn 
ariannol y paratowyd y datganiadau 
ariannol ar eu cyfer yn gyson â’r 
datganiadau ariannol. 

Materion yr wyf yn adrodd arnynt trwy 
eithriad 

Nid oes gennyf ddim i’w adrodd yng 
nghyswllt y materion canlynol yr wyf yn 
adrodd arnynt i chi os, yn fy marn i: 

• ni chadwyd cofnodion cyfrifo digonol 
neu ni dderbyniwyd ffurflenni digonol 
ar gyfer fy ymchwiliad oddi wrth 
ganghennau nad oedd fy staff wedi 
ymweld â hwy; neu 

• nid yw’r datganiadau ariannol a'r rhan 
o'r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a Staff 
i'w harchwilio’n cytuno â’r cofnodion 
cyfrifyddu neu’r ffurflenni; neu 

• nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth 
ac esboniadau sydd arnaf eu hangen ar 
gyfer fy archwiliad; neu 

• nid yw’r Datganiad ar Reolaeth yn 
adlewyrchu cydymffurfiad â chanllaw 
Trysorlys EM. 

Adroddiad 

Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i’w 
gwneud ar y datganiadau ariannol hyn. 

Amyas C E Morse 
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol 
8 Mawrth 2017 

Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
London 
SW1W 9SP 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 

95 

3. Datganiadau ariannol 

Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr am y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Mawrth 2016 

Nodyn 2015/16 2014/15 

£’000 £’000 

Incwm gweithredu arall 4 227 116 

Cyfanswm incwm gweithredu 227 116 

Costau staff 2.1 (41,079) (33,106) 

Prynu nwyddau a gwasanaethau 3 (19,032) (17,383) 

Dibrisiant a thaliadau amharu 3 (4,282) (3,515) 

Colled ar waredu asedau sefydlog 3 (601) – 

Treuliau darparu 3 102 (116) 

Cyfanswm gwariant gweithredu (64,892) (54,120) 

Gwariant gweithredu net (64,665) (54,004) 

Gwariant net am y flwyddyn (64,665) (54,004) 

Gwariant net cynhwysfawr arall 

(Colledion) /enillion actwaraidd 2.2 94 (132) 

Cyfanswm y gwariant net cynhwysfawr am 
ddiwedd y flwyddyn 

(64,571) (54,136) 

Ni therfynwyd unrhyw weithrediadau, caffaeliadau na gwarediadau yn ystod y cyfnod. 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 99 i 122 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 

 

 

 

96 

Datganiad o sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2016 

Nodyn  31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£’000 £’000 

Asedau anghyfredol 

Eiddo, offer a chyfarpar 5 9,482 8,249 

Asedau anniriaethol 6 6,128 7,020 

Asedau ariannol 10 259 975 

Cyfanswm asedau anghyfredol 15,869 16,244 

Asedau cyfredol 

Asedau ariannol 10 1,678 1,936 

Arian a chyfwerth ag arian 11 2,904 6,823 

Cyfanswm asedau cyfredol 4,582 8,759 

Cyfanswm asedau 20,451 25,003 

Rhwymedigaethau cyfredol 

Darpariaethau 13 (18) (179) 

Taladwyon masnach ac eraill 12.1 (5,431) (7,212) 

Rhwymedigaethau eraill 12.2 (659) (608) 

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol (6,108) (7,999) 

Cyfanswm asedau tynnu rhwymedigaethau 
presennol 

14,343 17,004 

Rhwymedigaethau anghyfredol 

Darpariaethau 13 (1,314) (1,260) 

Rhwymedigaethau pensiwn 2.2 (1,954) (2,042) 

Taladwyon eraill 12.1 (981) (2,037) 

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol (4,249) (5,339) 

Cyfanswm asedau llai cyfanswm 
rhwymedigaethau 

10,094 11,665 

Ecwiti trethdalwyr a chronfeydd eraill wrth 
gefn 

Cronfa wrth gefn gyffredinol 12,048 13,707 

Cronfa bensiwn wrth gefn (1,954) (2,042) 

Cyfanswm ecwiti 10,094 11,665 

Lesley Longstone, Prif Weithredwraig a Swyddog Cyfrifyddu, 28 Chwefror 2017 
Mae’r nodiadau ar dudalennau 99 i 122 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn. 
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Datganiad o lif arian am y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2016 

Nodyn 2015/16 2014/15 

£’000 £’000 

Llif arian parod o weithgareddau gweithredol 

Gwariant gweithredu net (64,665) (54,004) 

Addasiad ar gyfer trafodion heb fod yn arian parod 3 4,781 3,631 

(cynnydd) mewn masnach a derbyniadwyon eraill 10 (276) (80) 

(Gostyngiad)/cynnydd mewn masnach a thaladwyon 
eraill 

12.1 (1,046) 2,279 

cynnydd mewn buddiannau gweithwyr sy’n daladwy 12.2 51 158 

tynnu symudiadau mewn darpariaethau pensiwn 
yn gysylltiedig ag eitemau nad ydynt yn pasio drwy’r 
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr 

(65) (65) 

Defnydd o ddarpariaethau 13 (49) (23) 

All-lif arian net o weithgareddau gweithredol (61,269) (48,104) 

Llif arian parod o weithgareddau buddsoddi 

Pryniant eiddo, offer a chyfarpar 5 (3,818) (3,819) 

Pryniant asedau anniriaethol 6 (1,238) (1,790) 

Enillion o waredu PPE 100 -

All-lif arian net o weithgareddau buddsoddi (4,956) (5,609) 

Llif arian parod o weithgareddau ariannu 

Grantiau gan y Swyddfa Gartref 63,000 57,000 

Elfen gyfalaf taliadau o ran trefniadau consesiwn 
gwasanaeth SoFP 

(694) (693) 

Ariannu net 62,306 56,307 

Cynnydd/(gostyngiad) net mewn arian a chywerth arian 
yn y cyfnod 

(3,919) 2,594 

Arian a chywerth arian ar gychwyn y cyfnod 6,823 4,229 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddiwedd y 
cyfnod 

11 2,904 6,823 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 99 i 122 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 

 

98 

Datganiad o newidiadau yn ecwiti’r trethdalwr am y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Mawrth 2016 

Nodyn Cronfa wrth gefn 
gyffredinol 

Cronfa bensiwn 
wrth gefn 

Cyfanswm 
cronfeydd wrth 

gefn 

£’000 £’000 £’000 

Balans ar 31 Mawrth 2014 10,695 (1,894) 8,801 

Newidiadau i ecwiti trethdalwyr ar gyfer 
2014/15 

Grant y Swyddfa Gartref ar gyfer gwariant 
refeniw 

22 51,311 – 51,311 

Grantiau gan y Swyddfa Gartref ar gyfer 
gwariant cyfalaf 

22 5,689 – 5,689 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd wrth gefn 16 (16) – 

Gwariant cynhwysfawr am y flwyddyn (54,004) – (54,004) 

(Colled) actiwaraidd yn y flwyddyn – (132) (132) 

Balans ar 31 Mawrth 2015 13,707 (2,042) 11,665 

Newidiadau i ecwiti trethdalwyr ar gyfer 
2015/16 

Grant gan y Swyddfa Gartref ar gyfer 
gwariant refeniw 

22 57,884 – 57,884 

Grant gan y Swyddfa Gartref ar gyfer 
gwariant cyfalaf 

22 5,116 – 5,116 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd wrth gefn 6 (6) – 

Gwariant cynhwysfawr am y flwyddyn (64,665) – (64,665) 

Enillion actiwaraidd mewn blwyddyn – 94 94 

Balans ar 31 Mawrth 2016 12,048 (1,954) 10,094 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 99 i 122 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

99 

Nodiadau i’r cyfrifon 

1 Datganiad o bolisïau cyfrifyddu 

Mae’r datganiadau ariannol wedi’u 
paratoi yn unol â Llawlyfr Adrodd 
Ariannol y Llywodraeth (FReM) 2015/16 
a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. Mae’r 
polisïau cyfrifyddu sydd yn y FReM yn 
cymhwyso Safonau Adrodd Ariannol 
Rhyngwladol (IFRS) fel y cawsant eu diwygio 
neu eu dehongli i’r cyd-destun sector 
gyhoeddus. Pan fo’r FReM yn caniatáu 
dewis polisi cyfrifyddu, dewiswyd y polisi 
cyfrifyddu mwyaf priodol i amgylchiadau 
penodol yr IPCC i bwrpas rhoi barn gywir 
a theg. Disgrifir y polisïau penodol a 
fabwysiedir gan yr IPCC isod. Maent wedi 
eu cymhwyso’n gyson wrth ddelio gydag 
eitemau a ystyrir yn berthnasol i’r cyfrifon. 

Cyflwynir y datganiadau ariannol mewn 
sterling a chaiff pob gwerth ei dalgrynnu i 
fyny i’r mil o bunnoedd agosaf (£’000). 

1.1 Confensiynau cyfrifyddu 

Paratowyd y cyfrifon ar sail croniadau 
o dan y confensiwn cost hanesyddol, 
a ddiwygiwyd i gymryd i ystyriaeth 
ailbrisio eiddo, offer a chyfarpar, asedau 
anniriaethol, ac eithrio pan ddefnyddir 
cost hanesyddol a ddibrisiwyd fel dirprwy 
ar gyfer gwerth teg ar gyfer asedau 
byrhoedlog neu werth isel. 

1.2 Busnes gweithredol 

Caiff gweithgareddau’r IPCC eu hariannu’n 
bennaf gan y Swyddfa Gartref. 

Mae cymorth Grant ar gyfer 2016/17 a 
2017/18, gan gymryd i ystyriaeth y swm 
sy'n ofynnol i fodloni rhwymedigaethau’r 
IPCC sy’n ddyledus yn y flwyddyn, eisoes 
wedi'i gynnwys yn amcangyfrifon y Swyddfa 
Gartref ar gyfer y flwyddyn honno. Mae’r 
rhain wedi'u cymeradwyo gan y Senedd. 
Nid oes rheswm dros gredu na cheir nawdd 
gan y Swyddfa Gartref a chymeradwyaeth 
gan y Senedd yn y dyfodol. Yn unol â hynny, 
penderfynwyd ei bod yn briodol gweithredu 
ar ffurf busnes gweithredol o ran paratoi’r 
datganiadau ariannol hyn. 

1.3 Cymorth grant 

Defnyddir y cymorth grant a gafwyd i 
ariannu gweithgareddau a gwariant sy’n 
cefnogi amcanion statudol ac amcanion 
eraill yr IPCC. Mae’r FReM yn ei gwneud 
yn ofynnol i gymorth grant gael ei drin 
fel cyllid a’i gredydu i’r gronfa wrth gefn 
gyffredinol, oherwydd fe’i ystyrir yn 
gyfraniad gan barti rheoli. 

1.4 Eiddo, offer a chyfarpar 

Cydnabyddir eiddo, offer a chyfarpar yn y 
lle cyntaf fel cost ac wedi hynny ar werth 
teg llai’r dibrisiant ac amhariad a godir ar 
ôl y dyddiad ailbrisio. 

Mae cost yn cynnwys faint o arian a delir 
i gaffael yr asedau ac yn cynnwys unrhyw 
gostau y gellir eu priodoli’n uniongyrchol 
i roi’r ased ar gael i’w ddefnyddio yn ôl 
y bwriad. Y trothwy cyfalafu ar gyfer 
gwariant ar PPE yw £5,000. 
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Nid yw’r IPCC yn berchen ar unrhyw 
eiddo. Caiff yr holl offer a chyfarpar eu 
hadolygu’n flynyddol ar gyfer amhariad 
a chânt eu cario ar werth teg. Mae’r IPCC 
wedi dewis mabwysiadu cost hanesyddol 
a ddibrisiwyd fel dirprwy am werth teg ar 
gyfer asedau byrhoedlog neu werth isel. 
Mae FReM yn caniatáu hyn. 

Caiff gwariant ar osod ffitiadau mewn 
adeiladau a gaiff eu hariannu drwy 
brydlesi gweithredol ei gyfalafu fel ased 
diriaethol nad yw’n gyfredol os yw’r 
gweithiau’n ychwanegu gwerth at yr 
adeilad. Gall y costau gosod ffitiadau 
mewn adeiladau gynnwys costau dodrefn 
ac offer newydd sydd yn unigol yn costio 
llai na £5,000 pan fydd y Swyddog 
Cyfrifyddu o’r farn ei fod yn fwy priodol 
cyfalafu’r costau. Caiff costau adnewyddu 
dodrefn ac offer y dyfodol eu hariannu o'r 
gyllideb adnoddau os yw'r costau'n is na'r 
trothwy cyfalafu ar adeg adnewyddu. 

1.5 Asedau anniriaethol 

Mesurir asedau anniriaethol pan gânt 
eu cydnabod gyntaf ar gost ac wedi 
hynny ar werth teg llai’r amorteiddiad ac 
amhariad a godir ar ôl y dyddiad ailbrisio. 
Ni chyfalefir asedau anniriaethol, ac 
eithrio costau datblygu a gyfalafwyd, a 
chydnabyddir gwariant yn y Datganiad o 
Wariant Net Cynhwysfawr yn y flwyddyn y 
digwyddodd y gwariant. 

Cyfalefir gwariant ar asedau anniriaethol 
sy’n drwyddedau meddalwedd a’r costau 
cysylltiedig o’u gweithredu pan fydd y gost 
yn £5,000 neu’n fwy. 

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol caiff 
yr asedau anniriaethol eu hasesu ar 
gyfer amhariad a chaiff y cyfnod a’r dull 
amorteiddio eu hadolygu hefyd. Caiff 
asedau anniriaethol eu cario ar werth 
teg. Mae’r IPCC wedi dewis mabwysiadu 
cost hanesyddol wedi’i hamorteiddio 
fel dirprwy ar gyfer gwerth teg ar gyfer 
asedau anniriaethol byrhoedlog neu werth 
isel. Mae FReM yn caniatáu hyn. 

1.6 Dibrisiad ac amorteiddio 

Rhoddir dibrisiant neu amorteiddiad ar 
yr holl asedau anghyfredol sy’n cael eu 
defnyddio ar sail llinell syth i ddileu’r gost 
neu brisiad dros oes ddefnyddiol yr ased fel 
a ganlyn: 

Math ar ased Oes ddefnyddiol 

Ffitiadau a dodrefn Hyd y brydles neu oes 
ddefnyddiol a ragwelir 

Cerbydau 7 mlynedd 

Technoleg gwybodaeth 3 i 5 mlynedd 

Asedau anniriaethol 3 i 7 mlynedd 
anghyfredol 

Asedau consesiwn Hyd y contract 
gwasanaeth 

1.7 Consesiynau gwasanaeth 

Cyfalefir asedau sy’n cael eu defnyddio ac 
sydd o dan reolaeth yr IPCC fel asedau 
anghyfredol yn ôl y ddarpariaeth o dan 
ddehongliad 12, Cytundebau Consesiwn 
Gwasanaeth, y Pwyllgor Rhyngwladol 
Dehongli Adrodd Ariannol a dehongliad 
29, Cytundebau Consesiwn Gwasanaeth: 
Datgeliadau’r Pwyllgor Dehongli Safonau. 
Mae’r asedau hyn wedi eu dibrisio dros oes 
ddisgwyliedig y contract. 
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1.8 Pensiynau 

a) Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil 

Fel rheol, dylid darparu pensiynau 
yn unol â darpariaethau Prif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS) a 
ddisgrifir yn llawnach yn yr adroddiad ar 
gydnabyddiaeth. Mae datganiad cynllun 
ar wahân ar gyfer y PCSPS cyfan. Cyfrifir 
am gyfraniadau pensiwn y cyflogwr ar sail 
croniadau. Mae’r rhwymedigaethau yn 
aros gyda’r PCSPS ac nid yr IPCC. 

b) Pensiynau ‘Cyffelyb’ (BBA) 

Yn achos rhai cyn aelodau o Awdurdod 
Cwynion yr Heddlu, darperir pensiynau drwy 
drefniant Pensiwn Cyffelyb. Yn yr achosion 
hyn, cydnabyddir cost flynyddol y cyfraniad 
pensiwn yn y Datganiad Cynhwysfawr o 
Wariant Net.  Caiff symiau sy’n gysylltiedig 
â newidiadau ym mhrisiad actiwarïaid 
rhwymedigaethau cynllun eu haddasu 
drwy’r Datganiad o Ecwiti Trethdalwyr. Mae’r 
rhwymedigaethau ar gyfer y cynllun cyffelyb 
yn aros gyda’r IPCC. Cydnabyddir y rhain yn y 
Datganiad Sefyllfa Ariannol (SoFP). 

Mae’r datganiadau ariannol hyn 
yn cydymffurfio’n llawn ag IAS 19: 
Buddiannau Gweithiwr. 

1.9 Costau ymadael yn gynnar 

Mae’r IPCC yn talu am gostau ychwanegol 
buddion y tu hwnt i fuddion Prif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil mewn 
perthynas â gweithwyr sy’n ymddeol 
yn gynnar drwy dalu’r symiau sydd eu 
hangen yn flynyddol i Brif Gynllun Pensiwn 

y Gwasanaeth Sifil dros y cyfnod rhwng 
gadael yn gynnar a'r dyddiad ymddeol 
arferol. Mae’r IPCC yn darparu yn llawn ar 
gyfer hyn pan fydd y penderfyniad gadael 
yn gynnar yn cael ei gymeradwyo trwy 
sefydlu darpariaeth ar gyfer y taliadau a 
amcangyfrifir gyda disgownt yn ôl cyfradd 
ddisgownt Trysorlys EM sy’n berthnasol ar 
ddyddiad y SoFP. Ar 31 Mawrth 2016 roedd 
hyn yn 1.37 y cant mewn termau real (1.8 
yn 2014/15). 

Mae’r costau diswyddo heb eu setlo ar 
ddiwedd y flwyddyn o dan gynllun iawndal 
y gwasanaeth sifil yn cael eu cronni yn 
hytrach na chael darpariaeth ar eu cyfer. 

1.10 Costau staff 

Yn unol â Buddiannau Gweithiwr IAS 19, 
mae’r IPCC yn cydnabod costau disgwyliedig 
buddiannau gweithiwr tymor byr ar ffurf 
absenoldebau digolledol, fel a ganlyn: 

(a) yn achos absenoldebau digolledol 
cronnol, pan fo’r gweithwyr yn rhoi 
gwasanaeth sy’n cynyddu eu hawl i 
absenoldebau digolledol i’r dyfodol; ac 

(b) yn achos absenoldebau digolledol 
nad ydynt yn gronnol, pan fo 
absenoldebau’n digwydd. 

1.11 Darpariaethau 

Yn unol ag IAS 37, datgelir darpariaethau 
yn y Datganiad Sefyllfa Ariannol ar gyfer 
ymrwymiadau cyfreithiol neu adeiladol 
sy’n bodoli ar ddiwedd y cyfnod adrodd 
os yw swm y taliad i setlo’r ymrwymiad 
yn debygol ac y gellir ei amcangyfrif yn 
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ddibynadwy. Mae’r swm a gydnabyddir 
mewn darpariaethau yn cymryd i ystyriaeth 
yr adnoddau sydd eu hangen i gynnwys 
ymrwymiadau taliadau i’r dyfodol. Mae’r 
mesur wedi ei seilio ar swm y setliad gyda’r 
tebygolrwydd uchaf neu os yw’r hyn sy’n 
debygol yn gyfartal, yna’n defnyddio gwerth 
disgwyliedig symiau’r setliad. Os yw’r effaith 
yn berthnasol, caiff llifau arian disgwyliedig 
y dyfodol eu disgowntio gan ddefnyddio'r 
gyfradd wirioneddol a osodir gan Drysorlys 
EM. I’r graddau y mae hawliadau ad-daliad 
yn bodoli o fewn ystyr IAS 37, maent yn cael 
eu cydnabod fel ased ar wahân os yw eu 
gwireddu mwy neu lai’n bendant. 

1.12 Prydlesi 

Caiff costau prydlesi gweithredol a ddelir 
gan yr IPCC eu codi ar y Datganiad o Wariant 
Net Cynhwysfawr ar sail llinell syth dros 
gyfnod y brydles. Mae’r prydlesi gweithredol 
sylweddol ar gyfer adeiladau swyddfa pan 
nad oes opsiynau prynu ar gael. 

Nid oes gan yr IPCC unrhyw brydlesi 
ariannol. 

1.13 Incwm 

Mae incwm o weithgareddau yn ymwneud 
yn uniongyrchol ag incwm gan CThEM a'r 
Swyddfa Gartref ar gyfer gweithgareddau 
a gyflawnir fel rhan o gyfrifoldebau a 
phwerau statudol yr IPCC. 

Mae incwm arall yn ymwneud â ffioedd 
a thaliadau am wasanaethau eraill a 
ddarperir. 

Mae incwm yn cynrychioli gwerth 
yr anfonebau a yrrir ar derfyn y 
gwasanaethau a’r gwerth wedi ei gwblhau 
ond heb eto ei anfonebu. 

1.14 Treth ar Werth 

Mae’r IPCC wedi’i gofrestru ar gyfer TAW, 
ond dim ond TAW ar bryniannau pan 
fydd yr IPCC yn gwneud gweithgareddau 
anstatudol y gall ei hawlio yn ôl. Dangosir 
incwm fel incwm net o TAW, pan fydd 
TAW yn ddyledus, ac fe nodir gwariant 
gros. Mae unrhyw dreth mewnbwn 
sy’n adferadwy yn cael ei gredydu ar y 
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. 

1.15 Treth Gorfforaethol 

Mae’r IPCC wedi’i gofrestru ar gyfer 
treth gorfforaethol fel rhan o Grŵp Treth 
Gorfforaethol y Swyddfa Gartref. 

1.16 Safonau a gyhoeddwyd ond ddim yn 
effeithiol eto 

Mae’r IPCC yn darparu datgeliad nad yw 
hyd yma wedi cymhwyso safon gyfrifyddu 
newydd, a gwybodaeth hysbys neu y gellir 
ei hamcangyfrif yn rhesymol i asesu'r 
effaith bosibl y caiff cymhwyso’r safon 
newydd yn y lle cyntaf ar ddatganiadau 
ariannol yr IPCC. Ni chyhoeddwyd unrhyw 
safonau newydd ar gyfer 2015/16 ond 
heb eu gweithredu, a fyddai’n effeithio’n 
sylweddol ar ddatganiadau ariannol 
yr IPCC. Hefyd nid yw’r IPCC wedi 
mabwysiadu unrhyw safonau'n gynnar. 
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2 Datganiad o gostau gweithredu yn ôl segment gweithredol 

Mae’r segmentau gweithredol yn seiliedig ar y strwythur adrodd o fewn yr IPCC. Mae 
hyn yn gosod y cyfrifoldeb ariannol gyda’r cyfarwyddwr sydd yn y sefyllfa orau i gymryd 
penderfyniadau gwariant a sicrhau bod gwerth am arian yn cael ei gyflawni. 

Mae segment gweithredol Hillsborough yn cynnwys gwariant ac anariannol y Comisiwn 
pan fydd hynny’n addas. Mae gwybodaeth am wariant Hillsborough i’w gweld yn nodyn 23.

 2015/16 2014/15 

Gwariant gros Incwm Gwariant net Gwariant gros Incwm Gwariant net

 £000 £000 £000 £000 £000 £000 

Adnoddau 18,190 (26) 18,164 12,538 (15)  12,523 

Gweithrediadau 22,972 (201) 22,771 11,257 (101)  11,156 

Newid 3,371 – 3,371 14,076 – 14,076 

Comisiwn 2,084 – 2,084 1,640 –  1,640 

Hillsborough 12,319 – 12,319 10,615 –  10,615 

Prif 
Weithredwraig 

503 – 503 552 –  552 

Cyfreithiol 2,029 – 2,029 1,135 –  1,135 

Strategaeth ac 
Effaith 

3,424 – 3,424 2,307 –  2,307 

Cyfanswm 64,892 (227) 64,665 54,120 (116) 54,004 

2.1 Costau staff 

Costau staff  2015/16 2015/16 2015/16 2014/15 
£’000 £’000 £’000 £’000 

Staff parhaol Arall Cyfanswm Cyfanswm 
Cyflogau a thâl 29,373 3,581 32,954 26,911 
Cost nawdd cymdeithasol 2,452 – 2,452 2,031 
Cyfraniadau pensiwn 5,673 – 5,673 4,164 
Is gyfanswm 37,498 3,581 41,079 33,106 
Llai: adenillion yng nghyswllt 
secondiadau allanol 

- – – – 

Costau net holl staff arall 37,498 3,581 41,079 33,106 
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2.2 Cynllun pensiwn Cydweddol 

Mae rhai comisiynwyr a staff fu’n gwasanaethu fel aelodau gydag Awdurdod Cwynion yr 
Heddlu (PCA) yn derbyn buddiannau pensiwn cyffelyb (BBA) â PCSPS. 

Nid yw pensiynau BBA yn cael eu hariannu, gyda’r buddiannau’n cael eu talu fel y dônt 
yn daladwy ac maent yn cael eu gwarantu gan yr IPCC. Nid oes cronfa ac felly dim 
gwarged neu ddiffyg. Mae rhwymedigaethau'r cynllun am wasanaeth wedi ei gyfrifo 
gan Adran Actwari’r Llywodraeth gan ddefnyddio’r tybiaethau ariannol canlynol:

 2015/16 2014/15 

Cyfradd a ddefnyddir i ddisgowntio 
rhwymedigaethau’r cynllun 

3.60% 3.55% 

Cyfradd cynnydd mewn cyflogau 4.20% 4.20% 

Cyfradd cynnydd mewn taliadau pensiynau 
a phensiynau gohiriedig 

2.20% 2.20% 

Tybiaeth chwyddiant CPI 2.20% 2.20% 

Mae’r rhwymedigaethau sy’n gysylltiedig â chomisiynwyr â phensiynau BBA fel a ganlyn:

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Darpariaeth bensiwn 

Balans ar 1 Ebrill 2,042 1,894 

Cynnydd (gostyngiad) mewn 
darpariaethau 

(88) 148 

Gwerth presennol 
rhwymedigaethau 

1,954 2,042 
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Symiau eraill i’w datgelu er mwyn deall y newid mewn darpariaeth.

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Rhwymedigaeth cynllun ar 
ddechrau’r flwyddyn 

2,042 1,894 

symudiad yn y flwyddyn: 

Cost gwasanaeth presennol 
(net o gyfraniadau 
gweithwyr) 

– – 

Cost llog 71 81 

Cyfraniadau gweithwyr – – 

(Enillion)/ colledion 
actwaraidd 

(94) 132 

Buddiannau a dalwyd (65) (65) 

Cost gwasanaeth blaenorol – – 

Cynnydd mewn 
rhwymedigaeth cynllun 

(88) 148 

Rhwymedigaeth cynllun ar 
ddiwedd y flwyddyn 

1,954 2,042 

Costau i’w cydnabod yng nghyfrif y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr

 2015/16 2014/15 

£000 £000 

Cost gwasanaeth presennol net o gyfraniadau 
gweithwyr 

– – 

Costau llog 71 81 

Cost gwasanaeth blaenorol – – 

Cyfanswm costau 71 81 

(Enillion)/colledion actiwaraidd i’w cydnabod mewn Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr

 2015/16 2014/15 

£000  £000 

Colled/(enillion) profiad yn codi ar rwymedigaethau’r 
cynllun 

(40) (35) 

Newid mewn tybiaethau sy’n sail i werth presennol 
rhwymedigaethau’r cynllun 

(54) 167 

Cyfanswm net colled/ (enillion) actiwaraidd ar Ecwiti 
Trethdalwyr 

(94) 132 
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Nid oes costau ar gyfer cyflogeion a chyflogwyr yn daladwy yn 2015/16. 

Gwerth presennol 
rhwymedigaethau’r cynllun

 31 Mawrth 
2016 

 31 Mawrth 
2015 

 31 Mawrth 
2014 

 31 Mawrth 
2013 

 31 Mawrth 
2012 

£000 £000 £000 £000 £000 

Rhwymedigaeth yng nghyswllt 

Aelodau gweithredol – – – 546 468 

Pensiynwyr wedi’u gohirio 398 406 353 298 263 

Pensiynau presennol 1,556 1,636 1,541 879 837 

Cyfanswm gwerth presennol 
rhwymedigaethau’r cynllun 

1,954 2,042 1,894 1,723 1,568 

Hanes profiad colledion/ 
(enillion) 

(40) (35) 75 (12) 29 

Canran o rwymedigaethau’r 
cynllun ar ddiwedd y flwyddyn 

-2.0% -1.7% 4.0% -0.7% 1.8% 

2.3 Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil 

Mae’r PCSPS yn gynllun buddiant diffiniedig aml-gyflogwr nas ariennir, ond ni all yr IPCC 
nodi ei gyfran o’r asedau a’r rhwymedigaethau sylfaenol. Cafwyd prisiad o’r cynllun gan 
actwari’r cynllun ar 31 Mawrth 2012. Mae manylion i’w gweld yng nghyfrifon adnoddau 
Swyddfa’r Cabinet: Blwydd-daliadau Sifil (www.civilservice-pensions.gov.uk). 

Ar gyfer 2015/16, roedd cyfraniadau cyflogwyr o £5,487k yn daladwy i'r PCSPS (2014/15 
£4,052k) ar un o bedair cyfradd yn yr amrediad 16.7% i 24.3% o dâl pensiynadwy, yn 
seiliedig ar fandiau cyflog. Mae actwari’r cynllun yn adolygu cyfraniadau’r cyflogwr, bob 
pedair blynedd fel arfer, yn dilyn prisio’r cynllun yn llawn. 

Pennir cyfraddau’r cyfraniadau i dalu cost y buddiannau a gronnwyd yn ystod 2015/16 
i’w talu pan fydd yr aelod yn ymddeol, ac nid y buddiannau a dalwyd yn ystod y cyfnod 
hwn i bensiynwyr presennol. 

Gall gweithwyr ddewis agor cyfrif pensiwn partneriaeth, pensiwn cyfranddeiliaid gyda 
chyfraniad cyflogwr. Talwyd cyfraniadau cyflogwyr o £178k (2014/15 £105k) i un neu 
fwy o'r panel o dri darparwr pensiynau cyfranddeiliaid penodedig. Mae cyfraniadau 
cyflogwr yn gysylltiedig ag oedran ac maent yn amrywio o 3% i 12.5% o gyflog 
pensiynadwy. 

Mae cyflogwyr hefyd yn cyfateb cyfraniadau gweithwyr hyd at 3% o gyflog pensiynadwy. 
Yn ogystal, roedd cyfraniadau cyflogwr o £7k (2014/15 £7k), 0.8% o’r tâl pensiynadwy, 
yn daladwy i'r PCSPS i dalu cost darparu buddion cyfandaliad yn y dyfodol yn dilyn 
marwolaeth mewn gwasanaeth ac ymddeoliad y cyflogeion hyn ar sail iechyd. 

www.civilservice-pensions.gov.uk
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3 Costau gweithredu eraill 

Nodyn  2015/16 2014/15 

£000 £000 

Mae gwariant arall yn cynnwys y canlynol: 

TG 2,701 2,610 

Taliadau gwasanaeth consesiwn gwasanaeth 4,462 3,182 

Rhent llety 2,538 2,307 

Llety nad yw’n cael ei rentu 3,234 2,303 

Teithio a chynhaliaeth 2,102 1,873 

Hyfforddiant 879 689 

Fforensig 330 325 

Recriwtio 956 1,332 

Papur swyddfa 237 325 

Ymchwil 124 113 

Gwasanaethau cyfreithiol 666 683 

Cyfarwyddyd i’r heddlu a’r cyhoedd 105 105 

Ymgynghorwyr* – 690 

Ffi archwiliad – allanol 47 46 

Taliadau llog consesiwn gwasanaeth 30 64 

Costau eraill 621 736 

Cyfanswm gwariant arall 19,032 17,383 

Eitemau anariannol: 

Dibrisiant 5 2,743 2,182 

Amorteiddiad 6 1,539 1,333 

Darpariaethau a ddarparwyd yn y flwyddyn tynnu’r 
darpariaethau nad oedd eu hangen 

13 (173) 33 

Elw neu golled ar waredu ased 601 – 

Cost pensiwn BBA 71 81 

Newid yn y raddfa ddisgownt yn y ddarpariaeth iawndal 
cynnar 

13 – 2 

Cyfanswm eitemau anariannol 4,781 3,631 

Cyfanswm 23,813 21,014 

Roedd y ffi am yr archwiliad o’r Datganiad Cyfrifon yn £47,000 (2014/15 £46,000). 
Ni wnaeth yr archwilwyr allanol wneud unrhyw waith heblaw archwilio. 

*	 Gwariant ar ymgynghorwyr yn 2014/15 yn gysylltiedig â dylunio sefydliadol a gwaith gwella proses TG yng 
nghyswllt rheoli ansawdd a gwybodaeth a’r model gweithredu ar gyfer y rhaglen newid. 
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4 Incwm 

Derbyniodd yr IPCC incwm gan CThEM ar gyfer ymchwiliadau a wnaethpwyd o dan 
adran 28 Deddf Comisiynwyr Cyllid a Thollau 2005. Derbyniwyd incwm gan y Swyddfa 
Gartref ar gyfer ymchwiliadau a gynhaliwyd i atgyfeiriadau priodol. 

Amcan ariannol yr IPCC am incwm gan gyrff llywodraeth eraill yw adfer y gost lawn yn 
unol â Chanllaw Ffioedd a Thaliadau’r Trysorlys. Cyflawnwyd yr amcan ariannol hwn. 
Darperir y dadansoddiad isod i bwrpasau ffioedd a thaliadau ac nid ar gyfer dibenion 
IFRS 8 fel mae’r FreM yn cyfarwyddo. 

Ffioedd a thaliadau  2015/16 2014/15 

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Incwm Costau (Diffyg) Incwm Costau (Diffyg) 

Incwm CThEM 9 (9) – 22 (22) – 

Incwm Swyddfa Gartref 218 (218) – 79 (79) – 

Incwm o weithgareddau 227 (227) – 101 (101) – 

Incwm amrywiol – – – 15 (15) – 

Incwm arall – – – 15 (15) – 

Cyfanswm 227 (227) – 116 (116) – 

Mae ein hincwm gan CThEM ac UKBA wedi ei seilio ar gostau gwirioneddol y gwaith a 
wnaethpwyd. Gweler y wybodaeth ynglŷn â dyrannu incwm i segmentau yn nodyn 2. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 

 

109 

5 Eiddo, offer a chyfarpar 

Taliadau 
ar gyfrif 

ac asedau 
sy’n cael eu 

hadeiladu 

Technoleg 
gwybodaeth 

Cerbydau Dodrefn a 
ffitiadau 

Cyfanswm 

£000 £000 £000 £000 £000 

Cost neu brisiad 

Ar 1 Ebrill 2015 984 5,151 442 9,106 15,683 

Ailddosbarthiadau (984) 202 – 782 – 

Ychwanegiadau 656 1,008 776 1,647 4,087 

Gwarediadau (120) (365) (485) 

Ar 31 Mawrth 2016 656 6,241 853 11,535 19,285 

Dibrisiant 

Ar 1 Ebrill 2015 – 2,433 245 4,756 7,434 

Tâl am y flwyddyn – 951 64 1,728 2,743 

Gwarediadau – (120) (254) – (374) 

Ar 31 Mawrth 2016 – 3,264 55 6,484 9,803 

Gwerth llyfr net ar 
31 Mawrth 2016 

656 2,977 798 5,051 9,482 

Gwerth llyfr net ar 
31 Mawrth 2015 

984 2,718 197 4,350 8,249 

Ariannu asedau: 

Ar drefniadau consesiwn 
gwasanaeth SoFP 

– 959 – – 959 
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Taliadau 
ar gyfrif 

ac asedau 
sy’n cael eu 

hadeiladu 

Technoleg 
gwybodaeth 

Cerbydau Dodrefn a 
ffitiadau 

Cyfanswm 

£000 £000 £000 £000 £000 

Cost neu brisiad 

Ar 1 Ebrill 2014 – 4,266 442 6,997 11,705 

Ychwanegiadau 984 1,032 – 2,115 4,131 

Gwarediadau – (147) – (6) (153) 

Ar 31 Mawrth 2015 984 5,151 442 9,106 15,683 

Dibrisiant 

Ar 1 Ebrill 2014 – 1,709 181 3,461 5,351 

Tâl am y flwyddyn – 816 64 1,302 2,182 

Gwarediadau – (92) – (7) (99) 

Ar 31 Mawrth 2015 – 2,433 245 4,756 7,434 

Gwerth llyfr net ar 31 
Mawrth 2015 

984 2,718 197 4,350 8,249 

Gwerth llyfr net ar 31 
Mawrth 2014 

– 2,557 261 3,536 6,354 

Ariannu asedau: 

Ar drefniadau consesiwn 
gwasanaeth SoFP 

– 1,023 – – 1,023 
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6 Asedau anniriaethol 

Mae asedau anniriaethol yn cynnwys datblygu meddalwedd a thrwyddedau 

Taliadau ar gyfrif 
ac asedau sy’n 

cael eu hadeiladu 

Technoleg 
gwybodaeth 

Cyfanswm 

£000 £000 £000 

Cost neu brisiad 

Ar 1 Ebrill 2015 747 9,478 10,225 

Ailddosbarthiadau (724) 724 – 

Ychwanegiadau 403 835 1,238 

Gwarediadau – (945) (945) 

Ar 31 Mawrth 2016 426 10,092 10,518 

Amorteiddiad 

Ar 1 Ebrill 2015 – 3,205 3,205 

Tâl am y flwyddyn – 1,539 1,539 

Gwarediadau – (354) (354) 

Ar 31 Mawrth 2016 – 4,390 4,390 

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2016 426 5,702 6,128 

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2015 747 6,273 7,020 

Ariannu asedau: 

Ar drefniadau consesiwn gwasanaeth SoFP – 2,791 2,791 

Cost neu brisiad 

Ar 1 Ebrill 2014 – 8,964 8,964 

Ychwanegiadau 747 1,043 1,790 

Gwarediadau – (529) (529) 

Ar 31 Mawrth 2015 747 9,478 10,225 

Amorteiddiad 

Ar 1 Ebrill 2014 – 2,401 2,401 

Tâl am y flwyddyn – 1,333 1,333 

Gwarediadau – (529) (529) 

Ar 31 Mawrth 2015 – 3,205 3,205 

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2015 747 6,273 7,020 

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2014 – 6,563 6,563 

Ariannu asedau: 

Ar drefniadau consesiwn gwasanaeth SoFP – 3,525 3,525 
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7 Offerynnau ariannol 

Nid yw’r IPCC yn dal unrhyw offerynnau ariannol cymhleth. Yr unig offerynnau ariannol 
sydd wedi eu cynnwys yn y cyfrifon yw derbyniadwyon a thaladwyon. Cydnabyddir 
derbyniadwyon masnach ar y dechrau ar werth teg llai darpariaeth ar gyfer amhariad. 
Gwneir darpariaeth ar gyfer amhariad pan fydd tystiolaeth y bydd yr IPCC yn methu 
casglu swm dyledus yn unol â’r telerau y cytunwyd arnynt. 

Mae adnoddau’r IPCC yn cael eu cwrdd yn bennaf trwy gymorth grant gan y Swyddfa 
Gartref drwy’r broses gyflenwi ac o incwm o waith a wneir ar sail ad-dalu. Nid oes gan 
yr IPCC unrhyw bwerau i fenthyg arian nac i fuddsoddi cronfeydd dros ben ac eithrio 
asedau a rhwymedigaethau ariannol a gynhyrchir gan weithgareddau gweithredol o 
ddydd i ddydd. O ganlyniad nid yw’r IPCC yn agored i fawr ddim neu unrhyw risg credyd, 
hylifedd, arian tramor na chwyddiant. 

8 Amhariadau 

Nid oes gan yr IPCC amhariadau yn ystod y cyfnod. 

9 Rhestrau 

Nid oes gan yr IPCC restrau yn y cyfnod. 

10 Derbyniadwyon masnach, asedau ariannol ac eraill

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn: 

Rhan gyfredol o dderbyniadwyon consesiwn gwasanaeth 496 1,030 

Incwm cronnus 356 77 

Derbyniadwyon masnach 8 46 

Derbyniadwyon eraill 1 2 

Blaensymiau staff 78 68 

Rhagdaliadau 739 713 

1,678 1,936 

Symiau sy’n dod yn ddyledus ar ôl blwyddyn: 

Rhan anghyfredol o dderbyniadwyon consesiwn 
gwasanaeth 

259 975 

259 975 

Cyfanswm masnach a derbyniadwyon eraill 1,937 2,911 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16 113 

11 Arian a chyfwerth ag arian

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Balans cychwynnol 6,823 4,229 

Newid net mewn balansau 
arian yn ystod y flwyddyn 

(3,919) 2,594 

Balans arian cau 2,904 6,823 

Dim ond arian parod sy’n cael ei gadw ac mae ar gael ar unwaith o Wasanaeth Bancio’r 
Llywodraeth. 

12.1 Taladwyon masnach a rhwymedigaethau cyfredol eraill

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn 

Credydwyr y llywodraeth (418) (163) 

Trethi a nawdd cymdeithasol arall (1,427) (1,284) 

Taladwyon masnach (234) (126) 

Taladwyon eraill (1) (13) 

Croniadau ac incwm gohiriedig (2,403) (3,964) 

Rhan gyfredol o groniadau trefniant consesiwn 
gwasanaeth am asedau sy’n dod i ddefnydd cyn eu talu 

(452) (632) 

Rhan gyfredol o elfen brydles ariannol briodoledig y 
trefniant consesiwn gwasanaeth 

(496) (1,030) 

(5,431) (7,212) 

Symiau sy’n dod yn ddyledus ar ôl blwyddyn 

Taladwyon eraill, croniadau ac incwm gohiriedig (486) (464) 

Rhan anghyfredol o groniadau trefniant consesiwn 
gwasanaeth am asedau sy’n dod i ddefnydd cyn eu talu 

(236) (598) 

Elfen brydles ariannol briodoledig y trefniant consesiwn 
gwasanaeth 

(259) (975) 

(981) (2,037) 
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12.2 Rhwymedigaethau eraill 

Mae IAS 19 yn ei gwneud yn ofynnol cael datgeliad buddiannau gweithwyr a 
gydnabyddir yn y cyfnod y mae’r endid yn derbyn gwasanaethau gan y gweithiwr, yn 
hytrach na phan fo’r buddiannau yn cael eu talu neu yn daladwy. Gan ystyried y diffiniad 
hwn o IAS 19, mae’r IPCC yn cydnabod croniadau gwyliau am y flwyddyn 2015/16 i fod 
yn fuddiannau staff. 

Mae nifer cyfartalog y gwyliau a gronnwyd y pen yn seiliedig ar nifer y staff ar ddiwedd 
mis Mawrth 2016 yn bedwar diwrnod (pedwar diwrnod ym Mawrth 2015).

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Buddiannau staff (659) (608) 

Cyfanswm (659) (608) 

13 Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau 

Ar gyfer darpariaethau eiddo mae’r IPCC yn cydnabod darpariaeth dadfeilion ar gyfer 
pob eiddo ar brydles lle mae ganddo rwymedigaeth i sicrhau bod yr eiddo mewn cyflwr 
da ar ddiwedd y brydles. Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar gostau amcangyfrifiedig 
adfer addasiadau a wnaed gan yr IPCC a rhwymedigaethau atgyweirio sy’n ofynnol yn 
ystod cyfnod y brydles. Yr amcangyfrif o gost adfer addasiadau a wnaed i'r adeiladau 
yw £1,195,000 (£1,256,000 ar gyfer 2014/15). Yn unol â IAS 37 Darpariaethau, 
Rhwymedigaethau Wrth Gefn ac Asedau Wrth Gefn, cydnabuwyd costau adfer fel rhan 
o’r asedau dodrefnu a chânt eu dibrisio yn ystod y brydles. 

Y ddarpariaeth gadael yn gynnar yw’r balans dros ben o gostau gadael yn gynnar y 
cyfarwyddwyr a staff eraill a gollodd eu swyddi cyn 1 Ebrill 2016. 

Cafodd y ddarpariaeth gadael yn gynnar ddisgownt ar raddfa o 1.37% (1.3% ar gyfer 
2014/15) a osodwyd gan Drysorlys EM. 
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Eiddo Gadael yn gynnar Cyfanswm 

£000 £000 £000 

Balans ar 1 Ebrill 2015 1,256 183 1,439 

A ddarparwyd yn y flwyddyn 236 3 239 

Darpariaethau nad oedd eu hangen wedi’u 
hysgrifennu’n ôl 

(297) – (297) 

Darpariaethau a ddefnyddiwyd yn y flwyddyn – (49) (49) 

Newid yn y raddfa ddisgownt – – – 

Dadweindio disgownt – – – 

Cynnydd/(gostyngiad) mewn darpariaethau (61) (46) (107) 

Balans ar 31 Mawrth 2016 1,195 137 1,332 

Cynrychiolir gan: 

Elfen anghyfredol o’r ddarpariaeth 1,195 119 1,314 

Elfen gyfredol o’r ddarpariaeth – 18 18 

Dadansoddiad o amseriad disgwyliedig llifoedd 
gostyngol: 

Dim hwyrach na blwyddyn – 18 18 

Yn hwyrach na blwyddyn ond ddim hwyrach na phum 
mlynedd 

1,075 119 1,194 

Hwyrach na phum mlynedd 120 – 120 

Balans ar 31 Mawrth 2016 1,195 137 1,332 

Eiddo Gadael yn gynnar Cyfanswm 

£000 £000 £000 

Balans ar 1 Ebrill 2014 975 196 1,171 

A ddarparwyd yn y flwyddyn 281 8 289 

Darpariaethau nad oedd eu hangen wedi’u 
hysgrifennu’n ôl 

– – – 

Darpariaethau a ddefnyddiwyd yn y flwyddyn – (23) (23) 

Newid yn y raddfa ddisgownt – 2 2 

Cynnydd/(gostyngiad) mewn darpariaethau 281 (13) 268 

Balans ar 31 Mawrth 2015 1,256 183 1,439 

Cynrychiolir gan: 

Elfen anghyfredol o’r ddarpariaeth 1,126 134 1,260 

Elfen gyfredol o’r ddarpariaeth 130 49 179 
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14 Ymrwymiadau cyfalaf 

Ar 31 Mawrth 2016, nid oedd gan yr IPCC unrhyw ymrwymiadau cyfalaf (dim ar 
31 Mawrth 2015). 

15 Ymrwymiadau dan brydlesau 

15.1 Prydlesau gweithredol 

Ar 31 Mawrth roedd gan yr IPCC y cyfanswm taliadau prydles gofynnol i’r dyfodol o dan 
brydlesi gweithredu nad ydynt yn brydlesi ar gyfer pob un o'r cyfnodau canlynol:

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Ymrwymiadau o dan 
brydlesau gweithredu yn 
cynnwys 

Adeiladau: 

Dim hwyrach na 
blwyddyn 

2,696 1,967 

Yn hwyrach na blwyddyn 
ond ddim hwyrach na 
phum mlynedd 

4,436 4,331 

7,132 6,298 

15.2 Prydlesau ariannol 

Nid oedd gan yr IPCC unrhyw brydlesau ariannol yn y cyfnod. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 

 
 

 
 

 

 

 

 

117 

16 Ymrwymiadau o dan drefniadau consesiwn gwasanaeth 

Gwnaeth yr IPCC gontract gyda Steria Limited ar 25 Awst 2009 am ddarpariaeth 
gwasanaethau TG a Theleffoni. Rhoddwyd newyddiad o’r contract i Sopra Steria Limited 
yn ystod 2014/15. 

Daeth y contract i rym ar 20 Rhagfyr 2009. Mae hwn yn gontract pris sefydlog gyda thymor 
deng mlynedd a phwynt toriad saith mlynedd, y pwynt toriad cyntaf yn Rhagfyr 2016. 

Ein bwriad yw gadael y contract yn raddol ar ôl mis Ionawr 2017. Bydd hyn yn golygu 
gwahanu gwasanaethau TGCh i ddarparwyr masnachol eraill, addasu rheolaethau 
pensaernïaeth dechnegol a diogelwch yn unol â hynny a throsglwyddo asedau TGCh a 
gwasanaethau i ddarparwyr newydd. Bydd hyn hefyd yn ein galluogi i alinio strategaeth 
ddigidol y Llywodraeth trwy ddefnyddio mwy ar ddarpariaeth gwmwl, ffynhonnell agored 
a datblygu ystwyth. 

Ar ddyddiad diwedd y flwyddyn ni chymerwyd unrhyw benderfyniad pendant i 
weithredu ar y toriad ac felly paratowyd nodiadau 10, 12 ac 16 ar yr un sail â’r llynedd. 

O dan y contract mae gan Sopra Steria Limited rwymedigaeth i adeiladu a chynnal 
asedau diriaethol ac anniriaethol gyda gwerth disgwyliedig ar 31 Mawrth 2016 o 
£7.1 miliwn (£7.6 miliwn ar 31 Mawrth 2015) ar gyfer eu defnyddio gan yr IPCC yn 
ogystal â darparu gwasanaethau gweithredu dros oes y contract ar werth disgwyliedig 
ar 31 Mawrth 2016 o £40.0 miliwn (£30.9 miliwn ar 31 Mawrth 2015). Disgwylir i 
daliadau cyllidol dros oes y contract fod yn £0.6 miliwn (£0.7 miliwn ar 31 Mawrth 2015). 

Hefyd, mae rhwymedigaeth ar Sopra Steria Limited i adnewyddu asedau yn ystod oes y 
contract, yn bennaf yn ystod blynyddoedd pedwar a phump. Disgwylir i’r asedau hyn fod 
â gwerth gweddilliol bychan iawn ar ddiwedd y tymor deng mlynedd. 

Cytunwyd ar y taliadau blynyddol i’w gwneud gan yr IPCC ar gychwyn y contract 
ac maent yn amodol ar hysbysiadau newid parhaus y contract. Nid oes prin ddim 
ansicrwydd ynghylch llif arian parod i’r dyfodol. Mae’r contract yn darparu ar gyfer 
ailbrisio os yw’r RPI-X yn mynd dros 6%. 

Mae’r asedau sydd wedi eu caffael dan y contract dan reolaeth yr IPCC, ac o dan IFRIC 12 
mae’r contract yn drefniant gwasanaeth consesiwn gyda’r IPCC fel rhoddwr a Sopra 
Steria Limited fel y gweithredwr. 

Mae dehongliad 29 SIC yn disgrifio’r wybodaeth sydd i’w datgelu yng nghyfrifon y rhoddwr. 
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O dan IFRIC 12, rhaid i’r IPCC gydnabod yn ei ddatganiad sefyllfa ariannol yr asedau sydd 
i’w darparu o dan y trefniant consesiwn gwasanaeth. Dangosir y rhain fel a ganlyn: 

• cynhwysir asedau sydd eisoes yn cael eu defnyddio yn y nodyn eiddo, offer a chyfarpar 
a’r asedau anniriaethol mewn man arall yn y cyfrifon hyn (nodiadau 5/6) 

• dangosir taliadau a wneir cyn cael yr asedau a ddarparwyd yn y nodyn derbyniadwyon 
masnach mewn man arall yn y cyfrifon hyn (nodyn 10) 

• dangosir croniadau ar gyfer asedau sy’n dod i ddefnydd cyn talu yn y nodyn taladwyon 
masnach mewn man arall yn y cyfrifon hyn (nodyn 12) 

• dangosir asedau sydd eto i’w darparu yn y nodyn derbyniadwyon consesiwn 
gwasanaeth mewn man arall yn y cyfrifon hyn (nodyn 12). 

Mae’r gydnabyddiaeth hon o asedau’n creu ymrwymiad ariannol cyfatebol ar yr IPCC a 
dengys y nodyn isod ymrwymiadau’r IPCC i dalu am asedau sydd i’w darparu yn ystod 
cyfnodau i’r dyfodol. 

Mae’r IPCC yn gwneud taliad unedol yn cynnwys tâl gwasanaeth, tâl cyfalaf a llog. 

Mae’r nodiadau isod yn dangos ymrwymiadau’r IPCC i dalu am wasanaethau gweithredu 
i’r dyfodol. 

Gweler y taliadau gwasanaeth gweithredu y talwyd amdanynt eisoes yn nodyn 4. 

16.1 Ar y datganiad o sefyllfa ariannol (SoFP)

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Mae cyfanswm yr ymrwymiadau o dan drefniadau consesiwn gwasanaeth 
ar y SoFP ar gyfer y cyfnodau canlynol yn cynnwys: 

Dim hwyrach na blwyddyn 508 1,073 

Yn hwyrach na blwyddyn ond ddim hwyrach na phum mlynedd 269 1,010 

Hwyrach na phum mlynedd – – 

777 2,083 

Llai elfen llog (22) (78) 

Cyfanswm ymrwymiadau consesiwn gwasanaeth ar y Datganiad o Sefyllfa 
Ariannol 

755 2,005 

Cynrychiolir gan: 

Cyfredol (wedi’u cynnwys mewn derbyniadwyon masnach a thaladwyon eraill) 496 1,030 

Anghyfredol (wedi’u cynnwys mewn symiau taladwy a derbyniadwyon 
masnach ac eraill) 

259 975 

Cyfanswm ymrwymiadau consesiwn gwasanaeth ar y Datganiad o Sefyllfa 
Ariannol 

755 2,005 
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16.2 Codwyd ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr 

Roedd cyfanswm yr arian a godir yn y datganiad o wariant net cynhwysfawr ar gyfer 
elfen gwasanaeth y trefniant consesiynau gwasanaeth SoFP yn £4.5 miliwn (2014/15 
£3.2 miliwn)

 31 Mawrth 2016  31 Mawrth 2015 

£000 £000 

Mae’r taliadau y mae’r IPCC wedi 
ei ymrwymo iddynt ar 31 Mawrth 
2016, wedi eu dadansoddi yn ôl y 
cyfnod y mae’r ymrwymiad y dod i 
ben ynddo, fel a ganlyn: 

Dim hwyrach na blwyddyn 5,404 3,272 

Yn hwyrach na blwyddyn ond ddim 
hwyrach na phum mlynedd 

12,993 10,509 

Hwyrach na phum mlynedd – – 

18,397 13,781 

17 Ymrwymiadau ariannol eraill 

Nid oes gan yr IPCC unrhyw ymrwymiadau ariannol eraill. 

18 Rhwymedigaethau wrth gefn a ddatgelir o dan IAS 37 

Mae gan yr IPCC rwymedigaeth wrth gefn o ran nifer o hawliadau cyfreithiol neu 
hawliadau posibl yn erbyn yr IPCC, na ellir rhagdybio’r canlyniad na’r amseriad 
yn bendant. Darperir ar gyfer yr holl rwymedigaethau a ddisgwylir yn llawn yn y 
datganiadau ariannol. 

Mae’r darpariaethau gadael yn gynnar yn nodyn 13 wedi eu seilio ar amcangyfrifon 
sydd wedi eu seilio ar Gynllun Iawndal y Gwasanaeth Sifil. Os oes newid yn y telerau 
gall yr IPCC wynebu costau pellach. Ni ellir mesur y rhwymedigaeth wrth gefn hon. 
Os oes newid yn y telerau sy’n effeithio ar y darpariaethau a wnaethpwyd eisoes, ail
amcangyfrifir y ddarpariaeth. 



Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon yr IPCC 2015/16

 
 

120 

19 Trafodion partïon cysylltiedig 

Mae’r Swyddfa Gartref yn un o bartïon cysylltiedig yr IPCC. Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Mawrth 2016 darparodd y Swyddfa Gartref grant mewn cymorth, fel y datgelwyd 
yn nodyn 22. Mae ein swyddfa yn Warrington ar rent gan y Swyddfa Gartref, a dangosir 
taliadau am yr adeiladau hyn yn nodyn 23. 

Mae cyrff y llywodraeth yn bartïon cysylltiedig. Dangosir yr incwm o’r cyrff hyn o dan Incwm 
Arall yn nodyn 2. Mae’r symiau sy'n ddyledus gan y cyrff hyn i’r IPCC yn cael eu dosbarthu fel 
derbyniadwyon masnach ac eraill ac yn cyfateb i £268k (£124k ym Mawrth 2015) 

Mae Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil a Swyddfa’r Cabinet hefyd yn bartïon 
cysylltiedig. Gellir gweld gwybodaeth bellach ynglŷn â’r trafodion gyda’r cyrff hyn yn yr 
adran bensiynau yn yr adroddiad cydnabyddiaeth. 

Gellir gweld manylion balansau gyda chyrff llywodraeth eraill yn nodiadau 10 a 12. 

Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 ni wnaeth unrhyw un o’r 
comisiynwyr, cyfarwyddwyr na staff rheoli allweddol a benodwyd unrhyw drafodion 
perthnasol â’r IPCC. 

Mae’r IPCC wedi mabwysiadu Cod Ymddygiad sy’n seiliedig ar God Ymarfer Swyddfa’r 
Cabinet ar gyfer Aelodau Bwrdd Cyrff Cyhoeddus. Mae’r IPCC yn cynnal cofrestr o 
fuddiannau ar gyfer Comisiynwyr a phob aelod o staff y mae’n ofynnol iddynt ddatgan 
buddiannau. Mae’r gofrestr o fuddiannau ar gyfer Comisiynwyr ar gael i’r cyhoedd 
ac mae ar ein gwefan. Pan wneir unrhyw benderfyniadau a allai gael eu hystyried, 
yn rhesymol, yn rhai sy’n arwain at wrthdaro buddiannau, mae’n ofynnol i unigolion 
ddatgan y buddiant perthnasol a, lle y bo’n briodol, beidio â bod yn rhan o’r broses o 
wneud y penderfyniad. Mae codau ymddygiad y comisiynwyr a’r staff ar gael ar ein 
gwefan. Mae gweithdrefnau’r IPCC hefyd yn sicrhau nad yw ymchwilwyr yn ymwneud ag 
ymchwiliadau y gallent fod â buddiant ynddynt. 
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20 Asedau trydydd parti 

Weithiau pan fo angen mae’r IPCC yn dal asedau trydydd parti i hwyluso ymchwiliadau. 
Caiff y rhain eu cadw’n ddiogel ac fel arfer cânt eu dychwelyd i’w perchennog cyfreithiol pan 
na fydd angen amdanynt bellach. Ni ellir gwneud amcangyfrifon dibynadwy o’u gwerth. 

Nid yw asedau trydydd parti yn cael eu cynnwys yn y datganiadau ariannol oherwydd 
nad oes gan yr IPCC fuddiant llesiannol ynddynt. Ar 31 Mawrth 2016 nid oedd unrhyw 
asedau ariannol yn cael eu dal. 

21 Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd 

Disgwylir i oblygiadau uniongyrchol Brexit ar yr IPCC fod yn fychan oherwydd 
ychydig iawn o effaith y mae rheoliadau a chyfarwyddebau’r UE yn eu cael ar ein 
gweithgareddau gweithredol. 

Mae Deddf Heddlu a Throseddu 2017 yn gwneud darpariaethau ar gyfer ymdrin 
â chwynion yr heddlu a materion eraill yn ymwneud ag ymddygiad yr heddlu ac 
mae’n gwneud darpariaeth bellach o ran yr IPCC. Mae hyn yn cynnwys newidiadau i 
lywodraethu ac enw’r IPCC. Nid yw’r newidiadau hyn yn cael unrhyw effaith ar y busnes 
wrth iddo fynd yn ei flaen. 

Cafodd yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon eu hawdurdodi i’w cyhoeddi gan y Swyddog 
Cyfrifyddu ar yr un diwrnod ag yr ardystiwyd y cyfrifon gan y Rheolwr ac Archwilydd 
Cyffredinol. 

22 Cymorth grant 

Ariennir yr IPCC gan gymorth grant y Swyddfa Gartref.

 2015/16 2014/15 

£000 £000 

Derbyniwyd ar gyfer gwariant refeniw 57,884 51,311 

Derbyniwyd ar gyfer gwariant cyfalaf 5,116 5,689 

63,000 57,000 
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23 Hillsborough 

Mae’r Swyddfa Gartref wedi cytuno i roi grant cymorth ychwanegol pan fydd yr IPCC 
yn tynnu gwariant ychwanegol o ganlyniad i’r ymchwiliad i’r hyn a ddilynodd trychineb 
Hillsborough. Mae’r cyllid hwn wedi ei gynnwys yn nodyn 22 uchod. 

Mae’r nodyn hwn yn dangos y gwariant a dynnwyd yn ystod 2015/16 a 2014/15.

 2015/16 2014/15 

£000 £000 

Costau staff 

Cyflogau a thâl 4,707 4,715 

Cost nawdd cymdeithasol 394 395 

Cyfraniadau pensiwn 850 755 

Staff dros dro 2022 664 

Cyfanswm costau staff 7,973 6,529 

Gwariant arall 

Rhent llety 598 517 

Llety nad yw’n cael ei rentu 727 498 

TG 1,054 757 

Gwasanaethau cyfreithiol 74 240 

Costau eraill 125 250 

Recriwtio 33 179 

Papur swyddfa 37 48 

Hyfforddiant 65 112 

Teithio a chynhaliaeth 396 419 

Cyfanswm gwariant arall 3,109 3,020 

Anariannol 

Dibrisiant 1,018 1,066 

Colled ar waredu asedau 219 – 

Cyfanswm anariannol 1,237 1,066 

Cyfanswm gwariant refeniw 12,319 10,615 

Ychwanegiadau asedau 

Technoleg gwybodaeth – 26 

Ffitiadau a dodrefn – 61 

Asedau anniriaethol – 20 

Cyfanswm gwariant cyfalaf – 107 
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