


Ynghylch ein Hadroddiad Effaith

• Mae ein trydydd Adroddiad Effaith yn amlinellu’r hyn yr ydym wedi'i gyflawni a’r 
gwahaniaeth rydym wedi’i wneud.

• Mae’n amlinellu ein cyflawniadau mewn pedwar maes blaenoriaeth:

o gweithio gydag eraill i wella system gwynion yr heddlu

o gwella plismona trwy adnabod a rhannu gwersi a ddysgwyd trwy ein gwaith

o gwella hyder y cyhoedd yn atebolrwydd yr heddlu

o bod yn sefydliad effeithlon ac effeithiol



Pwy ydym ni a beth ydym yn ei wneud

Rydym yn goruchwylio system gwynion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr. 
Rydym wedi: 

• ymchwilio i’r digwyddiadau a’r cwynion mwyaf difrifol yn ymwneud â’r heddlu

• ystyried ceisiadau ar gyfer adolygiad neu apêl gan bobl sy'n anfodlon gyda 
chanlyniad eu cwyn neu’r modd y deliwyd â’r gŵyn

• gosod a monitro’r safonau y dylai’r heddlu eu defnyddio wrth ymdrin â 
chwynion

• cyhoeddi ymchwil ac ystadegau ar feysydd penodol o blismona a system 
gwynion yr heddlu

• defnyddio’r gwersi o'n gwaith i ddylanwadu ar newidiadau mewn plismona

Rydym yn gwneud ein holl benderfyniadau yn annibynnol ar yr heddlu, 
llywodraeth a grwpiau budd.





Gweithio gydag eraill i wella 
system gwynion yr heddlu 

Rydym yn gweithio i wella pob rhan o’r system gwynion 
– ein gwaith ein hunain a’r gwaith sy’n cael ei gyflawni gan 
eraill – fel ei bod yn cyflawni deilliannau sy’n ddiduedd, yn 
deg ac yn seiliedig ar dystiolaeth yn brydlon ac yn gyson.

Rydym yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod: 

• cwynion yn cael eu trin yn rhesymol ac yn gymesur

• swyddogion heddlu a staff yr heddlu yn cael eu dwyn i gyfrif 

• gwasanaeth yr heddlu yn dysgu ac arferion plismona yn 
gwella



Ein hymchwiliadau

Rydym yn ymchwilio i’r 

digwyddiadau a’r honiadau mwyaf 

difrifol a sensitif yn ymwneud â'r 

heddlu. 

Yn gyfreithiol, rhaid i’r heddlu 

atgyfeirio cwynion a digwyddiadau 

penodol atom ni. Rydym yn 

penderfynu a yw ymchwiliad yn 

hanfodol ac, os felly, pa lefel o 

gyfranogiad y dylem ni ei chael yn 

yr ymchwiliad hwnnw. 



Ein hymchwiliadau

Gwnaethom ganolbwyntio ar wella 

faint o amser mae ein 

hymchwiliadau yn cymryd. 

Bu i ni gwblhau 91% o’n 

hymchwiliadau craidd cyn pen 12 

mis. Cynnydd o’i gymharu â 83% yn 

2019/20.

Wrth ddewis achosion, rydym hefyd 

yn ystyried a oes yna gyfleoedd ar 

gyfer dysgu neu a oes posib nodi 

arfer da.







Apeliadau ac adolygiadau

• Pan nad yw rhywun yn hapus 

â’r ffordd gwnaeth yr heddlu 

ymdrin â’u cwyn, mae

ganddynt hawl i ofyn am 

adolygiad. 

• Rydym yn asesu a oedd 

canlyniad eu cwyn yn 

rhesymol a chymesur.



Gweithio gyda heddluoedd ar newid 
deddfwriaethol
Ym mis Chwefror 2020, cyflwynwyd diwygiadau i wneud y system gwynion 
yn symlach ac yn fwy effeithiol

• Gwnaethom ddarparu cymorth rheolaidd i helpu heddluoedd ddeall newidiadau 
i’r modd y delir â chwynion ac i weithredu’r newidiadau hynny. 

• Gwnaethom gynnal gweithdai ar gyfer rhai sy’n ymdrin â chwynion yr heddlu i 
hyrwyddo ffordd fwy hyblyg o ddelio â chwynion.

• Gwnaethom rannu dysgu gyda’r heddlu ar gasglu data am adolygiadau, 
ymchwiliadau a chwynion cenedlaethol.

• Mae yna arwyddion cynnar bod y diwygiadau yn gweithio: roedd heddluoedd yn 
cael eu gyrru llai gan brosesau ac yn chwilio am ganlyniadau mwy hyblyg. 

• Cwympodd y nifer o gwynion a ymchwiliwyd o dan y broses Atodlen 3 ffurfiol o 
40% i 3% dros y 9 mis cyntaf. 



Gweithdai Newid Deddfwriaethol



Gwella plismona trwy adnabod a rhannu gwersi 
a ddysgwyd trwy ein gwaith.

Rydym yn canolbwyntio ein gwaith ar feysydd sy’n 
peri pryder i’r cyhoedd a’r heddlu ac yn gweithio 
gyda phartneriaid i rannu ein dysg i wella plismona a 
diogelu’r cyhoedd rhag niwed.



Argymhellion dysgu

• Rydym yn adnabod a rhannu dysgu o’n 

gwaith ar ymchwiliadau, adolygiadau ac 

apeliadau. 

• Rydym yn gwneud argymhellion dysgu i 

sicrhau os yw pethau’n mynd o chwith, 

bod gwersi’n cael eu dysgu a pholisïau 

ac arfer yn newid, os yw’n briodol.

• Arweiniodd argymhellion yn dilyn 

Ymgyrch Kentia at newidiadau 

cenedlaethol mewn ceisiadau am 

warantau chwilio a mwy na 24,000 o 

heddweision yn cael hyfforddiant 

pellach.



Argymhellion dysgu





Rhannu dysgu er mwyn gwella plismona

Rydym yn rhannu dysgu
a nodir o’n hadolygiadau ac ymchwiliadau trwy adroddiadau, crynodebau o 
ymchwiliadau, datganiadau i’r cyfryngau, cylchlythyrau, briffiau a chyflwyniadau. 

Rydym yn hyrwyddo dysgu
trwy dynnu sylw arweinwyr yr heddlu a’n partneriaid goruchwylio at faterion, ac yn 
argymell eu bod yn gweithredu er mwyn gwella plismona (er enghraifft, yr adolygiad 
i’r defnydd o tasers, tasglu cyfryngau cymdeithasol yr NPCC).



Y cylchgrawn “Learning the Lessons”





Gwella hyder y cyhoedd yn atebolrwydd yr heddlu

Rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid a 
chymunedau, gan ganolbwyntio ar y rhai sydd â’r 
lleiaf o hyder mewn plismona, fel eu bod yn deall eu 
hawl i ddisgwyl triniaeth deg a’u hawl i wneud cwyn 
am ddigwyddiadau difrifol.



Gweithio gyda phobl ifanc

• Gwnaethom sefydlu Panel Ieuenctid yn 2018 i fynd i’r afael â gyrwyr hyder isel, rhwystrau 

i gwyno ac archwilio sut y gallwn gynyddu ymwybyddiaeth pobl ifanc.

• Mae yna 37 o aelodau i gyd, a 2/3 aelod yn dod o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig. 

• Gwnaethom lansio canllaw newydd i helpu pobl ifanc i ddeall eu hawliau. Mae ein 

cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol wedi cael ei wylio dros 7,000 o weithiau. 

• Gwnaethom rannu ein canllaw ar gyfer pobl ifanc gyda grwpiau cynghori annibynnol, 

swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCCs), byrddau iechyd, awdurdodau 

lleol a grwpiau cymunedol. 

• Gwnaethom anfon poster gyda chyngor ar weithio gyda phobl ifanc i’r holl heddluoedd 

yng Nghymru a Lloegr. 



Barn pobl ifanc



Mwy o farn y cyhoedd



Codi ymwybyddiaeth

• Gwnaethom rannu gwybodaeth trwy ein gwefan, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, 

cylchlythyrau, adroddiadau a chyhoeddiadau, gan gyrraedd miliynau o bobl. 

• Gwnaethom gyhoeddi 198 o ddatganiadau cyfryngau am ymchwiliadau a sicrhau 

sawl stori dudalen flaen mewn papurau newydd cenedlaethol, gan gyrraedd 

miliynau o bobl.

• Gwnaethom gyhoeddi adroddiadau allweddol yn cynnwys adroddiad blynyddol ar 

farwolaethau yn ystod neu ar ôl cyswllt gyda’r heddlu, ac ystadegau chwarterol a 

blynyddol ar gwynion yr heddlu ar lefel lleol a chenedlaethol. 

• Gwnaethom ail-lansio ein hymgyrch ‘Cael eich Clywed’ yn hyrwyddo’r system Ateb 

Tawel. Wedi cael sylw yn y wasg a 164K o argraffiadau Twitter.



Codi ymwybyddiaeth



Gweithio gyda rhanddeiliaid

• Rydym yn gwerthfawrogi ymgysylltu a gwrando ar randdeiliaid o sefydliadau 

plismona, gwirfoddol, cymunedol ac eiriolaeth a’r rhai sydd â'r hyder isaf. 

• Gwnaethom nodi argymhelliad dysgu cenedlaethol ar hyfforddiant i wella'r ffordd y 

mae swyddogion heddlu'n delio â phobl sy'n sâl neu'n dioddef argyfwng meddygol. 

• Yr effaith oedd diweddaru hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr heddlu, swyddogion 

heddlu, cwnstabliaid arbennig a swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu.

• Gwnaethom gynnal dros 300 o gyfarfodydd cymunedol gyda grwpiau cynghori 

annibynnol, llywodraeth leol, ysgolion, grwpiau crefyddol, cymunedol ac eiriolaeth.

• Gwnaethom hyfforddi dros 100 o weithwyr achos rheng flaen yn Cymorth i 

Ddioddefwyr ar sut i gynorthwyo rhywun i gwyno (elusen sy’n cael 88K o alwadau 

ffôn, e-byst a sgyrsiau byw bob blwyddyn).



Beth mae ein rhanddeiliaid yn ei ddweud

Ffynhonnell: Arolygon rhanddeiliaid blynyddol yr IOPC

Barn rhanddeiliaid rhwng 2019/20 a 2020/21



Ymgysylltu â chymunedau lleol

• Gwnaethom gynyddu ein hymgysylltiad â 

chymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig yr effeithiwyd arnynt gan 

ddigwyddiadau difrifol yn ymwneud â’r 

heddlu.

• Gwnaethom sefydlu grwpiau cyfeirio 

cymunedol i wrando, rhannu gwybodaeth a 

chynyddu mynediad at yr IOPC.

• Gwnaethom gynnal dros 30 o gyfarfodydd 

grwpiau cyfeirio cymunedol a saith cyfarfod 

cymunedol arall am achosion proffil uchel 

gyda phobl leol.



Rhoi defnyddwyr gwasanaeth yn gyntaf

Gwnaethom gadw ein hachrediad Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer, safon a gydnabyddir yn 

genedlaethol.

Gwnaethom gadw’r sgôr uchaf mewn: 

• gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth anodd eu cyrraedd a difreintiedig

• rhoi defnyddwyr gwasanaeth wrth galon yr hyn a wnawn 

• bod yn sefydliad dysgu a rhannu’r dysgu hwnnw yn fewnol ac allanol



Bod yn sefydliad effeithiol ac effeithlon

Byddwn yn denu ac yn cadw gweithlu amrywiol a 
medrus ac yn rhoi amgylchedd gwaith da iddynt gan 
wella yn barhaus i roi gwerth am arian i ddefnyddwyr 
gwasanaeth a threthdalwyr.



Cefnogi ein pobl yn ystod y pandemig

• Fe wnaethom addasu’n gyflym i weithio gartref, bod yn hyblyg a mabwysiadu 
gwahanol ffyrdd o weithio (e.e. ffyrdd o gymryd datganiadau tystion, cadw ein staff 
yn gysylltiedig yn rhithwir).

• Gwnaethom ofyn am adborth rheolaidd trwy arolygon Pwls staff i lywio 
penderfyniadau sefydliadol a sicrhau bod y staff yn teimlo eu bod yn cael 
cefnogaeth drwy gydol yr amser. 

• Gwnaethom flaenoriaethu lles ein pobl a sefydlu mentrau lles (e.e. sesiynau 
cwnsela, awgrymiadau lles a gweithgareddau i gadw staff mewn cysylltiad).

• Er gwaethaf y pandemig, gwnaethom ddal gyflawni ein blwyddyn gryfaf o 
berfformiad erioed o ran amseroldeb ymchwiliadau a’r nifer o argymhellion dysgu.



IOPC mwy cynhwysol ac amrywiol

Rydym yn sefydliad cynhwysol sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth ym 

mhopeth a wnawn. Mae ein gweithredoedd yn cynnwys:

• arwyddo’r Siarter Hil yn y Gwaith i ddangos ein hymrwymiad i gydraddoldeb a chynwysoldeb hiliol 

• datblygu strategaeth cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) a pholisi EDI ar gyfer ymddygiad staff 

• llunio polisi recriwtio newydd i gynyddu’r nifer o ymgeiswyr Du, Asiaidd a lleiafrif ethnig, gwella amrywiaeth a 

datblygu gwell llwybrau gyrfa ar gyfer y dalent amrywiol sydd gennym eisoes 

• lansio ein rhaglen gynghreiriaeth 

gyntaf a'n cynllun mentora o chwith 

i alluogi gwell cynhwysiant a 

meithrin dysgu a thwf



Datblygu ein harbenigedd

Nod ein rhwydweithiau pwnc (SMNs) yw 

datblygu ein gwybodaeth, yn fewnol ac 

allanol, a chynyddu ein heffaith fel sefydliad. 

Maen nhw’n dwyn ynghyd ddisgyblaethau i 

nodi dysgu a sicrhau bod ein gwaith 

gweithredol yn adlewyrchu arfer da.

Cynhyrchodd SMNs ganllawiau ar iaith beio 

dioddefwyr, llunio polisïau staff ar gam-drin 

domestig ac arwain argymhellion dysgu 

cenedlaethol a lleol mewn meysydd o'u 

harbenigedd.





Cwestiynau?



I gael gwybod mwy

Gwefan: www.policeconduct.gov.uk

Twitter: @policeconduct

E-bost: enquiries@policeconduct.gov.uk

Ffôn: 0300 020 0096

Cyfnewid testun: 18001 0207 166 3000

Ysgrifennwch atom yn:

IOPC, 10 South Colonnade 

Canary Wharf Llundain E14 4PU

mailto:enquiries@policeconduct.gov.uk

