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Trosolwg 

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

Ni yw Swyddfa Annibynnol Ymddygiad 
yr Heddlu (IOPC), Comisiwn Cwynion 
Annibynnol yr Heddlu (IPCC) gynt. Rydym 
yn goruchwylio system gwynion yr heddlu 
yng Nghymru a Lloegr ac yn ymchwilio 
i'r digwyddiadau a chwynion mwyaf 
difrifol yn ymwneud â'r heddlu. Rydym yn 
defnyddio’r gwersi o'n gwaith i ddylanwadu 
ar newidiadau mewn plismona. Gwneir 
ein holl waith yn annibynnol oddi ar yr 
heddlu, llywodraeth, achwynwyr a grwpiau 
buddiannau. 

Heddluoedd sy’n ymdrin â mwyafrif y 
cwynion yn erbyn swyddogion yr heddlu 
a staff yr heddlu. Rhaid i heddluoedd 
atgyfeirio'r achosion mwyaf difrifol atom ni – 
boed rhywun wedi gwneud cwyn ai peidio. 
Rydym hefyd yn goruchwylio'r system 
gwynion ar gyfer rhai sefydliadau eraill, 
megis Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM), 
yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol 
(NCA), a’r Awdurdod Gangfeistri a Cham-
drin Llafur (GLAA). Rydym yn ymchwilio 

i gwynion difrifol penodol a materion 
ymddygiad yn ymwneud â staff gan y 
sefydliadau hyn.

Dod yn IOPC

Ar 8 Ionawr 2018, trodd yr IPCC yn IOPC. 
Nodwyd y newid yn Neddf Plismona 
a Throseddu 2017. Gwnaed y newid 
oherwydd roedd yr IPCC wedi dyblu yn ei 
faint ers 2013, gan gymryd chwe gwaith yn 
fwy o ymchwiliadau. Fe wnaethom felly ofyn 
i’r Llywodraeth am newidiadau strwythurol i 
weddu'n well i'n sefydliad llawer mwy.

Roedd trawsnewid i ddod yn IOPC yn gam 
mawr gan y sefydliad yn ystod y flwyddyn 
dan sylw (darllenwch ragor ar dudalen 20). 
Mae’r gwaith ar y gweill i ddatblygu cynllun 
strategol ar gyfer ein sefydliad newydd, a 
fydd yn adeiladu ar waith yr IPCC, ond yn 
gosod gweledigaeth ac amcanion strategol 
newydd ar gyfer y tair blynedd nesaf. Bydd 
hyn yn cynnwys mwy o bwyslais ar ddysgu 
a datblygiadau pellach yn ein hymwneud â 
rhanddeiliaid. Rydym yn rhagweld y bydd 
hyn yn ein galluogi i ddangos ein heffaith yn 
well. Byddwn hefyd yn datblygu gwerthoedd 
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newydd a fydd yn cael eu harwain gan ein 
staff ac yn sail i bob agwedd ar ein gwaith.

Ar wahân i enw newydd, y newid 
arwyddocaol arall oedd y newid i 
strwythur llywodraethu’r sefydliad. Yn 
y gorffennol, roedd gan y staff ddwy 
linell i roi adroddiad ar eu hyd: trwy eu 
rheolwyr i’r Prif Weithredwr a hefyd i’r 
comisiynydd perthnasol yn ei rôl fel lluniwr 
penderfyniadau. Un llinell atebolrwydd 
sydd gennym erbyn hyn yn rhedeg i fyny at 
y Cyfarwyddwr Cyffredinol. Trwy wahanu 
penderfyniadau gweithredol a wneir gan 
staff ar ran y Cyfarwyddwr Cyffredinol a 
phenderfyniadau llywodraethu, a wneir gan 
aelodau o’r Bwrdd, mae’r gwahaniaeth 
rhwng rolau yn fwy clir wrth symud ymlaen.

Tra byddwn yn cwblhau’r gwaith hwn, 
rydym wedi cadw gweledigaeth, cenhadaeth 
a gwerthoedd yr IPCC. 

Y gwerthoedd hyn yw:

•    cyfiawnder a pharch 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.

Ein strwythur ac arweinyddiaeth

Ers dod yn IOPC ar 8 Ionawr 2018, un 
llinell atebolrwydd sydd gennym yn awr yn 
rhedeg i fyny at y Cyfarwyddwr Cyffredinol, 
Michael Lockwood. Ef sy'n gyfrifol yn 
y pen draw am waith y sefydliad a’i 
benderfyniadau. Dirprwyir penderfyniadau 
ymchwiliol i chwe thîm ar gyfer Cymru a’r 
rhanbarthau. Arweinir y rhain i gyd gan 
gyfarwyddwr. Dirprwyir penderfyniadau eraill 
i rannau eraill o’r sefydliad, fel y bydd yn 
briodol. Mae’r Swyddfa Gartref hefyd wedi 
recriwtio chwe chyfarwyddwr anweithredol 
newydd, sy’n rhan o’n Bwrdd Unedol. Mae 
cyfrifoldebau’r Bwrdd yn cynnwys sicrhau 
bod gan y sefydliad drefniadau priodol ar 
gyfer llywodraethu a rheolaeth ariannol dda, 
gan gytuno ar ein nodau a gwerthoedd 
strategol, a rhoi cefnogaeth i’r Cyfarwyddwr 
Cyffredinol wrth gyflawni ei swyddogaethau. 

Yn ôl y gyfraith, ni all ein Cyfarwyddwr 
Cyffredinol fod wedi gweithio i’r heddlu 
erioed. Hefyd, nid yw’r un aelod o'n tîm 
gweithredol, Cyfarwyddwyr Rhanbarthol 
na’n Cyfarwyddwr Cymru wedi gweithio i’r 
heddlu.

Gallwch ddarllen rhagor am ein strwythur 
a’n huwch arweinwyr ar ein gwefan.
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Rhagair y Cyfarwyddwr Cyffredinol

Mae hon wedi bod yn flwyddyn bwysig i’r 
sefydliad. Yn Ionawr 2018 daeth Comisiwn 
Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn 
Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu 
(IOPC). Cychwynnais fel y Cyfarwyddwr 
Cyffredinol cyntaf ar yr un pryd â chwech 
o gyfarwyddwyr anweithredol newydd a 
benodwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref. 
Gyda thri o’r cyfarwyddwyr gweithredol 
cyfredol, y ni sy’n llunio’r Bwrdd Unedol, 
sydd yn awr â’r cyfrifoldeb am oruchwylio’r 
sefydliad. Disodlodd y trefniant hwn y 
strwythur Comisiwn a fodolai cynt, sydd 
wedi bod yn ei le ers i’r IPCC ddechrau ar ei 
waith yn 2004.

Yn ogystal â’r newidiadau sefydliadol, rydym 
hefyd wedi gweld gwelliannau yn system 
gwynion yr heddlu yn ei chyfanrwydd, wrth i 
rai o’r newidiadau deddfwriaethol sy’n deillio 
o’r Ddeddf Plismona a Throseddu ddod i 
rym. Camau cyntaf pecyn o ddiwygiadau yr 
ydym yn gobeithio y byddant yn symleiddio 
a chryfhau’r system wrth symud ymlaen yw’r 
newidiadau hyn.

Paratoi ar gyfer y trawsnewid i’r sefydliad 
newydd yn Ionawr oedd llawer o’n gwaith 

yn ystod y flwyddyn. Ond, er gwaethaf hyn, 
llwyddwyd i sicrhau bod yr ymrwymiad 
yn parhau i’n chwe amcan strategol a 
llwyddwyd i berfformio yn dda iawn o ran ein 
targedau i gyd.

Agorwyd 705 o ymchwiliadau annibynnol 
i’r materion mwyaf difrifol a sensitif. 
Mae’n bwysig nodi bod ein cyfradd cau 
ymchwiliadau wedi cynyddu o bron i 60 
y cant o’r flwyddyn flaenorol ac, am y tro 
cyntaf ers ehangu yn 2011/12, fe wnaethom 
gau mwy o ymchwiliadau nag a agorwyd. 

Rydym hefyd wedi parhau gydag ymchwiliad 
Hillsborough, yr ymchwiliad troseddol 
mwyaf i gamymddygiad honedig gan yr 
heddlu a gynhaliwyd erioed. Gwnaed llawer 
o’n gwaith yn y cyfnod hwn yn cefnogi’r 
gofynion datgelu ar gyfer yr achosion llys 
troseddol sydd ar fin digwydd. 

Yn anffodus gwelwyd nifer o ymosodiadau 
terfysgol ym Mhrydain yn ystod y 
flwyddyn. Cynhaliwyd ymchwiliadau i 
ddau ddigwyddiad gennym lle saethodd 
swyddogion heddlu ymosodwyr yn farw 
yn ystod yr ymosodiadau terfysgol yn San 
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Steffan ac ar Bont Llundain yn 2017. Roedd 
yr ymchwiliadau hyn yn ofynnol dan y 
gyfraith, ac nid oedd swyddogion yr heddlu 
yn cael eu hymchwilio ar unrhyw adeg. 
Cwblhawyd ein hymchwiliadau yn gyflym a 
gyda chydweithrediad llawn yr heddlu. Rwyf 
yn ddiolchgar i bawb a gymerodd ran yn y 
gwaith ymchwilio effeithlon i’r digwyddiadau 
trasig hyn. 

Nid ymwneud â’r ymchwiliadau yr ydym 
yn eu cynnal yn unig y mae gwella hyder 
y cyhoedd yn system gwynion yr heddlu. 
Daeth nifer gynyddol o bobl i gysylltiad 
â ni trwy ein gwaith apeliadau ac, eleni, 
cwblhawyd dros 3,500 o apeliadau am y 
ffordd y gwnaeth lluoedd heddlu ymdrin â 
chwynion. Fe wnaethom barhau i weithio 
gyda lluoedd heddlu i wella’r modd y maent 
yn ymdrin â chwynion ac mae hyn wedi 
gweld rhai canlyniadau da. 

Wrth symud oddi wrth ein gwaith 
gweithredol, rydym hefyd wedi gwneud 
gwaith i gynyddu hyder, yn arbennig ymhlith 
grwpiau yr ydym yn gwybod bod ganddynt 
lai o hyder yn y system gwynion. Rydym 
wedi comisiynu ymchwil i ddeall rhagor am 
y modd y mae pobl â phryderon iechyd 
meddwl yn ymwneud â’r system. Rydym 
hefyd, ochr yn ochr â Leaders Unlocked, 
wedi sefydlu Panel Ieuenctid, sy’n rhoi 
dealltwriaeth werthfawr i ni o sut y mae 
pobl ifanc yn gweld ein sefydliad, y system 
gwynion a sut y gallwn ymwneud yn well â 
nhw fel grŵp.

Yn ychwanegol, rydym yn parhau i 
gyfrannu at wneud gwelliannau i blismona 
yn gyffredinol. Rydym wedi cyhoeddi 
argymhellion i wella arferion yr heddlu, 

diweddaru polisi neu newid y ffordd y mae 
swyddogion a staff yr heddlu yn cael eu 
hyfforddi. Rydym hefyd wedi rhannu’r hyn 
a ddysgwyd o’n gwaith trwy’r cylchgrawn 
Dysgu’r Gwersi ac rydym yn parhau i weithio 
gyda rhanddeiliaid eraill fel Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac 
Achub Ei Mawrhydi a’r Coleg Plismona i 
greu newid yn y gwasanaeth yn fwy eang. 
Mae gwneud y mwyaf o gyfleoedd i ddysgu 
yn faes yr wyf yn wirioneddol awyddus i’w 
ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf a bydd 
ein Cynllun Strategol, i’w lansio yn yr hydref, 
yn nodi rhai o’r ffyrdd y gallwn gyflawni hyn. 

Fel y nodwyd ar ddechrau’r rhagair hwn, 
dim ond am chwarter olaf 2017/18 yr 
oeddwn i yn fy swydd. Felly, hoffwn ddiolch 
i Gadeirydd, Prif Weithredwr ac uwch 
reolwyr yr IPCC i gyd am arwain y sefydliad 
trwy sialensiau mawr trawsnewid gan 
gynnal perfformiad. Yn bwysig iawn, hoffwn 
ddiolch hefyd i holl staff y sefydliad am 
eu hymrwymiad ac ymroddiad parhaus i’r 
gwaith anodd ond hanfodol a wnawn. 

Cyfarwyddwr Cyffredinol
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Materion a risgiau allweddol

Mae gennym chwe amcan, yr ydym yn rhoi 
adroddiadau amdanynt yn y cyhoeddiad 
hwn. Rydym yn dynodi’r risgiau strategol 
sylweddol i gyflawni’r amcanion hyn, yn 
asesu’r rhain ac yna yn eu rheoli trwy 
ystod o weithgareddau lliniaru a lleihau 
risg. Cyflwynir diweddariadau cyson ar 
y risgiau strategol i’r Pwyllgor Archwilio 
a Sicrhau Risg a’r Bwrdd Unedol (dan 
ein strwythur IPCC yn y gorffennol, 
roedd y diweddariadau hyn yn cael eu 
rhoi 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 
74 yn disgrifio’r risgiau mawr yr ydym yn 
eu hwynebu a’r camau lliniaru sydd yn eu 
lle. Mae’r risgiau hyn yn cynnwys:

• cyflwyno newid deddfwriaethol, sy’n 
parhau i mewn i 2018/19 (gweler 
tudalennau 48/49)

• y potensial y gall torri rheolau data 
ddigwydd (gweler tudalen 80)

• gweithredu’r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol (gweler tudalen 49)

• risgiau o gwmpas gweithredu 
strategaeth eiddo’r Llywodraeth, a 
all gael effaith ar ein costau a’r modd 
y cyflawnir ein llwyth gwaith (gweler 
tudalen 82)
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Crynodeb o’n perfformiad yn ystod 2017/18

Gwnaed llawer o’n gwaith yn ystod y flwyddyn 
dan sylw i’n paratoi ar gyfer y trawsnewid i 
ddod yn IOPC. Rydym yn esbonio rhagor am 
hyn trwy gydol yr adroddiad hwn.

Rhoddir rhagor o wybodaeth am y prosiectau 
y gwnaethom eu cyflawni yn ystod 2017/18 
a’n perfformiad mewn cymhariaeth â’n 
targedau yn yr adran ddadansoddi perfformiad 
o’r adroddiad hwn (gweler tudalen 14).

Buom yn gweithio i gynyddu hyder y 
cyhoedd yn system gwynion yr heddlu drwy:

• gychwyn 705 o ymchwiliadau i’r 
materion mwyaf difrifol a sensitif – sydd 
o fewn ein targed o 650–750

• ystyried 3,677 apêl am sut y gwnaeth 
yr heddlu ymdrin â chwynion gan y 
cyhoedd

• weithio gyda lluoedd heddlu i wella’r 
ffordd y maent yn ymdrin â chwynion, 
gan gynnwys cyhoeddi cyfarwyddyd ar 
sut i ymdrin â chwynion blinderus ac 
achwynwyr cyson (gweler tudalen 39)

• gomisiynu ymchwil newydd i archwilio 
hyder pobl â phryderon iechyd meddwl 
yn system gwynion yr heddlu, a’u 
tebygolrwydd a’u gallu i ymwneud â hi 
(gweler tudalen 17)

• weithio gyda Leaders Unlocked1 i lansio 
ein Panel Ieuenctid (gweler tudalen 16) 

• ffurfio rhwydwaith o eiriolwyr i gefnogi 
pobl fregus a’r rhai prin eu hyder yn  
y system i gael eu clywed (gweler 
tudalen 18)

• barhau i weithio gyda’r Swyddfa 
Gartref i weithredu amrywiaeth o 
ddiwygiadau sy’n anelu at wneud 
system gwynion yr heddlu yn fwy syml 
i’w defnyddio ac yn rhoi mwy o bwyslais 
ar ddatrys problemau i’r cyhoedd, ac 
sy’n hyrwyddo dysgu a gwella yn y 
gwasanaeth heddlu

Rydym wedi helpu i wella plismona trwy:

• gyhoeddi argymhellion2 yn ymwneud 
â 31 o ymchwiliadau. Mae ein 
hargymhellion yn gwella arferion yr 

1 Mae Leaders Unlocked yn rhoi llais cryfach i bobl ifanc ar faterion sy’n effeithio ar eu bywydau. Cewch ragor o 
wybodaeth ar eu gwefan: http://leaders-unlocked.org/ 

2 Rydym yn gwneud argymhellion am wersi a ddysgwyd i’r heddlu, neu sefydliadau perthnasol eraill, ar ôl ein 
hymchwiliadau. Gall ein hargymhellion gael eu gwneud i luoedd heddlu unigol neu i’r holl luoedd heddlu. Rydym hefyd 
yn rhoi argymhellion ar ôl gwneud penderfyniadau ar rai mathau o apeliadau.
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heddlu, yn diweddaru polisi neu yn 
newid y ffordd y mae swyddogion 
heddlu/staff yn cael eu hyfforddi 

• rannu gwersi o’n gwaith trwy amrywiaeth 
o sianeli, sy’n cefnogi lluoedd heddlu i 
osgoi digwyddiadau niweidiol ac ymdrin 
â chwynion yn effeithiol 

• roi data o’n gwaith i fod yn sail i 
arolygiadau Arolygiaeth Cwnstabliaeth 
a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei 
Mawrhydi (HMICFRS)

Atgyfeiriadau

• Derbyniwyd 3,823 o atgyfeiriadau3 gan 
luoedd heddlu yn 2017/18.

• Roeddem yn anelu at brosesu 72 y cant 
o’r rhain cyn pen tri diwrnod gwaith ac 
fe wnaethom yn well na hyn, gan ymdrin 
â 83 y cant o fewn yr amserlen hon. 

• Yr amser cyfartalog i brosesu 
atgyfeiriadau oedd pedwar diwrnod 
gwaith.

Ymchwiliadau annibynnol

• Roeddem wedi cynllunio i agor rhwng 
650 a 750 o ymchwiliadau ac fe 
wnaethom gyflawni hyn gan agor 705. 
Mae hyn yn bron i 20 y cant yn fwy nag 
a gychwynnwyd yn 2016/17. 

• Ar gyfartaledd, fe gymerodd 223 
o ddyddiau gwaith i gwblhau 
ymchwiliadau annibynnol yn ystod 
2017/18. Mae hyn dros dair wythnos yn 
llai na’n cyfartaledd o 239 o ddyddiau 
gwaith yn 2016/17.

• Cynyddodd ein cyfradd cau 
ymchwiliadau o bron i 60 y cant 
(263) ac, am y tro cyntaf ers i ni 

ddechrau ehangu, roedd yn uwch na’r 
ymchwiliadau a agorwyd.

• Parhaodd ein hymchwiliadau 
Hillsborough. Cymerodd y 
Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, 
Gweithrediadau – Ian Todd – drosodd 
yn goruchwylio’r ymchwiliadau yn 
dilyn trawsnewid yn IOPC. Y rhain 
yw’r ymchwiliadau troseddol mwyaf i 
gamymddygiad honedig gan yr heddlu 
a gynhaliwyd erioed. Cychwynnodd 
treialon y bobl sydd wedi eu cyhuddo 
gyda dadleuon cyfreithiol ym Mehefin 
2018. Rydym yn disgwyl iddynt redeg 
hyd haf 2019 o leiaf. 

Apeliadau

• Fe wnaethom dderbyn 3,535 o 
apeliadau yn 2017/18. 

• Cwblhawyd 3,677 o apeliadau gennym 
yn 2017/18, ac roedd 3,449 ohonynt yn 
ddilys. 

• Fe wnaethom ostwng y nifer o apeliadau 
agored o fwy na 25 y cant, o 505 ar 
ddechrau’r flwyddyn i 375 erbyn y 
diwedd.

• Ein targed oedd cwblhau 60 y cant o’r 
holl apeliadau ymchwiliad a datrysiad 
lleol cyn pen 35 diwrnod erbyn diwedd 
pedwerydd chwarter 2017/18. Fe 
aethom tu hwnt i hyn, gan gyrraedd 
ffigwr o 68 y cant. 

Mae ein crynodeb Misol ar-lein yn cynnwys 
gwybodaeth am ein hachosion a’n 
hapeliadau, yn ogystal â’r diweddaraf am ein  
gwaith gyda rhanddeiliaid. Ewch i’n gwefan i 
ddarllen rhifynnau’r gorffennol.

3 Mae rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn ymdrin ag atgyfeiriadau ar ein gwefan - www.policeconduct.gov.uk

http://www.policeconduct.gov.uk
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Dadansoddiad o berfformiad 

Ar 8 Ionawr 2018, daeth yr IPCC i ben gan 
droi yn IOPC, gyda strwythur diwygiedig. 
Ers 2013, rydym wedi dyblu yn ein maint 
ac yn awr yn cymryd mwy na chwe gwaith 
yn fwy o ymchwiliadau. Fe wnaethom ofyn 
am newidiadau i’n strwythur i weddu'n well 
i'n sefydliad llawer mwy. Dylai’r strwythur 
newydd wneud ein prosesau yn fwy 
effeithlon. 

Nodwyd y newidiadau, sy’n golygu nad 
ydym yn Gomisiwn bellach, trwy Ddeddf 
Plismona a Throseddu 2017. Yn ystod 
y flwyddyn dan sylw fe ddirwynwyd y 
strwythur Comisiwn fel yr oedd i ben. 
Gwnaeth ein cyn-gomisiynwyr gyfraniadau 
sylweddol at y paratoadau ar gyfer 
gweithredu ein henw a strwythur newydd. 
Roedd hyn yn cynnwys paratoi achosion i’w 
trosglwyddo i’r Cyfarwyddwyr Rhanbarthol 
a Chyfarwyddwr Cymru oedd yn dod i’w 
swyddi, a chyfathrebu gyda theuluoedd a 
rhanddeiliaid am y newidiadau i’n sefydliad. 

Yn awr mae gennym un llinell atebolrwydd 
yn rhedeg i fyny at y Cyfarwyddwr 

Cyffredinol, Michael Lockwood. Ef 
sy'n gyfrifol yn y pen draw am waith y 
sefydliad a’i benderfyniadau. Dirprwyir 
penderfyniadau ymchwiliol i’r chwe thîm ar 
gyfer Cymru a’r rhanbarthau – y cyfan yn 
cael eu harwain gan gyfarwyddwr. Dirprwyir 
penderfyniadau eraill i rannau eraill o’r 
sefydliad, fel y bydd yn briodol. Penodwyd 
chwech o gyfarwyddwyr anweithredol 
newydd hefyd dan y broses penodiadau 
cyhoeddus. Maent yn rhan o’n Bwrdd 
Unedol ac yn elfen allweddol o strwythur 
llywodraethu newydd y sefydliad. Gallwch 
ddarllen rhagor am ein huwch arweinwyr ar 
ein gwefan.

Mae’r adran hon yn disgrifio ein cynnydd 
mewn cymhariaeth â’r gwaith a nodwyd yn 
ein Cynllun Busnes ar gyfer 2017/18.
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Amcan strategol un 

Gwella hyder y grwpiau hynny sydd 
â’r lleiaf o hyder yn system gwynion yr 
heddlu.

Ers Ionawr 2018, mae ein Cyfarwyddwyr 
Rhanbarthol a Chyfarwyddwr Cymru 
wedi bod yn cyfarfod rhanddeiliaid lleol i 
ymgysylltu â nhw a chyflwyno eu hunain. 

Roedd y cyfarfodydd hyn yn rhan o broses 
gynefino gynhwysfawr i’w rolau newydd. 
Yn ein strwythur newydd, mae’r staff yma 
yn rhan hanfodol o wella ein dealltwriaeth o 
anghenion cymunedau lleol, gan ein galluogi 
i ymateb i bryderon.

Fe wnaethom weithio gyda rhanddeiliaid 
hefyd i ddatblygu ein gwefan newydd, 
sydd yn haws ei defnyddio ac yn fwy lliflin. 
Trwy gynnal gweithdai gydag amrywiaeth o 
gynrychiolwyr o gyrff plismona ac nad ydynt 
yn plismona, derbyniwyd adborth a wnaeth 
ein galluogi i sicrhau bod y safle yn bodloni 
anghenion ein cynulleidfaoedd amrywiol. 
Mae’r safle hefyd yn bodloni safonau 
hygyrchedd y llywodraeth. Ers ei lansio yn 
Ionawr 2018, rydym wedi cael cyfartaledd 
o tua 30,000 o ymwelwyr y mis, sydd wedi 
bod yn ymweld â mwy o dudalennau ac 



yn treulio rhagor o amser ar y safle mewn 
cymhariaeth â gwefan yr IPCC.

Pobl ifanc

Gwnaed ystod o waith yn ystod 2017/18 i 
ddatblygu lefelau hyder a rhoi llais i bobl fregus 
y gall eu barn ein helpu yn ein gwaith. Trwy 
weithio gyda Leaders Unlocked, lansiwyd 
ein Panel Ieuenctid ym Mawrth 2018. Bydd y 
Panel yn helpu i wella ymwybyddiaeth o’r IOPC 
ymhlith pobl ifanc – yr ydym yn gwybod, trwy 
ymchwil ac adborth, sydd yn brin o hyder yn 
system gwynion yr heddlu a llai o ddealltwriaeth 
o’n gwaith. Mae aelodau’r Panel o gefndiroedd 
amrywiol ac maent yn dwyn safbwyntiau 
gwahanol at y prosiect. Byddant yn cyfarfod 
yn gyson ac yn siapio’r modd y byddwn yn 
cyfathrebu â phobl ifanc ac yn sicrhau ein bod 
yn ymateb i’w pryderon.

Rydym wedi gweithio yn 
rhagweithiol gyda sefydliadau 
yn y cymunedau i recriwtio tîm 
llawn ysgogiad o oedolion ifanc 
o bob rhan o Gymru a Lloegr 
i ymuno â Phanel Ieuenctid 
IOPC. Rydym yn gyffrous iawn 
am yr hyn y gall y Panel hwn ei 
gyflawni. 

Rose Dowling, Cyfarwyddwr  
Leaders UnlockedFfotograff ©

IO
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Iechyd meddwl

Mae iechyd meddwl yn thema sylfaenol 
mewn llawer o’r achosion yr ydym yn 
ymchwilio iddynt, yn arbennig pan fydd 
marwolaeth wedi digwydd yn ystod cyswllt 
â’r heddlu neu ar ôl hynny. Comisiynwyd 
ymchwil newydd gennym i archwilio hyder 
pobl â phryderon iechyd meddwl yn system 
gwynion yr heddlu, a’r tebygolrwydd y 
byddant yn ymwneud â hi ac yn gallu 
gwneud hynny. Trwy’r ymchwil hwn rydym 
yn gobeithio gwella ein data a’n dealltwriaeth 
o brofiadau’r grŵp hwn o bobl, gan gynnwys 
faint o hyder sydd ganddynt yn y system 
ac ynom ni, a sut y gellid gwneud y system 
gwynion yn fwy hygyrch iddynt.

Mae’r ymchwil, a gynhaliwyd i ni gan y 
Sefydliad Iechyd Meddwl, yn defnyddio 
cymysgedd o ddulliau, gan gynnwys cyfres 
o grwpiau ffocws ar draws Cymru a Lloegr. 
Bydd y canfyddiadau yn cyfrannu at ein 
rhaglenni gwella parhaus ar draws y sefydliad.

Datblygu perthynas gyda 
chymdeithasau staff yr heddlu

Mae’n bwysig bod y rhai sy’n gweithio yn y 
gwasanaeth heddlu yn ymwybodol o’n rôl 
a bod ganddynt hyder yn yr hyn yr ydym yn 
ei wneud. Fel rhan o’n gwaith yn ymgysylltu 
â rhanddeiliaid, rydym wedi bod yn cysylltu 
â Ffederasiwn yr Heddlu i’w cynnwys yn 
y sgyrsiau am newid arferion, cynhyrchu 
cyfarwyddyd statudol a materion eraill ynglŷn 
â dysgu gwersi i blismona a system gwynion 
yr heddlu. Helpodd hyn i ehangu safbwyntiau’r 
ddau sefydliad a chynyddu dealltwriaeth.

Rydym wedi mynychu holl seminarau’r 
arweinwyr ymddygiad rhanbarthol dros 
y flwyddyn ddiwethaf – gan wrando 
ar bryderon am waith a chynyddu ein 
dealltwriaeth am y problemau y mae 
aelodau Ffederasiwn yr Heddlu yn eu 
hwynebu yn ystod ein hymchwiliadau. Gan 
ein bod wedi dechrau gwneud cynlluniau i 
ymdrin â’r rhain, rydym wedi profi’r syniadau 
hyn gyda’r arweinwyr ymddygiad, gan 
arwain at drafodaethau defnyddiol. Mae hyn 
hefyd wedi cynyddu’r tryloywder o ran y 
ffordd yr ydym yn gweithio, gan ganiatáu i ni 
esbonio ein prosesau a gweithdrefnau.

Rydym hefyd wedi ceisio llunio cysylltiadau 
gweithredol o ddydd i ddydd. Mae gennym 
gyswllt gweithredol wedi ei enwi ar gyfer 
pob llu heddlu y gall y ffederasiwn gysylltu 
â nhw i fynegi pryder neu i symud pryderon 
ymlaen, a helpu i gadw ein hymchwiliadau i 
symud. Trwy gyfarfodydd rhanbarthol cyson 
sy’n cynnwys grwpiau o gynrychiolwyr 
cymdeithasau staff a staff gweithredol 
mae gennym fforwm i rannu’r gwersi a 
ddysgwyd. Mae hyn yn cael ei gyflwyno yn 
fwy eang ar ôl i ni dderbyn adborth positif 
mewn ardaloedd treialu.

Rydym wedi dechrau sgyrsiau tebyg gydag 
Unsain, ac wedi siarad mewn cynhadledd ar 
ôl gwrando ar y pryderon a godwyd.
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Rhannu’r gwersi a ddysgwyd gydag 
ymarferwyr

Yn ystod 2017, rhoddwyd cyflwyniad 
gennym am blismona ac iechyd meddwl  
yn y Coleg Plismona. Roedd yn 
tanlinellu’r ffaith bod pryderon iechyd 
meddwl gan wyth o’r 14 o bobl a fu farw 
yn y ddalfa gan yr heddlu neu yn dilyn 
hynny rhwng 2016 a 2017.

Mae’r cyflwyniad ar gael ar ein gwefan – 
www.policeconduct.gov.uk/sites/default/
files/Documents/research-learning/
IPCC_policing_and_mental_health_
presentation_2017.pdf 

Eiriolwyr cymunedol

Mae ein tîm Ymgysylltu â Rhanddeiliaid wedi 
arwain ar waith i greu rhwydwaith o eiriolwyr 
i sicrhau bod barn grwpiau prin o hyder a 
bregus yn cael ei chlywed. 

Bydd y rhwydwaith yn:

• cynnig porth i gymunedau
• gwella mynediad at yr IOPC tu allan i’r 

system gwynion ffurfiol
• rhoi mynediad i ni at sianeli cyfathrebu 

mwy uniongyrchol, gan ein helpu  
i oresgyn rhwystrau a gwella’r 
amgyffrediad o’r IOPC

• creu eiriolwyr ymhlith darparwyr 
gwasanaeth sy’n cyfeirio pobl at system 
gwynion yr heddlu a’u cefnogi i’w 
defnyddio

Mae’r rhwydwaith yn cynnwys 
cynrychiolaeth o’r sector cymunedol 
a gwirfoddol i bobl ifanc, crefyddau a 
chymunedau lleiafrifoedd ethnig, pobl 
anabl, y rhai â phroblemau iechyd meddwl, 
mudwyr bregus a’r gymuned LGBT. Mae 
sefydliadau sy’n ymgyrchu ar faterion 
thematig, fel hawliau dynol a thrais ar sail 
rhywedd, hefyd wedi cytuno i gymryd rhan.

http://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/research-learning/IPCC_policing_and_mental_health_presentation_2017.pdf
http://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/research-learning/IPCC_policing_and_mental_health_presentation_2017.pdf
http://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/research-learning/IPCC_policing_and_mental_health_presentation_2017.pdf
http://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/research-learning/IPCC_policing_and_mental_health_presentation_2017.pdf
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Astudiaeth achos 1
Rhwydwaith o eiriolwyr

Rydym wedi gweithio gyda 
dau o’r sefydliadau sy’n rhan 
o’n rhwydwaith o eiriolwyr 
(Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh 
a Chymorth i Ferched) i redeg 
sesiynau ymwybyddiaeth. Roedd 
y rhain yn cynnwys staff o’n 
Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid, a 
chynghorwyr o’r Llinell Gymorth 
Stelcio a’r Llinell Gymorth Trais 
Domestig Genedlaethol. 

Nod y sesiynau oedd trafod 
arfer gorau, rhoi cyfle ar gyfer 
datblygiad proffesiynol, a 
hyrwyddo ymwybyddiaeth am 
bynciau anodd a sensitif yn 

ymwneud â’r rhai sy’n galw 
llinellau cymorth. Roeddent hefyd 
yn rhoi cyfle i ni esbonio ein rôl 
a sut y mae system gwynion 
yr heddlu yn ehangach yn 
gweithredu. 

Fe wnaethom 
rannu canllaw 
y gall staff 
llinellau 
cymorth 
gyfeirio ato  
yn eu gwaith.

Asesu ein perfformiad mewn 
cymhariaeth ag amcan strategol un

Cyflwynwyd ein holrheiniwr amgyffrediad y 
cyhoedd yn ystod 2017/18. Mae’r olrheiniwr 
yn casglu data am amgyffrediad y cyhoedd 
a’u hymwybyddiaeth o’r heddlu, y system 
gwynion, a’r IOPC. Trwy hyn gallwn fesur ein 
perfformiad mewn cymhariaeth ag amcan un.

Yn 2017/18, dywedodd 70 y cant o bobl 
ifanc eu bod yn debygol o gwyno os byddent 

yn anhapus am y ffordd y bydd swyddog 
yr heddlu wedi ymddwyn tuag atynt, a 
dywedodd 70 y cant o grwpiau duon a 
lleiafrifoedd ethnig (BME) y byddent yn 
debygol o gwyno, sy’n golygu ein bod wedi 
cyrraedd ein targedau o 67 y cant a 70 y 
cant yn eu tro. Gosodwyd y targedau hyn 
gennym am eu bod yn gynnydd ar yr hyn a 
gyflawnwyd gennym y flwyddyn flaenorol. 
Roedd trawsnewid o’r IPCC i’r IOPC, a’r 
ail-frandio cysylltiedig, yn her o ran cynnal 
yr ymwybyddiaeth o’n sefydliad a’r gwaith 

WHAT IS THE IOPC’S ROLE?

We oversee the police complaints system in 
England and Wales. We investigate the most 
serious matters, including deaths following police 
contact, and set the standards by which the police 
should handle complaints. We use learning from 
our work to influence changes in policing. We are 
independent, and make our decisions entirely 
independently of the police.

Each year our investigators carry out hundreds of 
investigations into the most serious and sensitive 
incidents, complaints and allegations involving the 
police. We also consider certain types of appeals 
from people who are dissatisfied with the way their 
complaint has been dealt with.

The length of time it takes us to carry out our 
appeal assessments or investigations varies. It 
depends on the case, and on us having access 
to the right information. Once a complaint or 
investigation is assigned to a member of our staff, 
they should explain how long it is likely to take. 
Unless alternative arrangements have been made, 
we will provide an update on progress at least once 
every 28 days. We will also provide direct contact 
details for the relevant member of staff.

HOW CAN SOMEONE COMPLAIN 
ABOUT THE POLICE?

If you take a call from someone who has concerns 
about the conduct of a police officer or member 
of police staff, they can make a complaint. They 
should contact the relevant police force to do this. 
Police forces must refer certain serious complaints 
to the Independent Office for Police Conduct 
(IOPC) so we can assess whether we should 
investigate what has happened.

Tel: 030 0020 0096  Email: enquiries@policeconduct.gov.uk Twitter: @iopc_help 

The IOPC Customer Contact Centre is available 9am – 5pm Monday to Friday, excluding public holidays:

HOW TO FIND OUT MORE

More information about making a complaint 
or appeal, and details of what happens next, 
is available online. Callers can visit either their 
local police force website or the IOPC website: 
www.policeconduct.gov.uk

Quick 
reference 
guide

February 2018
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a wnawn. Ond dangosodd ein holrheiniwr 
amgyffrediad y cyhoedd ein bod wedi 
llwyddo i gynyddu ymwybyddiaeth o’n 
brand newydd (o 33 y cant i 39 y cant) 
rhwng Ionawr 2018 a Mawrth 2018. Rydym 
yn rhagweld mwy o gynnydd wrth i’r IOPC 
ymsefydlu ac rydym yn parhau i ddatblygu 
a rhannu gwybodaeth am ein gwaith a’i 
effaith. Rydym yn obeithiol hefyd y bydd ein 
strwythur rhanbarthol newydd yn rhoi cyfle i 
gael mwy o ymwybyddiaeth ac effaith lleol/
cymunedol.

Gwaith sy’n parhau dan amcan  
strategol un

Byddwn yn parhau i weithio gydag 
amrywiaeth o randdeiliaid i godi 
ymwybyddiaeth o’r IOPC a’n rôl. Bydd 
hyn yn ei dro yn helpu i gefnogi a rhoi 
gwybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud 
i ddatblygu hyder yn system gwynion yr 
heddlu ymhellach. Mae’r gwaith arall a 
gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod 
dan yr amcan hwn yn cynnwys adolygu ac 
yna gweithredu ein Strategaeth Gyfathrebu. 
Bydd hyn yn ein helpu i wneud y mwyaf o 
gyfleoedd i gyfathrebu mewn modd sy’n 
gwella hyder y cyhoedd.
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Amcan strategol dau 

Cyflawni nifer gynyddol o ymchwiliadau 
annibynnol amserol o ansawdd uchel.

Dirprwyir y mwyafrif o’n hymchwiliadau 
gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, trwy’r 
Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, 
Gweithrediadau, i rwydwaith o bump 
o Gyfarwyddwyr Rhanbarthol a 
Chyfarwyddwr Cymru, sy’n rheoli timau 
gweithredol lleol4.

Yn y timau rhanbarthol, mae ymchwilwyr yn 
cyflawni’r tasgau a’r prosesau sy’n ffurfio ein 

hymchwiliadau. Goruchwylir ymchwilwyr gan 
arweinwyr timau a rheolwyr gweithrediadau, 
sydd hefyd yn gyfrifol am wneud 
penderfyniadau allweddol am gylch gorchwyl 
ymchwiliadau a’u deilliannau. Mae’r holl 
dimau gweithredol yn cadw at yr un polisïau 
a safonau gweithredu i sicrhau cysondeb.

4 Cyfeiriwch at adroddiadau blynyddol yr IPCC i gael gwybod am ein strwythurau a phrosesau blaenorol.
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Atgyfeiriadau
atgyfeiriad cyn pen tri diwrnod mewn 72 
y cant o achosion. Aethom tu hwnt i hyn 
gyda ffigwr o 83 y cant. Yr amser cyfartalog 

Mae’r nifer o atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn i brosesu atgyfeiriadau yn 2017/18 oedd 
flynyddol wedi bod yn debyg dros y pedair pedwar diwrnod gwaith, gostyngiad o 
blynedd diwethaf. Yn ystod 2017/18 cawsom ddiwrnod ers y flwyddyn flaenorol.
3,823 o atgyfeiriadau a chwblhau 3,847. Ein 
targed oedd cyfleu ein penderfyniad am yr 

Ffigwr 1: Atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn ôl blwyddyn
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Ein hymchwiliadau

Fe wnaethom gychwyn ar 705 ymchwiliad 
annibynnol. Mae hyn bron i 20 y cant yn fwy 
nag a gychwynnwyd yn 2016/17 ac mae o 
fewn ein targed o rhwng 650–750.

Cynyddodd ein cyfradd cau ymchwiliadau 
o bron i 60 y cant (263) ac, am y tro cyntaf 
ers i ni ddechrau ehangu, caewyd mwy o 
ymchwiliadau nag a agorwyd yn ystod y 
flwyddyn.

Ar gyfartaledd, fe gymerodd 223 o ddyddiau 
gwaith i ni gwblhau ymchwiliad yn ystod 
2017/18. Mae hyn dros dair wythnos yn llai 
na’n cyfartaledd o 239 o ddyddiau gwaith yn 
2016/17.

Ein targed yn 2017/18 oedd cwblhau 80 y 
cant o ymchwiliadau annibynnol cyn pen 12 
mis. Roedd hwn yn darged heriol, o ystyried 
ein hehangiad a’r achosion etifeddol, a 
chwblhawyd 68 y cant o achosion cyn 
pen 12 mis. Mae hyn yn welliant mewn 
cymhariaeth â 2016/17, pan oedd y ffigwr 
yn 66 y cant, ac rydym mewn sefyllfa gref i 
wella ymhellach yn 2018/19.

Cynyddodd y nifer o achosion a gaewyd 
cyn pen chwech a naw mis yn 2017/18. 
Cwblhawyd 31 y cant o ymchwiliadau 
cyn pen chwe mis – cynnydd o 17 y 
cant yn 2016/17. Cwblhawyd 52 y cant 
o ymchwiliadau cyn pen naw mis mewn 
cymhariaeth â 45 y cant yn 2016/17.

Cyn dechrau ar y gwaith o lunio ein 
hadroddiadau ymchwiliad, rydym yn cynnal 
adolygiad i wirio bod ein hymchwiliadau yn 
cyrraedd ein safonau ansawdd. Ein targed 
yn 2017/18 oedd i 87 y cant o’r adolygiadau 
hyn gyrraedd asesiad iechyd gwyrdd5. 
Llwyddwyd i gyflawni hyn mewn 95 y cant o 
adolygiadau.

5 Mae asesiad iechyd gwyrdd yn dynodi bod yr ymchwiliad wedi cyrraedd ein safonau ansawdd hyd at y cam hwn.  
Bydd unrhyw argymhellion a wneir yn ymwneud â mân faterion yn unig.
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Astudiaeth achos 2
Ymchwilio a fyddai gweithredu gan yr heddlu 
wedi atal llofruddiaethau menywod 

Derbyniwyd atgyfeiriadau ar 
wahân yn dilyn llofruddiaethau 
tair o fenywod ifanc pan 
fwriwyd amheuaeth ar yr hyn a 
wnaeth yr heddlu.   

Fe wnaethom ymchwilio yn dilyn 
marwolaeth Melinda Korosi, 
33 oed, a lofruddiwyd gan ei 
chynbartner ym Medi 2016. 
Roedd ein hymchwiliad yn edrych 
ar y ffordd yr oedd Cwnstabliaeth 
Cumbria wedi ymateb i 
adroddiadau gan Ms Korosi. Yn 
Awst 2017, daethom i’r casgliad 
nad oedd y llu heddlu wedi dilyn 
yr holl linellau ymholi oedd ar 
gael iddynt. Ond roeddynt wedi 
rhoi camau diogelu priodol yn eu 
lle. Cytunodd y llu heddlu bod 
gan dditectif gwnstabl a ditectif 
sarsiant achos i’w ateb am 
gamymddygiad, a derbyniodd y 
ddau gamau rheoli6. 
 
Tanlinellodd ein hymchwiliad 
bwysigrwydd diogelu’r rhai sydd 
mewn mwyaf o berygl mewn 
cymdeithas trwy ddilyn pob 
llwybr posibl pan ddaw yn fater o 
honiadau troseddol difrifol.

Llofruddiwyd Sinead Wooding, 
26 oed, gan ei gŵr ym Mai 
2017. Cawsom ein tynnu i mewn 
pan ddaeth i’r amlwg bod Ms 
Wooding wedi cysylltu â Heddlu 
Gorllewin Swydd Efrog yn mynegi 
pryder am ei ymddygiad yn y 
dyddiau cyn ei marwolaeth. 
Canfu ein hymchwiliad bod y rhai 
wnaeth dderbyn y galwadau wedi 
cynnig cyngor a gwirio ei bod yn 
iawn, a bod swyddogion heddlu 
wedi ceisio siarad â hi sawl 
gwaith ac ymweld â’i chartref. 

Dywedodd Miranda Biddle, y 
Cyfarwyddwr Rhanbarthol: 

Daeth ein hymchwiliad i’r 
casgliad bod Heddlu Gorllewin 
Swydd Efrog wedi dilyn yr holl 
bolisïau a gweithdrefnau addas 
i’r amgylchiadau ar y pryd, ac 
nad oeddent wedi achosi na 
chyfrannu at farwolaeth  
Ms Wooding.

6 Mae camau rheoli yn cyfeirio at reolwr yn ymdrin â’r ffordd y mae rhywun wedi ymddwyn trwy weithredu heb ddisgy-
blu. Gall gynnwys dangos i’r swyddog heddlu neu aelod o staff sut mae eu hymddygiad wedi methu cyflawni’r 
disgwyliadau fel y’i cyflwynir yn y Safonau Ymddygiad Proffesiynol, gan nodi disgwyliadau ymddwyn at y dyfodol neu 
ymdrin ag unrhyw achosion gwaelodol wnaeth achosi’r camymddygiad.
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Astudiaeth achos 2 parhad

Dwynwyd llofruddiaeth amlwg 
Ellen Higginbottom, myfyrwraig 
18 oed, i’n sylw pan wnaeth 
Heddlu Manceinion Fwyaf 
(GMP) atgyfeirio pryderon bod 
yr adroddiad bod Ellen ar goll 
heb ei symud ymlaen yn briodol. 
Fe ganfuom fod 13 achos o 
oedi, dros bedair awr, yn anfon 
swyddogion i chwilio am Ellen 
oherwydd nad oedd swyddogion 
ar gael. Canfu ymchwiliad 
troseddol GMP bod Ellen wedi 

marw cyn i’r heddlu dderbyn yr 
adroddiad ei bod ar goll. 

Yn amlwg roedd adnoddau 
yn broblem ar y diwrnod pan 
roddwyd adroddiad bod Ellen ar 
goll. Ar ôl edrych ar y ffeithiau, 
rydym yn gobeithio y gall 
canfyddiadau ein hymchwiliad 
helpu’r llu heddlu i reoli adnoddau 
ac atal oedi fel hyn yn y dyfodol.

Ffigwr 2:  Y nifer o ymchwiliadau annibynnol a ddechreuwyd ac a gwblhawyd fesul 
blwyddyn
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Astudiaeth achos 3
Ein hymchwiliadau i saethu ymosodwyr yn angheuol gan 
yr heddlu yn ystod digwyddiadau terfysgol yn Llundain

Cynhaliwyd ymchwiliadau i 
ddau ddigwyddiad gennym lle 
saethodd swyddogion heddlu 
ymosodwyr yn farw yn ystod yr 
ymosodiadau terfysgol yn San 
Steffan ac ar Bont Llundain yn 
2017. Roedd yr ymchwiliadau 
yma yn ofynnol yn gyfreithiol 
dan Erthygl Dau o’r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, 
sy’n datgan bod rhaid cynnal 
ymchwiliad effeithiol a phriodol 
i bob marwolaeth a achosir gan 
y Wladwriaeth.

Ar 22 Mawrth 2017, saethodd 
swyddog Heddlu Metropolitan a 
lladd Khalid Masood ym Mhalas 
San Steffan. Roedd Masood wedi 
gyrru cerbyd ar draws cerddwyr 
ar Bont San Steffan, gan ladd 
pedwar ohonynt. Yna llwyddodd i 
gael mynediad i diroedd Palas San 
Steffan, lle trywanodd yr Heddwas 
Keith Palmer yn angheuol. 

Cwblhawyd ein hymchwiliad 
erbyn Gorffennaf 2017. 
Cynorthwywyd cyflymder 
ein hymchwiliad oherwydd 
bod cymaint o ddeunydd 

camerâu cylch cyfyng ar gael 
o’r ymosodiad, yn ogystal â 
fideo o gamera ar y corff gan y 
swyddogion a oedd yn y fan a’r lle. 
Rhoddwyd adroddiadau manwl i ni 
hefyd gan y swyddogion cyn pen 
48 awr ar ôl y digwyddiad. 

Roedd y partïon i gyd yn cael 
eu trin fel tystion trwy gydol yr 
amser – nid oedd ymchwiliad 
i unrhyw swyddog ar unrhyw 
gyfnod. Rhoddwyd ein 
hadroddiad ymchwiliad i’r Heddlu 
Metropolitan ac i Grwner EM yn 
barod ar gyfer y cwest. Buom yn 
ymchwilio hefyd i saethu angheuol 
tri ymosodwr ar 3 Mehefin 2017 
gan swyddogion Heddlu Dinas 
Llundain a Metropolitan ym 
Marchnad Borough.

Yn ystod yr ymosodiad terfysgol, 
gadawodd fan y ffordd a tharo 
nifer o gerddwyr ar Bont Llundain. 
Ar ôl i’r fan gael gwrthdrawiad, 
aeth y tri oedd ynddi i ardal 
Marchnad Borough a dechrau 
trywanu pobl yn y bwytai a 
thafarndai ac o’u cwmpas.
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Astudiaeth achos 3 parhad

Lladdwyd wyth aelod o’r cyhoedd 
ac anafwyd 48, gan gynnwys 
pedwar o swyddogion heddlu 
heb arfau a geisiodd atal yr 
ymosodwyr. 

Fel rhan o’n hymchwiliad i 
farwolaethau Khuram Butt, 
Youssef Zaghba a Rachid 
Redouane, fe wnaethom hefyd 
edrych ar yr amgylchiadau pan 
dderbyniodd aelod o’r cyhoedd yn 
yr ardal gyfagos anaf gwn difrifol 
ond nad oedd yn angheuol o un o 
arfau’r heddlu.

Heblaw aros am dystiolaeth gan 
y patholegydd, cwblhawyd ein 
hadroddiad ar yr ymchwiliad 
erbyn diwedd Medi 2017. Eto, nid 
oedd unrhyw swyddog yn destun 
ymchwiliad. Mae’r adroddiad 
terfynol wedi cael ei drosglwyddo 
i’r ddau lu heddlu dan sylw ac 
i Brif Grwner EM yn barod ar 
gyfer y cwest i farwolaethau’r tri 
ymosodwr.
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Ymchwiliadau Hillsborough

Ym Mehefin 2017, cyhoeddodd Gwasanaeth 
Erlyn y Goron (CPS) y byddai’n cyhuddo 
chwech o bobl yn dilyn ein hymchwiliad 
annibynnol i’r honiadau bod yr heddlu 
wedi cuddio’r gwirionedd ar ôl trychineb 
Hillsbororugh, ac ymchwiliad Ymgyrch 
Resolve7 i achosion y trychineb ei hun. Yn 
Rhagfyr 2017, ar ôl adolygu ffeil dystiolaeth 
ar wahân, cyhoeddodd y CPS na fyddai’n 
cyhuddo un o gyn-swyddogion Heddlu 
De Swydd Efrog ac unigolyn ar gontract 
i weithio i’r llu heddlu hwn. Ym Mawrth 
2018, cyhoeddodd hefyd na fyddai’n dwyn 
cyhuddiadau yn erbyn dau gyn uwch-
swyddog i Heddlu Gorllewin Canolbarth 
Lloegr am y ffordd y gwnaethant gynnal yr 
ymchwiliad troseddol gwreiddiol i’r trychineb 
yn 1989.  

Bydd tri achos llys ar wahân yn cael eu 
cynnal yn awr yn Llys Cyfun Preston. 
Cynhelir achos llys cyn-gyfreithiwr Heddlu 
De Swydd Efrog, Peter Metcalf, y cyn-
swyddogion heddlu y Prif Uwch-arolygydd 
Donald Denton a’r Ditectif Arolygydd Alan 
Foster – a gyhuddwyd o wyrdroi cwrs 
cyfiawnder – yn Ionawr 2019. Bydd achos 
Syr Norman Bettison – a gyhuddwyd o 
gamymddygiad mewn swydd gyhoeddus – 
yn dechrau ym Mai 2019. 

Bydd Comander y Gêm, y cyn-Brif Uwch-
arolygydd David Duckenfield, yn cael ei 
gyhuddo o 95 cyfrif o ddynladdiad trwy 
esgeulustod difrifol, yn ddibynnol ar 
gais llwyddiannus i oresgyn cyfyngiadau 
cyfreithiol sy’n atal erlyniad. Clywyd y cais 

hwn, ynghyd â cheisiadau’r diffynyddion 
eraill i ddiddymu’r erlyniadau, ym Mehefin 
2018. Disgwylir i Mr Duckenfield fynd ger 
bron y llys gyda chyn Ysgrifennydd Clwb 
Sheffield Wednesday, Graham Mackrell 
(a gyhuddwyd o droseddau iechyd a 
diogelwch) ym Medi 2018.  

Mae ein staff yn cefnogi tîm yr erlyniad 
wrth iddynt baratoi at y cam nesaf hwn 
o achosion llys. Mae hyn yn cynnwys 
yr ymarfer datgelu. Oherwydd maint 
a chymhlethdod yr ymchwiliadau 
Hillsborough, bydd hwn yn un o’r rhai mwyaf 
a gynhaliwyd erioed. Mae ymchwiliadau i 
honiadau camymddwyn yn parhau, ynghyd 
ag agweddau troseddol o’n gwaith, ac 
maent bron â chael eu cwblhau. Bydd 
canfyddiadau a fyddai achos i’w ateb am 
gamymddygiad ar gyfer y cyn swyddogion 
hyn, ynghyd â thystiolaeth i’w cefnogi, yn 
cael eu cynnwys yn adroddiad terfynol yr 
ymchwiliad. Disgwyliwn gyhoeddi hwn ar ôl 
i’r camau troseddol ddod i ben. 

7 Yr IOPC sy’n goruchwylio ymholiadau Ymgyrch Resolve i weithrediadau’r heddlu.
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Astudiaeth achos 4
Swyddog yn cael ei ddiswyddo am gydgynllwynio ar ôl 
i achos llys gael ei daflu allan

Roedd cwnstabl heddlu yn un o 
ddau swyddog Heddlu Gorllewin 
Swydd Efrog a arestiodd ddyn 
ar amheuaeth o ddwyn ym mis 
Tachwedd 2015. Cyhuddwyd y 
dyn yn ddiweddarach a’i hebrwng 
ger bron y llys, ond taflwyd yr 
achos allan yn dilyn honiadau 
o gydgynllwynio rhwng y 
swyddogion. Gwnaed canfyddiad 
barnwrol8 yn erbyn y llu heddlu 
ac fe wnaethom ddechrau 
ymchwiliad annibynnol. 

Edrychodd ein hymchwiliad ar:

• y ffordd yr oedd y ddau 
swyddog wedi paratoi 
datganiadau yn ymwneud â’r 
digwyddiad

• honiadau o gydgynllwynio 
rhwng y swyddogion

• a oedd y swyddogion wedi 
rhoi tystiolaeth ffug a hwythau 
dan eu llw yn ystod yr achos 

Cyflwynwyd adroddiad 
ein hymchwiliad i’r CPS, a 
benderfynodd nad oedd digon 
o dystiolaeth i gyhuddo’r 

swyddogion o geisio gwyrdroi 
cwrs cyfiawnder, anudon neu 
gamymddygiad mewn swydd 
gyhoeddus. 

Oherwydd bod ein hymchwiliad 
wedi dod o hyd i achos i’w ateb 
am gamymddygiad difrifol gan y 
ddau swyddog, a bod y llu heddlu 
wedi cytuno â’n canfyddiadau, 
cynhaliwyd gwrandawiad yn 
Rhagfyr 2017. Diswyddwyd un 
swyddog heb rybudd. Ni phrofwyd 
yr achos yn erbyn y swyddog arall. 

Roedd hwn yn fater difrifol 
ac arweiniodd at weld achos 
llys yn cael ei daflu allan. Fe 
wnaethom edrych yn ofalus 
ar y dystiolaeth; gan ganfod 
nad oedd fawr o amheuaeth 
bod rhywfaint o gydgynllwynio 
o ystyried y tebygrwydd yn 
natganiadau’r swyddogion, a 
oedd yn cynnwys yr un gwallau. 
Mae ein hymchwiliad yn tanlinellu 
pwysigrwydd gweld swyddogion 
yn cyrraedd lefelau’r gonestrwydd 
a didwylledd y mae’r cyhoedd yn 
eu disgwyl a hynny’n hollol gywir.

8 Mae hyn yn cyfeirio at ganfyddiad gan lys bod tyst yr heddlu yn fwriadol, boed wedi tyngu ei lw neu fel arall, wedi 
camarwain y llys.
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Y diweddaraf am ein hymchwiliadau 
cam-drin rhywiol ar blant yn Rotherham

Ehangodd ein hymchwiliad i ymateb Heddlu 
De Efrog i honiadau o gam-drin rhywiol ar 
blant yn Rotherham, yn ystod 2017/18.

Ehangodd Ymgyrch Linden, sy’n edrych i’r 
honiadau, i 85 o ymchwiliadau erbyn diwedd 
Mawrth 2018, mewn cymhariaeth â 62 
ymchwiliad ar yr un cyfnod yn 2017.

Digwyddodd y cynnydd yn y nifer o 
ymchwiliadau oherwydd bod atgyfeiriadau 
newydd yn cael eu derbyn gan y llu heddlu, 
ac adolygiad o’r ymgyrch, a arweiniodd at 
rannu rhai ymchwiliadau yn rhannau llai, i’n 
helpu i’w cwblhau yn fwy effeithiol.

Gwnaethom gynnydd da yn ystod y 
flwyddyn ac, erbyn dechrau 2018/19, roedd 
45 o adroddiadau ymchwiliad wedi cael eu 
cwblhau, gyda 33 o swyddogion heddlu 
presennol a chyn swyddogion yn dal dan 
rybudd eu bod yn cael eu hymchwilio.

Mae pob honiad a roddir i ni yn cael ei drin 
yn sensitif ac mae lles y rhai sydd wedi 
goroesi yn holl bwysig bob amser. Rydym 
yn cefnogi 53 o’r rhai sydd wedi goroesi a 
nifer o achwynwyr trwy gyfnod anodd iawn. 
Dyma’r ail ymchwiliad mwyaf i ni ei gynnal 
erioed, a dylid sylweddoli cymhlethdod a 
maint y dasg. 

Mae ein tîm ymroddedig o 35 o ymchwilwyr 
a staff cefnogi wedi dadansoddi mwy na 
15,139 o ddogfennau a darnau o dystiolaeth 
hyd yn hyn. Yn ogystal ag ochr sensitif 

ymwneud â’r goroeswyr, rydym hefyd yn 
ymdrin â thystiolaeth sydd weithiau yn mynd 
yn ôl i ddiwedd yr 1990au. 

Pan fyddwn wedi gorffen ein hymchwiliadau 
i gyd byddwn yn cyhoeddi adroddiad 
trosfwaol. Ein nod yw tynnu sylw at 
unrhyw faterion ymddygiad yn ymwneud â 
swyddogion unigol ond, yn allweddol hefyd, 
rhannu ein dealltwriaeth pam nad oedd 
honiadau mor ddifrifol wedi eu hymchwilio a 
sut y gellir osgoi hyn yn y dyfodol. 

Mae Steve Noonan, sy’n arwain y tîm sy’n 
cynnal yr ymchwiliadau, yn esbonio:

Yn y pen draw, rydym am i’r 
rhai y mae hyn wedi effeithio 
arnyn nhw deimlo yn hyderus 
bod eu cwynion wedi cael 
eu hymchwilio yn drylwyr ac 
– i Heddlu De Swydd Efrog, 
ac yn wir i bob llu heddlu ar 
draws y wlad – ddysgu o’n 
canfyddiadau.
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Astudiaeth achos 5
Parhau ein ffocws ar wella ansawdd a phrydlondeb

Fel rhan o’n gwaith gwella, 
roeddem am ddeall yn well 
y rhyng-ddibyniaeth gydag 
adrannau safonau proffesiynol 
(PSD) yn ein hymchwiliadau, a 
dynodi unrhyw gyfleoedd i’w 
lliflinio neu eu gwella. 

Buom yn gweithio gyda PSD 
Heddlu Gorllewin Swydd Efrog 
i fapio’r mannau yn ystod ein 
hymchwiliadau lle byddwn yn 
dibynnu ar gyfraniad PSD – 
er enghraifft, cael ein galw i 
ddigwyddiad neu lawrlwytho ffilm 
camera cylch cyfyng. Trwy hyn 
roeddem yn gallu asesu a oedd 
angen yr holl fannau hyn mewn 
gwirionedd, ac a ellid cyfuno 
rhai ohonynt neu gael gwared 
arnynt yn llwyr heb gael effaith 
ar yr ymchwiliad. Fe wnaethom 
ddynodi meysydd lle gallem 
wneud newidiadau cyflym i’r 
broses ar unwaith i’w gwneud yn 
fwy effeithlon. Fe wnaethom hefyd 
ddynodi rhywfaint o waith tymor 
hwy y gellid ei wneud. Mae’r llu 
heddlu yn awyddus i weithio gyda 
ni i wneud gwelliannau. Rydym yn 
awr yn cyflwyno’r dull hwn gyda 
PSD eraill.

Cynhaliwyd cynllun treialu oedd 
yn ceisio lliflinio ein prosesau yng 
nghyswllt ymchwiliadau i achosion 
marwolaeth ac anaf difrifol pan 
na fyddwn wedi dynodi unrhyw 
faterion ymddygiad. Dynododd 
y cynllun treialu y gellid arbed 
amser sylweddol trwy ymdrin 
â’r achosion hyn mewn ffordd 
wahanol i’r modd yr ydym yn 
gweithio ar achosion o’r fath pan 
fydd awgrym bod rhywun wedi 
camymddwyn. Llwyddasom 
i gael gwared ar waith nad 
yw’n gymesur i’r math hwn o 
ymchwiliad, gan sicrhau bod ein 
hadnoddau yn cael eu targedu 
mor effeithiol â phosibl.

Ar gyfer y 24 ymchwiliad a 
gwblhawyd ar y cynllun treialu, yr 
amser ar gyfartaledd o’r dechrau 
i’r diwedd oedd 58 diwrnod – 
gostyngiad, ar gyfartaledd, o tua 
150 diwrnod. 

Rydym yn awr yn cyflwyno’r dull 
hwn ar draws pob achos pan 
na fyddwn wedi dynodi unrhyw 
faterion ymddygiad. 
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Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag 
amcan strategol dau
 
Rydym yn falch o fod wedi mynd tu hwnt i ddau o’n tri tharged perfformiad ar gyfer yr amcan 
hwn. Mae’r ffigwr isod yn cyflwyno ein targedau a’n perfformiad mewn cymhariaeth â nhw:

i i
Targed:

650–750 Targed:

80%  
o ymchwiliadau annibynnol o ymchwiliadau annibynnol wedi 
wedi eu dechrau eu cwblhau cyn pen 12 mis

cyflawnwyd 705 cyflawnwyd 68%

i
Targed:

87% 
o adolygiadau diwedd 
ymchwiliad yn arwain at asesiad 
iechyd gwyrdd, y tro cyntaf

cyflawnwyd 95%



33

Gwaith sy’n parhau dan amcan  
strategol dau

Rydym yn parhau i baratoi ar gyfer newidiadau 
deddfwriaethol ychwanegol, yr ydym yn rhagweld 
y byddant yn dod i rym yn gynnar yn 2019. Mae 
ein pwyslais ar ddynodi beth sydd ei angen i 
sicrhau ein bod yn barod yn weithredol i weithredu 
deddfwriaeth newydd.

Byddwn yn parhau i weithio gyda’r comisiynwyr  
heddlu a throseddu (PCC), lluoedd heddlu a 
rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod y newidiadau 
deddfwriaethol arfaethedig yn cael eu gweithredu 
yn llwyddiannus, ac i gyflawni ein  
swyddogaeth statudol o oruchwylio’r  
system gwynion.
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Amcan strategol tri 

Sicrhau bod yr IOPC yn gweithredu proses 
apêl amserol o ansawdd uchel.

Yr IOPC sy’n gyfrifol am ystyried rhai 
apeliadau penodol am y ffordd y mae 
lluoedd heddlu a’r Asiantaeth Droseddau 
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.
policeconduct.gov.uk/complaints-and-
appeals/make-appeal).

Yn ystod 2017/18, derbyniasom 3,535 
o apeliadau, gostyngiad o 311 mewn 

cymhariaeth â’r flwyddyn flaenorol. Mae’r 
ffigwr ar y dde yn nodi’r nifer o apeliadau yr 
ydym wedi eu derbyn o flwyddyn i flwyddyn 
ers 2004.

Cwblhawyd 3,677 o apeliadau gennym 
yn 2017/18, ac roedd 3,449 ohonynt yn 
ddilys. Yn ogystal â hyn, mae gwelliannau 
i’n prosesau wedi golygu ein bod wedi 
gwneud cynnydd da o ran ymdrin â’r nifer o 
apeliadau sydd ar agor. Gostyngodd hyn o 
fwy na 25 y cant o 505 o apeliadau agored 
ar ddechrau’r flwyddyn i 375 o apeliadau 
agored erbyn y diwedd.

http://www.policeconduct.gov.uk/complaints-and-appeals/make-appeal
http://www.policeconduct.gov.uk/complaints-and-appeals/make-appeal
http://www.policeconduct.gov.uk/complaints-and-appeals/make-appeal
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Rydym yn anelu at gasglu’r holl wybodaeth gyflawni hyn ar gyfer 83 y cant o’r apeliadau 
angenrheidiol i wneud penderfyniad ar a gwblhawyd yn 2017/18 – gwelliant 
apêl – sy’n cynnwys amser a dreulir yn aros sylweddol ar y 56 y cant a gyflawnwyd yn y 
am bapurau cefndir gan luoedd heddlu, flwyddyn flaenorol.
cyn pen 15 diwrnod gwaith. Llwyddwyd i 

Ffigwr 3: Apeliadau IOPC a dderbyniwyd
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ar ôl 2012/13.
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Asesu ein perfformiad mewn 
cymhariaeth ag amcan strategol tri

Ein targed oedd 
cwblhau 

60%
o’r holl apeliadau 
ymchwiliad a datrysiad 
lleol cyn pen 35 
diwrnod erbyn diwedd 
pedwerydd chwarter 
2017/18.  

Cyflawnwyd ffigwr o  
68%. 

Cwblhawyd 

88% 
o apeliadau heb eu cofnodi, 
heb barhad ac wedi 
datgymhwyso cyn pen 25 
niwrnod gwaith. Roedd hyn 
yn uwch na’n targed o 80% 
erbyn diwedd y pedwerydd 
chwarter 2017/18.

Yn ystod 2017/18 rydym 
wedi gosod targed o 
80% o’r apeliadau sy’n 
cael eu hadolygu gan ein 
Huned Adolygu Ansawdd 
yn cyrraedd ein trothwy 
ansawdd y tro cyntaf. 
Aethom tu hwnt i’r targed 
hwn, 

gan gyflawni ffigwr o 89%.
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Gwaith sy’n parhau dan amcan  
strategol tri

Mae’r newidiadau deddfwriaethol sydd 
ar fin digwydd yn golygu, oherwydd y 
rhagdybiaeth y bydd unrhyw gŵyn y bydd 
aelod o’r cyhoedd yn dymuno ei chofnodi 
yn cael ei chofnodi, na fydd apeliadau am 
benderfyniadau cofnodi yn rhan o’r system 
mwyach. Yn hytrach, ac yn lle pob math 
arall o apêl, bydd un hawl i adolygu ar 
ddiwedd ymdrin ag unrhyw gŵyn a gofnodir. 
Bydd yr hawl i adolygiad yn ystyried a yw 
deilliant y gŵyn yn ‘rhesymol a chymesur’.

Rydym yn parhau ein gwaith i weithredu 
fframwaith asesu ar gyfer adolygiadau. 
Mae hyn yn cynnwys archwiliad manwl 
o’n prosesau apêl presennol i weld a 
ellir gwneud gwelliannau y gallwn eu 
bwydo i mewn i’r prosesau yr ydym yn eu 
gweithredu yng nghyswllt adolygiadau. 

Ffotograff ©
IO
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Amcan strategol pedwar 

Gwella ansawdd ymdriniaeth yr 
heddluoedd eu hunain o gwynion.

Y lluoedd heddlu eu hunain sy’n ymdrin 
â’r mwyafrif o gwynion, gyda’r materion 
mwyaf difrifol a sensitif yn dod atom ni 
i’w hymchwilio yn annibynnol. Rydym yn 
gyfrifol am oruchwylio’r system gwynion yn 
ei chyfanrwydd.

Rydym yn gweithio’n glos gyda lluoedd 
heddlu i ddatblygu cysylltiadau sy’n 
fanteisiol i bawb sy’n cyfrannu at well 
ymdriniaeth o gwynion gan luoedd heddlu. 
Mae ein cysylltiadau â rhanddeiliaid yn yr 
heddlu yn gwella’r ffordd y mae cwynion yn 
cael eu trin. Rydym yn cydweithio ar waith 

sy’n ymdrin â meysydd sy’n peri pryder, ac 
yn parhau i ddatblygu cysylltiadau newydd 
cyn y newidiadau sy’n cael eu cyflwyno i’r 
system gwynion dan Ddeddf Plismona a 
Throseddu 2017.

Cefnogi lluoedd heddlu i ymdrin â 
chwynion

Rydym yn rhoi cyngor ymarferol i gefnogi 
lluoedd heddlu wrth iddynt ymdrin 
â chwynion, yn ychwanegol at ein 
Cyfarwyddyd Statudol. Mae hyn yn cynnwys 
ein bwletin cyson i luoedd heddlu lle’r ydym 
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yn esbonio’r tueddiadau yr ydym yn eu 
gweld yn ein gwaith ac yn hyrwyddo arfer 
da, a’n cyhoeddiad Focus – sy’n edrych 
ar bynciau penodol ac yn rhoi cyngor ac 
enghreifftiau i PSD, a chomisiynwyr yr 
heddlu a throseddu.

Cyngor i luoedd heddlu am ymdrin  
â chwynion blinderus  
ac achwynwyr cyson

Weithiau bydd y rhai sy’n ymdrin â 
chwynion yn yr heddlu yn ymdrin â 
chwynion blinderus ac achwynwyr 
cyson. Ni fydd un model yn addas i  
bob sefyllfa – yn y pen draw, rhaid i  
bob cwyn gael ei hystyried yn unigol a 
dylid ymateb i anghenion achwynwyr  
yn unigol.

Wrth ymateb i geisiadau gan luoedd 
heddlu, cyhoeddwyd cyngor i’w  
cefnogi ym mis Tachwedd 2017.  
Roedd y cyngor yn canolbwyntio ar 
gydbwyso mynediad teg at system 
gwynion yr heddlu â lefel briodol o 
gyswllt a gwasanaeth i achwynwyr  
sy’n cwyno yn aml. Roedd hefyd yn 
rhannu manylion y dulliau penodol a  
ddefnyddir gan rai lluoedd heddlu.

Gallwch ddarllen y cyngor ar ein 
gwefan – https://policeconduct.gov.
uk/sites/default/files/Documents/
statutoryguidance/persistent_
complainants_final_2017.pdf 

Sicrhau bod lluoedd heddlu yn dysgu 
gwersi o gwynion ac apeliadau

Mae gennym bwyslais mawr ar weithio gyda 
lluoedd heddlu i wella’r ffordd y maent yn 
ymdrin â chwynion a’r gwasanaeth y maent 
yn ei roi i achwynwyr. Yn ystod 2016/17, 
cymerodd Cwnstabliaeth Swydd Gaerlŷr 
231 o ddyddiau ar gyfartaledd i gwblhau 
eu hymchwiliadau i gwynion. Y cyfartaledd 
cenedlaethol oedd 166 diwrnod. Buom yn 
gweithio gyda’r llu heddlu i leihau hyn, gan 
drafod ein cyfarwyddyd a rhoi cyngor ar 
gymesuredd ac ansawdd eu hymchwiliadau 
i gwynion. Yn dilyn hynny gwellodd eu 
prydlondeb ac erbyn diwedd 2017/18, roedd 
ymchwiliadau cwynion y llu, ar gyfartaledd, 
yn cymryd 172 diwrnod. Nid yw’r gostyngiad 
hwn wedi cael unrhyw effaith amlwg ar 
ansawdd yr ymchwiliadau i gwynion a 
gynhaliwyd gan y llu heddlu. Roedd lefel yr 
apeliadau a gadarnhawyd gennym gan y llu 
heddlu ar ôl iddynt gynnal ymchwiliadau i 
gwynion yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol 
yn 2016/17 (23 y cant) a 2017/18 (21 y cant).

Yn ystod 2016/17 cadarnhawyd 61 y cant o 
apeliadau peidio â chofnodi a dderbyniwyd 
gennym yn ymwneud â Chwnstabliaeth 
Swydd Gaerhirfryn. Roedd hyn ymhell tu 
hwnt i’r cyfartaledd cenedlaethol o 37 y 
cant. Treuliodd aelod o’n tîm Goruchwylio 
amser gyda’r rhai sy’n trin cwynion yn y llu 
gan ddisgrifio sut i weithredu’r meini prawf 
cofnodi a’r eithriadau, yn ogystal â nodi’r 
ystyriaethau y mae’n rhaid eu hystyried 
wrth wneud y penderfyniadau cychwynnol 
am ymchwiliadau i gwynion. Fe wnaethom 
hefyd roi adborth ar newidiadau strwythurol 
yr oedd y llu heddlu wedi eu gwneud i’w 
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brosesau trin cwynion. Erbyn diwedd 
2017/18 roedd y gyfradd apeliadau peidio 
â chofnodi a gadarnhawyd gennym ar gyfer 
y llu heddlu hwn wedi gostwng i 33 y cant, 
sydd dan y cyfartaledd cenedlaethol.

Ar hyd 2016/17, cadarnhawyd nifer uwch 
na’r cyfartaledd o apeliadau yn ymwneud â 
Heddlu Nottingham gennym. Cadarnhawyd 
60 y cant o’u hapeliadau ymchwiliad, a 69 
y cant o’u hapeliadau peidio â chofnodi. 
Buom yn gweithio gyda’r llu i ddatblygu a 
rhedeg gweithdy cynhwysfawr i’w staff. 

Roedd hwn yn edrych ar:

• ansawdd a chymesuredd eu 
hymchwiliadau i gwynion

• y penderfyniadau a wnaed wrth gofnodi 
ac ymateb i gwynion

• gweithredu ein canllawiau ar ymdrin â 
honiadau o wahaniaethu 

Yn ystod 2017/18, roedd gostyngiad yn 
y ganran o apeliadau ymchwiliadau a 
gadarnhawyd gennym gan y llu heddlu hwn 
– i lawr i 44 y cant. Gostyngodd apeliadau 
peidio â chofnodi a gadarnhawyd i 42 y 
cant, yn agos at y cyfartaledd cenedlaethol.

Asesu ein perfformiad mewn 
cymhariaeth ag amcan strategol 
pedwar

Mae gostyngiad yn yr apeliadau a 
gadarnhawyd yn arwydd bod ymdrin â 
chwynion yn gwella. Felly, yn 2017/18, 
gosodwyd targed gwella ar gyfer y gyfran 
o apeliadau a gadarnheir a defnyddiwyd 
canlyniadau’r flwyddyn flaenorol fel ein 
gwaelodlin. Ein targed ar gyfer yr amcan 
hwn oedd cadarnhau llai na 39 y cant o 
apeliadau a wnaed i ni ar ôl ymchwiliad 
gan yr heddlu i gŵyn, a llai na 36 y cant 
o apeliadau a wnaed ar ôl i lu heddlu 
benderfynu peidio â chofnodi cwyn.

Mae ein cyfradd ar gyfer cadarnhau 
apeliadau wedi parhau yn sefydlog trwy 
gydol 2017/18 yn hytrach na dangos 
gwelliant. Yn ystod 2017/18 fe wnaethom 
gadarnhau 38 y cant o apeliadau 
ymchwiliadau, mewn cymhariaeth â 40 y 
cant yn y flwyddyn flaenorol. Fe wnaethom 
gadarnhau 36 y cant o apeliadau peidio 
â chofnodi yn 2017/18 – yr un fath â’r 
flwyddyn flaenorol.

Ffotograff ©
iS

tock
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Gwaith sy’n parhau dan amcan  
strategol pedwar

Rydym yn parhau i ddatblygu 
cysylltiadau â staff sy’n rhedeg 
swyddfeydd PCC a chyrff plismona 
lleol eraill cyn i’w rolau newid yn system 
gwynion yr heddlu yn 2019. 

Bydd y newidiadau sy’n deillio o Ddeddf 
Plismona a Throseddu 2017 yn eu gweld 
yn cymryd cyfrifoldeb am apeliadau 
sydd ar hyn o bryd yn cael eu trin gan 
brif swyddogion, a byddant hefyd yn 
gallu dewis gwneud newidiadau eraill 
o ran ymdrin â chwynion a chyswllt ag 
achwynwyr.
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Amcan strategol pump 

Gwella arferion plismona o ganlyniad  
i wersi a ddysgwyd o'n hymchwiliadau a  
gwaith apêl.

Yn ystod 2017/18, cyhoeddwyd tri rhifyn 
o’n cylchgrawn Dysgu’r Gwersi. Mae’r 
cylchgrawn yn bodoli i annog diwylliant 
o ddysgu positif, i sicrhau y gellir dilyn yr 
arfer gorau, a bod gwersi yn cael eu dysgu 
pan fydd camgymeriadau yn digwydd.

Roedd un rhifyn yn canolbwyntio ar reoli risg, 
roedd un yn gyffredinol ei thema, ac roedd 
un yn canolbwyntio ar ddiogelu pobl fregus. 
Mae’r cyfan yn cynnwys astudiaethau achos 
dienw a chyfres o gwestiynau i luoedd heddlu 
eu gofyn iddynt eu hunain. Cynllunnir y rhain 
i helpu’r gwasanaeth heddlu i gyrraedd at 
graidd y gwersi sy’n deillio o bob achos.

Yn gynnar yn 2018 ail ddyluniwyd y 
cyhoeddiad i sicrhau ei fod yn gyson â’n 
brand IOPC newydd ac fe fanteisiwyd 
ar y cyfle hwn i ymateb i adborth gan 
ddarllenwyr. Dyluniwyd yr olwg newydd i’w 
wneud yn haws ei ddefnyddio, gan adael 
i ddarllenwyr bori mewn meysydd lle mae 
ganddynt ddiddordeb arbennig yn haws. 
Rydym hefyd wedi ehangu’r cynnwys, gan 
gynnwys erthyglau gan sefydliadau fel y 
Coleg Plismona.
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Learning the Lessons 9

8 Learning the Lessons

The local five-day course now includes new material on evidence-led prosecutions and extra management of victims for unsupported cases. The Community Safety Unit (CSU) course has become mandatory for all officers who work in CSU departments. 

Outcomes for the officers/staff involved
The officers who dealt with the initial report of alleged assault and were responsible for the initial risk assessment received management action.

The investigating officer, acting detective sergeant, custody sergeant and the inspector were all found to have a case to answer for misconduct. This was for their part in the missed opportunities to ensure appropriate safeguarding and risk assessment measures  were taken.
The call handler was found to have a case to answer for misconduct for the failure to grade the 999 call appropriately after the suspect had been released on pre-charge bail.

You can view the full report on the IOPC website: www.policeconduct.gov.uk/research-

and-learning/statistics/annual-deaths-during-or-following-police-contact-statistics

DEATHS DURING OR FOLLOWING POLICE CONTACT Annual statistics for England and Wales 2016/17

13
8

            women  died and men.
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The most common age groups were 21 to 30, 31 to 40 and 41 to 50 – each age group had six people. Eighteen people were aged between 21 and 50. The average age was 34.

There were three incidents that each resulted in two deaths. In all these cases, a person was apparently murdered and the suspected perpetrator then died  by a self-inflicted act.

In 2016/17, the IPCC (which is now the IOPC) investigated 21 domestic-related deaths. These were 
cases where the police were either responding to domestic 
incidents, or where the circumstances of the contact involved a history of domestic violence, or threats made against the deceased and/or family members.

GOOD PRACTICE:  evidence-led prosecutions

The officer in charge successfully presented a well-argued case that led to the authorisation of a charge for coercive and controlling behaviour. 

“

“

Man arrested for coecive and controlling behaviour
Steven Saunders manipulated and controlled his pregnant partner, removing her from the safety of  her supported living accommodation and making  her live with him on the streets. He spent her benefits, held her bank card, and forced her to shoplift. He also sold her mobile phone and made threats to kill himself if she left him. Over a period of time, those in contact with the couple such as hospital staff, social workers, and police officers built up a picture to show how Saunders was placing his partner and unborn child  in grave danger. 
The victim felt unable to support the police  and did not feel that she could make a  statement because she was fearful and worn down by the relationship. Saunders was arrested for coercive and controlling behaviour and the officer in charge (OIC) 

and the CPS were at first reluctant to authorise a charge in the absence of a victim statement. The CPS suggested that this had not previously been done and was untested territory. The OIC successfully presented a well-argued case that led to the authorisation of a charge for coercive and controlling behaviour. Saunders was remanded in custody and during his trial, evidence was given by police officers, hospital staff and social workers who had witnessed the controlling behaviour of Saunders first hand. They were also able to describe the change in the victim’s demeanour and behaviour when she was  in the presence of Saunders. 

Sharon Stratton, Policing Standards Manager, College of Policing

Saunders was sentenced to 18-months imprisonment with an indefinite restraining order. The judge refused to amend the order to allow the man contact with to his child, citing that the risk he posed was too high.

Former detective with the Metropolitan Police Service. She now works as 
the Policing Standards Manager for vulnerability and public protection in 
the Crime and Criminal Justice Faculty at the College of Policing. Sharon 
ensures that the College provides training, advice and guidance, and 
shares best practice and evaluated initiatives on domestic abuse, stalking 
and harassment, child abuse and exploitation, and modern slavery.

In 13 instances, the classification of death was an alleged murder – 11 of these were women.
deaths were apparently self-inflicted.

was from natural causes.

classification is not currently known.
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www.policeconduct.gov.uk/ 
learning-the-lessons

IOPC Director General Michael  
Lockwood introduces the  
new look magazine

Outcomes for officers – do they  
have a place in a learning  
focused magazine?

Protecting 
vulnerable 
people

ASK YOURSELF:

Could it happen here?

Improving policing policy and practice

Mae’r adborth yn parhau i fod yn bositif. Bydd ein rhifyn nesaf, yr ydym yn rhagweld y 
bydd yn cael ei gyhoeddi yn hydref 2018, yn canolbwyntio ar stopio a chwilio. Darllenwch 
y cylchgrawn a’r dogfennau cysylltiedig ar ein gwefan – www.policeconduct.gov.uk/ 
research-and-learning/learning-and-recommendations/learning-lessons. 

Rwy’n hoffi’r fformat a wir fedrai ddim 
cynnig unrhyw awgrymiadau i’w wella. 

Swyddog heddlu, yn gweithio mewn rôl 
dysgu a datblygu

Mae ein helusen yn defnyddio’r 
wybodaeth i’n helpu i dargedu ble 
y gallwn wella ein gwaith gyda’r 
gymuned a’r llu heddlu lleol. 

Cyfarwyddwr, elusen diogelwch 
cymunedol a lleihau troseddu

Dylai lluoedd heddlu sicrhau ei fod 
yn cyrraedd yr holl swyddogion 
gweithredol, yn arbennig swyddogion 
ifanc yn y gwasanaeth. Byddai o help 
iddynt ystyried sefyllfaoedd nad ydynt 
wedi eu hwynebu eto. 

Sarsiant y ddalfa mewn llu heddlu

Mae’r cydbwysedd a’r sylw i faterion  
yn berffaith. 

Aelod o staff, tîm cyfathrebu llu heddlu

Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu gyfrifoldeb statudol am ddal 
prif gwnstabliaid i gyfrif wrth gyflawni 
gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i’r 
cyhoedd. Mae’r cylchgrawn hwn yn 
tanlinellu’n gryno’r meysydd pwysig 
y dylai pob comisiynydd a’u staff 
eu gweld yn berthnasol i gyflawni’r 
swyddogaeth honno. 

Aelod o staff yn gweithio gyda 
Chomisiynydd Heddlu a Throseddu

http://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/learning-and-recommendations/learning-lessons
http://www.policeconduct.gov.uk/research-and-learning/learning-and-recommendations/learning-lessons
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Yn ystod 2017/18, buom mewn nifer o 
gynadleddau a digwyddiadau allanol i 
hyrwyddo Dysgu’r Gwersi a’n gwaith yn 
fwy cyffredinol. Roedd y rhain yn cynnwys 
y ddegfed Gynhadledd Ryngwladol ar 
Blismona ar Sail Tystiolaeth, Cynhadledd y 
Gymdeithas Plismona ar Sail Tystiolaeth a 
Chynhadledd Canolfan Ymchwil Plismona 
Caint.

Cydweithio gyda chyrff goruchwylio 
eraill

Mae HMICFRS yn cynnal asesiadau 
blynyddol ar effeithiolrwydd, effeithlonrwydd 
a chyfreithlondeb yr heddlu (PEEL) ar 
gyfer pob llu heddlu. Ymlaen llaw maent 
yn ymgynghori â’n tîm Goruchwylio i 
drafod unrhyw dueddiadau neu themâu a 
ddynodwyd trwy ein gwaith a allai fod yn sail 
i’w hasesiadau. Rydym yn dilyn hynny trwy 
geisio adborth gan staff HMICFRS ar ôl eu 
hymweliadau i gael dealltwriaeth gynnar o’u 
canfyddiadau, a all yn eu tro, fod yn sail i’n 
gwaith ninnau.

Trwy’r cysylltiadau yma rydym wedi parhau 
ein gwaith ynglŷn â cham-ddefnyddio safle 
er budd rhywiol (APSG). Cododd HMICFRS 
bryderon am APSG am y tro cyntaf yn ei 
asesiadau PEEL yn 2016. Cysylltwyd â 
lluoedd heddlu i’w hatgoffa y dylai pob 
mater o’r fath gael ei atgyfeirio atom ni. 
Rydym wedi ymrwymo i fonitro datblygiadau 
yn y niferoedd a’r mathau o atgyfeiriadau 
a dderbyniwyd ers i ni gyhoeddi’r nodyn 
atgoffa hwn. Yn ystod 2017/18 fe wnaethom 
ddynodi nifer o luoedd heddlu y mae eu 
cyfraddau atgyfeirio yn gyfatebol yr un fath 
neu yn is nag yr oedd o’r blaen yn y maes 

hwn. Rydym wedi ysgrifennu at y lluoedd 
hyn i gael eu sylwadau a’u sicrwydd am 
eu cynnydd. Rydym wedi ysgrifennu hefyd 
at luoedd heddlu lle’r oedd eu cyfradd o 
atgyfeiriadau wedi cynyddu’n drawiadol i 
gydnabod y cynnydd a wnaed.

Bydd y gwaith a wnaed a’r pryderon 
a ddynodwyd yn cael eu hymgorffori 
mewn cyfres o weithdai rhanbarthol ar 
atgyfeiriadau gyda’r pwyslais ar ymarferwyr. 
Bydd y rhain yn digwydd yn ystod haf 
2018. Yn ychwanegol at APSG, byddwn 
yn trafod ein disgwyliadau o gwmpas yr 
angen i atgyfeirio digwyddiadau a honiadau 
o wahaniaethu, angau a fu bron â digwydd 
yn y ddalfa, a meysydd eraill lle’r ydym 
yn awyddus i sicrhau bod lefel addas o 
oruchwyliaeth annibynnol.
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Astudiaeth achos 6
Argymhellion yn cael eu rhoi i luoedd heddlu  
yn dilyn marwolaeth dyn yn y ddalfa

Ym Medi 2017, cyhoeddwyd 
adroddiad gennym oedd yn 
cynnwys argymhellion i’r heddlu 
wrth ymateb i bobl â phryderon 
iechyd meddwl. Mae Chwe Chyfle 
a Gollwyd yn adrodd hanes James 
Herbert, a fu farw yn y ddalfa gan 
Heddlu Avon a Gwlad yr Haf. 
Mae’r adroddiad yn esbonio sut 
y gallai dull gwahanol o blismona 
pobl â phroblemau iechyd meddwl 
fod wedi atal marwolaeth James. 

Er nad yw’n bosibl dweud beth 
fyddai wedi digwydd petai’r 
cyfleoedd a gollwyd wedi cael 
eu cymryd, mae’n amlwg y 
gallai’r canlyniad fod wedi bod yn 
wahanol iawn.

Gwnaed yr argymhellion canlynol 
i Gyngor Cenedlaethol Prif 
Swyddogion yr Heddlu (NPCC) a’r  
Coleg Plismona:

• Dylai swyddogion heddlu 
sy’n ymateb i ddigwyddiad 
yn ymwneud â rhywun sydd â 
phroblemau iechyd meddwl, 

flaenoriaethu lles a diogelwch 
pawb dan sylw, gan gynnwys 
y claf.

• Dylai swyddogion gael 
eu hyfforddi’n effeithiol i 
ddefnyddio strategaethau 
lleddfu geiriol bob amser 
mewn unrhyw ddigwyddiad 
yn ymwneud â rhywun sydd â 
phroblemau iechyd meddwl.

• Dylai swyddogion heddlu 
gael eu hyfforddi i ddefnyddio 
dulliau cyfyngu yn hytrach 
nag atal wrth ymdrin ag 
unrhyw un sydd â phroblemau 
iechyd meddwl neu’n dangos 
arwyddion o hynny.

• Dylai pob llu heddlu sicrhau 
bod ganddynt brotocolau 
cadarn, effeithiol a pherthnasol 
yn eu lle sy’n cefnogi 
swyddogion heddlu wrth 
gyflawni eu dyletswyddau, 
gyda pherthynas waith 
effeithiol gydag asiantaethau 
eraill ar sut i ymateb i 
ddigwyddiadau sy’n ymwneud 
â rhywun â phroblemau iechyd 
meddwl.
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Astudiaeth achos 6 parhad

• Dylai lluoedd heddlu ddatblygu 
prosesau clir ar gyfer cofnodi 
a rhannu gwybodaeth am 
unigolion y mae ganddynt 
broblemau iechyd meddwl 
neu y tybir bod ganddynt 
broblemau o’r fath.

Darllenwch Chwe Chyfle 
a Gollwyd ar ein gwefan – 
www.policeconduct.gov.uk

Asesu ein perfformiad mewn 
cymhariaeth ag amcan strategol pump

Rydym yn mesur ein llwyddiant mewn 
cymhariaeth â’r amcan hwn trwy ganlyniadau 
ein harolwg rhanddeiliaid a’r ganran o 
argymhellion dysgu a dderbynnir yn dilyn ein 
hymchwiliadau. Rhennir canlyniadau’r arolwg 
yn dri grŵp o ymatebwyr: rhanddeiliaid yr 
heddlu, eraill yn y fframwaith atebolrwydd yr 
heddlu, a rhanddeiliaid nad ydynt yn heddlu. 
Yn 2017/18, roedd 38 y cant, 46 y cant a 30 
y cant yn eu tro yn meddwl bod yr IOPC yn 
effeithiol wrth godi safonau mewn lluoedd 
heddlu.

Ar ddiwedd 2017/18, roedd 85 y cant o’r 
argymhellion dysgu a wnaed gennym wedi 
cael eu derbyn gan luoedd heddlu, sy’n is 
na’n targed o 95 y cant. Er mwyn ymdrin â 
pherfformiad yn y maes hwn, mae prosiect 
ar y gweill sy’n anelu at wella’r modd yr 
ydym yn dynodi’r gwersi o’n gwaith. Bydd 
hyn yn sicrhau bod mwy o bwyslais ar 
ddynodi cyfleoedd i ddysgu yn rhagweithiol, 
gan ein galluogi i roi argymhellion dysgu o 
safon uchel, ar sail tystiolaeth sy’n arwain at  
welliannau mewn plismona. 

http://www.policeconduct.gov.uk
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Yn ychwanegol, roedd yr adborth a 
dderbyniwyd gennym gan randdeiliaid  
eleni am ein cylchgrawn Dysgu’r Gwersi  
yn bositif iawn – 

 cytunodd 89 y cant 
o randdeiliaid a roddodd 
adborth ei fod yn offeryn 
defnyddiol i yrru newid ym 
mholisi ac arferion yr heddlu. 
Mae hyn yn gynnydd o’r 86 y 
cant yn 2016/17

Gwaith sy’n parhau dan amcan  
strategol pump

Yn ystod 2018/19 byddwn yn cyhoeddi tri 
rhifyn arall o’r cylchgrawn Dysgu’r Gwersi. 
Byddwn hefyd yn parhau i gyhoeddi 
argymhellion a wnaed o ganlyniad i’n gwaith, 
ynghyd ag ymatebion y lluoedd heddlu.

Ffotograff ©
iS
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Amcan strategol chwech 

Sicrhau bod yr IOPC yn addas i'r diben, yn 
ystwyth, yn gallu rheoli ehangu sylweddol 
ac yn cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn 
eu gwasanaethu.

Mae ein gwaith tuag at yr amcan hwn 
wedi cynnwys amrywiaeth eang o 
weithgareddau yn ystod 2017/18, peth 
ohono yn parhau yn 2018/19. Mae’r gwaith 
yn parhau i ddatblygu ein strategaeth 
pobl a chynllun gweithredu ymhellach, 
sy’n cynnwys prosiect rheoli talent gyda 
phwyslais ar sicrhau ein bod yn denu, 
datblygu a chynnal gweithlu amrywiol. 

Byddwn hefyd yn parhau i ddarparu 
hyfforddiant a gweithgareddau eraill gyda’r 
amcan o sicrhau diwylliant cynhwysol lle 
bydd ein holl staff yn cael eu cefnogi i 
gyrraedd eu potensial llawn.

Darllenwch ragor am gyfansoddiad ein 
gweithlu ar dudalen 102–115.

Paratoi i ddiwygio systemau cwynion a 
disgyblu’r heddlu

Yn ystod 2017/18, fe wnaethom barhau 
ein gwaith yng nghyswllt amrywiaeth o 
ddiwygiadau cyfreithiol sy’n cael neu a fydd 
yn cael effaith ar yr IOPC a system gwynion 
yr heddlu. 
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Ar gyfer y newidiadau a ddaeth i rym yn 
ystod 2017/18 roedd ein gwaith yn cynnwys: 

• diweddaru ein cyfarwyddyd mewnol i 
staff IOPC

• rhoi hyfforddiant i’n staff
• diwygio ein systemau TG
• cyhoeddi nodyn cynghori gweithredol i 

helpu lluoedd heddlu a chyrff plismona 
lleol i baratoi ar gyfer newidiadau 
i’r meini prawf gorfodol ar gyfer 
atgyfeiriadau at yr IOPC

• yng nghyswllt cyflwyno’r rhestr 
waharddedig gan yr heddlu (sy’n 
gweithredu i atal yr IOPC rhag cyflogi 
cyn swyddogion heddlu sydd ar y 
rhestr), newid ein prosesau recriwtio a 
chaffael er mwyn sicrhau bod gwiriadau 
addas yn cael eu gwneud

Rydym wedi gweithio gyda’r Swyddfa Gartref 
a rhanddeiliaid eraill i ddylanwadu a siapio’r 
newidiadau a ddaeth i rym yn ystod 2017/18, 
a byddwn yn parhau i wneud hyn yng 
nghyswllt y datblygu parhaus ar ddiwygiadau 
didwylledd yr heddlu ehangach. Rydym yn 
disgwyl i’r rhain ddod i rym o Ebrill 2019. 
Mae ein paratoadau ar gyfer y newidiadau yn 
2019 yn parhau, gyda phwyslais ar sicrhau 
parodrwydd gweithredol.

TGCh ac ystadau

Yn gysylltiedig â symud ein contract 
TG, rydym wedi bod yn treialu cyflwyno 
technoleg newydd ar gyfer gwahanol rolau 
ar draws ein busnes. Bydd y cyflwyno yn 
parhau yn 2018/19. Rydym wedi ymestyn 
ein contract gyda’n darparwr TGCh – Sopra 
Steria – am flwyddyn tra bydd y trosglwyddo 
yn digwydd. Mae ein tîm TGCh hefyd wedi 

bod yn cefnogi gwaith ar ein strategaeth 
stadau. Roedd hyn yn sicrhau bod seilwaith 
TG priodol wedi ei gynllunio ar gyfer ein 
hadeilad newydd yn Canary Wharf, Llundain, 
y gwnaethom symud iddo ym Mehefin 2018. 
Roedd y symud wedi ei gynllunio a’i drefnu 
gydag Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth. 
Rydym hefyd wedi gwneud gwaith i ehangu 
ein swyddfa yn Wakefield i gymryd staff 
ychwanegol i weithio ar ein hymchwiliadau. 

Rydym yn parhau i adolygu ein stadau 
i sicrhau bod yr adeiladau yn bodloni 
anghenion y busnes.

Rheoliadau diogelu data cyffredinol 
(GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018
 
Daeth y deddfau diogelu data newydd i 
rym ar 25 Mai 2018 i gyflwyno newidiadau 
pwysig i’r ffordd y mae data personol yn 
cael ei drin. Mae sefydliadau nad ydynt yn 
ymdrin â data personol yn unol â’r deddfau 
newydd yn awr yn wynebu dirwyon posibl o 
hyd at 20 miliwn ewro. Buom yn gweithio’n 
galed i sicrhau bod ein holl staff yn barod ar 
gyfer y newidiadau, ac yn hollol ymwybodol 
sut y gallant gael effaith ar rolau unigolion 
ac arnynt hwy yn bersonol, yn arbennig gan 
fod yr IOPC yn cael ei ystyried yn awdurdod 
cymwys ar gyfer ymchwiliadau troseddol 
ac felly yng nghwmpas Rhan 3 o Ddeddf 
Diogelu Data 2018. 

Archwiliwyd ein prosesau a sefydlwyd 
prosesau angenrheidiol i gydymffurfio â’r 
deddfau newydd. Cynhaliwyd gweithdai 
gennym hefyd ar weithredu preifatrwydd 
trwy ddyluniad ac yn ddiofyn yn ein 
prosesau.
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Rhoddodd y deddfau newydd gyfle i ni 
newid y ffordd yr ydym yn gweithio.

Cwynion amdanom ni

Rydym yn cydnabod bod ein staff yn 
gweithredu mewn amgylchiadau anodd ac 
y gall rhai o’r bobl yr ydym yn ymdrin â nhw 
fod yn anfodlon. Mae llawer yn ymdrin â 
digwyddiadau llawn straen a dyna pam eu bod 
yn cysylltu â ni. Er gwaethaf ein hymdrechion 
gorau, weithiau gall pethau fynd o chwith ac 
mae gennym weithdrefn gwynion. 

Yn ystod 2017/18 derbyniwyd cyfanswm o 
476 o gwynion yn erbyn ein staff. Cytunwyd 
bod lefel y gwasanaeth a roddwyd gennym 
yn is na’r safon yng nghyswllt 31 o’r cwynion 
yma. Mae rhai ymchwiliadau i gwynion 
yn parhau ar adeg ysgrifennu hwn. Fe 
wnaethom ymateb i 79 y cant o’r achwynwyr 
o fewn ein targed o 20 diwrnod gwaith. Ar 
gyfartaledd, cymerodd 14 diwrnod gwaith i 
gwblhau’r gwaith ar gwynion.  

Derbyniwyd saith o gwynion yn erbyn 
ein comisiynwyr yn 2017/18, a oedd yn 
eu swyddi tan y trawsnewid i’n strwythur 
llywodraethu newydd. Ni chadarnhawyd yr 
un ohonynt. Nid ydym wedi derbyn unrhyw 
gwynion am y Cyfarwyddwr Cyffredinol 
na’r cyfarwyddwyr anweithredol yn ystod y 
cyfnod dan sylw.

Asesu ein perfformiad mewn 
cymhariaeth ag amcan strategol 
chwech

Roedd ein sgôr ymgysylltu yn yr arolwg staff 
blynyddol am 2017 yn 57 y cant sy’n brin 
o’n targed o 61 y cant. Ond, mae’n welliant 
bach ar ganlyniad y flwyddyn flaenorol o 
56 y cant. Roedd amseriad arolwg 2017 yn 
cyd-daro â llawer iawn o newid sefydliadol. 
Roedd ein strwythur arwain uwch yn newid 
i gyd, fel yr oedd ein henw a’n trefniadau 
llywodraethu. Ochr yn ochr â hyn, roedd 
ein swyddfa yn High Holborn i fod i symud i 
adeilad newydd ar Canary Wharf, yn ogystal 
â gweithredu diweddariadau ar raddfa fawr 
i’n seilwaith TGCh9. 
 
Er gwaethaf y newidiadau, roedd rhai 
sgoriau positif: llwyddwyd i gael cyfradd 
ymateb 72 y cant. Mae hyn yn cynrychioli 
754 o staff, mewn cyferbyniad â 702 a 
wnaeth yr arolwg y flwyddyn cynt. Yn ystod 
y flwyddyn dan sylw buddsoddwyd yn 
drwm mewn datblygu ein rheolwyr. Roedd 
y sgoriau ar gyfer pob cwestiwn yn yr adran 
‘fy rheolwr’ o’r arolwg wedi gwella mewn 
cymhariaeth â’r flwyddyn flaenorol, gan 
awgrymu bod y buddsoddiad hwn yn un 
gwerth chweil.

Fe wnaethom hefyd annog ein pobl i roi 
tro ar syniadau newydd yn ystod 2017/18, 
yn arbennig yn Gweithrediadau, lle’r oedd 
amrywiaeth o gynlluniau treialu yn profi 
dulliau arloesol o weithio. Roedd cynnydd 
sylweddol yn y nifer o staff oedd yn teimlo 
bod anogaeth iddynt greu ffyrdd newydd 
a gwell o weithio mewn cymhariaeth â’r 
flwyddyn cynt.

9 Digwyddodd y symud ym Mehefin 2018.
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Gwaith parhaus dan amcan 
strategol chwech

Rydym yn parhau i baratoi ar gyfer 
newidiadau deddfwriaethol, gydag 
amrywiaeth o newidiadau pellach i 
ddod i rym yn gynnar yn 2019. Mae 
staff ar draws y sefydliad yn gweithio 
ar brosiectau i’r diben i sicrhau ein 
bod yn barod, gyda chyfarwyddyd 
addas i staff a’r rhanddeiliaid y bydd 
yn effeithio arnynt yn cael ei ddrafftio.

Ffotograff ©
iS
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Ein gwaith yng Nghymru yn ystod 2017/18 

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 i’r rhai yn Lloegr. 
Yn ystod 2017, y Comisiynydd Jan Williams, 
a oedd yn ei swydd hyd Awst 2017, oedd 
yn gyfrifol am roi goruchwyliaeth annibynnol 
dros luoedd heddlu yng Nghymru. 

Ymunodd Catrin Evans â ni fel 
Cyfarwyddwr Cymru ar ddechrau 2018, 
pan ddaethom yn IOPC.

Parhaodd y Comisiynydd a’r Cyfarwyddwr 
yr ymwneud adeiladol â Chomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu ac uwch swyddogion 
heddlu trwy Grŵp Prif Swyddogion Cymru, 
sy’n helpu lluoedd heddlu i wella polisi 
ac arferion, ac atgyfnerthu pwysigrwydd 
dal lluoedd heddlu i gyfrif. Cynhaliodd y 
Cyfarwyddwr hefyd gyfarfodydd adeiladol 
gyda chynrychiolwyr ffederasiwn lluoedd 
heddlu ar draws Cymru.

Roedd gan y Comisiynydd bwyslais yn 
2017 ar gynyddu ymwybyddiaeth o rôl yr 
IPCC ymhlith cyrff cyhoeddus nad ydynt yn 
plismona. Sefydlodd raglen o gyflwyniadau 
i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar 
draws Cymru.

Ers yn gynnar yn 2018, mae Cyfarwyddwr 
Cymru wedi cael cyfres o gyfarfodydd 
rhagarweiniol gydag unigolion a sefydliadau 
ar draws Cymru. Bydd y rhain yn parhau 
yn 2018/19. Roedd y cyfarfodydd plismona 
yn cynnwys yr holl brif gwnstabliaid a’u 
dirprwyon a Chomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu lluoedd heddlu Cymru. Roedd 
y cyfarfodydd â chyrff nad ydynt yn 
plismona yn cynnwys Ombwdsmon Sector 
Cyhoeddus Cymru, Swyddfa Comisiynydd 
Plant Cymru, HMICFRS, a Gwasanaeth 
Erlyn y Goron. Ar hyn o bryd mae’r 
Cyfarwyddwr yn gwneud gwaith i sicrhau 
bod yr IOPC yn parhau i gysylltu yn effeithiol 
â swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a 
Llywodraeth Cymru.

Mae’r Cyfarwyddwr hefyd wedi dechrau 
adeiladu ar y gwaith a wnaed gan y 
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Comisiynydd i barhau Fforwm Rhanddeiliaid 
Cymru. Mae’r fforwm yn dwyn cyrff amrywiol 
o blismona, cyfiawnder troseddol a chyrff 
gwasanaethau cyhoeddus eraill at ei gilydd i 
drafod a bod yn sail i’n gwaith yng Nghymru.

Rydym yn parhau yn ymrwymedig i 
gydymffurfio â'n dyletswyddau o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, a Mesur yr 
Iaith Gymraeg 2011. Ar ddiwedd Mawrth 
2017, daethom yn ddarostyngedig i 
Safonau’r Iaith Gymraeg. Rydym wedi 
cysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg i 
sicrhau bod ein darpariaeth trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn addas. Mae ein Cyfarwyddwr 
Cymru newydd yn siaradwraig Gymraeg rugl 
ac mae’n cynnal cyfarfodydd yn Gymraeg a 
Saesneg yn ôl y gofyn. Mae’r Cyfarwyddwr 
yn noddi rhwydwaith staff Cymru, sy’n 
canolbwyntio ar flaenoriaethau Cymru a 
darparu gwasanaeth yn y Gymraeg.  

Diogelu pobl fregus

Trwy gydol 2017/18 rydym wedi parhau 
i gysylltu â lluoedd heddlu Cymru i helpu 
i wella’r modd y mae pobl fregus yn cael 
eu diogelu. Rhoddodd un o’n rheolwyr 
gweithrediadau gyflwyniad ar ymdrin â 
phobl fregus i dros 100 o gynrychiolwyr 
amlasiantaethol mewn cynhadledd a 
drefnwyd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu. Rhannwyd canfyddiadau ein 
hymchwiliad i sut y gwnaeth Heddlu De 
Cymru a lluoedd heddlu eraill ymateb i 
adroddiadau a chudd-wybodaeth am Ian 
Watkins. Roeddem wedi canfod gwendidau 
yn ymchwiliad y llu heddlu i honiadau o 
gam-drin plant, a bod cyfleoedd i ddwyn 
Watkins o flaen ei well ynghynt wedi cael 

eu colli. Yn dilyn hynny cynhyrchodd y llu 
heddlu adroddiad dysgu gwersi sefydliadol 
cynhwysfawr i ymdrin â’n canfyddiadau yn 
drylwyr, gan dderbyn y gwersi perthnasol yn 
agored. 

Derbyniodd Heddlu Gogledd Cymru 
argymhellion ar sut i wella eu hymateb 
i ddioddefwyr trais domestig ar ôl i ni 
ymchwilio i gyswllt yr heddlu â menyw 
a lofruddiwyd gan ei chynbartner yng 
Ngwynedd. Canfu ein hymchwiliad nifer 
o feysydd lle gallai’r llu heddlu wella, 
gan gynnwys atgyfnerthu hyfforddiant, 
gwell dogfennau cyfarwyddyd a gweithio 
ymhellach gydag asiantaethau partner.

Ar ôl nifer o ymchwiliadau yn cynnwys 
lluoedd Cymru, dynodwyd gwelliannau 
gennym i gadw pobl fregus yn ddiogel tra 
byddant yn y ddalfa gan yr heddlu. Buom yn 
siarad mewn seminar ar y cyd a gynhaliwyd 
yng Ngwent i drafod y gwersi a ddysgwyd 
o achosion lle mae’r rhai yn y ddalfa wedi 
ceisio hunan-niweidio neu guddio cyffuriau 
neu feddyginiaeth arnynt.

Roedd ymdrin â galwadau yn thema mewn 
dau o’n hymchwiliadau i Heddlu De Cymru. 
Gwelsom bod derbynnydd galwadau yn 
ddiystyriol o bryderon menyw am ei chyn-
gariad. Bu farw yn ddiweddarach mewn 
damwain ffordd yng Nghaerdydd ar ôl cael 
ei dilyn gan ddau gerbyd, un ohonynt yn 
cael ei yrru gan ei chyn-gariad. 

Gwnaed argymhellion gennym hefyd y 
dylai’r rhai sy’n derbyn galwadau gael rhagor 
o hyfforddiant am ddigwyddiadau tywydd 
drwg. Roedd hyn yn dilyn ymchwiliad i 
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ymateb yr heddlu i adroddiadau o lifogydd 
cyn marwolaeth dyn. Ysgubwyd car y dyn 
i afon oedd yn gorlifo ar ddarn o ffordd yr 
oedd aelod o’r cyhoedd wedi rhoi adroddiad 
ei fod wedi gorlifo i’r heddlu. Cytunodd y llu 
y dylai rannu ei gynllun wrth gefn ar gyfer 
ymateb i lifogydd yn fwy eang fel bod y rhai 
sy’n ymdrin â galwadau yn gallu ymdrin yn 
well â digwyddiadau tywydd difrifol.
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Ein cyfrifoldebau am sefydliadau nad ydynt 
yn heddlu 

Rydym 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 (NCA), 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)

• pobl yn gweithredu fel swyddogion 
atal cam-ddefnyddio llafur (LAPO) yn 
yr Awdurdod Gangfeistri a Cham-drin 
Llafur (GLAA)

Ar ôl derbyn atgyfeiriad neu gŵyn, rydym 
yn asesu a ydym am ymchwilio i’r mater. 
Gallwn benderfynu nad oes angen i’r achos 

gael ei drin dan y rheoliadau, ac yna gall 
y sefydliad ymdrin ag o trwy ei brosesau 
mewnol neu beidio â chymryd unrhyw 
gamau pellach.

Ein nod yw i’r sefydliadau yma ddysgu oddi 
wrth ein gwaith a gwella eu harferion o 
ganlyniad.

Gwaith gyda’r GLAA

Ar 30 Ebrill 2017, estynnwyd ein cylch 
gorchwyl i gynnwys pobl sy’n gweithredu fel 
LAPO yn y GLAA. Mae gan LAPO rywfaint o 
bwerau dan y Ddeddf Heddlu a Thystiolaeth 
Droseddol (PACE), gan gynnwys pŵer i 
arestio, a chwilio ac atafaelu tystiolaeth. 
Mae hyn yn caniatáu iddynt ymchwilio i 
honiadau o gam-drin ar draws marchnad 
lafur y Deyrnas Unedig, gan gynnwys 
troseddau caethwasiaeth fodern sy’n 
ymwneud â cham-fanteisio ar lafur. 

Yn ystod y flwyddyn dan sylw, cymerasom 
ran mewn diwrnod datblygu GLAA, gan 
roi cyflwyniad ar ein rôl a’n pwerau, a 
rhannu gwybodaeth am y newidiadau 
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deddfwriaethol sydd ar y ffordd a sut 
y mae’r rhain yn effeithio ar y GLAA. 
Rydym yn parhau i weithio gyda’r GLAA 
i osod y sylfeini ar gyfer y newidiadau i’r 
ddeddfwriaeth.

Ni dderbyniwyd unrhyw atgyfeiriadau gan y 
GLAA yn ystod 2017/18, ac ni chwblhawyd 
unrhyw apeliadau.

Ymchwiliadau ac apeliadau NCA yn 
2017/18

Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
cawsom 16 o atgyfeiriadau gan yr NCA:

• roedd dau yn destun ymchwiliad wedi'i 
oruchwylio 

• anfonwyd 12 yn ôl at yr NCA i’w 
hymchwilio yn lleol

• atgyfeiriwyd saith yn ôl i’r NCA ddelio â 
nhw fel y gwelai'n dda

Derbyniwyd un apêl ymchwiliad NCA yn 
ystod 2017/18, nad oedd yn ddilys. O’r 11 
apêl peidio â chofnodi NCA a gwblhawyd 
gennym yn ystod 2017/18, cadarnhawyd 
tair ac ni chadarnhawyd wyth. Fe wnaethom 
derfynu un apêl yn erbyn penderfyniad 
yr NCA i beidio â datgymhwyso cwyn. Ni 
chadarnhawyd yr apêl.

Ymchwiliadau ac apeliadau staff 
ffiniau a mewnfudo’r Swyddfa Gartref 
yn 2017/18

Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
cawsom 21 o atgyfeiriadau gan y Swyddfa 
Gartref:

• anfonwyd 11 yn ôl at y Swyddfa Gartref 
i’w hymchwilio yn lleol

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

• nid oedd un yn ddilys

Fe wnaethom derfynu un apêl ymchwiliad 
Swyddfa Gartref yn ystod 2017/18. Ni 
chadarnhawyd yr apêl. Fe wnaethom derfynu 
un apêl peidio â chofnodi y Swyddfa Gartref 
yn ystod 2017/18. Nid oedd yn ddilys.

Ymchwiliadau ac apeliadau CThEM yn 
2017/18

Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
cawsom ddeg atgyfeiriad gan CThEM:

• roedd un yn destun ymchwiliad 
annibynnol

• anfonwyd wyth yn ôl i CThEM ar gyfer 
ymchwiliad lleol

• cyfeiriwyd un yn ôl at CThEM er mwyn 
iddynt ymdrin ag ef fel y gwelent orau

O’r deg apêl ymchwilio CThEM a 
gwblhawyd gennym yn ystod 2017/18, ni 
chadarnhawyd pump, cadarnhawyd pedair 
ac nid oedd un yn ddilys.
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Newidiadau i ddeddfwriaeth

Mae’r Ddeddf Plismona a Throseddu a’r rheoliadau 
cysylltiedig yn gwneud newidiadau mawr i’r 
ddeddfwriaeth sy’n rheoli system gwynion yr 
heddlu. Mae’r rheoliadau sy’n rheoli cwynion 
GLAA, NCA, y Swyddfa Gartref a CThEM yn 
seiliedig ar system gwynion yr heddlu, ond mae 
gwahaniaethau.

Rydym wedi parhau i drafod gyda’r sefydliadau 
yma i ystyried pa rai o’r newidiadau yn 
system gwynion yr heddlu y byddai o fudd i’w 
hadlewyrchu yn eu system gwynion. 
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Adroddiad cynaliadwyedd 

Mae’r adran hon yn esbonio effaith 
presennol yr IOPC 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 2017/18 Sustainability Reporting 
in the Public Sector’. Nid oes unrhyw 
gynllun gweithredu bioamrywiaeth gan nad 
yw'n berthnasol i’n swyddogaethau.

Ein perfformiad cynaliadwyedd  
yn 2017/18

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 parhau i recriwtio rhagor o aelodau 
staff a chynyddu ein gofod swyddfa yn Sale 
o 516 metr sgwâr.

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

Cyfrifwyd y ffigyrau isod drwy ddefnyddio’r 
ffactorau trosi a argymhellwyd ac a 
ddarparwyd gan Adran yr Amgylchedd, 
Bwyd a Materion Gwledig, fel y nodir yn ei 
Chanllawiau Adrodd Amgylcheddol. Lle mae 
gwell gwybodaeth bellach ar gael ar gyfer 
y cyfnodau adrodd blaenorol, rydym wedi 
newid y data i adlewyrchu hyn.

Caffael cynaliadwy

Ein polisi caffael cynaliadwy yw sicrhau 
ein bod yn bodloni ein hanghenion am 
nwyddau, gwasanaethau, gwaith a 
chyfleustodau mewn ffordd sy’n cyflawni 
gwerth am arian trwy gydol oes. Trwy 
hyn, rydym yn golygu creu buddion nid yn 
unig i’r IOPC, ond hefyd i’r gymdeithas a’r 
economi, gan gadw’r difrod i’r amgylchedd 
cyn lleied â phosibl. Rydym yn defnyddio 
contractau fframwaith Gwasanaethau 
Masnachol y Goron ar gyfer y rhan fwyaf 
o’n gwaith caffael. 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.
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Camau a gymerwyd yn ystod 
2017/18 i wella ein perfformiad o ran 
cynaliadwyedd

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

• 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 oeri ar 24C. 

• Pan fydd systemau rheoli adeiladau yn 
caniatáu rydym wedi gweithredu system 
lle mae gwresogi/oeri yn rhedeg o 8am 
hyd 6pm bob diwrnod gwaith.

• 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.

• Cyflwynwyd cyfleuster i wastraff gael 
ei droi yn gompost yn ein swyddfa ym 
Mirmingham.

• Rydym yn datblygu ffyrdd newydd o 
weithio trwy ein systemau TG, gan 
annog llai o argraffu a defnyddio Skype i 
dorri i lawr ar deithio pan fydd yn bosibl.

Mae ein cerbydau fflyd yn cyfrannu at 
allyriadau nwyon tŷ gwydr. Er mwyn lleihau 
effaith hyn, rydym yn ystyried yr amgylchedd 
o ddechrau ein proses gaffael. Mae natur 
ein gwaith ymchwilio yn golygu nad oes 
dewis heblaw defnyddio cerbydau’n aml. 
Fodd bynnag, mae teithio sy'n gysylltiedig 
â gweithgareddau gweinyddol yn cael 
ei wneud trwy ddefnyddio’r rheilffyrdd a 
thrafnidiaeth gyhoeddus arall pan fydd 
hynny'n bosibl. 

Ein strategaeth at y dyfodol

Rydym wedi ymrwymo i leihau ein heffaith 
ar yr amgylchedd yn unol â’r Ymrwymiadau 
Gwyrddu Llywodraeth (GGC) a byddwn 
yn parhau ein hymdrechion i gyfyngu ar 
allyriadau nwyon tŷ gwydr. Rydym yn 
ystyried hyn ym mhob maes o’n gwaith. 
Rydym yn parhau i wella cywirdeb ein data – 
yn arbennig ein ffigyrau dŵr a gwastraff. Ein 
prif ddangosydd perfformiad allweddol yng 
nghyswllt cynaliadwyedd yw cadw at y GGC 
a rhoi adroddiadau ar y lefelau a osodir gan 
Gyfarwyddyd Trysorlys EM. Rydym yn anelu 
at gadw ein lefel o CO2 a gynhyrchir fesul 
cyflogai ar ei lefel bresennol neu ei leihau. 
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Allyriadau nwyon tŷ gwydr*  2015/16 2016/17 2017/18

Allyriadau gros cwmpas 1 171 264 265

Allyriadau gros cwmpas 2 973 778 737

Dangosyddion  
anariannol (CO )2

Allyriadau gros cwmpas 3

Cyfanswm yr allyriadau

451.64

1,595

465

1,507

427

1,429

Nwy (kwh) 808,214 945,857 766, 214

Cyfanswm y gwastraff 66,680 69,300 74,450

Anfonwyd i dirlenwi 5,927 6,159 6,616

Ailgylchu 46,721 48,557 52,167

Llosgi 14,032 14,583 15,667

Dangosyddion anariannol (kg) Adfer ynni trwy losgi - - -

Dangosyddion anariannol (m3) Defnydd o ddŵr 18,331 19,135

Gwariant ar ynni a brynwyd, 
gan gynnwys teithio £1,057,223 £1,346,841 £1,261,964

Gwariant ar waredu gwastraff, gan gynnwys:

Anfonwyd i dirlenwi Amh Amh

Ailgylchu £11,747 £17,237 £34,716

Llosgi - - -

Dangosyddion ariannol (£)
Gwariant ar y defnydd o 
ddŵr £20,307.77 £28,895 £44,913

A4 (blychau) 1,740 1,808 1,668

Papur a brynwyd A3 (blychau) 60 62 28

* Mae allyriadau Cwmpas 1 o ffynonellau sydd ym meddiant neu a reolir gan yr IOPC, fel cerbydau a 
bwyleri.

Mae allyriadau Cwmpas 2 yn dod o ynni a ddefnyddiwyd gan yr IOPC, 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 sydd yn fychan iawn.

Michael Lockwood
Swyddog Cyfrifyddu

3 Gorffennaf 2018
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Gadawyd y 
dudalen hon yn 
wag yn fwriadol
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Adroddiad 
atebolrwydd
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Adroddiad llywodraethu corfforaethol
 

Adroddiad y Cyfarwyddwyr

Esbonnir rôl y Bwrdd Unedol, y Comisiwn, y Pwyllgorau a’r Bwrdd Rheoli yn y datganiad 
Llywodraethu mewn rhan arall o’r adroddiad hwn.

Y Bwrdd Unedol

Penodwyd y Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr uwch gyfarwyddwr annibynnol a’r cyfarwyddwyr 
anweithredol ar y Bwrdd Unedol ar 8 Ionawr 2018. Penodwyd aelodau o’r tîm rheoli ar y 
Bwrdd Unedol yn y cyfarfod cyntaf. 
 
Dangosir aelodau’r Bwrdd Unedol yn ystod 2017/18 yn y tabl isod.

Michael Lockwood Cyfarwyddwr Cyffredinol

Geoffrey Podger Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol

Andrew Harvey Cyfarwyddwr Anweithredol

 Bill Matthews Cyfarwyddwr Anweithredol

Manjeet Gill Cyfarwyddwr Anweithredol

Catherine Jervis Cyfarwyddwr Anweithredol

Mary Lines Cyfarwyddwr Anweithredol

Ian Todd Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Gweithrediadau

Kevin Woodrow Cyfarwyddwr, Adnoddau

Kathie Cashell Cyfarwyddwr, Strategaeth ac Effaith
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 Y Bwrdd Rheoli

Rhestrir aelodau’r Bwrdd Rheoli yn ystod 2017/18 yn y tabl isod.

 Cyfarwyddwr 
Michael Lockwood Cyffredinol Dechreuodd 08/01/18

Ian Todd

Dirprwy Gyfarwyddwr 
Cyffredinol,  

Gweithrediadau

Kevin Woodrow Cyfarwyddwr, Adnoddau

Kathie Cashell 
Cyfarwyddwr, Strategaeth ac 

Effaith

David Emery Cynghorydd Cyffredinol

Lesley Longstone Prif Weithredwraig Gadawodd 23/11/17

Tim Bianek Cyfarwyddwr, Newid Gadawodd 07/01/18

Y Comisiwn

Daeth y Comisiwn i ben ar 7 Ionawr 2018. Dangosir yr aelodau o 1 Ebrill 2017 isod. 
Penodwyd dau aelod i swyddi parhaol fel cyfarwyddwyr rhanbarthol a phenodwyd un aelod i 
rôl dymor byr ar gyfer ymchwiliad Hillsborough. 

Anne Owers  Cadeirydd Gadawodd 07/01/18

Rachel Cerfontyne  Dirprwy Gadeirydd

Dirwyn i ben ar 07/01/18,  
penodwyd i rôl Hillsborough 

hyd 31/03/18

Sarah Green  Dirprwy Gadeirydd
Penodwyd yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol,  

De Ddwyrain ar 08/01/18

Cindy Butts  Comisiynydd Gadawodd 07/01/18

Derrick Campbell  Comisiynydd
Penodwyd yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol,  

Canolbarth Lloegr ar 08/01/18

Mary Cunneen  Comisiynydd Gadawodd 07/01/18

Carl Gumsley  Comisiynydd Gadawodd 15/12/17

Jan Williams  Comisiynydd Gadawodd 04/09/17

Jennifer Izekor  Comisiynydd Gadawodd 07/01/18
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Dangosir y comisiynwyr anweithredol  
o 1 Ebrill 2017 i 7 Ionawr 2018 isod.

David Bird 

Tim Robinson 

Sue Whelan-Tracy

Cofrestr buddiannau

Bydd cofrestr o unrhyw fuddiannau 
perthnasol a ddelir gan aelodau’r Bwrdd 
Unedol a’r Bwrdd Rheoli ar gael ar ein 
gwefan maes o law10. Gellir ei gael yn 
ysgrifenedig gan Ysgrifennydd Bwrdd yr 
IOPC yn 10 South Colonnade, London,  
E14 4PU.

Rhyddid gwybodaeth a diogelu data

Mae’r IOPC yn cydymffurfio â’r Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth (FOI) 2000 a’r Ddeddf 
Diogelu Data (DPA) 1998. Mae gennym dîm 
hawliau gwybodaeth sydd wedi hen sefydlu 
fel y man cyswllt canolog i brosesu pob 
cais am wybodaeth. 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 a GDPR. 

Mae’r tablau isod yn dangos ein perfformiad 
mewn cymhariaeth â’r dyddiadau cau 
statudol.

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

Blwyddyn
Nifer a  

gwblhawyd

Cyrraedd y 
dyddiad  

cau statudol

2017/18 296 88%

2016/17 259 89%

2015/16 295 83%

Ceisiadau mynediad pwnc

Blwyddyn
Nifer a  

gwblhawyd

Cyrraedd y 
dyddiad  

cau statudol

2017/18 182 67%

2016/17 195 55%

2015/16 200 74%

Colli data a sicrhau gwybodaeth

Mae gan yr IOPC Gofrestr Asedau 
Gwybodaeth. Mae Perchenogion Asedau 
Gwybodaeth yn gyfrifol am reoli a 
gweithredu’r ased gan gydymffurfio â’n 
polisïau a sicrhau bod dulliau rheoli yn eu lle  
i reoli risgiau yn briodol. 

Ymchwilir i ddigwyddiadau yn ymwneud â 
data sy’n cynnwys colli, dwyn neu ddatgelu 
amhriodol ar ein gwybodaeth a rhoddir 
adroddiad amdanynt gan y meysydd 
busnes. Adolygir yr adroddiadau am y 
digwyddiadau gan y tîm sicrhau gwybodaeth, 
sy’n rhoi sicrwydd i’r Uwch Berchennog 
Risg Gwybodaeth am ein haeddfedrwydd o 

10 Cyhoeddwyd cofrestr o fuddiannau a ddelir gan gomisiynwyr ar-lein cyn i ni drosglwyddo i’r IOPC.
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ran sicrhau gwybodaeth ac sy’n rhoi cyfle i 
ddynodi unrhyw risgiau, neu gamau rheoli 
ychwanegol ac i weithredu arnynt.

Rhoddwyd adroddiad am un digwyddiad yn 
gysylltiedig â data i Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth yn 2017/18. (2016/17: un 
digwyddiad). Nid oedd angen unrhyw gamau 
rheoleiddiol o ganlyniad i’r digwyddiad hwn.

Iechyd a diogelwch

Bu 2017/18 yn flwyddyn gynhyrchiol i iechyd 
a diogelwch yn yr IOPC. Roedd trawsnewid 
o’r IPCC i’r IOPC yn cynnig cyfle i adolygu 
ein holl ddogfennau iechyd a diogelwch 
gyda phwyslais ar symleiddio prosesau 
a chyfarwyddyd, eu gwneud yn haws eu 
defnyddio a chynyddu’r ymgysylltiad. 
Rydym hefyd wedi darparu amrywiaeth o 
offer i alluogi pobl i reoli’r agweddau iechyd 
a diogelwch ar eu gwaith. Yn ogystal â hyn, 
mae polisi iechyd a diogelwch newydd wedi 
cael ei gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr 
Cyffredinol.

Mae’r ffordd yr ydym yn casglu data 
damweiniau/digwyddiadau wedi newid 
ac mae’n golygu bod adroddiadau yn 
well erbyn hyn. Rydym wedi cyflwyno rhoi 
adroddiadau am ddigwyddiadau a fu bron 
â digwydd ac mae hyn wedi cynyddu ein 
hystadegau fel y rhagwelwyd. Mae’r ffordd 
y mae’r data yn cael ei gasglu yn awr yn 
rhoi’r gallu i ni gynhyrchu bwrdd rheoli ‘ar un 
olwg’ a dull mwy effeithiol o ddadansoddi 
tueddiadau, a fydd yn gyrru ein dewis o 
feysydd i gael blaenoriaeth ac ymgyrchoedd 
targedu. Er bod ein cyfradd o ddamweiniau/

digwyddiadau a digwyddiadau bron â 
digwydd yn isel iawn, rydym yn parhau yn 
ymroddedig i sicrhau eu bod mor isel â 
phosibl a gweithredu strategaethau i sicrhau 
ein bod yn dysgu gwersi ac yn gweithredu i 
atal y pethau hyn rhag digwydd eto. 

Gweithredwyd llwyfan e-hyfforddiant 
iechyd a diogelwch yn llwyddiannus ac 
mae’n cael ymateb da. Mae’r mewnbwn 
iechyd a diogelwch ar gyfer symud i 
ganolfan y llywodraeth ar Canary Wharf yn 
parhau ac rydym yn gweithio gyda’n cyd-
denantiaid a rheolwyr yr adeilad i sicrhau 
bod y trosglwyddiad i’r adeiladau newydd 
yma yn ystyried ac yn cynllunio ar gyfer 
yr agweddau iechyd a diogelwch wrth 
sefydlu swyddfa newydd. Mae ein Pwyllgor 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn parhau 
i oruchwylio gweithgareddau iechyd a 
diogelwch y sefydliad ac mae’n cynnig 
llwybr i gadarnhau polisïau, prosesau a 
dogfennau newydd. Mae’n ymddangos bod 
ein llwybrau newydd i ymgynghori â staff yn 
llwyddiannus. Datblygwyd ardal iechyd a 
diogelwch newydd ar gyfer ein mewnrwyd. 
Mae hwn yn ddull cyfathrebu gyda’n staff 
sy’n llawer gwell gan sicrhau eu bod yn gallu 
dod o hyd i’r offer y mae arnynt eu hangen 
yn fwy hwylus. 

Rydym wedi cynnal ymarferion proffilio risg 
eleni. Mae’r rhain yn cynnig peirianwaith 
da i adolygu a gwella yn barhaus a bydd 
yn canolbwyntio iechyd a diogelwch 
ar y meysydd sy’n cael blaenoriaeth ar 
gyfer cynllunio a monitro dros y flwyddyn 
sydd i ddod. Mae’r siartiau isod yn rhoi 
gwybodaeth am ddigwyddiadau yn ystod 
2017/18.
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Ffigwr 5:  Damwain/digwyddiad/bron 
â digwydd 2017/18
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Ffigwr 6:  Damwain/digwyddiad/bron â  
digwydd yn ôl achos 2017/18

Birmingham 18

Caerdydd 6

Croydon 0

Holborn 7

Sale 3

Wakefield 6

Warrington 6

Yn y maes 3

Ffigwr 7:  Damwain/digwyddiad/bron â digwydd yn ôl mis 2017/18
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Ffigwr 8:  Damwain/digwyddiad/bron â digwydd yn ôl achos 2017/18
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Ymchwil a gwerthuso

Mae ein rhaglen ymchwil a gwerthuso yn 
cefnogi’n gwaith i wella’r system gwynion 
gan gynnwys cefnogi diwygio cyfarwyddyd 
statudol ac adroddiadau dysgu ar gyfer 
lluoedd heddlu, ymchwil i hyder y cyhoedd 
a rhanddeiliaid, adborth gan ddefnyddwyr 
a chynnal astudiaethau thematig a 
safbwyntiau polisi ar feysydd sy'n peri 
pryder. 

Roedd yr ymchwil a gynhaliwyd yn ystod 
y flwyddyn yn cynnwys gweithredu 
peirianwaith busnes fel arfer i gasglu 
adborth gan amrywiaeth eang o bobl sy’n 
ymwneud â phrosesau’r IOPC, a dechrau 
astudiaeth yn archwilio profiadau a’r 
amgyffrediad sydd gan bobl â phroblemau 
iechyd meddwl o system gwynion yr heddlu. 

Roedd y gwaith arall yn cynnwys: cynhyrchu 
ystadegau cenedlaethol am farwolaethau 
yn dilyn cyswllt â’r heddlu; gweithredu 
olrheiniwr amgyffrediad y cyhoedd i fonitro 
ymwybyddiaeth y cyhoedd a’u hyder yn 
system gwynion yr heddlu; a chwblhau 
ein hail arolwg rhanddeiliaid. Gellir canfod 
rhagor o wybodaeth am y darnau hyn o 
waith mewn rhan arall o’r adroddiad hwn.

Rhoddion elusennol

Mae manylion y rhoddion elusennol a 
roddwyd gan staff yn ystod 2017/18 
ar gael ar ein gwefan. Cynhaliodd ein 
staff ddigwyddiadau codi arian i gefnogi 
amrywiaeth o elusennau.
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Caffael

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 ac ar gyfer gwasanaethau cyfreithiol, 
rydym yn defnyddio fframweithiau Siambr.
Mae’r siart isod yn rhoi dadansoddiad 
o’r llwybrau caffael ar gyfer 2017/18. 
Roedd cynnydd yn y contractau ‘eraill’ a 
ddyfarnwyd mewn cymhariaeth â’r 11 y 
cant y llynedd. Canlyniad trosglwyddo i’r 
IOPC oedd hyn, oedd yn gofyn am nifer 
fawr o gytundebau unwaith ac am byth ar 
gyfer nwyddau nad oeddynt ar gael yng 
Ngwasanaethau Masnachol y Goron. 

Ffigwr 9:  Llwybr caffael
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Ystadau

Rydym wedi diweddaru ein strategaeth 
ystadau i gefnogi ein cynlluniau busnes ac 
ehangu parhaus. Mae’r strategaeth yn nodi 
rhaglen i leihau ein daliadaeth o eiddo sector 
preifat trwy ildio’r prydlesau sector preifat 
a defnyddio canolfannau’r llywodraeth neu 
eiddo arall gan y sector cyhoeddus. Bydd 
y penderfyniadau yma am ystadau ar sail 
dealltwriaeth glir o strategaeth ehangach yr 

IOPC a bydd yn adlewyrchu ystyriaethau 
gweithredol.

Cyfanswm cost rhedeg yr ystâd yn ystod 
y flwyddyn oedd £5.6 miliwn (2016/17 
£5.7 miliwn). Fe wnaeth lefelau daliadaeth 
gynyddu yn gyffredinol gan ein bod wedi 
cyflogi rhagor o staff. Fel mae’r tabl isod 
yn dangos, rydym wedi gwella ein cost 
gyffredinol i bob gweithiwr amser llawn (FTE) 
i £5,436.
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Costau rhedeg 2017/18 2016/17 2015/16

£ i bob Gweithiwr 
Amser Llawn  5,436   5,767   6,485 

Mae’r tabl isod yn rhoi dadansoddiad o fetrau sgwâr i bob FTE yn ôl lleoliad gan ddefnyddio’r 
FTE ym mis Mawrth 2018.

Metrau sgwâr i bob gweithiwr amser llawn yn ôl lleoliad y swyddfa

Lleoliad y swyddfa
Mawrth

2018
Mawrth 

2017
Mawrth

2016 Math o eiddo 

Birmingham 10.3 10.4 12.0 Sector preifat

Caerdydd 6.4 7.1 8.8 Sector preifat 

Croydon 10.1 11.1 12.4 Sector cyhoeddus 

Holborn 7.8 7.4 7.8 Sector preifat 

Sale 6.1 8.0 6.1 Sector preifat 

Wakefield 5.7 6.0 7.6 Sector cyhoeddus 

Warrington 25.2 13.6 13.7 Sector cyhoeddus 

Cyfartaledd 9.2 9.1 9.7  

Mae’r gofod swyddfa mewn pedwar 
o’n saith lleoliad yn cadw at feincnod y 
llywodraeth o 8 metr sgwâr i bob FTE. 
Yn Warrington, rydym wedi gostwng FTE 
wrth i’n hymchwiliad Hillsborough symud 
ymlaen ymhellach. Arweiniodd hyn at lefel 
uchel o FTE i bob metr sgwâr. Er mwyn 
ymdrin â’r broblem hon rydym wedi bod 
yn marchnata’r eiddo yn weithredol gydag 
Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth (GPA) i 
ganfod darpar gyd-denantiaid ac i sicrhau 
ein bod yn cael y gwerth gorau o’r adeilad.

Ym Mehefin 2018, fe wnaethom ymuno â 
rhaglen canolfannau’r llywodraeth a symud 
ein Swyddfa yn Holborn i ganolfan yn 10 
South Colonnade, Llundain. Mae hwn yn 
weithle modern sy’n gadael i’n staff weithio 
yn effeithlon ac rydym yn disgwyl i hyn 
gynyddu cynhyrchiant, a gwella lles staff, 
gan gyfrannu at amcanion ehangach y 
llywodraeth. Byddwn yn ystyried symud i 
ganolfannau rhanbarthol eraill GPA o achos 
i achos, ac yn ystyried y gwersi a ddysgwyd 
wrth symud i Canary Wharf.
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Talu i gyflenwyr

Mae’r IOPC yn gweithredu’n unol â’r Safon 
Brydeinig ar gyfer Cyflawni Perfformiad 
Talu Da mewn Trafodion Masnachol (BS 
7890). Yn benodol 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 87% y cant cyn pen deng niwrnod 
gwaith (2016/17: 83 y cant) a thalwyd 96 y 
cant cyn pen 30 diwrnod gwaith (2016/17: 
97 y cant). 

Cynnyrch

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

Dengys y datganiad o wariant net 
cynhwysfawr wariant o £74.5 miliwn yn 
2017/18 o’i gymharu â £72.6 miliwn yn 
2016/17. Cynyddodd ein gwariant o £1.4 
miliwn ar gostau staff yn bennaf. Mae’r siart 
isod yn dangos sut y gwnaethom ddefnyddio 
ein hadnoddau yn ystod y flwyddyn.

Ffigwr 10:  Sut y gwnaethom ddefnyddio ein £74.5m o adnoddau
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Gwariant cyfalaf

Yn ystod y flwyddyn, gwariwyd £5.826 
miliwn ar ychwanegu asedau. Y prif bryniant 
oedd datblygiadau i’r systemau TGCh yr 
ydym yn eu defnyddio ar gyfer gwaith ar ein 
hymchwiliadau ac apeliadau, offer TGCh 
newydd a mân welliannau i swyddfeydd.

Costau ymchwiliadau

Mae’r siart isod yn dangos y duedd yng 
nghostau ymchwiliadau am bum mlynedd. 
Mae’r gost am bob achos yn awr ar 
gyfartaledd yn £75,000.

Ffigwr 11:  Cyfanswm £000oedd i bob ymchwiliad
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Tueddiadau gwariant

Mae’r tabl a’r siart isod yn dangos tueddiadau gwariant am chwe blynedd. Yn 2017/18, 
gostyngodd y gwariant ar Hillsborough a chyrhaeddodd yr ehangiad ar ein busnes craidd ei 
gyfnod olaf. Mae’r adroddiad perfformiad yn dangos yn ffigwr 2 yn ystod cyfnod yr ehangu 
bod y nifer o ymchwiliadau annibynnol a gwblhawyd wedi codi o 103 yn 2012/13 i 709 yn 
2017/18.



73

Gwariant net £000 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Busnes craidd 31,207 33,183 43,389 52,346 61,448 66,544

Hillsborough 581 7,546 10,615 12,319 11,127 7,927

Cyfanswm 31,788 40,729 54,004 64,665 72,575 74,471

Ffigwr 12:   Tueddiadau gwariant £000oedd

80,000 Busnes craidd

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
 2012/ 2013/ 

13 14
2014/ 

15

Hillsborough

2015/ 2016/ 
16 71 

2017/ 
18 



> Adroddiad blynyddol a datganiad o gyfrifon 2017/18: Adroddiad atebolrwydd74

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 
IOPC 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 
IOPC ynghyd â’i gynnyrch adnoddau net, 
y modd y defnyddir adnoddau, 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

• baratoi’r datganiadau ariannol  
ar sail busnes gweithredol

Ar gyfer y flwyddyn dan sylw, y Swyddog 
Cyfrifyddu y mae’r Swyddfa Gartref wedi 

ei benodi yw ein Cyfarwyddwr Cyffredinol, 
Michael Lockwood. 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 IOPC.

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cadarnhau, 
cyn belled ag y mae ef yn ymwybodol, nad 
oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol 
nad yw archwilwyr yr IOPC yn ymwybodol 
ohoni, a’i fod wedi cymryd pob cam y dylai 
ei gymryd i sicrhau ei fod yn ymwybodol o 
unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol, 
ac i sicrhau bod archwilwyr yr IOPC 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. Mae’n cymryd cyfrifoldeb 
personol am yr adroddiad a chyfrifon 
blynyddol a’r penderfyniadau gofynnol i 
bennu eu bod yn deg, cytbwys a dealladwy.

Datganiad llywodraethu

Mae’r datganiad llywodraethu hwn yn 
ymwneud â Chomisiwn Cwynion Annibynnol 
yr Heddlu (IPCC), a Swyddfa Annibynnol 
Ymddygiad yr Heddlu (IOPC), y gwnaeth 
drawsnewid iddo ar 8 Ionawr 2018. Mae’r 
sefydliad, er ei fod yn newid ei enw a strwythur 
ei gorff llywodraethu, yr un endid cyfreithiol ac 
mae’r datganiad hwn yn cael ei lofnodi gennyf 
fi fel y Swyddog Cyfrifyddu presennol.
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Penodwyd fi yn Gyfarwyddwr Cyffredinol 
(DG) a Swyddog Cyfrifyddu’r IOPC ar 
8 Ionawr 2018. Rwyf wedi cyhoeddi 
dirprwyaethau gweithredol newydd yn 
adlewyrchu fy awdurdod a chyfrifoldebau, 
yn benodol gan fod y rhain wedi disodli rhai’r 
Comisiwn a rhai Prif Weithredwr yr IPCC. 
Mae cyn Brif Swyddog Gweithredu’r IPCC 
wedi ei benodi yn Ddirprwy Gyfarwyddwr 
Cyffredinol (Gweithrediadau) ar yr IOPC. 
Penodwyd pump o gyfarwyddwyr 
rhanbarthol, a Chyfarwyddwr i Gymru hefyd. 
Yng nghyfarfod cyntaf y Bwrdd Unedol, 
cymeradwywyd trefniadau ar gyfer is-
bwyllgorau, gan gynnwys Pwyllgor Archwilio 
a Sicrhau Risg, a Phwyllgor Adnoddau Dynol 
a Chyflogau. Mae’r trefniadau llywodraethu 
eraill yn parhau yn weithredol, fel yr oeddynt 
i’r IPCC. Fe’i disgrifir isod. 

Fframwaith llywodraethu

Mae'r fframwaith llywodraethu yn cynnwys 
y systemau a'r prosesau y mae’r sefydliad 
yn cael ei gyfarwyddo a’i reoli trwyddynt. 
Roedd yn galluogi’r Comisiwn, a’r Bwrdd 
Unedol yn awr, 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 olynol yn diwygio’r 
Ddeddf a’r rheoliadau i gefnogi hynny.

Cynlluniwyd y system lywodraethu, 
rheolaeth fewnol a rheoli risg i reoli yn 
hytrach na dileu’r risg o fethu â chyflawni 
polisïau, nodau ac amcanion. Felly gall 
roi sicrwydd uchel, ond nid absoliwt, o 
effeithiolrwydd.

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 yr 
oedd yn y pen draw. Wrth i’r sefydliad dyfu 
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 cyfun y comisiynwyr, 
o ran llywodraethu, cynrychiolaeth a 
gweithrediadau, wedi creu cymhlethdod yn 
yr amgylchedd rheoli. Roedd dwy linell reoli 
mewn gwirionedd ar gyfer gweithgareddau 
gweithredol, un drwy’r Prif Weithredwr a'r llall 
drwy’r dirprwy gadeiryddion, sy’n dod at ei 
gilydd fel Cadeirydd anweithredol. 

Ar sail dadansoddiad gan Raglen Newid yr 
IPCC, gwahoddodd adolygiad tair blynedd 
yr IPCC yn 2015 y sefydliad i gynnig 
newidiadau i’w drefn lywodraethu ac yn 
enwedig i ‘wahanu’r rolau gweithredol 
a llywodraethu’. Cyflwynwyd 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 hwn yn rhan 
o ymgynghoriad gan y Swyddfa Gartref: 
‘Diwygio Comisiwn Cwynion Annibynnol yr 
Heddlu: strwythur a llywodraethu’.

Roedd y Ddeddf Plismona a Throseddu 
2017 yn cynnwys camau i ddiwygio dull 
llywodraethu’r IPCC. Roedd yn adlewyrchu’r 
argymhellion yn adroddiad Sheila Drew Smith 
ac yn ymdrin â’r materion a godwyd yn yr 
Adolygiad tair blynedd. Daeth y newidiadau 
hyn i rym ar 8 Ionawr 2018 pan wnaeth yr 
IPCC droi yn IOPC, a phan benodwyd fi.  
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Mae fframwaith rheolaeth fewnol y sefydliad 
yn seiliedig ar adolygu gwybodaeth reoli 
yn rheolaidd, gweithdrefnau gweinyddol, 
gan gynnwys gwahanu dyletswyddau, a 
system o ddirprwyo ac atebolrwydd. Fe’i 
dyluniwyd i reoli risgiau i gyflawni amcanion, 
yn effeithlon a darbodus. Mae cyfarfodydd 
y cyn Gomisiwn, a’r Bwrdd Unedol yn awr, 
yn galluogi adolygu cyson ar gynlluniau 
strategol a rhoi adroddiadau am eu cyflawni. 
Roedd y Comisiwn, y Bwrdd Unedol yn awr, 
hefyd o bryd i'w gilydd yn adolygu’r heriau 
mewnol ac allanol sy'n wynebu’r sefydliad 
a sut orau y gall ymateb iddynt. Roedd y 
Comisiwn yn gyfrifol am bennu strategaeth 
a dyrannu adnoddau. Roedd Cadeirydd y 
Comisiwn yn atebol i'r Ysgrifennydd Cartref 
am lywodraethu'r sefydliad a chyflawni ei 
amcanion. Sefydlodd y Comisiwn, oedd 
yn cynnwys Comisiynwyr gweithredol 
ac anweithredol, bedwar pwyllgor – y 
Pwyllgor Archwilio a Risg, Pwyllgor Pobl ac 
Adnoddau Dynol, y Pwyllgor Strategaeth ac 
Effaith a’r Pwyllgor Trawsnewid – i gyflawni 
swyddogaethau penodol. Roedd pob 
Pwyllgor yn rhoi adroddiadau i’r Comisiwn 
ac roedd ganddynt gylch gorchwyl clir. 
Cynhyrchodd y Pwyllgorau yma i gyd 
grynodebau o’u gwaith goruchwylio i mi 
a’r Bwrdd Unedol newydd pan wnaethom 
drosglwyddo i’n strwythur llywodraethu 
newydd.  

Sefydlwyd y Pwyllgor Trawsnewid gyda’r 
diben o graffu ar drosglwyddiad fframwaith 
llywodraethu’r IPCC, a’r newidiadau 
sefydliadol cysylltiedig â’u goruchwylio. 
Roedd dan gadeiryddiaeth Cadeirydd yr 
IPCC, oedd yn adrodd i’r Comisiwn yn 
y cyfarfod cyntaf ar ôl pob cyfarfod gan 

y Pwyllgor Trawsnewid, ac yn gofyn am 
benderfyniadau gan y Comisiwn yn ôl y 
gofyn. Roedd cyfarfod olaf y Pwyllgor ar 18 
Rhagfyr ac mae’r cofnodion yn cadarnhau y 
gellid ei gau yn ffurfiol ar ôl iddo gwblhau ei 
rôl oruchwylio. 

Rôl y Pwyllgor Archwilio a Risg, y Pwyllgor 
Archwilio a Sicrhau Risg yn awr, oedd 
cefnogi’r sefydliad a’r swyddog cyfrifyddu 
yn eu cyfrifoldebau o ran materion risg, 
rheoli a llywodraethu a sicrwydd cysylltiedig. 
Mae'r Pwyllgor wedi goruchwylio 
systemau a phrosesau cyllid y sefydliad, 
llywodraethu corfforaethol, atebolrwydd 
ac effeithiolrwydd y dulliau rheoli. Roedd 
Pwyllgor Archwilio a Risg yr IPCC hefyd yn 
gyfrifol am gymeradwyo’r cyfrifon blynyddol 
ar ran y Comisiwn ac roedd y Pwyllgor 
Strategaeth ac Effaith yn goruchwylio 
cynhyrchu ein hadroddiad blynyddol ar 
ran y Comisiwn. Roedd y Pwyllgor dan 
gadeiryddiaeth comisiynydd anweithredol 
ac roedd y 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. Mae gan Bwyllgor 
Archwilio a Sicrhau Risg yr IOPC, dan 
gadeiryddiaeth Cyfarwyddwyr Anweithredol, 
yr un cyfrifoldebau ac mae wedi craffu ar yr 
Adroddiad Blynyddol hwn ar ran y Bwrdd 
Unedol. 

Y Pwyllgor Pobl ac Adnoddau Dynol oedd 
yn cytuno ar argymhellion Prif Weithredwraig 
yr IPCC ar ddatblygiad cyflog, ac roedd 
goruchwylio cyflog y Brif Weithredwraig o 
fewn ei gylch gorchwyl. Roedd rôl y Pwyllgor 
hwn yn cynnwys goruchwylio’r Strategaeth 
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Pobl, Polisi Gwrthdaro Buddiannau, Polisi 
Iechyd a Diogelwch a’r Cod Ymddygiad. 
Roedd y Pwyllgor dan gadeiryddiaeth 
comisiynydd anweithredol. Mae’r IOPC 
wedi sefydlu Pwyllgor Adnoddau Dynol a 
Chydnabyddiaeth yn lle’r Pwyllgor hwn.

Cyfarfu’r Pwyllgor Strategaeth ac Effaith 
bob chwarter. Fforwm oedd hwn i 
oruchwylio gweithredu strategaethau yn 
ymwneud â goruchwylio a hyder, ymgysylltu 
â rhanddeiliaid, cyfathrebu a rheoli 
gwybodaeth. Roedd dan gadeiryddiaeth 
Cadeirydd yr IPCC a sicrhaodd bod gan y 
Cadeirydd a’r comisiynwyr ddigon o amser i 
ystyried a chraffu ar y materion hyn yn fanwl.       
  
Cryfhawyd polisïau a gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch trwy waith y Pwyllgor Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch, a oedd i gychwyn dan 
gadeiryddiaeth y gyn Brif Weithredwraig, 
ac sydd yn awr dan gadeiryddiaeth y 
Cyfarwyddwr, Adnoddau. 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. 
Bu rheolwr iechyd a diogelwch cymwys yn 
ei swydd trwy gydol y flwyddyn i gyflawni’r 
gwelliannau a gwelwyd cynnydd sylweddol, 
ac mae’n dal i ddigwydd. Ers trawsnewid, 
rwyf wedi llofnodi datganiad polisi iechyd a 
diogelwch newydd ac mae cylch gorchwyl y 
Pwyllgor yn cael ei adolygu i weddu yn well 
â’r strwythur llywodraethu newydd.

Roedd y Comisiwn ei hun yn gweithredu 
yn unol â’i Reolau Sefydlog ac roedd yn 
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, adolygwyd effeithiolrwydd y 
sefydliad yn gyson, ac yn fwy cyffredinol, 
bu’n ddarostyngedig i graffu a diddordeb 
seneddol a chyhoeddus sylweddol. 
Sefydlwyd cyfarfodydd dwyochrog gydag 
Uned Noddi’r Swyddfa Gartref i drafod 
materion strategol, cyllidebol a gweithredol. 
Mae’r trefniant hwn yn parhau yn dilyn y 
trawsnewid er bod yr un cyfarfod misol wedi 
cael ei ddisodli gan gyfarfodydd o wahanol 
fathau yn cynnwys gwahanol bersonél a 
phynciau. Ni thrafodir unrhyw faterion a allai 
greu risg i annibyniaeth y sefydliad wrth 
wneud penderfyniadau gweithredol. 

Mae’r Bwrdd Rheoli (MB) wedi bod yn 
gyfrifol am ddarparu busnes y sefydliad 
yn weithredol. Mae’n cyfarfod yn fisol, gan 
dderbyn adroddiadau am gyllid, perfformiad, 
cynllunio busnes a risg yn gyson, fel sail i 
wneud penderfyniadau. Yn ogystal â’r Prif 
Swyddog Gweithredol, roedd bwrdd rheoli’r 
IPCC yn cynnwys y:

• Prif Swyddog Gweithrediadau 
• Cyfarwyddwr, Adnoddau
• Cyfarwyddwr, Newid 
• Cyfarwyddwr, Strategaeth ac Effaith 
• Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
• Pennaeth Cyfathrebu 
• Ysgrifennydd y Comisiwn  

Mae Bwrdd rheoli’r IOPC yn cynnwys 
y Cyfarwyddwr Cyffredinol; y Dirprwy 
Gyfarwyddwr Cyffredinol (Gweithrediadau); 
Cyfarwyddwr, Adnoddau, Cyfarwyddwr; 
Strategaeth ac Effaith a’r Cwnsler 
Cyffredinol.



> Adroddiad blynyddol a datganiad o gyfrifon 2017/18: Adroddiad atebolrwydd78

Gadawodd y cyn Brif Swyddog Gweithredol 
yr IPCC ar 23 Tachwedd 2017 cyn y 
trawsnewid yn IOPC. Gweithredodd y Prif 
Swyddog Gweithrediadau fel Prif Swyddog 
Gweithredol a Swyddog Cyfrifyddu hyd i mi 
gyrraedd.

Perfformiad y Comisiwn

Cynhaliodd y Comisiwn nifer o brosesau 
a systemau i sicrhau ei fod yn gweithredu 
yn effeithiol. Ni wnaed unrhyw benodiadau 
newydd i’r Comisiwn yn ystod y flwyddyn. 
Roedd y comisiynwyr gweithredol i gyd yn 
ddarostyngedig i arfarniad blynyddol gan 
ddirprwy gadeirydd ac arfarnwyd y dirprwy 
gadeiryddion a’r comisiynwyr anweithredol 
gan y Cadeirydd. Adolygodd y Comisiwn ei 
effeithiolrwydd ei hun a gosod amcanion  
ar gyfer 2017/18.

Yn unol â’r Rheolau Sefydlog, roedd 
agendâu a phapurau cyfarfodydd ar 
gael mewn amrywiaeth o fformatau o 
leiaf wythnos cyn y cyfarfodydd. Roedd 
y papurau yn rhoi digon o wybodaeth a 
thystiolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau 
cadarn gan gynnwys cyfeiriadau at 
risg, goblygiadau ariannol, cyfreithiol, 
rhanddeiliaid allanol, ac amrywiaeth, gan 
gynnwys gwasanaethau Cymraeg. Daeth y 
Bwrdd Unedol i fodolaeth ar 8 Ionawr 2018. 
Cytunwyd ar y cylch gorchwyl a’r aelodaeth 
a bydd adolygiad blynyddol o berfformiad 
yn cael ei gynnal. 

Llywodraethu corfforaethol

Rydym wedi adolygu'r Cod Llywodraethu 
Corfforaethol mewn adrannau llywodraeth 
ganolog. Er ei fod wedi’i gyfeirio at 
adrannau gweinidogol yn hytrach nag at 
gyrff cyhoeddus anadrannol, mae’n nodi’r 
arfer gorau ar drefniadau llywodraethu 
corfforaethol. Pan ystyrir eu bod yn 
berthnasol, mae’r IPCC wedi cydymffurfio 
ag egwyddorion y Cod, gyda’r gwyriad 
canlynol.

Nid oedd dau aelod o staff yn adrodd i Brif 
Weithredwraig yr IPCC ond cawsant eu 
penodi’n hytrach fel comisiynwyr cyswllt 
ac felly roeddent yn adrodd i ddirprwy 
gadeirydd. Roedd comisiynwyr cyswllt 
yn gweithio ochr yn ochr â chomisiynwyr 
i gynnal annibyniaeth y sefydliad. Roedd 
ganddynt gyfrifoldeb comisiynydd 
dirprwyedig llawn ar gyfer llwyth achosion o 
ymchwiliadau ac roedd gofyn iddynt hefyd 
helpu’r comisiynwyr gydag ymchwiliadau 
mawr a chymhleth, craffu ar benderfyniadau 
a chynnal cysylltiadau â lluoedd heddlu. 
Nid oedd ganddynt unrhyw gyfrifoldebau 
llywodraethu. Daeth y rolau hyn i ben pan 
wnaeth yr IPCC droi yn IOPC. Cynhwyswyd 
y ddau aelod yma o’r staff mewn rolau eraill 
yn ein strwythur newydd. 

Fel rhan o’r trawsnewid i’r IOPC, penodwyd 
Bwrdd gan yr Ysgrifennydd Cartref 
sy’n cynnwys mwyafrif o gyfarwyddwyr 
anweithredol. Bydd y Bwrdd hwn yn rhoi 
cefnogaeth annibynnol ac yn fy herio fel 
Cyfarwyddwr Cyffredinol, yn ogystal â 
goruchwylio’r modd y mae’r sefydliad yn 
cael ei redeg yn gyffredinol.
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Asesiad risg

Mae fframwaith rheoli risg y sefydliad yn 
ceisio sicrhau bod y risgiau i gyflawni ei 
amcanion yn cael eu canfod, eu monitro 
a'u rheoli. Asesir risgiau ar sail eu heffaith 
a’u tebygolrwydd gan ddefnyddio graddfa 
a gytunwyd gan y Comisiwn. Addaswyd 
y raddfa hon yn awr gan y Bwrdd Unedol. 
Cedwir cofrestr risg strategol ac mae 
pob cyfarwyddiaeth yn cadw cofrestr 
risg weithredol ar y cyd â chynlluniau’r 
gyfarwyddiaeth.

Mae’r holl risgiau hyn yn ddarostyngedig 
i’n prosesau rheoli risg. Mae’r risgiau a’r 
gweithgaredd perthnasol i’w lliniaru wedi 
cael eu dynodi a rhoddwyd adroddiad 
arnynt i’r Bwrdd Rheoli, y Pwyllgor Archwilio 
a Sicrhau Risg a’r Bwrdd Unedol, yn unol 
â chylchoedd adrodd y sefydliad. Cyn 
trawsnewid, adolygwyd a thrafodwyd y 
risgiau sy’n ymwneud â’n rhaglen ehangu yn 
y bwrdd rhaglen perthnasol a’u dyrchafu i’r 
gofrestr risgiau strategol fel roedd yr angen.

Darperir gwasanaethau archwilio mewnol 
gan Uned Archwilio Mewnol y Llywodraeth 
(GIAA) o dan gontract tair blynedd, a 
adnewyddwyd ar 1 Ebrill 2018. 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 Sicrhau Risg.

Canolbwyntiodd rheoli risg gwybodaeth ar 
adolygiadau i ddynodi asedau gwybodaeth, 
a pherchnogion asedau gwybodaeth 
(IAO), er mwyn cymathu’r rhain â strwythur 
trefniadol newydd yr IOPC, y defnydd o 
reolaeth ddiogelwch newydd a gwell wedi 
ei galluogi trwy Raglen Drawsnewid TGCh. 
Cynhaliwyd Gwiriadau Iechyd Technoleg 
Gwybodaeth ar systemau a swyddfeydd 
newydd gan gynnwys gwiriad iechyd sydd 
ei angen ar gyfer achrediad Rhwydwaith 
Gwasanaethau Cyhoeddus (PSN). Mae’r holl 
systemau gwybodaeth yn y cwmpas wedi'u 
hachredu ar gyfer cysylltedd Mewnrwyd 
Ddiogel y Llywodraeth (GSI). Mae’r 
achrediad PSN yn yr arfaeth ar hyn o bryd 
yn aros i nifer fach o ymholiadau terfynol 
gael eu datrys. 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 ag 
unrhyw broblemau. Roedd yn ofynnol rhoi 
adroddiad am un achlysur o dorri’r rheolau 
i’r Comisiynydd Gwybodaeth yn ystod 
2017/18. 

Ail-ddyfarnwyd statws ISO 27001 i brif 
gyflenwr TG y sefydliad ar gyfer y System 
Rheoli Diogelwch Gwybodaeth y mae’n ei 
darparu i ni. Sefydlwyd Canolfan Weithredu 
Diogelwch IOPC i sicrhau bod risgiau i 
asedau gwybodaeth ar draws proseswyr 
data amrywiol yr IOPC a’r darparwyr 
gwasanaeth TG yn weladwy a bod monitro 
ar eu defnydd.

Mae’r sefydliad yn derbyn y rhan fwyaf o’i 
wasanaethau TG gan un cyflenwr, Sopra 
Steria. Bu’r isadeiledd TGCh trwy nifer o 
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gamau dros dro i ymdrin â’r cynnydd yn y 
capasiti gofynnol oherwydd ein hehangiad 
cyflym a gwnaed penderfyniadau tactegol i 
newid y contract gwreiddiol. Mae cynlluniau 
ar y gweill yn awr ar gyfer gwahanu rhai 
gwasanaethau a seilwaith o’r contract, yr 
oedd y cyfle cyntaf i’w dorri yn Rhagfyr 
2016. Bydd hyn yn gofyn am reoli dibyniaeth 
yn ofalus, yn arbennig gyda’r gwaith fydd 
yn digwydd ar yr un pryd i ddiwygio’r 
system gwynion, trosglwyddo i’n strwythur 
llywodraethu newydd a newidiadau a 
gynlluniwyd i brydlesau swyddfa.

Profodd amddiffynfeydd TGCh y sefydliad 
yn gadarn yn wyneb yr ymosodiad 
meddalwedd, “Wannacry”, ac mae’r 
seilwaith a’r meddalwedd eisoes yn 
gyfredol. Bu’r effaith mewn mannau eraill, y 
rhoddwyd sylw mawr iddo, yn gyfle i atgoffa 
staff o’u hymrwymiadau o ran diogelwch 
seibr. Bydd ein Rhaglen Drawsnewid TGCh 
yn sicrhau ymhellach bod ein systemau yn 
gyfredol bob amser ac yn cael eu diogelu yn 
ôl y safonau diweddaraf.

Caewyd Rhaglen Newid yr IPCC yn ffurfiol 
cyn y trawsnewid i’r IOPC. Ond, mae ein 
prosiectau newid sy’n cael blaenoriaeth yn 
parhau i gael eu goruchwylio gan y Bwrdd 
Rheoli. Rydym wedi sefydlu “swyddogaeth” 
cyflawni prosiect (sydd wedi deillio o’n 
rhaglen) i sicrhau bod yr arbenigedd cyflawni 
prosiect yn parhau yn yr IOPC. Creffir ar 
brosiectau allweddol gan y Bwrdd Rheoli, 
gan gynnwys rheoli’r risg i gyflawni.  

Mae’r sefydliad yn derbyn rhai o’i 
wasanaethau cyfleusterau cyffredin mewn 
adeiladau a rennir trwy gontract Swyddfa 

Gartref. Mae oedi o ran taliadau gan y 
Swyddfa Gartref wedi creu risg i ragolygon 
ariannol. Rydym yn gweithio gyda staff 
Cyllid ac Ystadau’r Swyddfa Gartref i 
ddatrys y rhesymau am yr oedi, yn ogystal 
â’r taliadau sy’n dal heb eu talu eu hunain.

Mae’r ychydig o gamau gweithredu 
sydd yn weddill o’n cynllun gweithredu 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu 
gorffen: mae’r gwaith wedi dechrau ar 
gynhyrchu strategaeth fewnol i’r sefydliad 
gyda phwyslais cryf ar “gynhwysiant” ac 
“ein pobl”. Mae’r meysydd a ddynodwyd yn 
ystod 2017/18 sydd angen sylw sefydliadol 
wedi bod yn sail i’r cynllunio busnes. 
Gan fod ystyriaethau cydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn cael eu hymwreiddio yn ein 
gwaith, mae prosiectau a gwaith ar gyfer 
2018/19 yn cael eu hadlewyrchu ar draws 
cynlluniau busnes y cyfarwyddiaethau. Er 
mwyn sicrhau monitro cadarn a chyson, 
tynnir sylw at risgiau sy’n dod i’r amlwg 
ac maent yn cael eu hadolygu gan y Grŵp 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a Phwyllgor 
Pobl ac Adnoddau Dynol yr IPCC (Pwyllgor 
Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth yr 
IOPC erbyn hyn). 

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. Cwblhawyd ein Cynllun 
Busnes ar gyfer 2018/19, gan ddilyn yr 
amcanion strategol a osodwyd gan Gynllun 
Corfforaethol yr IPCC. Yn dilyn y trawsnewid 
i’r IOPC, mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r 
Bwrdd Unedol yn datblygu Cynllun Strategol 
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aml-flwyddyn newydd. Mae hwn yn debygol 
o ail sefydlu ein nodau strategol. Disgwylir 
i’n Cynllun Busnes ar gyfer 2018/19 i gael 
ei adolygu i adlewyrchu’r cyfeiriad newydd 
hwn hanner ffordd trwy’r flwyddyn ariannol 
hon. Ar gyfer 2018/19, dyrannwyd £63.11 
miliwn o arian craidd i ni gan y Swyddfa 
Gartref, ac £8.23 miliwn ar gyfer ein 
hymchwiliad Hillsborough.    

Yn dilyn ein hehangiad dros y blynyddoedd 
diwethaf rydym wedi cadw’r gymhareb o 
staff du a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn y 
sefydliad, sydd yn awr yn sefyll ar 15.2 y 
cant (14.6 y cant y llynedd). Mae hyn yn 
uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 14 y 
cant. Mae’r gynrychiolaeth ar lefelau uwch 
yn y sefydliad yn is na hyn ac mae’n parhau 
yn bwnc sy’n cael sylw.  

Rydym wedi gwella gweithdrefnau i ymdrin 
â phob un o’r materion a ddynodwyd gan 
archwiliad CThEM o drethu treuliau teithio 
dau leoliad, gan drefnu’r newidiadau polisi 
a system sy’n ofynnol i gyfrif yn briodol am 
hyn. 

Risgiau mawr

Mae’r sefydliad wedi profi cyfres fawr 
a chymhleth o newidiadau o ganlyniad 
i’r ehangu, newidiadau i’n deddfwriaeth 
lywodraethu a gwaith sy’n parhau ar 
foderneiddio ein technoleg, ystâd a 
phrosesau ac effeithlonrwydd gweithredol. 
Bu cynnal morâl y staff yn ystod cyfnod 
o newid yn heriol, ond mae’r risg 
hon yn lleihau wrth i ffyrdd newydd o 
weithio ymsefydlu, ac i strwythurau ac 
arweiniad newydd gael eu cyhoeddi ac 

i’n gweledigaeth ar y cyd ar gyfer dyfodol 
yr IOPC ddod yn glir a dechrau cael ei 
gweithredu. Rydym yn parhau yn ddibynnol 
ar y Swyddfa Gartref ar gyfer cyflawni ac 
amseru newidiadau i ddeddfwriaeth ac yn 
barhaus yn adolygu cynnydd ac oblygiadau 
unrhyw newid i gynlluniau er mwyn lliniaru 
unrhyw risg bellach sy’n cael ei chreu  
gan ansicrwydd.

Bu oedi wrth symud ein Swyddfa yn 
Llundain o High Holborn i’r ganolfan aml-
denant yn Canary Wharf ac nid yw wedi 
creu arbediadau cost mewn cymhariaeth â’r 
lleoliad presennol. Bu’r gwaith o baratoi’r 
swyddfa yn fwy costus na’r gwaith oedd 
yn cael ei reoli yn fewnol yn y gorffennol, 
gan gynnwys agoriad swyddfa Croydon yn 
ddiweddar. Rydym wedi parhau i gysylltu 
ag Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth (GPA) 
a’r Swyddfa Gartref, ac mae’r risg strategol 
berthnasol wedi cael ei dyrchafu i’r Swyddfa 
Gartref. Rwyf wedi cyfarfod Cyfarwyddwr 
Rhaglen Canolfan y GPA i sefydlu 
dyddiadau diwygiedig ar gyfer y prosiect 
ac ymrwymiadau ar gyfer eu cyflawni a’r 
costau ychwanegol. Byddai symud rhagor o 
swyddfeydd rhanbarthol i ganolfannau aml-
denant yn cynyddu costau.

Ym Mehefin 2017, yn dilyn ein hymchwiliad 
ac ymchwiliadau Ymgyrch Resolve, i 
drychineb Hillsborough, cyhoeddwyd gan 
Wasanaeth Erlyn y Goron y byddai chwech 
o bobl yn cael eu cyhuddo. Mae’r sefydliad 
yn awr yn paratoi i gefnogi nifer o achosion 
troseddol, a drefnwyd o Fehefin 2018, a 
bydd angen sicrhau ei fod yn gallu cefnogi 
gweithgareddau datgelu sy’n parhau a 
cheisiadau gan y llys. Mae’r ymchwiliad 
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yn parhau i gael adnoddau priodol, gan 
gynnwys gyda gallu ychwanegol o’n 
swyddfa yn Sale pan fydd ei angen. 
Mae craffu cyson arno hefyd trwy Fwrdd 
Ymchwiliad Hillsborough i sicrhau bod y 
risgiau yn cael eu deall, eu rheoli a’u lliniaru 
pan fydd hynny’n briodol.

Mae’r sefydliad hefyd yn ymwneud â nifer o 
ymchwiliadau amlwg yn deillio o fethiannau 
posibl yn ymateb yr heddlu i honiadau am 
gam-drin rhywiol ar blant. Mae’r rhain yn 
ymchwiliadau mawr a chymhleth, yn aml 
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. Tynnwyd yr adnoddau ar gyfer 
yr ymchwiliadau hyn o’r sefydliad fel y 
mae, ond, trwy sefydlu’r Gyfarwyddiaeth 
Ymchwiliadau Mawr, mae gennym yn awr 
dimau yn cyflawni ymchwiliadau ar draws 
ein holl swyddfeydd, heblaw Caerdydd 
a Warrington. Gall yr ymchwiliadau hyn 
ddefnyddio system HOLMES a MIR 
o’n swyddfa yn Sale a defnyddio’r tîm 
ychwanegol i symud y camau sy’n weddill 
ymlaen. Mae’r ymchwiliadau yma yn gofyn 
am sgiliau arbenigol a swyddogaethau 
ymchwiliol, ac maent yn gofyn am lawer 
iawn o adnoddau. Rydym wedi gweithredu 
ymagwedd strategol i ymateb i'r niferoedd 
mawr o ymchwiliadau cam-drin plant yn 
rhywiol sy’n cynnwys penodi rheolwyr 
ymgysylltu â goroeswyr i reoli’r risg i 
ddefnyddwyr gwasanaeth, hyfforddiant i’r 
diben yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol 
allanol, a chanolfan wybodaeth i staff sy’n 
gweithio ar yr ymchwiliadau hyn.
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. 
Rydym yn ceisio cyflawni newid diwylliannol 
sylweddol er mwyn cadw staff. Bydd angen 
i’r gwaith hwn barhau trwy 2018/19. 

Agorwyd 705 o ymchwiliadau annibynnol 
gennym yn ystod 2017/18 a chaewyd 
709. Dyma’r tro cyntaf ers i ni gychwyn 
ar ein rhaglen ehangu i’r gyfradd gwblhau 
achosion gyfateb neu fynd yn uwch na’r 
cyfraddau agor. Fe wnaeth yr ymchwiliadau 
a gwblhawyd mewn chwech, naw a 12 mis 
i gyd wella o 14 pwynt canran, 7 pwynt 
canran a 2 bwynt canran yn eu tro. Roedd 
y perfformiad prydlondeb ar ddiwedd y 
flwyddyn yn 223 o ddyddiau gwaith, dan ein 
gwaelodlin o 239 o ddyddiau gwaith, sy’n 
ostyngiad o dair wythnos.

Mae panel rheoli achosion cenedlaethol yn 
canolbwyntio sylw ar ymchwiliadau maith 
ac amlwg neu risg uchel, gan alluogi i nifer 
gael eu symud ymlaen i’w cwblhau. Ond, 
bydd cau achosion hŷn yn cael effaith ar ein 
dulliau mesur prydlondeb. 

Mae paneli lleol yn eu lle yn awr hefyd i 
ystyried meysydd risg isel a risg ganolig. 
Gall yr achosion hyn gael eu dyrchafu neu 
eu galw i mewn gan y Dirprwy Gyfarwyddwr 
Cyffredinol (Gweithrediadau) os bydd angen.

Un risg sylweddol yw y gall y pwyslais ar 
gyflawni nifer uwch o ymchwiliadau gael 
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effaith niweidiol ar eu hansawdd. Mae 
dull y tîm Adolygu Ansawdd 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. 

Lansiwyd rhaglen wella prosesau fawr, sy’n 
edrych ar ein prosesau mewnol ac ar rôl 
ein hymchwiliadau yn y broses cyfiawnder 
troseddol o un pen i’r llall. Mae pwyslais 
mawr ar y defnyddiwr gwasanaeth. Mae 
nifer o gynlluniau treialu pwysig yn dod i ben 
yn awr, gydag un math o ymchwiliad yn cael 
ei gyfyngu o ran ei hyd o tua dwy ran o dair.

Buom yn gweithio’n glos gyda swyddogion 
y Swyddfa Gartref i ddylanwadu ar y 
diwygiadau i’r system gwynion ac i asesu 
effaith ymarferol y diwygiadau, yn ogystal 
ag unrhyw effaith ar weithrediadau’r IOPC 
a’r gofynion cyllido. Roedd hyn yn cynnwys, 
yn benodol, y cynnig i gael gwared ar 
ymchwiliadau a reolir ac ymchwiliadau dan 
oruchwyliaeth. Fe wnaethom gyflwyno’r 
ddadl yn llwyddiannus dros rym i arwain 
adnoddau’r heddlu, pan fydd hyn yn ymateb 
mwy priodol nag ymchwiliad annibynnol 
sy’n cael ei gyflawni gan ddefnyddio ein 
hadnoddau ein hunain yn unig. 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 IOPC i 
gynyddu hyder y cyhoedd. 

Daeth yr estyniad ar ein hawdurdodaeth i’r 
Awdurdod Gangfeistri a Cham-drin Llafur 
i rym yn Ebrill 2017. Daeth newidiadau 

deddfwriaethol eraill i rym rhwng Ebrill a 
Rhagfyr 2017. 

Rydym hefyd yng nghamau cyntaf 
cynllunio ar gyfer y newidiadau mwy 
sylweddol i ddeddfwriaeth a ddisgwylir 
yn ystod 2019, gan gynnwys yr ymestyn 
posibl ar awdurdodaeth yr IOPC o ran y 
gwasanaethau heddlu a thân ar ôl iddynt 
gael eu cyfuno. 

Mae risg yn rhan o gymhlethdod y 
ddeddfwriaeth a’n cylch gorchwyl ni dros 
wahanol sefydliadau. Mae’r newidiadau 
deddfwriaethol hyd yn hyn wedi 
canolbwyntio yn unig ar luoedd heddlu’r 
Swyddfa Gartref ac nid oes newidiadau 
cysylltiedig wedi cael eu gwneud i 
ddeddfwriaeth ar gyfer sefydliadau eraill 
sydd yn ein cylch gorchwyl (NCA, CThEM ac 
ati). Nes bydd hyn yn cael ei wneud mae’n 
rhaid i ni weithredu prosesau gwahanol ac 
mae risg o wallau a heriau yn hyn yn ogystal 
ag aneffeithlonrwydd ar adeg pan ydym ni’n 
canolbwyntio ar wella ansawdd  
a phrydlondeb.  

Rydym yn parhau i weithio’n glos gyda 
swyddogion y Swyddfa Gartref ar reoliadau 
drafft i sicrhau bod y rhain yn ymarferol ac 
yn gwella system gwynion yr heddlu.  

Roedd blaenoriaeth a gofynion y prosiect 
GDPR wedi ei dan-gyfrifo i ddechrau 
ac roedd y dynodi risg cysylltiedig yn 
annigonol. Penodwyd rheolwr prosiect 
penodol a phrofiadol ac mae set o 
weithrediadau yn nhrefn blaenoriaeth 
ac ar sail risg yn cael eu cyflawni, dan 
oruchwyliaeth bwrdd prosiect.
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Effeithiolrwydd y Polisi Codi Pryderon

Diweddarwyd Polisi Chwythu’r Chwiban 
yr IPCC yn 2016 yn unol â’i gylch adolygu 
bob tair blynedd. Ar yr adeg honno, fe’i 
hail enwyd yn Bolisi Codi Pryderon. Roedd 
cyhoeddi’r polisi wedi ei ddiweddaru yn 
rhoi cyfle i atgoffa staff am ddarpariaethau’r 
polisi petai ganddynt bryderon am 
ymddygiad naill ai cydweithwyr neu’r 
sefydliad ar unrhyw bryd. Cyhoeddwyd 
nodyn atgoffa arall yn Rhagfyr 2017.  

Codwyd chwech o bryderon dan y polisi 
yn ystod y flwyddyn. Ymchwiliwyd i’r rhain 
a’u datrys, neu maent yn y broses o gael eu 
datrys.

Swyddog Cyfrifyddu 

Fel y Swyddog Cyfrifyddu, mae gennyf 
gyfrifoldeb personol dros gynnal system 
gadarn o lywodraethu, rheoli mewnol a 
rheoli risg i gefnogi’r broses o gyflawni 
swyddogaethau’r sefydliad dan Ddeddf 
Diwygio'r Heddlu 2002 a deddfwriaeth 
berthnasol arall, gan ddiogelu'r cronfeydd 
cyhoeddus ac asedau sefydliadol yr un pryd.

Mae fy adolygiad yn rhannol seiliedig ar 
waith ein harchwilwyr mewnol sydd wedi 
darparu sicrwydd ar lefel gymedrol yn 
seiliedig ar y gwaith a wnaed ganddynt.

Diffinnir sicrwydd cymedrol ganddynt 
fel: Mae angen rhai gwelliannau i wella 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd y 
fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheoli.

Rwyf yn cefnogi’r farn hon ac yn credu y 
bydd ein strwythur llywodraethu newydd 
yn ein galluogi i wella’r dulliau rheoli wrth i’r 
newidiadau ymwreiddio yn llawn.

Michael Lockwood
Swyddog Cyfrifyddu
3 Gorffennaf 2018
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Ffigwr 13 Presenoldeb y Comisiwn a’r Pwyllgor Archwilio a Risg – naw mis hyd  
  ddiwedd Rhagfyr 2017

Comisiwn Comisiwn Comisiwn Comisiwn

Arch-
wilio  

a Risg

Arch-
wilio  

a Risg

Arch-
wilio  

a Risg

31 Mai 26 Gorff 6 Medi 8 Tach 6 Ebr
12 

Meh 12 Hyd

Y Fonesig Anne 
Owers 1 1 1 1

David Bird Ymddih 1 1 1 1 1 1

Cindy Butts 1 1 Ymddih 1

Derrick Campbell 1 1 1 1

Rachel Cerfontyne 1 1 1 1

Mary Cunneen Ymddih Ymddih Ymddih 1

Sarah Green 1 1 1 1 1 1 1

Carl Gumsley 1 1 1 1

Jennifer Izekor

Tim Robinson 1 1 1 1
Ymd-

dih 1 1

Sue Whelan-Tracy 1 1 1 1
Ymd-

dih 1 1

Jan Williams 1 Ymddih 1 1

Cyfanswm y 
comisiynwyr ym 
mhob cyfarfod 9/11 9/11 8/10 10/10 3/5 5/5 4/4

Cyfartaledd 81.8% 81.8% 80% 100% 60% 100% 100%
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Ffigwr 14    Presenoldeb y Bwrdd Unedol a’r Pwyllgor Sicrhau Risg – tri mis hyd ddiwedd 
Mawrth 2018

Bwrdd  
Unedol

Bwrdd  
Unedol

Bwrdd  
Unedol ARAC

23 Ion 14 Chwe 14 Maw 07 Chwef

Michael Lockwood 1 1 1

Geoffrey Podger 1 1 1

Bill Matthews 1 1 1 1

Mary Lines 1 1 1 1

Manjeet Gill 1 1 1

Andrew Harvey 1 1 1

Catherine Jervis 1 1 1 1

Ian Todd 1 1 1

Kevin Woodrow 1 1 1

Kathie Cashell 1 1 1

Cyfanswm yr aelodau i bob 
cyfarfod 10/10 10/10 10/10 3/3

Cyfartaledd 100% 100% 100% 100%
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Adroddiad cydnabyddiaeth a staff

Polisi cydnabyddiaeth

Mae’r IOPC yn anelu at sicrhau bod y 
pecynnau cydnabyddiaeth a gynigir ganddo 
yn gystadleuol. Fe’u cynllunnir i ddenu, 
cadw a chymell gweithwyr. Am y cyfnod 
dan sylw, dirprwyodd y Comisiwn yr 
awdurdod i gytuno ar y strategaeth gyflog a 
gwobrwyo staff a chylch cyflog blynyddol y 
staff i’r Pwyllgor Pobl ac Adnoddau Dynol. 
Fe wnaeth y Pwyllgor hefyd ystyried a 
gwneud penderfyniadau ar argymhellion y 
Brif Weithredwraig ar ddatblygiad cyflog 
a dyfarniadau bonws i bob cyfarwyddwr, 
ac argymhellion Cadeirydd y Comisiwn ar 
gyflog y Brif Weithredwraig.

Bydd y Bwrdd Unedol yn cytuno ar 
drefniadau newydd i gymeradwyo 
cydnabyddiaeth staff a chyfarwyddwyr yn 
ystod 2018/19. 

Contractau gwasanaeth

Mae’r apwyntiad i rôl y Cyfarwyddwr 
Cyffredinol yn un gan y Goron. Penodwyd 
Michael Lockwood am gyfnod o bum 
mlynedd, a gall Ei Mawrhydi derfynu’r swydd 

heb unrhyw gyfnod o rybudd. Ar 8 Ionawr 
2018 penodwyd Michael Lockwood yn 
Gyfarwyddwr Cyffredinol gan Ei Mawrhydi’r 
Frenhines, fel y darperir ar ei gyfer yn Neddf 
Diwygio’r Heddlu 2002 ar argymhelliad yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Gartref.

Y Cyfarwyddwr Cyffredinol sy’n penodi 
cyfarwyddwyr. Fel arfer nid oes cyfnod 
penodol i’w contractau ac maent yn 
derfynadwy gyda hyd at chwe mis o 
rybudd gan yr IOPC. Byddai terfyniad 
cynnar i gyfarwyddwyr, am resymau ar 
wahân i gamymddygiad, yn arwain at dalu 
iawndal i’r unigolyn o dan Gynllun Iawndal y 
Gwasanaeth Sifil.

Ffigwr cyfanswm unigol y 
gydnabyddiaeth i uwch reolwyr

Mae'r wybodaeth yn y tablau 
cydnabyddiaeth isod yn cydymffurfio â 
Hysbysiad Pensiwn Cyflogwr (536) ac 
mae’n rhoi manylion am gydnabyddiaeth 
a buddiannau pensiwn ein huwch reolwyr. 
Am y flwyddyn dan sylw, roedd uwch 
reolwyr yn cynnwys y comisiynwyr, y Prif 
Weithredwr a chyn uwch reolwyr yr IPCC 



> Adroddiad blynyddol a datganiad o gyfrifon 2017/18: Adroddiad atebolrwydd88

a’r Bwrdd Unedol, yn ogystal â thîm uwch 
reolwyr yr IOPC. Ar gyfer Comisiynwyr, y 
gydnabyddiaeth yw’r hyn a dalwyd hyd at y 

dyddiad pan wnaethant adael y swydd. Nid 
yw’n cynnwys cydnabyddiaeth a dalwyd am 
gyflogaeth ar ôl 7 Ionawr 2018.

Tabl 1 Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth i gomisiynwyr

Archwiliwyd y tabl hwn.

Comisiynydd 

Cyflog Cyflog

Buddi-
annau 

pensiwn

Buddi-
annau 

pensiwn

Cyfanswm
cydnabyddi-

aeth

Cyfanswm
cydnabyddi-

aeth

2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Anne Owers
gadawodd 07/01/18

65-70 
(70-75)* 75-80 - -

65-70 
(70-75)* 75-80

Rachel Cerfontyne
rôl i ben 07/01/18

75-80 
(100-105)* 100-105 30 39

105-110  
(130-135)* 135-140

Sarah Green
rôl i ben 07/01/18

75-80 
(100-105)* 100-105 32 40

110-115  
(130-135)* 135-140

Carl Gumsley
gadawodd 15/12/17

60-65 
(80-85)* 80-85 23 32

80-85  
(105-110)* 110-115

Cindy Butts
gadawodd 07/01/18

65-70 
(85-90)* 80-85 27 33

90-95  
(110-115)* 115-120

Jennifer Izekor
gadawodd 07/01/18

65-70 
(85-90)* 80-85 26 33

95-100  
(115-120)* 115-120

Mary Cunneen
gadawodd 07/01/18

75-80 
(85-90)* 80-85 32 55

105-110  
(115-120)* 140-145

Derrick Campbell
rôl i ben 07/01/18

70-75 
(85-90)* 80-85 25 32

95-100  
(110-115)* 110-115

Jan Williams 
gadawodd 04/09/17

35-40 
(80-85)* 80-85  - -

35-40 
(80-85)* 80-85

Sue Whelan-Tracy
gadawodd 07/01/18 10-15 10-15 -  - 10-15 10-15

David Bird
gadawodd 07/01/18 5-10 5-10 -  - 5-10 5-10

Tim Robinson
gadawodd 07/01/18 5-10 5-10 -  - 5-10 5-10

* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.
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Tabl 2 Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth i uwch reolwyr 

Archwiliwyd y tabl hwn.

Uwch reolwr

Cyflog Cyflog
2017/18 2016/17

Taliadau bonws
2017/18

Taliadau bonws
2016/17

Buddiannau 
mewn da
2017/18

i’r

Buddiannau mewn 
da

2016/17 
i’r 

Buddiannau  
pensiwn

2017/18

Buddiannau  
pensiwn

2016/17

Cyfanswm
cydnabyddiaeth 

2017/18

Cyfanswm
cydnabyddiaeth 

2016/17

£’000 £’000 £’000 £’000
£’00

£’000
£’00

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Michael Lockwood
dechreuodd 08/01/18

40-45 
(170-175)* - - - - - - - 40-45 (170-175)* -

Lesley Longstone
gadawodd 23/11/17

95-100 
(140-145)* 140-145 10-15*** 10-15*** - - 13 36 120-125 (170-175)* 185-190

Ian Todd 130-135 135-140 - - - - 52 51 185-190 180-185

Kathie Cashell 105 -110 50-55 (100-105)* - - - - 42 33 145-150 85-90

Kevin Woodrow 100-105 100-105 - - 24.2 30.0 8 22 135-140 150-155

David Emery 90-95 - - - - - 30 - 120-125 -

Tim Bianek gadawodd 
07/01/18

75-80 (105-
110)* 100-105 - - - - 26 52 100-105 (130-135)* 155-160

David Knight**

rôl i ben ar 31/03/17 -
100-105

(100-105)* - - - - - 15 -  115-120

Julian Blazeby**

rôl i ben ar 31/03/17 - 100-105 - - - 62.0 - - - 165-170

* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.

** Nid oedd David Knight a Julian Blazeby yn uwch reolwyr yn ystod 2017/18

*** Bonws a dalwyd yn y flwyddyn o ran y dyfarniad yn y flwyddyn flaenorol

Tabl 3 Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth i gyfarwyddwyr anweithredol
 
Archwiliwyd y tabl hwn.

Cyfarwyddwyr 
anweithredol

Cyflog
2017/18

Cyflog
2016/17

Taliadau bonws
2017/18

Taliadau bonws
2016/17

Buddiannau mewn 
da

  2017/18

Buddiannau mewn 
da

 2016/17

Buddiannau 
pensiwn

2017/18

Buddiannau 
pensiwn

2016/17

Cyfanswm
cydnabyddiaeth

2017/18

Cyfanswm
cydnabyddiaeth

2016/17

£’000 £’000 £’000 £’000  £’00 £’00 £ £ £’000 £’000

Geoffrey Podger
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)* - - - - - - - 0-5 (5-10)* -

Bill Matthews
dechreuodd 
08/01/2018 0-5 (10-15)* - - - - - - - 0-5 (10-15)* -

Mary Lines
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)* - - - - - - - 0-5 (5-10)* -

Manjeet Gill
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)* - - - - - - - 0-5 (5-10)* -

Andrew Harvey
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)* - - - - - - - 0-5 (5-10)* -

Catherine Jervis
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)*

-
- - - - - - 0-5 (5-10)* -

* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.
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Tabl 2 Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth i uwch reolwyr 

Archwiliwyd y tabl hwn.

Uwch reolwr

Cyflog
2017/18

Cyflog
2016/17

Taliadau bonws
2017/18

Taliadau bonws
2016/17

Buddiannau 
mewn da
2017/18

i’r

£’00
£’000

Buddiannau mewn 
da

2016/17 
i’r 

£’00
£’000

Buddiannau  
pensiwn

2017/18

£’000

Buddiannau  
pensiwn

2016/17

£’000

Cyfanswm
cydnabyddiaeth 

2017/18

£’000

Cyfanswm
cydnabyddiaeth 

2016/17

£’000

- - - - 40-45 (170-175)* -

- - 13 36 120-125 (170-175)* 185-190

- - 52 51 185-190 180-185

- - 42 33 145-150 85-90

24.2 30.0 8 22 135-140 150-155

- - 30 - 120-125 -

- - 26 52 100-105 (130-135)* 155-160

- - - 15 -  115-120

- 62.0 - - - 165-170

£’000 £’000 £’000 £’000

Michael Lockwood
dechreuodd 08/01/18

40-45 
(170-175)* - - -

Lesley Longstone
gadawodd 23/11/17

95-100 
(140-145)* 140-145 10-15*** 10-15***

Ian Todd 130-135 135-140 - -

Kathie Cashell 105 -110 50-55 (100-105)* - -

Kevin Woodrow 100-105 100-105 - -

David Emery 90-95 - - -

Tim Bianek gadawodd 
07/01/18

75-80 (105-
110)* 100-105 - -

David Knight**

rôl i ben ar 31/03/17 -
100-105

(100-105)* - -

Julian Blazeby**

rôl i ben ar 31/03/17 - 100-105 - -

* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.

** Nid oedd David Knight a Julian Blazeby yn uwch reolwyr yn ystod 2017/18

*** Bonws a dalwyd yn y flwyddyn o ran y dyfarniad yn y flwyddyn flaenorol

Cyfarwyddwyr 
anweithredol

Cyflog
2017/18

Cyflog
2016/17

Taliadau bonws
2017/18

Taliadau bonws
2016/17

Buddiannau mewn 
da

  2017/18

 £’00

Buddiannau mewn 
da

 2016/17

£’00

Buddiannau 
pensiwn

2017/18

£

Buddiannau 
pensiwn

2016/17

£

Cyfanswm
cydnabyddiaeth

2017/18

£’000

Cyfanswm
cydnabyddiaeth

2016/17

£’000

- - - - 0-5 (5-10)* -

- - - - 0-5 (10-15)* -

- - - - 0-5 (5-10)* -

- - - - 0-5 (5-10)* -

- - - - 0-5 (5-10)* -

- - - - 0-5 (5-10)* -

£’000 £’000 £’000 £’000

Geoffrey Podger
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)* - - -

Bill Matthews
dechreuodd 
08/01/2018 0-5 (10-15)* - - -

Mary Lines
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)* - - -

Manjeet Gill
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)* - - -

Andrew Harvey
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)* - - -

Catherine Jervis
dechreuodd 08/01/18 0-5 (5-10)*

-
- -

* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.
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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 Deyrnas 
Unedig. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar 
daliadau cronnol a wnaed gan yr IOPC ac 
fe’u cofnodir felly yn y cyfrifon hyn. 

Bonysau

Nid yw bonysau yn daladwy i’r Cyfarwyddwr 
Cyffredinol ac uwch reolwyr eraill yr IOPC. 
Derbyniodd Prif Weithredwraig yr IPCC, 
Lesley Longstone, fonws yn 2016/17 o 
£15,000 a dalwyd yn 2017/18. 

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

Yn ystod 2017/18, talwyd £95,000 i David 
Knight dan gynllun iawndal y gwasanaeth 
sifil (2016/17: £0).

Buddiannau mewn da

Mae’n ofynnol i uwch reolwyr a rhai aelodau 
eraill o staff deithio i swyddfeydd amrywiol 
yr IOPC 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 fel arfer, gan yr IOPC a 

rhoddir adroddiad amdano i Gyllid a Thollau 
Ei Mawrhydi fel budd trethadwy.

Buddiannau pensiwn

Yn ystod y cyfnod dan sylw, mae 
Cyfarwyddwr Cyffredinol yr IOPC, Cadeirydd 
yr IPCC, comisiynwyr yr IPCC a'r holl staff 
yn gymwys i gael aelodaeth o Brif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Ond, nid oedd 
y Cyfarwyddwr Cyffredinol a Chadeirydd 
yr IPCC yn aelodau yn ystod y cyfnod dan 
sylw.

Mae rhai o’r cyn-gomisiynwyr 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. Yr IOPC 
sy’n gyfrifol am ariannu buddiannau pensiwn 
yn y dyfodol.

Mae’r tablau isod yn rhoi manylion y 
buddion pensiwn. Maent yn cael eu  
harchwilio.

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. Mae’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). Ers 1 Ebrill 2015, 
bydd yr holl weision sifil a benodir o’r 
newydd a mwyafrif y rhai sydd eisoes yn y 
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gwasanaeth yn ymuno ag alpha. Cyn hyn, 
roedd gweision sifil yn rhan o Brif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Mae 
pedair adran i’r PCSPS: tair 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.

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 gweithwyr ar sail cyflog 
ac yn amrywio rhwng 4.6 y cant a 8.05 y 
cant i aelodau classic, premium, classic 
plus, nuvos ac 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 cyfandaliad awtomatig. Mae 
‘classic plus’, i bob diben, yn hybrid gyda 
buddiannau mewn perthynas â gwasanaeth 
cyn 1 Hydref 2002 wedi’u cyfrifo’n fras 
yn ôl y cynllun ‘classic’ a buddiannau 
ar gyfer gwasanaeth o fis Hydref 2002 
wedi’u cyfrifo yn ôl y cynllun ‘premium’. 
O ran y cynllun ‘nuvos’, mae aelodau yn 
cronni pensiwn yn seiliedig ar eu henillion 
pensiynadwy yn ystod eu cyfnod fel aelod 
o’r cynllun. Ar ddiwedd blwyddyn y cynllun 
(31 Mawrth) caiff cyfrif pensiwn a enillwyd 
yr aelod ei gredydu â 2.3 y cant 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 y cant. 
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 
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rhwng 8 y cant a 14.75 y cant (yn dibynnu 
ar oedran yr aelod) i gynnyrch pensiwn 
rhanddeiliaid 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 
sylfaenol y cyflogwr). Mae cyflogwyr 
hefyd yn cyfrannu 0.5 y cant pellach o’r 
cyflog pensiynadwy 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, 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-lein yn 
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 aelod 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’r Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn 
Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) 
(Diwygio) 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.
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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.
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Tabl 4 
Archwiliwyd y tabl hwn.

Buddiannau pensiwn

Comisiynydd

Pensiwn a 
gronnwyd ar 

oedran pensiwn 
ar 31/3/2018*a’r 

cyfandaliad 
cysylltiedig

Cynnydd 
gwirioneddol 

mewn pensiwn 
a chyfandaliad 
cysylltiedig ar 

oedran pensiwn

CETV ar
31 Mawrth 

2018

CETV ar
31 Mawrth 

2017

Cynnydd /  
(lleihad) 

gwirioneddol  
mewn CETV

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Rachel  
Cerfontyne

20-25 0-2.5 313 274 22

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Sarah Green

20-25 0-2.5 324 285 17

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Carl Gumsley

5-10 0-2.5 77 60 11

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Cindy Butts

10-15 0-2.5 108 89 12

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Jennifer Izekor

5-10 0-2.5 127 104 14

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Mary Cunneen

35-40 0-2.5 483 436 14

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Derrick  
Campbell

20-25 0-2.5 290 262 13

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Mae’r pensiwn a CETV a grynhowyd ar y dyddiad pan ddaeth y tymor fel comisiynydd i ben
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Uwch reolwr

Pensiwn a gron-
nwyd ar oedran 

pensiwn ar 
31/3/18 a’r cyfan-
daliad cysylltiedig

Cynnydd gwiri-
oneddol mewn 

pensiwn a 
chyfandaliad 

cysylltiedig ar 
oedran pensiwn

CETV ar
31 Mawrth 

2018

CETV ar
31 Mawrth 

2017

Cynnydd  
gwirioned-

dol  
mewn 
CETV

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Lesley Longstone

55-60

155-160

cyfandaliad

0-2.5

Dim cyfandaliad 1,033 1,008 -

Ian Todd

5-10 2.5-5 73 41 20

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Kathie Cashell

15-20 0-2.5 152 125 14

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad  

Kevin Woodrow
 

30-35 0-2.5 716 664 7

100-105 0-2.5  

cyfandaliad Cyfandaliad  

Tim Bianek

20-25 0-2.5 342 311 10

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad    

David Emery

20-25 0-2.5 263 235 8

Dim cyfandaliad Dim cyfandaliad

Iawndal am ymddeol yn gynnar  
neu golli swydd

Archwiliwyd yr adran hon.
2017/18: dim (2016/17: dim).

Taliadau i gyn-gyfarwyddwyr

Archwiliwyd yr adran hon.
2017/18: dim (2016/17: dim).

Staff gwasanaeth sifil uwch yn ôl band

Band Nifer

SCS2 1

SCS1 8

Cyfanswm 9

Penodiad gan y goron yw’r Cyfarwyddwr 
Cyffredinol ac nid yw’n cael ei gynnwys yn  
y tabl uchod. 
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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 oedd yn derbyn y cyflog 
uchaf yn yr IOPC oedd y Cyfarwyddwr 
Cyffredinol yn ystod y flwyddyn dan sylw. Ei 
gydnabyddiaeth gyfatebol i amser llawn ar 
fand yn 2017/18 oedd £170,000 – £175,000. 
Mae hyn 5.4 gwaith y cyflog canolrif i’r 
gweithlu, sef £31,738. 

Yn y flwyddyn flaenorol, y Cyfarwyddwr, 
Ymchwiliadau Mawr oedd y cyfarwyddwr ar 
y cyflog uchaf. Ei gydnabyddiaeth gyfatebol 
i amser llawn ar fand yn 2016/17 oedd 
£165,000 – £170,000. Roedd hyn 5.2 gwaith 
canolrif y gydnabyddiaeth i’r gweithlu, oedd 
yn £32,037. 

Yn 2017/18 ni dderbyniodd unrhyw 
weithiwr gydnabyddiaeth oedd yn fwy na’r 
cyfarwyddwr a dderbyniodd y cyflog uchaf 
(2016/17: dim).

Mae’r ystod tâl ar gyfer staff a 
chyfarwyddwyr yn cael eu cysylltu yn 
uniongyrchol a’r ystod gwerthuso swyddi. 
Mae’r gydnabyddiaeth gyfatebol i amser 
llawn yn yr ystod £13,000 i £175,000.

Mae lwfans pwysoli Llundain o £4,203 
yn berthnasol i staff a phrentisiaid sy’n 
gweithio yn ein swyddfeydd yn Llundain a 
Croydon. Nid oes pwyntiau ar y raddfa yn 
cael eu gosod ar yr ystod cyflogau. Gosodir 
y cyflogau mewn ystod gyflog gyda’r 
cynnydd cyflog blynyddol yn cael ei bennu 
gan y cynnydd canrannol i’w gytuno bob 
blwyddyn. Mae’r graddfeydd cyflog yn cael 
eu hailbrisio yn flynyddol. Y dyddiad ailbrisio 
nesaf fydd 1 Gorffennaf 2018.
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Pecynnau ymadael

Archwiliwyd yr adran hon.

Tabl 5   Data cymharol i’w ddangos (mewn cromfachau) ar gyfer 2016/17

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 - (-) 4 4

£25,000 - £50,000 - (-) 4 4

£50,000 - £100,000 - (-) 3 (1) 3 (1)

£100,000 - £150,000 - (-) 1 (-) 1 (-)

Cyfanswm nifer y pecynnau ymadael yn 
ôl math (cyfanswm cost) - (-) 12 (1)  12 (1)

Cyfanswm cost adnoddau (2017/18) 
mewn £000 - 574 574 

Cyfanswm cost adnoddau (2016/17) 
mewn £000 - 95 95 

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 IOPC wedi cytuno ar ymddeoliadau cynnar, telir y costau 
ychwanegol gan yr IOPC 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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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 arall yn cynnwys pobl sydd ar secondiad i mewn 
i’r sefydliad, a llafur dros dro (y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cadw ar gyfer ein 
hymchwiliad i drychineb Hillsborough).

Nifer cyfartalog o staff 2017/18 2016/17

Parhaol 976 909

Arall 46 85

Cyfanswm 1022 994

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 arall yn cynnwys staff dros dro a staff ar secondiad i’r sefydliad. Mae’r costau ar ôl 
adenillion yng nghyswllt secondiadau allanol.

Costau staff

 2017/18 

 £’000 

 2017/18 

 £’000 

 2017/18 

 £’000 

 2016/17 

 £’000 

Staff parhaol Arall Cyfanswm Cyfanswm

Cyflogau a thâl 35,728 3,284 39,012 37,898 

Cost nawdd cymdeithasol 3,697 - 3,697 3,425 

Cyfraniadau pensiwn 6,808 - 6,808 6,278 

Is gyfanswm 46,233 3,284 49,517 47,601 

Llai: adenillion yng nghyswllt  
secondiadau allanol (122) - (122) (43)

Costau net holl staff arall 46,111 3,284 49,395 47,558
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Pobl ag anableddau

Mae’r IOPC 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, yr ydym yn 
ymrwymedig i alluogi unrhyw aelod o staff 
sy’n dod yn anabl yn ystod ei gyflogaeth i 
barhau yn ei rôl.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Arweiniwyd y Grŵp Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth gan y Brif Weithredwraig am y 
cyfnod dan sylw. Mae’r grŵp yn cynnwys 
un comisiynydd ac 20 aelod o staff o 
bob rhan o’r sefydliad, sy’n cymryd rôl 
arweinwyr Cydraddoldeb ac amrywiaeth y 
cyfarwyddiaethau. Mae’r grŵp wedi chwarae 
rôl lywodraethol bwysig trwy sicrhau bod 
atebolrwydd a pherchenogaeth ar waith 
cydraddoldeb trwy’r sefydliad cyfan. Mae 
wedi cynnig fforwm i:

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

• fonitro data gweithlu
• godi ymwybyddiaeth o bryderon 

cydraddoldeb ac amrywiaeth generig 
ymhlith staff a rhoi cyngor fel y bo’n 
briodol

• sicrhau ansawdd ar gyfer asesiadau 
effaith cydraddoldeb 

Mae gennym chwe rhwydwaith staff. Mae 
pob un yn cael ei chefnogi gan uwch 
reolwr ac mae’n cyfarfod yn gyson. 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 rhwydweithiau yn cymryd 
rhan ym mhob agwedd o’n busnes, gan 
gynnwys: 

• helpu i gael gwared ar rwystrau a 
wynebir gan staff

• rhoi gwybodaeth ac addysgu
• cynghori ar bolisi mewnol ac arfer gorau
• helpu i ymdrin â phryderon amrywiaeth 

a chynhwysiant a godir yn yr arolwg 
staff

• codi ymwybyddiaeth o faterion 
cydraddoldeb ac amrywiaeth

• rhoi cefnogaeth a ‘mannau diogel’ i 
drafod

Yn Ebrill 2018, cyhoeddwyd ein gwybodaeth 
am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer 
blwyddyn galendr 2017. Mae hwn ar gael 
ar ein gwefan: www.policeconduct.gov.uk/
who-we-are/equality-and-diversity/our-staff

Data absenoldeb salwch

Yn ystod 2017/18, cafodd ein gweithwyr 
saith diwrnod o absenoldeb salwch 
ar gyfartaledd. Mae hyn yn cymharu â 
chyfartaledd o 7.7 diwrnod yn 2016/17. 
Rydym yn ymroddedig i iechyd a lles staff ac 
mae polisi absenoldeb salwch cynhwysfawr 
yn ei le. Mae’r IOPC yn darparu Gwasanaeth 
Iechyd Galwedigaethol a Rhaglen 
Cynorthwyo Gweithwyr.

Cyfansoddiad y staff

Mae’r IOPC yn ymroddedig i sicrhau bod 
dynion a menywod yn gallu cyrraedd eu 
potensial llawn yn y sefydliad. Rydym 
yn monitro amrywiaeth y sefydliad trwy 
ddata adnoddau dynol a phrofiad staff – er 
enghraifft, trwy ymatebion i’n harolwg staff. 

Mae’r tablau ar y tudalennau dilynol yn dangos 
cyfansoddiad y sefydliad ym Mawrth 2018.

http://www.policeconduct.gov.uk/who-we-are/equality-and-diversity/our-staff
http://www.policeconduct.gov.uk/who-we-are/equality-and-diversity/our-staff
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Ethnigrwydd yn ôl gradd – 31 Mawrth 2018

Cefndir ethnig
Prentisiaid a  

5 a 6 7 ac 8 9, 10 ac 11 12 a 13 14, 15 ac 16
Cyfanswm 

niferoedd staff

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol a 

chyfarwyddwyr Heb ei raddio Cyfanswm

Asiaidd Bangladeshaidd 4 2 6 2 0 14 0 0 14

Indiaidd Asiaidd 3 4 24 9 3 43 0 0 43

Asiaidd eraill 1 0 6 0 0 7 0 0 7

Pacistanaidd Asiaidd 0 2 11 3 1 17 0 0 17

Du Affricanaidd 1 3 9 1 0 14 0 0 14

Du Caribïaidd 3 1 6 4 0 14 1 0 15

Du arall 1 1 9 1 0 12 0 0 12

Tsieineaidd neu grŵp ethnig Tsieineaidd 
arall 0 0 2 1 0 3 0 0 3

Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd 0 0 1 0 1 2 0 0 2

Cymysg Gwyn a Du Caribïaidd 0 0 3 4 0 7 0 0 7

Cymysg Asiaidd Gwyn 0 0 4 3 0 7 0 0 7

Arall 0 0 8 1 0 9 0 0 9

Cefndir cymysg arall 0 0 6 2 0 8 0 1 9

Cyfanswm grŵp pobl dduon a lleiafrifoedd

13 13 95 31 5 157 1 1 159

19.40% 15.85% 16.58% 13.30% 7.04% 15.30% 6.25% 50.00% 15.23%

Gwrthod rhoi gwybodaeth 0 1 1 0 1 3 0 0 3

Heb ei ddatgan 0 1 7 1 1 10 6 1 17

Heb ei ddatgan 0 0 7 2 2 11 0 0 11

Cyfanswm anhysbys

0 2 15 3 4 24 6 1 31

0.00% 2.44% 2.62% 1.29% 5.63% 2.34% 37.50% 100.00% 2.97%

Gwyn 53 61 448 188 60 810 9 0 819

Gwyn arall 0 3 10 3 2 18 0 0 18

Gwyn Gwyddelig 1 3 5 8 0 17 0 0 17

Cyfanswm Gwyn/Gwyn Arall/Gwyn Gwyddelig

54 67 463 199 62 845 9 0 854

80.60% 81.71% 80.80% 85.41% 87.32% 82.36% 56.25% 0.00% 81.80%

Cyfanswm 67 82 573 233 71 1026 16 2 1,044

Ffigyrau cymharol ar gyfer  
staff BME, Mawrth 2017

13.56% 22.78% 15.61% 10.65% 7.25% 14.36% 0.00% Dim 14.49%

  Yn cynnwys staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro).
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Ethnigrwydd yn ôl gradd – 31 Mawrth 2018

Cefndir ethnig
Prentisiaid a  

5 a 6 7 ac 8 9, 10 ac 11

Cyfarwyddwr 
Cyfanswm Cyffredinol a 

12 a 13 14, 15 ac 16 niferoedd staff chyfarwyddwyr Heb ei raddio Cyfanswm

2 0 14 0 0 14

9 3 43 0 0 43

0 0 7 0 0 7

3 1 17 0 0 17

1 0 14 0 0 14

4 0 14 1 0 15

1 0 12 0 0 12

1 0 3 0 0 3

0 1 2 0 0 2

4 0 7 0 0 7

3 0 7 0 0 7

1 0 9 0 0 9

2 0 8 0 1 9

31 5 157 1 1 159

13.30% 7.04% 15.30% 6.25% 50.00% 15.23%

0 1 3 0 0 3

1 1 10 6 1 17

2 2 11 0 0 11

3 4 24 6 1 31

1.29% 5.63% 2.34% 37.50% 100.00% 2.97%

188 60 810 9 0 819

3 2 18 0 0 18

8 0 17 0 0 17

199 62 845 9 0 854

85.41% 87.32% 82.36% 56.25% 0.00% 81.80%

233 71 1026 16 2 1,044

10.65% 7.25% 14.36% 0.00% Dim 14.49%

Asiaidd Bangladeshaidd 4 2 6

Indiaidd Asiaidd 3 4 24

Asiaidd eraill 1 0 6

Pacistanaidd Asiaidd 0 2 11

Du Affricanaidd 1 3 9

Du Caribïaidd 3 1 6

Du arall 1 1 9

Tsieineaidd neu grŵp ethnig Tsieineaidd 
arall 0 0 2

Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd 0 0 1

Cymysg Gwyn a Du Caribïaidd 0 0 3

Cymysg Asiaidd Gwyn 0 0 4

Arall 0 0 8

Cefndir cymysg arall 0 0 6

Cyfanswm grŵp pobl dduon a lleiafrifoedd

13 13 95

19.40% 15.85% 16.58%

Gwrthod rhoi gwybodaeth 0 1 1

Heb ei ddatgan 0 1 7

Heb ei ddatgan 0 0 7

Cyfanswm anhysbys

0 2 15

0.00% 2.44% 2.62%

Gwyn 53 61 448

Gwyn arall 0 3 10

Gwyn Gwyddelig 1 3 5

Cyfanswm Gwyn/Gwyn Arall/Gwyn Gwyddelig

54 67 463

80.60% 81.71% 80.80%

Cyfanswm 67 82 573

Ffigyrau cymharol ar gyfer  
staff BME, Mawrth 2017

13.56% 22.78% 15.61%

  Yn cynnwys staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro).
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Ethnigrwydd yn ôl cyfarwyddiaeth – 31 Mawrth 2018

Cefndir ethnig
Cyfarwyddwr Cyffredinol  

a Swyddfa Breifat
Pobl Cyfreithiol Gweithrediadau Adnoddau

Strategaeth  
ac Effaith

Cyfanswm niferoedd 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

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Grŵp du a  
lleiafrifoedd

3 23.08% 10 31.25% 1 4.00% 124 15.37% 12 14.81% 9 10.47% 159 15.23%

Anhysbys 6 46.15% 1 3.13% 0 0.00% 15 1.86% 8 9.88% 1 1.16% 31 2.97%

Gwyn/Gwyn Arall/ 
Gwyn Gwyddelig

4 30.77% 21 65.63% 24 96.00% 668 82.78% 61 75.31% 76 88.37% 854 81.80%

Cyfanswm 13 1.25% 32 3.07% 25 2.39% 807 77.30% 81 7.76% 86 8.24% 1,044 100.00%

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

Sylwer bod Adnoddau Dynol yn adrodd i’r gyfarwyddiaeth Pobl, yn effeithiol o 8 Ionawr 2018. 

 
Daeth y gyfarwyddiaeth Newid a’r gyfarwyddiaeth Prif Swyddog Gweithredol a’r Comisiwn i ben o 8 Ionawr 2018  
pan wnaeth yr IPCC droi yn IOPC. Roedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r Gyfarwyddiaeth Swyddfa Breifat hefyd yn  
effeithiol o 8 Ionawr 2018. 

Ethnigrwydd yn ôl lleoliad – 31 Mawrth 
2018 

Cefndir ethnig Birmingham Caerdydd Croydon Holborn Cartref Sale Wakefield Warrington 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

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 %

Grŵp du a  
lleiafrifoedd 48 29.45% 9 7.14% 25 28.09% 57 21.59% 2 15.38% 13 5.99% 3 3.09% 2 2.67% 159 15.23%

Anhysbys 7 4.29% 4 3.17% 0 0.00% 13 4.92% 0 0.00% 3 1.38% 0 0.00% 4 5.33% 31 2.97%

Gwyn/Gwyn Arall/ 
Gwyn Gwyddelig 108 66.26% 113 89.68% 64 71.91% 194 73.48% 11 84.62% 201 92.63% 94 96.91% 69 92.00% 854 81.80%

Cyfanswm 163 100.00% 126 100.00% 89 100.00% 264 100.00% 13 100.00% 217 100.00% 97 100.00% 75 100.00% 1,044 100.00%

Data cymharol BME 
diwedd Mawrth 17 28.21% 5.31% 24.36% 20.45% 12.50% 7.19% 3.23% 2.15% 14.49%

 Yn cynnwys staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro).
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Ethnigrwydd yn ôl cyfarwyddiaeth – 31 Mawrth 2018

Cefndir ethnig
Cyfarwyddwr Cyffredinol  

a Swyddfa Breifat
Pobl Cyfreithiol Gweithrediadau Adnoddau

Strategaeth  
ac Effaith

Cyfanswm niferoedd 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

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Grŵp du a  
lleiafrifoedd

3 23.08% 10 31.25% 1 4.00% 124 15.37% 12 14.81% 9 10.47% 159 15.23%

Anhysbys 6 46.15% 1 3.13% 0 0.00% 15 1.86% 8 9.88% 1 1.16% 31 2.97%

Gwyn/Gwyn Arall/ 
Gwyn Gwyddelig

4 30.77% 21 65.63% 24 96.00% 668 82.78% 61 75.31% 76 88.37% 854 81.80%

Cyfanswm 13 1.25% 32 3.07% 25 2.39% 807 77.30% 81 7.76% 86 8.24% 1,044 100.00%

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

Sylwer bod Adnoddau Dynol yn adrodd i’r gyfarwyddiaeth Pobl, yn effeithiol o 8 Ionawr 2018. 

 
Daeth y gyfarwyddiaeth Newid a’r gyfarwyddiaeth Prif Swyddog Gweithredol a’r Comisiwn i ben o 8 Ionawr 2018  
pan wnaeth yr IPCC droi yn IOPC. Roedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r Gyfarwyddiaeth Swyddfa Breifat hefyd yn  
effeithiol o 8 Ionawr 2018. 

Ethnigrwydd yn ôl lleoliad – 31 Mawrth 
2018 

Cefndir ethnig Birmingham Caerdydd Croydon Holborn Cartref Sale Wakefield Warrington 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

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 %

Grŵp du a  
lleiafrifoedd 48 29.45% 9 7.14% 25 28.09% 57 21.59% 2 15.38% 13 5.99% 3 3.09% 2 2.67% 159 15.23%

Anhysbys 7 4.29% 4 3.17% 0 0.00% 13 4.92% 0 0.00% 3 1.38% 0 0.00% 4 5.33% 31 2.97%

Gwyn/Gwyn Arall/ 
Gwyn Gwyddelig 108 66.26% 113 89.68% 64 71.91% 194 73.48% 11 84.62% 201 92.63% 94 96.91% 69 92.00% 854 81.80%

Cyfanswm 163 100.00% 126 100.00% 89 100.00% 264 100.00% 13 100.00% 217 100.00% 97 100.00% 75 100.00% 1,044 100.00%

Data cymharol BME 
diwedd Mawrth 17 28.21% 5.31% 24.36% 20.45% 12.50% 7.19% 3.23% 2.15% 14.49%

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



> Adroddiad blynyddol a datganiad o gyfrifon 2017/18: Adroddiad atebolrwydd106

Rhyw yn ôl gradd – 31 Mawrth 2018

Rhyw
Prentisiaid  

5 a 6
7 ac 8 9, 10 ac 11 12 a 13 14, 15 ac 16

Cyfanswm niferoedd
staff

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol  

a chyfarwyddwyr
Heb ei raddio Cyfansymiau

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Benyw 46 68.66% 63 76.83% 354 61.78% 128 54.94% 34 47.89% 625 60.92% 8 50.00% 2 100.00% 635 60.82%

Gwryw 21 31.34% 19 23.17% 219 38.22% 105 45.06% 37 52.11% 401 39.08% 8 50.00% 0 0.00% 409 39.18%

Cyfanswm 67 100.00% 82 100.00% 573 100.00% 233 100.00% 71 100.00% 1026 100.00% 16 100.00% 2 100.00% 1,044 100.00%

Data  
cymharol 
menywod 
diwedd 
Mawrth 17 62.71% 75.95% 60.04% 59.26% 42.03% 60.04% 28.57% Dim 59.90%

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

Rhyw yn ôl cyfarwyddiaeth – 31 Mawrth 2018

Rhyw
Cyfarwyddwr Cyffredinol  

a Swyddfa Breifat
Pobl Cyfreithiol Gweithrediadau Adnoddau

Strategaeth  
ac Effaith

Cyfanswm     %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Benyw 9 69.23% 27 84.38% 18 72.00% 484 59.98% 42 51.85% 55 63.95% 635 60.82%

Gwryw 4 30.77% 5 15.63% 7 28.00% 323 40.02% 39 48.15% 31 36.05% 409 39.18%

Cyfanswm 13 100.00% 32 100.00% 25 100.00% 807 100.00% 81 100.00% 86 100.00% 1,044 100.00%

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

Sylwer bod Adnoddau Dynol yn adrodd i’r gyfarwyddiaeth Pobl, yn effeithiol o 8 Ionawr 2018.  
Daeth y gyfarwyddiaeth Newid a’r gyfarwyddiaeth Prif Swyddog Gweithredol a’r Comisiwn i ben o  
8 Ionawr 2018 pan wnaeth yr IPCC droi yn IOPC.  

Roedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r Gyfarwyddiaeth Swyddfa Breifat hefyd yn effeithiol o 8 Ionawr 2018. 
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Rhyw yn ôl gradd – 31 Mawrth 2018

Rhyw
Prentisiaid  

5 a 6
7 ac 8 9, 10 ac 11 12 a 13 14, 15 ac 16

Cyfanswm niferoedd
staff

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol  

a chyfarwyddwyr
Heb ei raddio Cyfansymiau

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Benyw 46 68.66% 63 76.83% 354 61.78% 128 54.94% 34 47.89% 625 60.92% 8 50.00% 2 100.00% 635 60.82%

Gwryw 21 31.34% 19 23.17% 219 38.22% 105 45.06% 37 52.11% 401 39.08% 8 50.00% 0 0.00% 409 39.18%

Cyfanswm 67 100.00% 82 100.00% 573 100.00% 233 100.00% 71 100.00% 1026 100.00% 16 100.00% 2 100.00% 1,044 100.00%

Data  
cymharol 
menywod 
diwedd 
Mawrth 17 62.71% 75.95% 60.04% 59.26% 42.03% 60.04% 28.57% Dim 59.90%

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

Rhyw yn ôl cyfarwyddiaeth – 31 Mawrth 2018

Rhyw
Cyfarwyddwr Cyffredinol  

a Swyddfa Breifat
Pobl Cyfreithiol Gweithrediadau Adnoddau

Strategaeth  
ac Effaith

Cyfanswm     %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Nifer  
y staff Staff %

Benyw 9 69.23% 27 84.38% 18 72.00% 484 59.98% 42 51.85% 55 63.95% 635 60.82%

Gwryw 4 30.77% 5 15.63% 7 28.00% 323 40.02% 39 48.15% 31 36.05% 409 39.18%

Cyfanswm 13 100.00% 32 100.00% 25 100.00% 807 100.00% 81 100.00% 86 100.00% 1,044 100.00%

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

Sylwer bod Adnoddau Dynol yn adrodd i’r gyfarwyddiaeth Pobl, yn effeithiol o 8 Ionawr 2018.  
Daeth y gyfarwyddiaeth Newid a’r gyfarwyddiaeth Prif Swyddog Gweithredol a’r Comisiwn i ben o  
8 Ionawr 2018 pan wnaeth yr IPCC droi yn IOPC.  

Roedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r Gyfarwyddiaeth Swyddfa Breifat hefyd yn effeithiol o 8 Ionawr 2018. 
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Oedran yn ôl gradd – 31 Mawrth 2018

Categori  
oedran

Prentisiaid  
5 a 6

7 ac 8 9, 10 ac 11 12 a 13 14, 15 ac 16
Cyfanswm  

niferoedd staff

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol  

a chyfarwyddwyr
Heb ei raddio Cyfanswm

Nifer  
y staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

16 i 19 6 8.96% 2 2.44% 2 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.96%

20 i 24 27 40.30% 10 12.20% 34 5.93% 1 0.43% 0 0.00% 72 7.02% 0 0.00% 0 0.00% 72 6.90%

25 i 29 7 10.45% 18 21.95% 124 21.64% 24 10.30% 1 1.41% 174 16.96% 0 0.00% 0 0.00% 174 16.67%

30 i 34 8 11.94% 13 15.85% 102 17.80% 43 18.45% 1 1.41% 167 16.28% 0 0.00% 0 0.00% 167 16.00%

35 i 39 4 5.97% 15 18.29% 102 17.80% 53 22.75% 20 28.17% 194 18.91% 0 0.00% 0 0.00% 194 18.58%

40 i 44 2 2.99% 7 8.54% 48 8.38% 26 11.16% 12 16.90% 95 9.26% 2 12.50% 0 0.00% 97 9.29%

45 i 49 1 1.49% 6 7.32% 46 8.03% 32 13.73% 12 16.90% 97 9.45% 3 18.75% 0 0.00% 100 9.58%

50 i 54 5 7.46% 6 7.32% 54 9.42% 34 14.59% 11 15.49% 110 10.72% 4 25.00% 0 0.00% 114 10.92%

55 i 59 3 4.48% 4 4.88% 46 8.03% 13 5.58% 11 15.49% 77 7.50% 5 31.25% 1 6.25% 83 7.95%

60 i 64 2 2.99% 0 0.00% 14 2.44% 7 3.00% 1 1.41% 24 2.34% 1 6.25% 0 0.00% 25 2.39%

Dros 65 2 2.99% 1 1.22% 1 0.17% 0 0.00% 1 1.41% 5 0.49% 1 6.25% 0 0.00% 6 0.57%

Anniffiniedig 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.49% 1 1.49% 0 0.00% 1 6.25% 2 0.19%

Cyfanswm 67 100.00% 82 100.00% 573 100.00% 233 100.00% 71 100.00% 1026 100.00% 16 100.00% 2 0.00% 1,044 100.00%

Rhyw yn ôl lleoliad – 31 Mawrth 2018

Rhyw
Birmingham Caerdydd Croydon Holborn Cartref Sale Wakefield Warrington

Cyfan-
swm

    %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Benyw 103 63.19% 77 61.11% 54 60.67% 165 62.50% 12 92.31% 131 60.37% 53 54.64% 40 53.33% 635 60.82%

Gwryw 60 36.81% 49 38.89% 35 39.33% 99 37.50% 1 7.69% 86 39.63% 44 45.36% 35 46.67% 409 39.18%

Cyfanswm 163 100.00% 126 100.00% 89 100.00% 264 100.00% 13 100.00% 217 100.00% 97 100.00% 75 100.00% 1,044 100.00%

Data  
cymharol 
menywod 
diwedd Maw-
rth 17 59.62% 60.18% 57.69% 60.23% 87.50% 58.68% 59.14% 59.14% 59.90%

Yn cynnwys staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro).
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Oedran yn ôl gradd – 31 Mawrth 2018

Categori  
oedran

Prentisiaid  
5 a 6

7 ac 8 9, 10 ac 11 12 a 13 14, 15 ac 16
Cyfanswm  

niferoedd staff

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol  

a chyfarwyddwyr
Heb ei raddio Cyfanswm

Nifer  
y staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

16 i 19 6 8.96% 2 2.44% 2 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.96%

20 i 24 27 40.30% 10 12.20% 34 5.93% 1 0.43% 0 0.00% 72 7.02% 0 0.00% 0 0.00% 72 6.90%

25 i 29 7 10.45% 18 21.95% 124 21.64% 24 10.30% 1 1.41% 174 16.96% 0 0.00% 0 0.00% 174 16.67%

30 i 34 8 11.94% 13 15.85% 102 17.80% 43 18.45% 1 1.41% 167 16.28% 0 0.00% 0 0.00% 167 16.00%

35 i 39 4 5.97% 15 18.29% 102 17.80% 53 22.75% 20 28.17% 194 18.91% 0 0.00% 0 0.00% 194 18.58%

40 i 44 2 2.99% 7 8.54% 48 8.38% 26 11.16% 12 16.90% 95 9.26% 2 12.50% 0 0.00% 97 9.29%

45 i 49 1 1.49% 6 7.32% 46 8.03% 32 13.73% 12 16.90% 97 9.45% 3 18.75% 0 0.00% 100 9.58%

50 i 54 5 7.46% 6 7.32% 54 9.42% 34 14.59% 11 15.49% 110 10.72% 4 25.00% 0 0.00% 114 10.92%

55 i 59 3 4.48% 4 4.88% 46 8.03% 13 5.58% 11 15.49% 77 7.50% 5 31.25% 1 6.25% 83 7.95%

60 i 64 2 2.99% 0 0.00% 14 2.44% 7 3.00% 1 1.41% 24 2.34% 1 6.25% 0 0.00% 25 2.39%

Dros 65 2 2.99% 1 1.22% 1 0.17% 0 0.00% 1 1.41% 5 0.49% 1 6.25% 0 0.00% 6 0.57%

Anniffiniedig 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.49% 1 1.49% 0 0.00% 1 6.25% 2 0.19%

Cyfanswm 67 100.00% 82 100.00% 573 100.00% 233 100.00% 71 100.00% 1026 100.00% 16 100.00% 2 0.00% 1,044 100.00%

Rhyw yn ôl lleoliad – 31 Mawrth 2018

Rhyw
Birmingham Caerdydd Croydon Holborn Cartref Sale Wakefield Warrington

Cyfan-
swm

    %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Nifer y 
staff Staff %

Benyw 103 63.19% 77 61.11% 54 60.67% 165 62.50% 12 92.31% 131 60.37% 53 54.64% 40 53.33% 635 60.82%

Gwryw 60 36.81% 49 38.89% 35 39.33% 99 37.50% 1 7.69% 86 39.63% 44 45.36% 35 46.67% 409 39.18%

Cyfanswm 163 100.00% 126 100.00% 89 100.00% 264 100.00% 13 100.00% 217 100.00% 97 100.00% 75 100.00% 1,044 100.00%

Data  
cymharol 
menywod 
diwedd Maw-
rth 17 59.62% 60.18% 57.69% 60.23% 87.50% 58.68% 59.14% 59.14% 59.90%

Yn cynnwys staff ar secondiad i mewn ac allan (ac eithrio staff asiantaeth dros dro).
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 Oedran yn ôl cyfarwyddiaeth – 31 Mawrth 2018

Categori  
oedran

Cyfarwyddwr Cyffredinol  
a Swyddfa Breifat

Pobl Cyfreithiol Gweithrediadau Adnoddau
Strategaeth  
ac Effaith

Cyfanswm  
niferoedd 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

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

16 i 19 0 0.00% 1 3.13% 1 4.00% 7 0.87% 1 1.23% 0 0.00% 10 0.96%

20 i 24 0 0.00% 2 6.25% 2 8.00% 59 7.31% 6 7.41% 3 3.49% 72 6.90%

25 i 29 1 7.69% 8 25.00% 0 0.00% 142 17.60% 6 7.41% 17 19.77% 174 16.67%

30 i 34 0 0.00% 5 15.63% 3 12.00% 138 17.10% 9 11.11% 12 13.95% 167 16.00%

35 i 39 2 15.38% 9 28.13% 9 36.00% 132 16.36% 16 19.75% 26 30.23% 194 18.58%

40 i 44 1 7.69% 2 6.25% 4 16.00% 66 8.18% 7 8.64% 17 19.77% 97 9.29%

45 i 49 1 7.69% 4 12.50% 1 4.00% 71 8.80% 19 23.46% 4 4.65% 100 9.58%

50 i 54 3 23.08% 0 0.00% 4 16.00% 94 11.65% 7 8.64% 6 6.98% 114 10.92%

55 i 59 3 23.08% 1 3.13% 1 4.00% 72 8.92% 5 6.17% 1 1.16% 83 7.95%

60 i 64 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 21 2.60% 3 3.70% 0 0.00% 25 2.39%

Dros 65 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.50% 1 1.23% 0 0.00% 6 0.57%

Anniffiniedig 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 1 1.23% 0 0.00% 2 0.19%

Cyfanswm 13 100.00% 32 100.00% 25 100.00% 807 100.00% 81 100.00% 86 100.00% 1,044 100.00%

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

Sylwer bod Adnoddau Dynol yn adrodd i’r gyfarwyddiaeth Pobl, yn effeithiol o 8 Ionawr 2018.

Daeth y gyfarwyddiaeth Newid a’r gyfarwyddiaeth Prif Swyddog Gweithredol a’r Comisiwn i ben o 8 Ionawr 2018 
pan wnaeth yr IPCC droi yn IOPC. Roedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r Gyfarwyddiaeth Swyddfa Breifat hefyd  
yn effeithiol o 8 Ionawr 2018. 
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 Oedran yn ôl cyfarwyddiaeth – 31 Mawrth 2018

Categori  
oedran

Cyfarwyddwr Cyffredinol  
a Swyddfa Breifat

Pobl Cyfreithiol Gweithrediadau Adnoddau
Strategaeth  
ac Effaith

Cyfanswm  
niferoedd 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

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

Nifer  
y staff

% Nifer  
y staff

16 i 19 0 0.00% 1 3.13% 1 4.00% 7 0.87% 1 1.23% 0 0.00% 10 0.96%

20 i 24 0 0.00% 2 6.25% 2 8.00% 59 7.31% 6 7.41% 3 3.49% 72 6.90%

25 i 29 1 7.69% 8 25.00% 0 0.00% 142 17.60% 6 7.41% 17 19.77% 174 16.67%

30 i 34 0 0.00% 5 15.63% 3 12.00% 138 17.10% 9 11.11% 12 13.95% 167 16.00%

35 i 39 2 15.38% 9 28.13% 9 36.00% 132 16.36% 16 19.75% 26 30.23% 194 18.58%

40 i 44 1 7.69% 2 6.25% 4 16.00% 66 8.18% 7 8.64% 17 19.77% 97 9.29%

45 i 49 1 7.69% 4 12.50% 1 4.00% 71 8.80% 19 23.46% 4 4.65% 100 9.58%

50 i 54 3 23.08% 0 0.00% 4 16.00% 94 11.65% 7 8.64% 6 6.98% 114 10.92%

55 i 59 3 23.08% 1 3.13% 1 4.00% 72 8.92% 5 6.17% 1 1.16% 83 7.95%

60 i 64 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 21 2.60% 3 3.70% 0 0.00% 25 2.39%

Dros 65 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.50% 1 1.23% 0 0.00% 6 0.57%

Anniffiniedig 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 1 1.23% 0 0.00% 2 0.19%

Cyfanswm 13 100.00% 32 100.00% 25 100.00% 807 100.00% 81 100.00% 86 100.00% 1,044 100.00%

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

Sylwer bod Adnoddau Dynol yn adrodd i’r gyfarwyddiaeth Pobl, yn effeithiol o 8 Ionawr 2018.

Daeth y gyfarwyddiaeth Newid a’r gyfarwyddiaeth Prif Swyddog Gweithredol a’r Comisiwn i ben o 8 Ionawr 2018 
pan wnaeth yr IPCC droi yn IOPC. Roedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r Gyfarwyddiaeth Swyddfa Breifat hefyd  
yn effeithiol o 8 Ionawr 2018. 
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 Gadawyr yn ôl cefndir ethnig fesul gradd 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018

Cefndir ethnig
Prentisiaid  

5 a 6
7 ac 8 9, 10 ac 11 12 a 13 14, 15 ac 16 Cyfanswm Comisiynydd Cyfarwyddwr Heb ei raddio 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

Nifer 
wedi 

gadael
% wedi 
gadael

Nifer 
wedi 

gadael
% wedi 
gadael

Nifer 
wedi 

gadael
% wedi 
gadael

Nifer y 
staff Staff %

Nifer 
wedi 

gadael
% wedi 
gadael

Asiaidd Bangladeshaidd 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52%

Indiaidd Asiaidd 1 7.69% 2 15.38% 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.08%

Asiaidd eraill 0 0.00% 1 7.69% 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.56%

Pacistanaidd Asiaidd 1 7.69% 0 0.00% 4 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.60%

Du Affricanaidd 1 7.69% 2 15.38% 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.86% 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.13%

Du Caribïaidd 0 0.00% 1 7.69% 2 1.75% 1 3.70% 0 0.00% 4 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.08%

Du arall 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04%

Tsieineaidd neu grŵp  
ethnig Tsieineaidd arall 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Cymysg Gwyn a  
Du Caribïaidd 0 0.00% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52%

Cymysg Asiaidd Gwyn 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Arall 1 7.69% 0 0.00% 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.56%

Cefndir cymysg arall 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 0.52%

Gwyn 5 38.46% 6 46.15% 68 59.65% 19 70.37% 8 100.00% 106 60.57% 5 50.00% 3 100.00% 0 0.00% 114 59.38%

Gwyn Gwyddelig 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52%

Gwyn arall 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52%

Anhysbys 4 30.77% 0 0.00% 31 27.19% 5 18.52% 0 0.00% 40 22.86% 3 30.00% 0 0.00% 3 75.00% 46 23.96%

Cyfanswm 13 100.00% 13 100.00% 114 100.00% 27 100.00% 8 100.00% 175 100.00% 10 100.00% 3 100.00% 4 100.00% 192 100.00%

Nid yw'n cynnwys gweithwyr asiantaeth dros dro (yn cynnwys gweithwyr tymor penodol a gadawyr heb fod yn wirfoddol).
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 Gadawyr yn ôl cefndir ethnig fesul gradd 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018

Cefndir ethnig
Prentisiaid  

5 a 6
7 ac 8 9, 10 ac 11 12 a 13 14, 15 ac 16 Cyfanswm Comisiynydd Cyfarwyddwr Heb ei raddio 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

Nifer 
wedi 

gadael
% wedi 
gadael

Nifer 
wedi 

gadael
% wedi 
gadael

Nifer 
wedi 

gadael
% wedi 
gadael

Nifer y 
staff Staff %

Nifer 
wedi 

gadael
% wedi 
gadael

Asiaidd Bangladeshaidd 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52%

Indiaidd Asiaidd 1 7.69% 2 15.38% 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.08%

Asiaidd eraill 0 0.00% 1 7.69% 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.56%

Pacistanaidd Asiaidd 1 7.69% 0 0.00% 4 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.60%

Du Affricanaidd 1 7.69% 2 15.38% 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.86% 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.13%

Du Caribïaidd 0 0.00% 1 7.69% 2 1.75% 1 3.70% 0 0.00% 4 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.08%

Du arall 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04%

Tsieineaidd neu grŵp  
ethnig Tsieineaidd arall 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Cymysg Gwyn a  
Du Caribïaidd 0 0.00% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52%

Cymysg Asiaidd Gwyn 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Arall 1 7.69% 0 0.00% 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.56%

Cefndir cymysg arall 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 0.52%

Gwyn 5 38.46% 6 46.15% 68 59.65% 19 70.37% 8 100.00% 106 60.57% 5 50.00% 3 100.00% 0 0.00% 114 59.38%

Gwyn Gwyddelig 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52%

Gwyn arall 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52%

Anhysbys 4 30.77% 0 0.00% 31 27.19% 5 18.52% 0 0.00% 40 22.86% 3 30.00% 0 0.00% 3 75.00% 46 23.96%

Cyfanswm 13 100.00% 13 100.00% 114 100.00% 27 100.00% 8 100.00% 175 100.00% 10 100.00% 3 100.00% 4 100.00% 192 100.00%

Nid yw'n cynnwys gweithwyr asiantaeth dros dro (yn cynnwys gweithwyr tymor penodol a gadawyr heb fod yn wirfoddol).
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Rheoli perfformiad – achosion disgyblu, cwyno a gallu ffurfiol agorwyd 1 Ebrill 2017–31 Mawrth 2018

Disgyblu Cwyno Gallu

Nifer
% o'r cy-

fanswm Nifer
% o'r cy-

fanswm Nifer
% o'r cy-

fanswm

Gwyn/Gwyn  
arall/Gwyn Gwyd-
delig 8 67% 22 69% 1 0%

Pobl Dduon a 
Lleiafrifoedd Eth-
nig [BME] 4 33% 9 28% 0 0%

Anhysbys 0 0% 1 3% 0 0%

Cyfanswm 12 100% 32 100% 1 0%

Gwryw 7 58% 10 31% 0 0%

Benyw 5 42% 22 69% 1 0%

Cyfanswm 12 100% 32 100% 1 0%

Ein staff yn ôl cefndir gyrfa – 31 Mawrth 2018

Teitl swydd

Cyfanswm 
niferoedd 

staff

Cyn-
swyddog 

heddlu* %

Cyn-
weithiwr 

sifil i’r 
heddlu* %

Y ddau 
fath o gyn 

weithiwr 
heddlu %

Ymchwilydd 338 70 21% 38 11% 13 4%

Arweinydd tîm 
gweithrediadau/dirprwy 
uwch ymchwilydd 65 19 29% 1 2% 1 2%

Rheolwr gweithrediadau/
uwch ymchwilydd 22 8 36% 1 5% 1 5%

Gwaith Achos 
Gweithrediadau a Chyswllt 
ac Asesu 121 5 4% 6 5% 1 1%

Arall 498 29 6% 50 10% 7 1%

Cyfanswm niferoedd staff 1,044 131 13% 96 9% 23 2%

*Nid yw ffigyrau cyn-swyddogion heddlu yn cynnwys staff a oedd yn gyn-swyddogion heddlu a  
chyn-swyddogion sifil yr heddlu

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

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

Mae Cysylltu ac Asesu yn cynnwys Uned Asesu, Cyswllt ac Asesu a’r Ganolfan Gyswllt.
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Ein staff yn ôl cefndir gyrfaol a chyfarwyddiaeth – 31 Mawrth 2018

Cyfarwyddiaeth

Cyfan-
swm 
staff

Cyn-swyd-
dog heddlu* %

Cyn-weithi-
wr sifil i’r 

heddlu* %

Cyn-swy-
ddogion a 
gweithwyr 

sifil %

Adnoddau 81 1 1.2% 5 6.2% 0 0.0%

Gwaith Achos Gwei-
thrediadau 121 5 4.1% 6 5.0% 1 0.8%

Cyfarwyddwr Cyffred-
inol a Swyddfa Breifat 13 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0%

Pobl 32 0 0.0% 2 6.3% 0 0.0%

Gweithrediadau  
Hillsborough 68 20 29.4% 8 11.8% 4 5.9%

Gweithrediadau 618 103 16.7% 64 10.4% 18 2.9%

Strategaeth ac Effaith 86 1 1.2% 10 11.6% 0 0.0%

Cyfreithiol 25 0 0.0% 1 4.0% 0 0.0%

Cyfanswm niferoedd 
staff 1,044 131 12.5% 96 9.2% 23 2.2%

*Nid yw ffigyrau cyn-swyddogion heddlu yn cynnwys staff a oedd yn gyn-swyddogion heddlu a  
chyn-swyddogion sifil yr heddlu

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

Dechreuwyr o’r newydd – 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018

Cyfan-
swm BME % BME Benyw % Benyw

Cyn swy-
ddogion 

heddlu

% Cyn swy-
ddogion  

heddlu

Staff ymchwiliadau 84 17 20% 45 54% 34 40%

Gweithrediadau 160 30 19% 92 58% 54 34%

Yr IOPC i gyd 207 43 21% 124 60% 58 28%

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

Sylwer ar gyfer y ffigyrau uchod: mae’r IOPC i gyd yn cynnwys Gweithrediadau.  
Mae gweithrediadau yn cynnwys staff Ymchwilio.
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Tabl 6 Mae’r tabl hwn yn dangos y nifer o swyddi oddi ar y gyflogres o 31 Mawrth 2018, am 
fwy na £245 y dydd ac sy’n parhau am fwy na chwe mis.

Nifer y swyddi oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2018

Math o swyddi Nifer

Y swyddi sydd wedi bodoli ers llai na blwyddyn ar adeg yr adroddiad 5

Y swyddi sydd wedi bodoli ers rhwng blwyddyn a dwy flynedd ar adeg  
yr adroddiad 1

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

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

Swyddi sydd wedi bodoli am bedair neu fwy o flynyddoedd ar adeg yr adroddiad -

Cyfanswm y swyddi oddi ar y gyflogres 6

Swyddi lle derbyniwyd sicrwydd o dreth incwm ac ymrwymiadau yswiriant cenedla-
ethol 6

Swyddi lle na dderbyniwyd sicrwydd o dreth incwm ac ymrwymiadau yswiriant 
cenedlaethol -

Gwybodaeth am gyfleuster amser undebau llafur

Mae Rheoliadau Undebau Llafur (Gofynion Cyhoeddi Cyfleuster Amser) 2017 yn ei gwneud 
yn ofynnol i’r IOPC gyhoeddi’r pedwar tabl canlynol:

Tabl 1: swyddogion undeb perthnasol 

Cyfanswm y nifer o weithwyr oedd yn swyddogion  
undeb yn ystod 2017/18

Nifer o weithwyr amser llawn  
cyfatebol

15 11.4
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Tabl 2: canran o amser a dreuliwyd ar amser cyfleuster 

Canran o amser Nifer o weithwyr

0  1,029

1–50  15

51–99  -

100  -

Tabl 3: canran o’r bil cyflog a wariwyd ar amser cyfleuster £000

Cyfanswm cost amser cyfleuster  88

Cyfanswm y bil cyflog  49,395

Canran cyfanswm y bil cyflog a wariwyd ar  
amser cyfleuster  0.18%

cyfrifwyd fel: (cyfanswm cost amser cyfleuster ÷ cyfanswm  
bil cyflog) x 100

Tabl 4: gweithgareddau undebau llafur gyda thâl 

Fel canran o gyfanswm yr oriau cyfleuster amser gyda 
thâl, faint o oriau a dreuliwyd gan y gweithwyr oedd yn 
swyddogion undeb yn ystod 2017/18 ar weithgareddau’r 
undeb gyda thâl

-

Amser a dreuliwyd ar weithgareddau undebau llafur fel  
canran o gyfanswm yr oriau cyfleuster amser gyda thâl

 -

cyfrifwyd fel: (cyfanswm yr oriau a dreuliwyd ar 
weithgareddau undebau llafur gyda thâl gan y swyddogion 
undeb perthnasol yn ystod y cyfnod perthnasol ÷ cyfanswm 
yr oriau amser cyfleuster gyda thâl) x 100
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Gwariant ar y defnydd o ymgynghorwyr 

Nid oedd unrhyw wariant ar ymgynghorwyr yn ystod y cyfnod dan sylw  
(2016/17: dim).

Gweithwyr achlysurol

Mae’r IOPC yn defnyddio gweithwyr achlysurol yn unol â phroses reoli gadarn a osodir gan y 
Swyddfa Gartref. Rhoddir adroddiad ar y gwariant bob mis i’r Bwrdd Rheoli i graffu arno a’i 
adolygu. 

Mae’r rhan fwyaf o’n gweithwyr achlysurol yn cael eu defnyddio ar gyfer ein hymchwiliad 
Hillsborough oherwydd bod arnom angen adnodd medrus hyblyg ar wahanol gyfnodau yn yr 
ymchwiliad. 

Costau gweithwyr achlysurol

2017/18

£’000

2016/17

£’000

Hillsborough 1,740 3,727

Cyfarwyddiaethau eraill 1,544 1,495

Cyfanswm 3,284 5,222

Swyddi oddi ar y gyflogres

Ni thalwyd i gomisiynwyr yr IPCC na chyfarwyddwyr yr IOPC drwy daliadau i gwmni 
cyfyngedig na thrydydd parti yn lle cyflog. Telir i’r holl gomisiynwyr a chyfarwyddwyr drwy 
gyflogres yr IOPC, heblaw am y cyn Brif Weithredwraig a oedd ar secondiad o'r Adran 
Addysg. 
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Atebolrwydd seneddol  
ac adroddiad archwiliad

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 2017/18 yw £50,000 (roedd y ffi 
archwilio yn 2016/17 yn £47,000). Ni wnaeth 
yr NAO ymgymryd ag unrhyw waith nad 
oedd yn waith archwilio.

Ar 1 Ebrill 2015, penodwyd Uned Archwilio 
Mewnol y Swyddfa Gartref (HO IAU) i gynnig 
gwasanaethau archwilio mewnol i’r IPCC. 
Daeth yr HO IAU wedyn yn rhan o Asiantaeth 
Archwilio Mewnol y Llywodraeth (GIAA). Ar 1 
Ebrill 2018, penodwyd GIAA gennym i barhau 
i ddarparu gwasanaethau i’r IOPC.

Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd
Dim.

Cysondeb y gwariant
Archwiliwyd yr adran hon. 
Nid oes unrhyw faterion rheoleidd-dra i roi 
adroddiad arnynt.

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

Rhoddion
Archwiliwyd yr adran hon. 
Ni roddwyd unrhyw roddion.

Ffioedd a thaliadau
Archwiliwyd yr adran hon.

Derbyniodd yr IOPC 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 IOPC am incwm gan gyrff 
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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

2017/18

Incwm 
£’000

2017/18

Costau 
£’000

2017/18

(Diffyg) 
£’000

2016/17 
Incwm
£’000

 2016/17 

Costau 
£’000

 2016/17 

(Diffyg) 
£’000 

Incwm CThEM 18 (18) -  17 (17) -  

Incwm Swyddfa Gartref 7 (7) -  22 (22) -  

Is-gyfanswm

Incwm o weithgareddau 25 (25) -  39 (39) -  

Incwm amrywiol 22 (22) -  15 (15) -  

Cyfanswm 47 (47) -  54 (54) -  

Rhwymedigaethau wrth gefn heb fod wrth law
Archwiliwyd yr adran hon. 
2017/18: dim (2016/17: dim).

Michael Lockwood
Cyfarwyddwr Cyffredinol a Swyddog Cyfrifyddu
3 Gorffennaf 2018
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Tystysgrif ac adroddiad y Rheolwr  
ac Archwilydd Cyffredinol i  
Dai’r Senedd

Barn ar ddatganiadau ariannol

Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau 
ariannol Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr 
Heddlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Mawrth 2018 o dan Ddeddf Diwygio’r 
Heddlu 2002. Mae’r datganiadau ariannol 
yn cynnwys: y datganiad o wariant net 
cynhwysfawr, datganiad sefyllfa ariannol, 
llif arian, newidiadau yn ecwiti trethdalwyr; 
a’r nodiadau cysylltiedig, gan gynnwys y 
polisïau cyfrifyddu arwyddocaol. 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’r datgeliadau 
Atebolrwydd Seneddol a ddisgrifir yn yr 
adroddiad hwnnw fel gwybodaeth  
a archwiliwyd.

Yn fy marn i:
 
• mae’r datganiadau ariannol yn rhoi 

darlun cywir a theg o stad materion 
Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr 
Heddlu fel yr oeddynt ar 31 Mawrth 
2018 a’r gwariant net am y flwyddyn a 
ddaeth i ben bryd hynny; ac

• mae’r datganiadau ariannol wedi 
eu paratoi yn briodol yn unol â 
Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 a 
chyfarwyddiadau’r Ysgrifennydd 
Gwladol a gyhoeddwyd dani.

Barn ar reoleidd-dra

Yn fy marn i, mae’r gwariant a’r incwm 
a gofnodwyd yn y datganiadau ariannol 
ymhob ffordd berthnasol, wedi eu defnyddio 
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.



> Adroddiad blynyddol a datganiad o gyfrifon 2017/18: Adroddiad atebolrwydd122

Sail y farn

Cynhaliais fy archwiliad yn unol â’r Safonau 
Archwilio Rhyngwladol (ISAs) (UK) a Nodyn 
Ymarfer 10 ‘Archwilio Datganiadau Ariannol 
Endidau’r Sector Cyhoeddus yn y Deyrnas 
Unedig’. Disgrifir fy nghyfrifoldebau dan 
y safonau hynny ymhellach yn yr adran 
cyfrifoldeb yr Archwiliwr am archwilio’r 
datganiadau ariannol ar fy nhystysgrif. 
Mae’r safonau hynny yn gofyn i mi a’m staff 
gydymffurfio â Safon Moesegol Diwygiedig 
2016 y Cyngor Adrodd Ariannol. Rwyf yn 
annibynnol oddi ar Swyddfa Annibynnol 
Ymddygiad yr Heddlu yn unol â’r gofynion 
moesegol sy’n berthnasol i’m harchwiliad a’r 
datganiadau ariannol yn y Deyrnas Unedig. 
Mae fy staff a minnau wedi cyflawni ein 
cyfrifoldebau moesegol yn unol â’r gofynion 
hyn. Credaf bod y dystiolaeth archwilio yr 
wyf wedi ei chael yn ddigonol ac yn briodol i 
roi sail ar gyfer fy marn.
 

Cyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu am 
y datganiadau ariannol 

Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiad 
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. 

Cyfrifoldebau’r archwiliwr am yr 
archwiliad o’r datganiadau ariannol

Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac 
adrodd yn ôl ar y datganiadau ariannol yn 
unol â Deddf Diwygio’r Heddlu 2002.

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 sicrwydd 
rhesymol yn sicrwydd ar lefel uchel, ond nid 
yw’n warant y bydd archwiliad a gynhelir 
yn ôl ISAs (UK) yn canfod camddatganiad 
perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall 
camddatganiadau ddeillio o dwyll neu 
gamgymeriad ac fe’u hystyrir yn berthnasol, 
os gallant, yn unigol neu ar y cyd, gael eu 
disgwyl i ddylanwadu ar benderfyniadau 
economaidd defnyddwyr a wnaed ar sail  
y datganiadau ariannol hyn.

Fel rhan o archwiliad yn unol ag ISAs (UK), 
rwyf yn arfer barn broffesiynol ac yn cadw 
amheuaeth broffesiynol trwy gydol yr 
archwiliad. Rwyf hefyd yn:

• dynodi ac asesu’r risg o 
gamddatganiadau perthnasol yn 
y datganiadau ariannol, boed trwy 
dwyll neu gamgymeriad, yn dylunio 
a chyflawni gweithdrefnau archwilio 
sy’n ymateb i’r risgiau hynny, ac yn 
cael tystiolaeth archwilio sy’n ddigonol 
a phriodol i roi sail ar gyfer fy marn. 
Mae’r risg o beidio â darganfod 
camddatganiadau perthnasol sy’n deillio 
o dwyll yn uwch nag ar gyfer rhai yn 
deillio o gamgymeriad, gan y gall twyll 
olygu bod cydgynllwynio, ffugio, gadael 
allan yn fwriadol, cam-ddisgrifio, neu 
oresgyn dulliau rheoli mewnol.

• cael dealltwriaeth o ddulliau rheoli 
mewnol sy’n berthnasol i’r archwiliad er 
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mwyn dylunio gweithdrefnau archwilio 
sy’n addas dan yr amgylchiadau, ond 
nid ar gyfer y diben o fynegi barn ar 
effeithiolrwydd dulliau rheoli mewnol 
Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr 
Heddlu.

• gwerthuso pa mor addas yw’r polisïau 
cyfrifyddu a pha mor rhesymol yw’r 
amcangyfrifon cyfrifo a’r datgeliadau 
cysylltiedig a wnaed gan y rheolwyr.

• llunio casgliad ar ba mor briodol yw 
defnydd y rheolwyr o’r sail cwmni sy’n 
parhau o ran cyfrifyddu ac, ar sail y 
dystiolaeth a gafwyd wrth archwilio, a 
oes ansicrwydd perthnasol yn bodoli am 
y digwyddiadau neu amodau a all fwrw 
amheuaeth sylweddol am allu Swyddfa 
Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu i 
barhau fel cwmni. Os byddaf yn dod i’r 
casgliad bod ansicrwydd perthnasol yn 
bodoli, mae’n ofynnol i mi dynnu sylw yn 
fy adroddiad archwilio at y datgeliadau 
cysylltiedig yn y datganiadau ariannol 
neu, os bydd y datgeliadau hynny 
yn annigonol, i addasu fy marn. Mae 
fy nghasgliadau yn seiliedig ar y 
dystiolaeth archwilio a gafwyd hyd at 
ddyddiad fy adroddiad archwilydd. Ond, 
gall digwyddiadau neu amodau yn y 
dyfodol beri i’r endid beidio â pharhau 
fel cwmni sy’n parhau.

• gwerthuso cyflwyniad, strwythur a 
chynnwys y datganiadau ariannol, 
gan gynnwys y datgeliadau, ac a 
yw’r datganiadau ariannol cryno yn 
cynrychioli’r trafodion sydd tu ôl iddynt 
a’r digwyddiadau mewn modd sy’n 
cyflawni cyflwyniad teg. 

Rwyf yn cyfathrebu gyda’r rhai sydd â 
chyfrifoldeb am lywodraethu parthed, 
ymhlith materion eraill, y cwmpas a’r 
amseriad a fwriedir ar gyfer yr archwiliad a 
chanfyddiadau arwyddocaol yr archwiliad, 
gan gynnwys unrhyw ddiffygion sylweddol 
yn y rheolaeth fewnol yr wyf yn eu dynodi yn 
ystod fy archwiliad.

Yn ychwanegol, mae’n ofynnol arnaf gael 
tystiolaeth ddigonol i roi sicrwydd rhesymol 
bod yr incwm a’r gwariant yr adroddwyd 
arnynt yn y datganiadau ariannol wedi cael 
eu cymhwyso i’r pwrpasau a fwriadwyd 
gan y Senedd a bod y trafodion ariannol yn 
cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu rheoli.
 

Gwybodaeth arall

Y Swyddog Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am y 
wybodaeth arall. Mae’r wybodaeth arall yn 
cynnwys gwybodaeth sydd yn yr adroddiad 
blynyddol, heblaw’r rhannu o’r Adroddiad 
Cydnabyddiaeth a Staff a ddisgrifir yn yr 
adroddiad hwnnw fel rhai sydd wedi eu 
harchwilio, y datganiadau ariannol a’m 
hadroddiad archwiliwr ar hyn. Nid yw fy 
marn am y datganiadau ariannol yn cynnwys 
gwybodaeth arall ac nid wyf yn mynegi 
unrhyw gasgliad ar sicrwydd ar hynny. Yng 
nghyswllt fy archwiliad o’r datganiadau 
ariannol, fy nghyfrifoldeb i yw darllen y 
wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, 
ystyried a yw’r wybodaeth arall yn anghyson 
mewn modd perthnasol â’r datganiadau 
ariannol neu fod fy ngwybodaeth a gafwyd 
yn yr archwiliad neu fel arall yn ymddangos 
fel petai wedi ei chamddehongli mewn 
modd perthnasol. Os, ar sail y gwaith yr 
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wyf wedi ei wneud, y byddaf yn dod i’r 
casgliad bod cam-ddatgan perthnasol yn y 
wybodaeth arall yma, mae’n ofynnol i mi roi 
adroddiad am y ffaith honno. 

Nid oes gennyf unrhyw beth i’w adrodd yn y 
cyswllt hwn.

Barn ar faterion eraill

Yn fy marn i:

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

• yng ngoleuni’r wybodaeth a’r 
dealltwriaeth o Swyddfa Annibynnol 
Ymddygiad yr Heddlu a’i hamgylchedd 
a gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid 
ydwyf wedi canfod camddatganiadau 
perthnasol yn yr Adroddiad Perfformiad 
nac yn yr Adroddiad Cydnabyddiaeth a 
Staff; ac 

• mae’r wybodaeth a roddwyd yn yr 
Adroddiad Perfformiad ac Atebolrwydd 
am y flwyddyn ariannol y paratowyd 
y datganiadau ariannol ar ei chyfer 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

• nid 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.
 

Syr Amyas C E Morse
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol
16 Gorffennaf 2018
 
Swyddfa Archwilio Genedlaethol
157-197 Buckingham Palace Road
Victoria
London
SW1W 9SP
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Datganiadau 
ariannol
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Datganiad o wariant net cynhwysfawr  
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018

2017/18 2016/17
Nodyn  £’000  £’000 

Incwm gweithredu arall 5  47  54 

Cyfanswm incwm gweithredu  47  54 

Costau staff 3.1 (49,395) (47,558)

Prynu nwyddau a gwasanaethau 4 (20,321) (20,204)

Dibrisiant a thaliadau amharu 4 (4,922) (4,593)

Colled ar waredu asedau anghyfredol 4 -   (227)

Treuliau darparu ac arall anariannol 4 120 (47)

Cyfanswm gwariant gweithredu (74,518) (72,629)

Gwariant net am y flwyddyn (74,471) (72,575)

Gwariant net cynhwysfawr arall

Enillion/(colledion) actiwaraidd 3.2 83 (378)

Cyfanswm gwariant net cynhwysfawr am y flwyddyn (74,388) (72,953)

Ni therfynwyd unrhyw weithrediadau, caffaeliadau na gwarediadau yn ystod y cyfnod.
Mae’r nodiadau ar dudalennau 131 i 157 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.
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Datganiad o sefyllfa ariannol  
ar 31 Mawrth 2018

 31 Mawrth 
2018 

 31 Mawrth 
2017 

Nodyn  £’000  £’000 

Asedau anghyfredol

Eiddo, offer a chyfarpar 6 9,153 8,688 

Asedau anniriaethol 7 5,066 4,627 

Derbyniadwyon masnach ac eraill 9 -   162 

Cyfanswm asedau nad ydynt yn gyfredol 14,219 13,477 

Asedau cyfredol

Derbyniadwyon masnach ac eraill 9 765 1,201 

Arian a chyfwerth ag arian 10 12,702 4,704 

Cyfanswm asedau cyfredol 13,467 5,905 

Cyfanswm asedau 27,686 19,382 

Rhwymedigaethau cyfredol

Darpariaethau 13 -   (121)

Taladwyon masnach ac eraill 11 (13,681) (5,588)

Rhwymedigaethau eraill 12 (913) (811)

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol (14,594) (6,520)

Cyfanswm asedau tynnu rhwymedigae-
thau presennol 13,092 12,862 

Rhwymedigaethau anghyfredol

Darpariaethau 13 (3,386) (1,771)

Rhwymedigaethau pensiwn 3.2 (2,251) (2,336)

Taladwyon eraill 11 (202) (614)

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol (5,839) (4,721)

Cyfanswm asedau llai cyfanswm rhwymedigaethau 7,253 8,141 

Ecwiti trethdalwyr a chronfeydd eraill wrth gefn

Cronfa wrth gefn gyffredinol 9,504 10,477 

Cronfa bensiwn wrth gefn (2,251) (2,336)

Cyfanswm ecwiti 7,253 8,141 

Michael Lockwood
Cyfarwyddwr Cyffredinol a Swyddog Cyfrifyddu
3 Gorffennaf 2018

Mae’r nodiadau ar dudalennau 131 i 157 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.
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Datganiad o lif arian am y flwyddyn yn dod i ben  
31 Mawrth 2018

 2017/18  2016/17 

Nodyn  £’000  £’000 

Llif arian parod o weithgareddau gweithredol

Gwariant net am y flwyddyn (74,471) (72,575)

Addasiad ar gyfer trafodion heb fod yn arian parod 4 4,802 4,867 

Gostyngiad mewn derbyniadwyon masnach ac 
eraill 9 339 78 

Cynnydd mewn masnach a thaladwyon eraill 11 8,025 727 

Cynnydd mewn buddiannau gweithwyr sy’n 
daladwy 12 102 152 

Tynnu symudiadau mewn darpariaethau pensiwn yn 
gysylltiedig ag eitemau nad ydynt yn pasio drwy’r 
Datganiad o wariant net cynhwysfawr 3.2 (66) (65)

Defnydd o ddarpariaethau 13 (749) (18)

All-lif arian net o weithgareddau gweithredol (62,018) (66,834)

Llif arian parod o weithgareddau buddsoddi

Pryniant eiddo, offer a chyfarpar 6 (1,768) (1,582)

Pryniant asedau anniriaethol 7 (1,483) (287)

All-lif arian net o weithgareddau buddsoddi (3,251) (1,869)

Llif arian parod o weithgareddau ariannu

Grantiau gan y Swyddfa Gartref 73,500 71,000 

Elfen gyfalaf taliadau o ran trefniadau consesiwn 
gwasanaeth SoFP (233) (497)

Ariannu net 73,267 70,503 

Cynnydd net mewn arian parod a chyfatebol i arian 
parod yn y cyfnod 10 7,998 1,800 

Arian a chywerth arian ar gychwyn  
y cyfnod 10 4,704 2,904 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddiwedd y 
cyfnod 10 12,702 4,704 
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Datganiad o newidiadau yn ecwiti’r 
trethdalwr am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 
Mawrth 2018

Cronfa wrth  
gefn 

gyffredinol

Cronfa 
bensiwn  

wrth gefn

Cyfanswm  
cronfeydd 
wrth gefn

Nodyn £’000 £’000 £’000

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

Newidiadau i ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2016/17

Grant y Swyddfa Gartref ar gyfer  
gwariant refeniw 21 69,116 -   69,116 

Grantiau gan y Swyddfa Gartref ar gyfer  
gwariant cyfalaf 21 1,884 -   1,884 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd wrth 
gefn 4 (4 ) -   

Gwariant net am y flwyddyn (72,575) -   (72,575)

(Colled) actiwaraidd yn y flwyddyn -   (378) (378)

Balans ar 31 Mawrth 2017 10,477 (2,336) 8,141 

Newidiadau i ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2017/18

Grant gan y Swyddfa Gartref ar gyfer  
gwariant refeniw 21 70,249 -   70,249 

Grant gan y Swyddfa Gartref ar gyfer  
gwariant cyfalaf 21 3,251 -   3,251 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd wrth 
gefn (2 ) 2 -   

Gwariant net am y flwyddyn (74,471) -   (74,471)

Enillion actiwaraidd mewn blwyddyn 3.2 83 83 

Balans ar 31 Mawrth 2018 9,504 (2,251) 7,253 
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Datganiad o newidiadau yn ecwiti’r 
trethdalwr am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 
Mawrth 2018

Cronfa wrth  
gefn 

gyffredinol

Cronfa 
bensiwn  

wrth gefn

Cyfanswm  
cronfeydd 
wrth gefn

Nodyn £’000 £’000 £’000

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

Newidiadau i ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2016/17

Grant y Swyddfa Gartref ar gyfer  
gwariant refeniw 21 69,116 -   69,116 

Grantiau gan y Swyddfa Gartref ar gyfer  
gwariant cyfalaf 21 1,884 -   1,884 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd wrth 
gefn 4 (4 ) -   

Gwariant net am y flwyddyn (72,575) -   (72,575)

(Colled) actiwaraidd yn y flwyddyn -   (378) (378)

Balans ar 31 Mawrth 2017 10,477 (2,336) 8,141 

Newidiadau i ecwiti trethdalwyr ar gyfer 2017/18

Grant gan y Swyddfa Gartref ar gyfer  
gwariant refeniw 21 70,249 -   70,249 

Grant gan y Swyddfa Gartref ar gyfer  
gwariant cyfalaf 21 3,251 -   3,251 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd wrth 
gefn (2 ) 2 -   

Gwariant net am y flwyddyn (74,471) -   (74,471)

Enillion actiwaraidd mewn blwyddyn 3.2 83 83 

Balans ar 31 Mawrth 2018 9,504 (2,251) 7,253 

Nodiadau ar y cyfrifon 

1 Datganiad o bolisïau cyfrifyddu

 Mae’r datganiadau ariannol wedi’u 
paratoi yn unol â Llawlyfr Adrodd 
Ariannol y Llywodraeth (FReM) 
2017/18 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 cyhoeddus. Pan fo’r FReM 
yn caniatáu dewis polisi cyfrifyddu, 
dewiswyd y polisi cyfrifyddu mwyaf 
priodol i amgylchiadau penodol yr 
IOPC i bwrpas rhoi barn gywir a 
theg. Disgrifir y polisïau penodol a 
fabwysiedir gan yr IOPC 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 bunnau 
agosaf (£’000).

1.1 Confensiynau cyfrifyddu

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

1.2 Busnes gweithredol

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

 Mae Cymorth Grant ar gyfer 2018/19, 
gan gymryd i ystyriaeth y swm sy'n 
ofynnol i fodloni rhwymedigaethau’r 
IOPC 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 
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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.

 Yn ystod y flwyddyn trawsnewidiodd 
yr IPCC yn IOPC. Nid yw’r IOPC yn 
endid cyfreithiol newydd ac nid yw’r 
trawsnewid yn cael effaith ar sail 
cwmni sy’n parhau eu paratoi.

1.3 Cymorth grant 

 Defnyddir y cymorth grant a gafwyd 
i ariannu gweithgareddau a gwariant 
sy’n cefnogi amcanion statudol 
ac amcanion eraill yr IOPC. Mae 
cymorth grant yn cael ei drin fel 
cyllid a’i gredydu i’r gronfa wrth gefn 
gyffredinol, oherwydd fe’i hystyrir 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 presennol a defnydd cyfredol. 

 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.

 Nid yw’r IOPC 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 IOPC wedi dewis mabwysiadu 
cost hanesyddol wedi’i dibrisio fel 
dirprwy ar gyfer gwerth presennol a 
defnydd cyfredol ar gyfer asedau PPE 
byrhoedlog neu werth isel.

 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 gwaith yn ychwanegu gwerth 
at yr adeilad. Gall y costau gosod 
ffitiadau mewn adeiladau gynnwys 
costau dodrefn a chyfarpar 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 presennol ar eu 
defnydd cyfredol. Ni chyfalefir asedau 
anniriaethol a grëwyd yn fewnol, 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 
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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. 
Trosglwyddir asedau anniriaethol 
ymlaen ar eu gwerth presennol a’u 
defnydd cyfredol. Mae’r IOPC wedi 
dewis mabwysiadu cost hanesyddol 
wedi’i hamorteiddio fel dirprwy ar 
gyfer gwerth presennol ar gyfer 
asedau anniriaethol byrhoedlog neu 
werth isel.

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

Dodrefn a 
ffitiadau

Hyd y brydles  
neu oes ddefnyddiol 

a ragwelir

Cerbydau 7 mlynedd

Technoleg  
gwybodaeth 3 i 5 mlynedd

Asedau  
anniriaethol anghy-
fredol 3 i 7 mlynedd

Asedau consesiwn 
gwasanaeth

Hyd y contract  
neu’r oes ddefnyddiol 

a ragwelir

1.7  Consesiynau gwasanaeth

 Cyfalefir asedau sy’n cael eu 
defnyddio ac sydd o dan reolaeth yr 
IOPC 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. 

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 IOPC.

b)  Pensiynau cyffelyb 

 Yn achos rhai cyn aelodau o 
Awdurdod Cwynion yr Heddlu, 
darperir pensiynau gan 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 
actiwaraidd rhwymedigaethau cynllun 
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eu haddasu drwy’r Datganiad o Ecwiti 
Trethdalwyr. Mae’r rhwymedigaethau 
ar gyfer y cynllun cyffelyb yn aros 
gyda’r IOPC. Cydnabyddir y rhain yn y 
Datganiad Sefyllfa Ariannol.

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

1.9  Costau ymadael yn gynnar

 Mae’r IOPC 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 IOPC 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 2018 roedd hyn yn 0.10 y cant 
mewn termau real (2016/17 0.24 y 
cant). 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 Gweithwyr IAS 
19, mae’r IOPC yn cydnabod costau 
disgwyliedig buddiannau gweithwyr 
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.

 Seilir iawndal ar dâl gwyliau 
contractaidd yn unig ac nid yw’n 
cynnwys gwyliau hyblyg a gasglwyd. 

1.11  Darpariaethau

 Yn unol â 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 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 
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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 IOPC 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 IOPC unrhyw brydlesi cyllid.

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 IOPC.

 Mae incwm gweithredol 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 (TAW)

 Mae’r IOPC wedi’i gofrestru ar 
gyfer TAW, ond dim ond TAW ar 
bryniannau pan fydd yr IOPC 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 IOPC wedi’i gofrestru ar gyfer 
treth gorfforaethol fel rhan o Grŵp 
Treth Gorfforaethol y Swyddfa Gartref.
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1.16  Safonau a gyhoeddwyd ond ddim 
yn effeithiol eto

 Mae’r IOPC yn darparu datgeliad 
nad yw hyd yma wedi defnyddio 
safon gyfrifyddu newydd ac nad yw 
wedi mabwysiadu unrhyw safonau 
yn gynnar. Cyhoeddwyd Offer 
Ariannol IFRS 9 yng Ngorffennaf 
2014, sy’n effeithiol am gyfnodau yn 
dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2018. 
Cyflwynodd Trysorlys EM y safon 
yn yr FREM o 2018-19. Mae’r rhan 
fwyaf o offer ariannol yr IOPC yn 
ymwneud â chontractau am nwyddau 
a gwasanaethau yn unol â’r gofynion 
defnydd disgwyliedig ac o ganlyniad 
ni ddisgwylir i’r safon gael effaith 
perthnasol ar y datganiadau ariannol. 
 
Cyhoeddwyd IFRS 15 Refeniw o 
Gontractau gyda Chwsmeriaid ym Mai 
2014, yn effeithiol am gyfnodau yn 
dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2018. 
Cyflwynodd Trysorlys EM y safon 
yn yr FREM o 2018-19. Nid oes gan 
yr IOPC unrhyw incwm perthnasol. 
Ar gyfer y rhan fwyaf o gontractau 
mae’r IOPC eisoes yn cydnabod 
refeniw wrth gwblhau’r ymrwymiad 
perfformiad perthnasol ac o ganlyniad 
ni ddisgwylir i’r safon gael effaith 
perthnasol ar y datganiadau ariannol.

 Cyhoeddwyd IFRS 16 Prydlesau 
yn Ionawr 2016, sy’n effeithiol am 
gyfnodau yn dechrau ar neu ar ôl 1 
Ionawr 2019. Cyhoeddodd Trysorlys 
EM ddrafft o ran pwy sy’n agored 

iddo ym Mawrth 2018. Mae mwyafrif 
prydlesau gweithredu’r IOPC ar gyfer 
eiddo ac am fwy na 12 mis. Nid yw’r 
effaith ar y datganiadau ariannol wedi 
cael ei werthuso. 

2   Datganiad o gostau gweithredu 
yn ôl segment gweithredol

 Mae’r segmentau gweithredol yn 
seiliedig ar y strwythur adrodd fel yr 
oedd ar 31 Mawrth 2018. Mae hyn 
yn rhoi’r cyfrifoldeb ariannol i’r uwch 
swyddog gweithredol sydd yn y 
man gorau i gymryd penderfyniadau 
gwariant a sicrhau bod gwerth am 
arian yn cael ei gyflawni. Yn ystod 
y flwyddyn trawsnewidiodd yr IPCC 
yn IOPC ac adolygwyd y strwythur 
rhoi adroddiadau. Mae’r effaith ar y 
segmentau fel a ganlyn: dirwynwyd 
y segment Comisiwn i ben yn Ionawr 
2018, mae’r segment Cyfarwyddwr 
Cyffredinol hefyd yn cynnwys 
gwariant a dynnwyd gan swyddfa’r 
Prif Weithredwr fel yr oedd, mae’r 
segment Gweithrediadau yn cynnwys 
gwariant ar ymchwiliad Hillsborough 
a’r swyddogaeth Adnoddau Dynol.

 Mae gwybodaeth 2016/17 wedi cael ei  
hail ddatgan. 
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2016/17  2016/17  2016/17 

Gwariant  
gros Incwm

Gwariant  
net

 £’000  £’000  £’000 

Adnoddau 17,325 (15) 17,310 

Gweithrediadau 38,999 (39) 38,960 

Newid 2,111 -   2,111 

Comisiwn 1,853 -   1,853 

Prif Weithredwraig 486 -   486 

Cyfreithiol 2,610 -   2,610 

Strategaeth ac Effaith 4,378 -   4,378 

Anariannol 4,867 -   4,867 

Cyfanswm 72,629 (54) 72,575 

 2017/18  2017/18  2017/18 

Gwariant  
gros Incwm

Gwariant  
net

 £’000  £’000  £’000 

Adnoddau 19,302 (22) 19,280 

Gweithrediadau 40,296 (25) 40,271 

Newid 785 -   785 

Comisiwn 1,406 -   1,406 

Cyfarwyddwr Cyffredinol 463 -   463 

Cyfreithiol 2,496 -   2,496 

Strategaeth ac Effaith 4,968 -   4,968 

Anariannol 4,802 4,802 

Cyfanswm 74,518 (47) 74,471 
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3       Niferoedd staff a chostau cysylltiedig

3.1

Costau cyflogres

2017/18 2016/17

 £’000  £’000 

Cyflogau a thâl 39,012 37,898 

Cost nawdd cymdeithasol 3,697 3,425 

Cyfraniadau pensiwn 6,808 6,278 

Is gyfanswm 49,517 47,601 

Llai: adenillion yng nghyswllt secondiadau allanol (122) (43)

Costau net staff 49,395 47,558 

Dangosir datgeliadau manwl am gostau staff a’u niferoedd yn yr Adroddiad Atebolrwydd.

3.2  Cynllun Pensiwn Cyffelyb 

 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 IOPC. 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:
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Tybiaethau  2017/18  2016/17 

Cyfradd a ddefnyddir i ddisgowntio rhwymedigaethau’r cynllun 2.55% 2.80%

Cyfradd cynnydd mewn taliadau pensiynau a phensiynau 
gohiriedig 2.45% 2.55%

Tybiaeth chwyddiant CPI 2.45% 2.55%

Mae’r rhwymedigaethau sy’n gysylltiedig ag aelodau fel a ganlyn

31 Mawrth 2018 31 Mawrth 2017

 £’000  £’000 

Darpariaethau pensiwn

Balans ar 1 Ebrill 2,336 1,954 

(Gostyngiad)/cynnydd yn y ddarpariaeth (85) 382 

Gwerth presennol rhwymedigaethau 2,251 2,336 

Symiau eraill i’w datgelu er mwyn deall y  
newid mewn darpariaeth

2017/18 2016/17
 £’000  £’000 

Rhwymedigaeth cynllun ar ddechrau’r flwyddyn 2,336 1,954 

Symudiad yn y flwyddyn

Cost llog 64 69 

(Enillion)/ colledion actiwaraidd (83) 378 

Buddiannau a 
dalwyd (66) (65)

(Gostyngiad)/cynnydd yn rhwymedigaeth y cynllun (85) 382 

Rhwymedigaeth cynllun ar ddiwedd y flwyddyn 2,251 2,336 
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Costau i’w cydnabod yng nghyfrif y Datganiad o Wariant Net 
Cynhwysfawr

2017/18 2016/17

 £’000  £’000 

Costau llog 64 69 

Cyfanswm 
costau 64 69 

Gwerth presennol rhwymedigaethau’r 
cynllun

 31 Mawrth  
2018 

31 Mawrth  
2017

 31 Mawrth  
2016

31 Mawrth  
2015

31 Mawrth  
2014

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Rhwymedigaeth yng nghyswllt:

Pensiynwyr wedi’u gohirio 515 513 398 406 353

Pensiynau presennol 1,736 1,823 1,556 1,636 1,541

Cyfanswm gwerth presennol 
rhwymedigaethau’r cynllun 2,251 2,336 1,954 2,042 1,894

Hanes o brofiad colledion/(enillion) (7) (17) (40) (35) 75

Canran o rwymedigaethau’r cynllun ar  
ddiwedd y flwyddyn -0.3% -0.7% -2.0% -1.7% 4.0%

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

2017/18 2016/17
 £’000  £’000 

Profiad (ennill) yn codi ar rwymedigaethau’r cynllun (7) (17)

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

(76) 395 

Cyfanswm net (enillion)/colledion actiwaraidd ar ecwiti trethdalwyr (83) 378 

 
Nid oes costau ar gyfer cyflogeion a chyflogwyr yn daladwy yn 2017/18.
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3.3    Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil

 Mae’r PCSPS yn gynllun buddiant 
diffiniedig aml-gyflogwr nas ariennir, 
ond ni all yr IOPC nodi ei gyfran 
o’r asedau a’r rhwymedigaethau 
sylfaenol. Cafwyd prisiad o’r cynllun 
gan actiwari’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 2017/18, roedd cyfraniadau 
cyflogwyr o £6,589 yn daladwy i'r 
PCSPS (2016/17 £6,072) ar un o 
bedair cyfradd yn yr amrediad 20 y 
cant i 24.5 y cant o dâl pensiynadwy, 
yn seiliedig ar fandiau cyflog. 
Mae actiwari’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 2017/18 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 
rhanddeiliaid gyda chyfraniad 
cyflogwr. Talwyd cyfraniadau 
cyflogwyr o £211k (2016/17 £198k) 
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 8 y cant i 14.75 y cant o 
gyflog pensiynadwy.

 Mae cyflogwyr hefyd yn cyfateb 
cyfraniadau gweithwyr hyd at 3 
y cant o gyflog pensiynadwy. Yn 
ogystal, roedd cyfraniadau cyflogwr 
o £8k (2016/17 £8k), 0.5 y cant 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.

https://www.civilservicepensionscheme.org.uk/
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4        Costau gweithredu eraill

Costau gweithredu eraill

 2017/18 2016/17

Nodyn £’000 £’000

Mae gwariant arall yn cynnwys y canlynol:

TG 3,374 3,032

Taliadau gwasanaeth consesiwn gwasanaeth 5,181 5,070

Rhent llety 2,611 2,560

Llety nad yw’n cael ei rentu 2,945 3,172

Teithio a chynhaliaeth 1,531 1,633

Hyfforddiant 900 1,033

Fforensig 530 477

Recriwtio 819 969

Papur swyddfa 157 200

Costau postio 78 70

Ymchwil 189 161

Gwasanaethau cyfreithiol 1,039 1,039

Cyfarwyddyd i’r heddlu a’r cyhoedd 94 112

Ffioedd proffesiynol 346 210

Ffi archwiliad – allanol 50 47

Taliadau llog consesiwn gwasanaeth 9 12

Costau eraill 468 407

Cyfanswm gwariant arall 20,321 20,204

Eitemau anariannol

Dibrisiant 6 3,861 2,932

Amorteiddiad 7 1,061 1,661

Darpariaethau a ddarparwyd yn y flwyddyn 
tynnu’r darpariaethau nad oedd eu hangen 13 (185) (22)

Colled ar waredu asedau anghyfredol -   227

Llogau cost pensiwn BBA 3.2 64 69

Arall heblaw arian parod 1 -

Cyfanswm 
eitemau 
anariannol 4,802 4,867

Cyfanswm 25,123 25,071

Roedd y ffi am yr archwiliad allanol o’r Datganiad o Gyfrifon yn £50,000 (2016/17 £47,000).  
Ni wnaeth yr archwilwyr allanol unrhyw waith nad oedd yn waith archwilio.
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5       Incwm

 Derbyniodd yr IOPC incwm £18,000 (2016/17: £17,000) gan CThEM am ymchwiliadau 
a wnaethpwyd o dan adran 28 Deddf Comisiynwyr Cyllid a Thollau 2005. Derbyniwyd 
incwm o £7,000 (2016/17: £22,000) gan y Swyddfa Gartref ar gyfer ymchwiliadau a 
gynhaliwyd i atgyfeiriadau priodol. 

 Fe wnaethom hefyd dderbyn £22,000 (2016/17: £15,000) o incwm amrywiol gan gyrff 
cyhoeddus eraill, am ddarparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau yn bennaf. 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 a 
gellir gweld rhagor o wybodaeth am ffioedd a thaliadau mewn rhan arall o’r Adroddiad 
Atebolrwydd.

6       Eiddo, offer a chyfarpar

Taliadau ar 
gyfrif ac ase-
dau sy’n cael 
eu hadeiladu

Technoleg 
gwybodaeth Cerbydau

Dodrefn a 
ffitiadau Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2017 1,134 6,727 853 12,095 20,809 

Ailddosbarthiadau (1,060) 67 -   993 -   

Ychwanegiadau 2,420 303 -   1,603 4,326 

Gwarediadau -   (844) -   (667) (1,511)

Ar 31 Mawrth 2018 2,494 6,253 853 14,024 23,624 

Dibrisiant

Ar 1 Ebrill 2017 -   3,644 177 8,300 12,121 

Tâl am y flwyddyn -   1,110 122 2,629 3,861 

Gwarediadau -   (844) -   (667) (1,511)

Ar 31 Mawrth 2018 -   3,910 299 10,262 14,471 

Gwerth llyfr net ar  
31 Mawrth 2018 2,494 2,343 554 3,762 9,153 

Gwerth llyfr net ar  
31 Mawrth 2017 1,134 3,083 676 3,795 8,688 

Ariannu asedau

Ar drefniadau conse-
siwn gwasanaeth 
SoFP -   521 -   -   521 
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Taliadau ar  
gyfrif ac asedau 

sy’n cael eu 
hadeiladu

Technoleg 
gwybodaeth Cerbydau

Dodrefn a 
ffitiadau

Cyfan-
swm

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2016 656 6,241 853 11,535 19,285 

Ailddosbarthiadau (653) 636 -   17 -   

Ychwanegiadau 1,131 508 -   543 2,182 

Gwarediadau -   (658) -   -   (658)

Ar 31 Mawrth 
2017 1,134 6,727 853 12,095 20,809 

Dibrisiant

Ar 1 Ebrill 2016 -   3,264 55 6,484 9,803 

Tâl am y flwyddyn -   994 122 1,816 2,932 

Gwarediadau -   (614) -   -   (614)

Ar 31 Mawrth 2017 -   3,644 177 8,300 12,121 

Gwerth llyfr net ar  
31 Mawrth 2017 1,134 3,083 676 3,795 8,688 

Gwerth llyfr net ar  
31 Mawrth 2016 656 2,977 798 5,051 9,482 

Ariannu asedau

Ar drefniadau consesi-
wn gwasanaeth SoFP -   701 -   -   701 
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7      Anniriaethol

Taliadau ar gyfrif ac 
asedau sy’n cael eu  

hadeiladu
Technoleg  

gwybodaeth Cyfanswm

£’000 £’000 £’000

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2017 24 10,349 10,373 

Ailddosbarthiadau (99) 99 -   

Ychwanegiadau 311 1,189 1,500 

Gwarediadau -   (1,006) (1,006)

Ar 31 Mawrth 2018 236 10,631 10,867 

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2017 -   5,746 5,746 

Tâl am y flwyddyn -   1,061 1,061 

Gwarediadau -   (1,006) (1,006)

Ar 31 Mawrth 2018 -   5,801 5,801 

Gwerth llyfr net ar  
31 Mawrth 2018 236 4,830 5,066 

Gwerth llyfr net ar  
31 Mawrth 2017 24 4,603 4,627 

Ariannu asedau

Ar drefniadau  
consesiwn gwasanaeth 
SoFP -   1,711 1,711 

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2016 426 10,092 10,518 

Ailddosbarthiadau (358) 358 -   

Ychwanegiadau 28 315 343 

Gwarediadau (72) (416) (488)

Ar 31 Mawrth 2017 24 10,349 10,373 

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2016 -   4,390 4,390 

Tâl am y flwyddyn -   1,661 1,661 

Gwarediadau -   (305) (305)

Ar 31 Mawrth 2017 -   5,746 5,746 
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Gwerth llyfr net ar  
31 Mawrth 2017 24 4,603 4,627 

Gwerth llyfr net ar  
31 Mawrth 2016 426 5,702 6,128 

Ariannu asedau

Ar drefniadau  
consesiwn gwasanaeth 
SoFP -   2,011 2,011 

8 Offerynnau ariannol

 Nid yw’r IOPC yn dal unrhyw 
offerynnau ariannol cymhleth. Yr 
unig offerynnau ariannol sydd wedi 
eu cynnwys yn y cyfrifon yw arian a 
chyfatebol i arian, 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 IOPC yn methu casglu swm 
dyledus yn unol â’r telerau y cytunwyd 
arnynt.

 Mae adnoddau’r IOPC 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 IOPC 
unrhyw bwerau i fenthyg arian nac 
i fuddsoddi cronfeydd dros ben ac 
eithrio’r asedau a rhwymedigaethau 
ariannol a gynhyrchir gan 
weithgareddau gweithredol o ddydd 
i ddydd. O ganlyniad nid yw’r IOPC 
yn agored i fawr ddim neu unrhyw 
risg credyd, hylifedd, arian tramor na 
chwyddiant.
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9     Derbyniadwyon masnach ac eraill

 31 Mawrth 
2018

31 Mawrth 
2017

£’000 £’000

Symiau sy’n dod yn ddyledus cyn pen blwyddyn

Rhan gyfredol o dderbyniadwyon consesiwn gwasanaeth -   97 

Incwm cronnus 21 20 

Derbyniadwyon masnach 35 8 

Blaensymiau staff 46 75 

Rhagdaliadau 663 1,001 

Cyfanswm sy’n dod yn ddyledus cyn pen blwyddyn 765 1,201 

 31 Mawrth  
2018 

 31 Mawrth  
2017 

£’000 £’000

Symiau sy’n dod yn ddyledus ar ôl blwyddyn

Rhan anghyfredol o dderbyniadwyon consesiwn gwasanaeth -   162 

Cyfanswm yn ddyledus ar ôl blwyddyn -   162 

Cyfanswm masnach a derbyniadwyon eraill 765 1,363 

10      Arian a chyfatebol ag arian

 31 Mawrth  
2018 

 31 Mawrth  
2017 

£’000 £’000

Balans cychwynnol 4,704 2,904 

Newid net mewn balansau arian yn ystod y flwyddyn 7,998 1,800 

Balans arian cau 12,702 4,704 

Dim ond arian parod sy’n cael ei gadw ac mae ar gael ar unwaith o Wasanaeth Bancio’r Llywodraeth. 
Mae’r arian parod wedi cynyddu yn sylweddol mewn cymhariaeth â’r llynedd oherwydd, ym Mawrth 
2018, derbyniwyd £6 miliwn mewn cymorth grant ar gyfer 2018/19.
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11     Taladwyon masnach ac eraill

 31 Mawrth
 2018 

 31 Mawrth 
2017 

£’000 £’000

Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn

TAW (97) (4 )

Trethi a nawdd cymdeithasol arall (1,752) (2,078)

Taladwyon masnach -   (196)

Taladwyon eraill (2 ) (5 )

Croniadau ac incwm gohiriedig (5,733) (3,115)

Cymorth grant wedi ei ohirio (6,000) -   

Rhan gyfredol o groniadau trefniant consesiwn gwasanaeth am 
asedau sy’n dod i ddefnydd cyn eu talu (94) (93)

Rhan gyfredol o elfen brydles ariannol briodoledig y trefniant 
consesiwn gwasanaeth (3) (97)

Cyfanswm sy’n dod yn ddyledus cyn pen blwyddyn (13,681) (5,588)

 31 Mawrth 
2018 

 31 Mawrth 
2017 

£’000 £’000

Symiau sy’n dod yn ddyledus ar ôl blwyddyn

Taladwyon eraill, croniadau ac incwm gohiriedig (138) (298)

Rhan anghyfredol o groniadau trefniant consesiwn gwasanaeth am 
asedau sy’n dod i ddefnydd cyn eu talu (64) (154)

Elfen brydles ariannol briodoledig y trefniant consesiwn gwasanaeth - (162)

Cyfanswm yn ddyledus ar ôl blwyddyn (202) (614)

Cyfanswm taladwyon masnach ac eraill (13,883) (6,202)
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12     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 
IOPC yn cydnabod croniadau gwyliau am y flwyddyn 2017/18 i fod yn fuddiannau staff.

Mae nifer cyfartalog y gwyliau a gronnwyd y pen yn seiliedig ar nifer y staff ar ddiwedd mis 
Mawrth 2018 yn bum diwrnod (pedwar diwrnod ym Mawrth 2017).

 31 Mawrth  
2018

31 Mawrth  
2017

£’000 £’000

Buddiannau staff (913) (811)

Cyfanswm (913) (811)

13  Darpariaethau ar gyfer 
rhwymedigaethau a thaliadau

Ar gyfer darpariaethau eiddo mae’r 
IOPC yn cydnabod darpariaeth 
dadfeilio 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 IOPC 
a rhwymedigaethau atgyweirio sy’n 
ofynnol yn ystod cyfnod y brydles. Yr 
amcangyfrif o gost adfer addasiadau 
a wnaed i'r adeiladau yw £3,386,000 
(£1,771,000 ar gyfer 2016/17). 
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. 

Mae gwerth y darpariaethau dadfeilio 
ar sail asesiad cyfredol gan arbenigwr 
ar gyfer yr holl eiddo, ar wahân i 
Canary Wharf lle defnyddiwyd barn 
y rheolwr trwy gymharu ag adeiladau 
tebyg. 

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 2018. 
Nid oes angen unrhyw ddarpariaeth 
ym Mawrth 2018.
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 Eiddo 
 Gynnar 

gadael yn Cyfanswm

£’000 £’000 £000

Balans ar 1 Ebrill 2017 1,771 121 1,892

A ddarparwyd yn y flwyddyn 2,428 3 2,431

Darpariaethau nad oedd eu hangen wedi’u hys-
grifennu’n ôl (188) -   (188)

Darpariaethau a ddefnyddiwyd yn y flwyddyn (625) (124) (749)

Cynnydd/(gostyngiad) mewn darpariaethau 1,615 (121) (1,494)

Balans ar 31 Mawrth 2018 3,386 -   3,386

Cynrychiolir gan:

Elfen anghyfredol o’r ddarpariaeth 3,386 -   3,386

Elfen gyfredol o’r ddarpariaeth -   -   

Dadansoddiad o amseriad disgwyliedig llifoedd gostyngol

Yn hwyrach na blwyddyn ond ddim hwyrach na 
phum mlynedd 2,606 -   2,606

Hwyrach na phum mlynedd 780 -   780

Balans ar 31 Mawrth 2018 3,386 -   3,386

 Eiddo 
 Gynnar 

gadael yn Cyfanswm

£’000 £’000 £’000

Balans ar 1 Ebrill 2016 1,195 137 1,332

A ddarparwyd yn y flwyddyn 600 2 602

Darpariaethau nad oedd eu hangen wedi’u hys-
grifennu’n ôl (24) -   (24)

Darpariaethau a ddefnyddiwyd yn y flwyddyn -   (18) (18)

Cynnydd/(gostyngiad) mewn darpariaethau 576 (16) 560

Balans ar 31 Mawrth 2017 1,771 121 1,892

Cynrychiolir gan

Elfen anghyfredol o’r ddarpariaeth 1,771 -   1,771

Elfen gyfredol o’r ddarpariaeth -   121 121
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14 Ymrwymiadau cyfalaf

Ar 31 Mawrth 2018, nid oedd gan yr IOPC unrhyw ymrwymiadau cyfalaf (£32,000 ar  
31 Mawrth 2017).

15 Ymrwymiadau dan brydlesau 
Prydlesau gweithredu

Ar 31 Mawrth roedd gan yr IOPC y cyfanswm taliadau prydles gofynnol i’r dyfodol o dan 
brydlesau gweithredu nad ydynt yn brydlesau y gellir eu canslo ar gyfer pob un o'r cyfnodau 
canlynol:

 31 Mawrth 
2018 

 31 Mawrth
2017

£’000 £’000

Ymrwymiadau o dan brydlesau gweithredu yn cynnwys

Adeiladau:

Dim hwyrach na blwyddyn 2,741 2,856 

Yn hwyrach na blwyddyn ond ddim hwyrach na phum mlynedd 4,593 2,517 

Hwyrach na phum mlynedd 6,799 -   

Cyfanswm ymrwymiadau prydles weithredu 14,133 5,373 
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16  Ymrwymiadau o dan drefniadau 
consesiwn gwasanaeth

 Gwnaeth yr IOPC (yr IPCC gynt) 
gontract gyda Steria Limited ar 
25 Awst 2009 am ddarpariaeth 
gwasanaethau TG a theleffoni. 
Rhoddwyd newyddiad o’r contract i 
SopraSteria Limited yn ystod 2014/15.

 Rydym yn gadael y contract yn 
raddol. Mae 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 â strategaeth 
ddigidol y Llywodraeth trwy ddefnyddio 
mwy ar ddarpariaeth gwmwl, 
ffynhonnell agored a datblygu ystwyth.

 Byddwn yn gadael y contract yn 
llawn erbyn Rhagfyr 2019. Felly mae 
nodiadau 9, 11 ac 16 wedi cael eu 
paratoi ar yr un seiliau â’r llynedd, 
gydag addasiadau i ganiatáu ar gyfer 
y cynnydd ar wahanu’r contract fel yr 
oedd ym Mawrth 2018.

 O dan y contract, mae gan 
SopraSteria Limited ymrwymiad i 
adeiladu a chynnal asedau diriaethol 
ac anniriaethol gyda gwerth 
disgwyliedig ar 31 Mawrth 2018 o 
£7 miliwn (£6.9 miliwn ar 31 Mawrth 
2017) i’w defnyddio gan yr IOPC. Mae 
ganddo ymrwymiad hefyd i ddarparu 
gwasanaethau gweithredu dros oes 

y contract ar werth disgwyliedig ar 
31 Mawrth 2018 o £41 miliwn (£41 
miliwn ar 31 Mawrth 2017). Disgwylir 
i daliadau cyllidol dros oes y contract 
fod yn £0.6 miliwn (£0.6 miliwn ar 31 
Mawrth 2017).

 Roedd hefyd ymrwymiad ar 
SopraSteria Limited i adnewyddu 
asedau yn ystod oes y contract, yn 
bennaf ym mlynyddoedd 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 IOPC 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 y cant.

 Mae’r asedau a gaffaelir o dan y 
contract dan reolaeth yr IOPC ac 
o dan IFRIC 12 mae’r contract yn 
drefniant consesiwn gwasanaeth 
gyda’r IOPC fel rhoddwr a SopraSteria 
Limited fel y gweithredwr. 

 Mae dehongliad 29 SIC yn disgrifio’r 
wybodaeth sydd i’w datgelu yng 
nghyfrifon y rhoddwr.

 Dan IFRIC 12, rhaid i’r IOPC 
gydnabod yn ei ddatganiad sefyllfa 
ariannol yr asedau sydd i’w darparu 
o dan y trefniant consesiwn 
gwasanaeth.
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Dangosir y rhain fel a ganlyn:

•  asedau sydd eisoes yn cael eu 
defnyddio yn cael eu cynnwys yn y 
nodyn eiddo, offer a chyfarpar a’r 
asedau anniriaethol mewn man arall yn y 
cyfrifon hyn (gweler nodyn 6 a 7) 

• dangosir taliadau a wneir cyn cael 
yr asedau a ddarparwyd yn y nodyn 
derbyniadwyon masnach mewn man 
arall yn y cyfrifon hyn (nodyn 9)

• 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 11)

• dangosir asedau sydd eto i’w darparu 
yn y nodyn derbyniadwyon consesiwn 
gwasanaeth mewn man arall yn y 
cyfrifon hyn (nodyn 11).

Mae’r gydnabyddiaeth hon o asedau’n 
creu ymrwymiad ariannol cyfatebol 
ar yr IOPC a dengys y nodyn isod 
ymrwymiadau’r IPCC i dalu am asedau 
sydd i’w darparu yn ystod cyfnodau i’r 
dyfodol. Mae’r IOPC yn gwneud taliad 
unedol yn cynnwys tâl gwasanaeth, tâl 
cyfalaf a llog. Mae’r nodiadau isod yn 
dangos ymrwymiadau’r IOPC i dalu am 
wasanaethau gweithredu i’r dyfodol.

Gweler y taliadau gwasanaeth 
gweithredu y talwyd amdanynt eisoes yn 
nodyn 4.
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16.1 Ar y datganiad o sefyllfa ariannol (SoFP)

 31 Mawrth 
2018 

31 Mawrth 
2017

£’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 100 103 

Yn hwyrach na blwyddyn ond ddim hwyrach na phum mlynedd 66 165 

Llai elfen llog (3) (9)

Cyfanswm ymrwymiadau consesiwn gwasanaeth ar y Datganiad o 
Sefyllfa Ariannol 161 259 

Cynrychiolir gan

Cyfredol (wedi eu cynnwys yn taladwyon masnach a thaladwyon 
eraill) 97   97 

Heb fod yn gyfredol (wedi eu cynnwys yn y taladwyon masnach a 
thaladwyon eraill) 64   162 

Cyfanswm ymrwymiadau consesiwn gwasanaeth ar y Datganiad o Sefyllfa 
Ariannol 161   259 

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 £5.2 miliwn (2016/17 £5 miliwn).

 31 Mawrth  
2018 

31 Mawrth  
2017

£’000 £’000

Mae’r taliadau y mae’r IOPC wedi ei ymrwymo iddynt ar 31 Mawrth,  
wedi eu dadansoddi yn ôl y cyfnod y mae’r ymrwymiad y dod i ben ynddo, fel a ganlyn

Dim hwyrach na blwyddyn 5,358 5,234 

Yn hwyrach na blwyddyn ond ddim hwyrach na phum mlynedd 3,573 9,007 

Hwyrach na phum mlynedd -   -   

Cyfanswm a godwyd ar SoCNE 8,931 14,241 
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 31 Mawrth  
2018 

31 Mawrth  
2017

£’000 £’000

Mae’r taliadau y mae’r IOPC wedi ei ymrwymo iddynt ar 31 Mawrth,  
wedi eu dadansoddi yn ôl y cyfnod y mae’r ymrwymiad y dod i ben ynddo, fel a ganlyn

Dim hwyrach na blwyddyn 5,358 5,234 

Yn hwyrach na blwyddyn ond ddim hwyrach na phum mlynedd 3,573 9,007 

Hwyrach na phum mlynedd -   -   

Cyfanswm a godwyd ar SoCNE 8,931 14,241 

17 Rhwymedigaethau wrth gefn a 
ddatgelir o dan IAS 37

Mae gan yr IOPC rwymedigaeth wrth 
gefn o ran nifer o hawliadau cyfreithiol 
neu hawliadau posibl yn erbyn yr 
IOPC, 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 dadfeiliad 
yn nodyn 13 ar sail costau 
amcangyfrifiedig ail sefydlu ac nid 
ydynt yn cynnwys colledion dilynol 
posibl. Setlir costau gadael stadau 
trwy drafod, ac ni ellir amcangyfrif 
canlyniad ac amseru hynny ag unrhyw 
sicrwydd a gall yr IOPC fod yn atebol 
am ragor o gostau. Darperir ar gyfer yr 
holl rwymedigaethau a ddisgwylir yn 
llawn yn y datganiadau ariannol.

18 Trafodion partïon cysylltiedig

Mae’r Swyddfa Gartref yn un o bartïon 
cysylltiedig yr IOPC. Yn ystod y 
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 
2018 darparodd y Swyddfa Gartref 
grant cymorth, fel y datgelwyd yn 
nodyn 21. Mae cyrff y llywodraeth yn 
bartïon cysylltiedig. Mae’r symiau sy'n 
ddyledus gan y cyrff hyn i’r IOPC yn 
cael eu dosbarthu fel derbyniadwyon 
masnach ac eraill ac yn cyfateb i £12k 
(£16k ym Mawrth 2017).

Mae Prif Gynllun Pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil a Swyddfa’r Cabinet 

hefyd yn bartïon cysylltiedig. Gellir 
gweld rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r 
trafodion gyda’r cyrff hyn yn yr adran 
bensiynau yn nodyn 3.3.

Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Mawrth 2018 ni wnaeth unrhyw 
un o’r comisiynwyr, cyfarwyddwyr 
anweithredol, cyfarwyddwyr 
gweithredol na staff rheoli allweddol 
a benodwyd unrhyw drafodion 
perthnasol â’r IOPC.

Mae’r IOPC wedi mabwysiadu Cod 
Ymddygiad sy’n seiliedig ar God 
Ymarfer Swyddfa’r Cabinet ar gyfer 
Aelodau Byrddau Cyrff Cyhoeddus. 
Mae’r IOPC yn cynnal cofrestr o 
fuddiannau ar gyfer comisiynwyr, 
cyfarwyddwyr anweithredol a’r 
holl staff y mae’n ofynnol iddynt 
ddatgan buddiannau. Mae’r gofrestr 
o fuddiannau ar gyfer comisiynwyr, 
cyfarwyddwyr anweithredol a 
gweithredol 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, cyfarwyddwr 
anweithredol a’r staff ar gael ar ein 
gwefan. Mae gweithdrefnau’r IOPC 
hefyd yn sicrhau nad yw ymchwilwyr 
yn gweithio ar ymchwiliadau y gallent 
fod â buddiant ynddynt.
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19 Asedau trydydd parti

Weithiau bydd yr IOPC yn dal asedau 
trydydd parti i hwyluso ymchwiliadau 
pan fydd angen. Caiff y rhain eu 
cadw’n ddiogel ac fel arfer cânt 
eu dychwelwyd i’w perchennog 
cyfreithiol pan na fo 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 IOPC 
fuddiant llesiannol ynddynt. Ar 31 
Mawrth 2018 nid oedd unrhyw asedau 
ariannol yn cael eu dal.

20 Digwyddiadau ar ôl y cyfnod 
adrodd

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.

21 Cymorth grant

Ariennir yr IOPC gan gymorth grant a 
dderbynnir gan y Swyddfa Gartref.

 2017/18  2016/17 

Cymorth grant £’000 £’000

Derbyniwyd ar gyfer gwariant refeniw 70,249 69,116 

Derbyniwyd ar gyfer gwariant cyfalaf 3,251 1,884 

Cyfanswm cymorth grant 73,500 71,000 
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22 Hillsborough

Mae’r Swyddfa Gartref wedi cytuno i roi grant cymorth ychwanegol pan fydd yr IOPC 
yn tynnu gwariant ychwanegol o ganlyniad i’r ymchwiliad i’r hyn a  
ddilynodd trychineb Hillsborough.

Mae’r nodyn hwn yn dangos y gwariant a dynnwyd yn ystod 2017/18 a 2016/17.

 2017/18  2016/17 

£’000 £’000

Costau staff

Cyflogau a thâl 2,655 3,466

Cost nawdd cymdeithasol 276 357

Cyfraniadau pensiwn 495 620

Staff dros dro 1,740 3,727

Cyfanswm costau staff 5,166 8,170 

Gwariant arall

Rhent llety 550 516 

Llety nad yw’n cael ei rentu 557 609 

TG 802 888 

Gwasanaethau cyfreithiol 40 92 

Costau eraill 117 121 

Recriwtio 86 15 

Papur swyddfa 12 35 

Hyfforddiant 7 22 

Teithio a chynhaliaeth 80 162 

Cyfanswm gwariant arall 2,251 2,460 

Anariannol

Dibrisiant 510 464 

Colled ar waredu asedau -   33 

Cyfanswm eitemau anariannol 510 497 

Cyfanswm gwariant refeniw 7,927 11,127 
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	Rhagair y Cyfarwyddwr Cyffredinol
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	Mae hon wedi bod yn flwyddyn bwysig i’r sefydliad. Yn Ionawr 2018 daeth Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC). Cychwynnais fel y Cyfarwyddwr Cyffredinol cyntaf ar yr un pryd â chwech o gyfarwyddwyr anweithredol newydd a benodwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref. Gyda thri o’r cyfarwyddwyr gweithredol cyfredol, y ni sy’n llunio’r Bwrdd Unedol, sydd yn awr â’r cyfrifoldeb am oruchwylio’r sefydliad. Disodlodd y trefniant hwn y strwythur Comisiwn a fodolai cynt
	Mae hon wedi bod yn flwyddyn bwysig i’r sefydliad. Yn Ionawr 2018 daeth Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC). Cychwynnais fel y Cyfarwyddwr Cyffredinol cyntaf ar yr un pryd â chwech o gyfarwyddwyr anweithredol newydd a benodwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref. Gyda thri o’r cyfarwyddwyr gweithredol cyfredol, y ni sy’n llunio’r Bwrdd Unedol, sydd yn awr â’r cyfrifoldeb am oruchwylio’r sefydliad. Disodlodd y trefniant hwn y strwythur Comisiwn a fodolai cynt
	Yn ogystal â’r newidiadau sefydliadol, rydym hefyd wedi gweld gwelliannau yn system gwynion yr heddlu yn ei chyfanrwydd, wrth i rai o’r newidiadau deddfwriaethol sy’n deillio o’r Ddeddf Plismona a Throseddu ddod i rym. Camau cyntaf pecyn o ddiwygiadau yr ydym yn gobeithio y byddant yn symleiddio a chryfhau’r system wrth symud ymlaen yw’r newidiadau hyn.
	Paratoi ar gyfer y trawsnewid i’r sefydliad newydd yn Ionawr oedd llawer o’n gwaith yn ystod y flwyddyn. Ond, er gwaethaf hyn, llwyddwyd i sicrhau bod yr ymrwymiad yn parhau i’n chwe amcan strategol a llwyddwyd i berfformio yn dda iawn o ran ein targedau i gyd.
	Agorwyd 705 o ymchwiliadau annibynnol i’r materion mwyaf difrifol a sensitif. Mae’n bwysig nodi bod ein cyfradd cau ymchwiliadau wedi cynyddu o bron i 60 y cant o’r flwyddyn flaenorol ac, am y tro cyntaf ers ehangu yn 2011/12, fe wnaethom gau mwy o ymchwiliadau nag a agorwyd. 
	Rydym hefyd wedi parhau gydag ymchwiliad Hillsborough, yr ymchwiliad troseddol mwyaf i gamymddygiad honedig gan yr heddlu a gynhaliwyd erioed. Gwnaed llawer o’n gwaith yn y cyfnod hwn yn cefnogi’r gofynion datgelu ar gyfer yr achosion llys troseddol sydd ar fin digwydd. 
	Yn anffodus gwelwyd nifer o ymosodiadau terfysgol ym Mhrydain yn ystod y flwyddyn. Cynhaliwyd ymchwiliadau i ddau ddigwyddiad gennym lle saethodd swyddogion heddlu ymosodwyr yn farw yn ystod yr ymosodiadau terfysgol yn San Steffan ac ar Bont Llundain yn 2017. Roedd yr ymchwiliadau hyn yn ofynnol dan y gyfraith, ac nid oedd swyddogion yr heddlu yn cael eu hymchwilio ar unrhyw adeg. Cwblhawyd ein hymchwiliadau yn gyflym a gyda chydweithrediad llawn yr heddlu. Rwyf yn ddiolchgar i bawb a gymerodd ran yn y gwai
	Nid ymwneud â’r ymchwiliadau yr ydym yn eu cynnal yn unig y mae gwella hyder y cyhoedd yn system gwynion yr heddlu. Daeth nifer gynyddol o bobl i gysylltiad â ni trwy ein gwaith apeliadau ac, eleni, cwblhawyd dros 3,500 o apeliadau am y ffordd y gwnaeth lluoedd heddlu ymdrin â chwynion. Fe wnaethom barhau i weithio gyda lluoedd heddlu i wella’r modd y maent yn ymdrin â chwynion ac mae hyn wedi gweld rhai canlyniadau da. 
	Wrth symud oddi wrth ein gwaith gweithredol, rydym hefyd wedi gwneud gwaith i gynyddu hyder, yn arbennig ymhlith grwpiau yr ydym yn gwybod bod ganddynt lai o hyder yn y system gwynion. Rydym wedi comisiynu ymchwil i ddeall rhagor am y modd y mae pobl â phryderon iechyd meddwl yn ymwneud â’r system. Rydym hefyd, ochr yn ochr â Leaders Unlocked, wedi sefydlu Panel Ieuenctid, sy’n rhoi dealltwriaeth werthfawr i ni o sut y mae pobl ifanc yn gweld ein sefydliad, y system gwynion a sut y gallwn ymwneud yn well â 
	Yn ychwanegol, rydym yn parhau i gyfrannu at wneud gwelliannau i blismona yn gyffredinol. Rydym wedi cyhoeddi argymhellion i wella arferion yr heddlu, diweddaru polisi neu newid y ffordd y mae swyddogion a staff yr heddlu yn cael eu hyfforddi. Rydym hefyd wedi rhannu’r hyn a ddysgwyd o’n gwaith trwy’r cylchgrawn Dysgu’r Gwersi ac rydym yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid eraill fel Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi a’r Coleg Plismona i greu newid yn y gwasanaeth yn fwy ean
	Fel y nodwyd ar ddechrau’r rhagair hwn, dim ond am chwarter olaf 2017/18 yr oeddwn i yn fy swydd. Felly, hoffwn ddiolch i Gadeirydd, Prif Weithredwr ac uwch reolwyr yr IPCC i gyd am arwain y sefydliad trwy sialensiau mawr trawsnewid gan gynnal perfformiad. Yn bwysig iawn, hoffwn ddiolch hefyd i holl staff y sefydliad am eu hymrwymiad ac ymroddiad parhaus i’r gwaith anodd ond hanfodol a wnawn. 
	Cyfarwyddwr Cyffredinol
	Cyfarwyddwr Cyffredinol


	Materion a risgiau allweddol
	Materion a risgiau allweddol
	Materion a risgiau allweddol


	Mae gennym chwe amcan, yr ydym yn rhoi adroddiadau amdanynt yn y cyhoeddiad hwn. Rydym yn dynodi’r risgiau strategol sylweddol i gyflawni’r amcanion hyn, yn asesu’r rhain ac yna yn eu rheoli trwy ystod o weithgareddau lliniaru a lleihau risg. Cyflwynir diweddariadau cyson ar y risgiau strategol i’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg a’r Bwrdd Unedol (dan ein strwythur IPCC yn y gorffennol, roedd y diweddariadau hyn yn cael eu rhoi i’r Pwyllgor Archwilio a Risg a’r Comisiwn). Rheolir risgiau lefel is o fewn c
	Mae gennym chwe amcan, yr ydym yn rhoi adroddiadau amdanynt yn y cyhoeddiad hwn. Rydym yn dynodi’r risgiau strategol sylweddol i gyflawni’r amcanion hyn, yn asesu’r rhain ac yna yn eu rheoli trwy ystod o weithgareddau lliniaru a lleihau risg. Cyflwynir diweddariadau cyson ar y risgiau strategol i’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg a’r Bwrdd Unedol (dan ein strwythur IPCC yn y gorffennol, roedd y diweddariadau hyn yn cael eu rhoi i’r Pwyllgor Archwilio a Risg a’r Comisiwn). Rheolir risgiau lefel is o fewn c
	Mae’r Datganiad Llywodraethu ar dudalen 74 yn disgrifio’r risgiau mawr yr ydym yn eu hwynebu a’r camau lliniaru sydd yn eu lle. Mae’r risgiau hyn yn cynnwys:
	• cyflwyno newid deddfwriaethol, sy’n parhau i mewn i 2018/19 (gweler tudalennau 48/49)
	• y potensial y gall torri rheolau data ddigwydd (gweler tudalen 80)
	• gweithredu’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (gweler tudalen 49)
	• risgiau o gwmpas gweithredu strategaeth eiddo’r Llywodraeth, a all gael effaith ar ein costau a’r modd y cyflawnir ein llwyth gwaith (gweler tudalen 82)

	Crynodeb o’n perfformiad yn ystod 2017/18
	Crynodeb o’n perfformiad yn ystod 2017/18
	Crynodeb o’n perfformiad yn ystod 2017/18


	Gwnaed llawer o’n gwaith yn ystod y flwyddyn dan sylw i’n paratoi ar gyfer y trawsnewid i ddod yn IOPC. Rydym yn esbonio rhagor am hyn trwy gydol yr adroddiad hwn.
	Gwnaed llawer o’n gwaith yn ystod y flwyddyn dan sylw i’n paratoi ar gyfer y trawsnewid i ddod yn IOPC. Rydym yn esbonio rhagor am hyn trwy gydol yr adroddiad hwn.
	Rhoddir rhagor o wybodaeth am y prosiectau y gwnaethom eu cyflawni yn ystod 2017/18 a’n perfformiad mewn cymhariaeth â’n targedau yn yr adran ddadansoddi perfformiad o’r adroddiad hwn (gweler tudalen 14).
	Buom yn gweithio i gynyddu hyder y cyhoedd yn system gwynion yr heddlu drwy:
	• gychwyn 705 o ymchwiliadau i’r materion mwyaf difrifol a sensitif – sydd o fewn ein targed o 650–750
	• ystyried 3,677 apêl am sut y gwnaeth yr heddlu ymdrin â chwynion gan y cyhoedd
	• weithio gyda lluoedd heddlu i wella’r ffordd y maent yn ymdrin â chwynion, gan gynnwys cyhoeddi cyfarwyddyd ar sut i ymdrin â chwynion blinderus ac achwynwyr cyson (gweler tudalen 39)
	• gomisiynu ymchwil newydd i archwilio hyder pobl â phryderon iechyd meddwl yn system gwynion yr heddlu, a’u tebygolrwydd a’u gallu i ymwneud â hi (gweler tudalen 17)
	• weithio gyda Leaders Unlocked i lansio ein Panel Ieuenctid (gweler tudalen 16) 
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	• ffurfio rhwydwaith o eiriolwyr i gefnogi pobl fregus a’r rhai prin eu hyder yn y system i gael eu clywed (gweler tudalen 18)
	 

	• barhau i weithio gyda’r Swyddfa Gartref i weithredu amrywiaeth o ddiwygiadau sy’n anelu at wneud system gwynion yr heddlu yn fwy syml i’w defnyddio ac yn rhoi mwy o bwyslais ar ddatrys problemau i’r cyhoedd, ac sy’n hyrwyddo dysgu a gwella yn y gwasanaeth heddlu
	Rydym wedi helpu i wella plismona trwy:
	• gyhoeddi argymhellion yn ymwneud â 31 o ymchwiliadau. Mae ein hargymhellion yn gwella arferion yr heddlu, yn diweddaru polisi neu yn newid y ffordd y mae swyddogion heddlu/staff yn cael eu hyfforddi 
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	• rannu gwersi o’n gwaith trwy amrywiaeth o sianeli, sy’n cefnogi lluoedd heddlu i osgoi digwyddiadau niweidiol ac ymdrin â chwynion yn effeithiol 
	• roi data o’n gwaith i fod yn sail i arolygiadau Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS)
	Atgyfeiriadau
	• Derbyniwyd 3,823 o atgyfeiriadau gan luoedd heddlu yn 2017/18.
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	• Roeddem yn anelu at brosesu 72 y cant o’r rhain cyn pen tri diwrnod gwaith ac fe wnaethom yn well na hyn, gan ymdrin â 83 y cant o fewn yr amserlen hon. 
	• Yr amser cyfartalog i brosesu atgyfeiriadau oedd pedwar diwrnod gwaith.
	Ymchwiliadau annibynnol
	• Roeddem wedi cynllunio i agor rhwng 650 a 750 o ymchwiliadau ac fe wnaethom gyflawni hyn gan agor 705. Mae hyn yn bron i 20 y cant yn fwy nag a gychwynnwyd yn 2016/17. 
	• Ar gyfartaledd, fe gymerodd 223 o ddyddiau gwaith i gwblhau ymchwiliadau annibynnol yn ystod 2017/18. Mae hyn dros dair wythnos yn llai na’n cyfartaledd o 239 o ddyddiau gwaith yn 2016/17.
	• Cynyddodd ein cyfradd cau ymchwiliadau o bron i 60 y cant (263) ac, am y tro cyntaf ers i ni ddechrau ehangu, roedd yn uwch na’r ymchwiliadau a agorwyd.
	• Parhaodd ein hymchwiliadau Hillsborough. Cymerodd y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Gweithrediadau – Ian Todd – drosodd yn goruchwylio’r ymchwiliadau yn dilyn trawsnewid yn IOPC. Y rhain yw’r ymchwiliadau troseddol mwyaf i gamymddygiad honedig gan yr heddlu a gynhaliwyd erioed. Cychwynnodd treialon y bobl sydd wedi eu cyhuddo gyda dadleuon cyfreithiol ym Mehefin 2018. Rydym yn disgwyl iddynt redeg hyd haf 2019 o leiaf. 
	Apeliadau
	• Fe wnaethom dderbyn 3,535 o apeliadau yn 2017/18. 
	• Cwblhawyd 3,677 o apeliadau gennym yn 2017/18, ac roedd 3,449 ohonynt yn ddilys. 
	• Fe wnaethom ostwng y nifer o apeliadau agored o fwy na 25 y cant, o 505 ar ddechrau’r flwyddyn i 375 erbyn y diwedd.
	• Ein targed oedd cwblhau 60 y cant o’r holl apeliadau ymchwiliad a datrysiad lleol cyn pen 35 diwrnod erbyn diwedd pedwerydd chwarter 2017/18. Fe aethom tu hwnt i hyn, gan gyrraedd ffigwr o 68 y cant. 
	Mae ein crynodeb Misol ar-lein yn cynnwys gwybodaeth am ein hachosion a’n hapeliadau, yn ogystal â’r diweddaraf am ein gwaith gyda rhanddeiliaid. Ewch i’n gwefan i ddarllen rhifynnau’r gorffennol.
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	ae Leaders Unlocked yn rhoi llais cryfach i bobl ifanc ar faterion sy’n effeithio ar eu bywydau. Cewch ragor o 
	wybodaeth ar eu gwefan: http://leaders-unlocked.org/ 

	2
	2
	 
	Rydym yn gwneud argymhellion am wersi a ddysgwyd i’r heddlu, neu sefydliadau perthnasol eraill, ar ôl ein 
	hymchwiliadau. Gall ein hargymhellion gael eu gwneud i luoedd heddlu unigol neu i’r holl luoedd heddlu. Rydym hefyd 
	yn rhoi argymhellion ar ôl gwneud penderfyniadau ar rai mathau o apeliadau.


	Story
	3
	3
	 Mae rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn ymdrin ag atgyfeiriadau ar ein gwefan - 
	www.policeconduct.gov.uk
	www.policeconduct.gov.uk
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	Ar 8 Ionawr 2018, daeth yr IPCC i ben gan 
	Ar 8 Ionawr 2018, daeth yr IPCC i ben gan 
	Ar 8 Ionawr 2018, daeth yr IPCC i ben gan 
	droi yn IOPC, gyda strwythur diwygiedig. 
	Ers 2013, rydym wedi dyblu yn ein maint 
	ac yn awr yn cymryd mwy na chwe gwaith 
	yn fwy o ymchwiliadau. Fe wnaethom ofyn 
	am newidiadau i’n strwythur i weddu'n well 
	i'n sefydliad llawer mwy. Dylai’r strwythur 
	newydd wneud ein prosesau yn fwy 
	effeithlon. 

	Nodwyd y newidiadau, sy’n golygu nad 
	Nodwyd y newidiadau, sy’n golygu nad 
	ydym yn Gomisiwn bellach, trwy Ddeddf 
	Plismona a Throseddu 2017. Yn ystod 
	y flwyddyn dan sylw fe ddirwynwyd y 
	strwythur Comisiwn fel yr oedd i ben. 
	Gwnaeth ein cyn-gomisiynwyr gyfraniadau 
	sylweddol at y paratoadau ar gyfer 
	gweithredu ein henw a strwythur newydd. 
	Roedd hyn yn cynnwys paratoi achosion i’w 
	trosglwyddo i’r Cyfarwyddwyr Rhanbarthol 
	a Chyfarwyddwr Cymru oedd yn dod i’w 
	swyddi, a chyfathrebu gyda theuluoedd a 
	rhanddeiliaid am y newidiadau i’n sefydliad. 

	Yn awr mae gennym un llinell atebolrwydd 
	Yn awr mae gennym un llinell atebolrwydd 
	yn rhedeg i fyny at y Cyfarwyddwr 
	Cyffredinol, Michael Lockwood. Ef 
	sy'n gyfrifol yn y pen draw am waith y 
	sefydliad a’i benderfyniadau. Dirprwyir 
	penderfyniadau ymchwiliol i’r chwe thîm ar 
	gyfer Cymru a’r rhanbarthau – y cyfan yn 
	cael eu harwain gan gyfarwyddwr. Dirprwyir 
	penderfyniadau eraill i rannau eraill o’r 
	sefydliad, fel y bydd yn briodol. Penodwyd 
	chwech o gyfarwyddwyr anweithredol 
	newydd hefyd dan y broses penodiadau 
	cyhoeddus. Maent yn rhan o’n Bwrdd 
	Unedol ac yn elfen allweddol o strwythur 
	llywodraethu newydd y sefydliad. Gallwch 
	ddarllen rhagor am ein huwch arweinwyr ar 
	ein gwefan.

	Mae’r adran hon yn disgrifio ein cynnydd 
	Mae’r adran hon yn disgrifio ein cynnydd 
	mewn cymhariaeth â’r gwaith a nodwyd yn 
	ein Cynllun Busnes ar gyfer 2017/18.


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


	Ers Ionawr 2018, mae ein Cyfarwyddwyr Rhanbarthol a Chyfarwyddwr Cymru wedi bod yn cyfarfod rhanddeiliaid lleol i ymgysylltu â nhw a chyflwyno eu hunain. 
	Ers Ionawr 2018, mae ein Cyfarwyddwyr Rhanbarthol a Chyfarwyddwr Cymru wedi bod yn cyfarfod rhanddeiliaid lleol i ymgysylltu â nhw a chyflwyno eu hunain. 
	Roedd y cyfarfodydd hyn yn rhan o broses gynefino gynhwysfawr i’w rolau newydd. Yn ein strwythur newydd, mae’r staff yma yn rhan hanfodol o wella ein dealltwriaeth o anghenion cymunedau lleol, gan ein galluogi i ymateb i bryderon.
	Fe wnaethom weithio gyda rhanddeiliaid hefyd i ddatblygu ein gwefan newydd, sydd yn haws ei defnyddio ac yn fwy lliflin. Trwy gynnal gweithdai gydag amrywiaeth o gynrychiolwyr o gyrff plismona ac nad ydynt yn plismona, derbyniwyd adborth a wnaeth ein galluogi i sicrhau bod y safle yn bodloni anghenion ein cynulleidfaoedd amrywiol. Mae’r safle hefyd yn bodloni safonau hygyrchedd y llywodraeth. Ers ei lansio yn Ionawr 2018, rydym wedi cael cyfartaledd o tua 30,000 o ymwelwyr y mis, sydd wedi bod yn ymweld â m
	Pobl ifanc
	Gwnaed ystod o waith yn ystod 2017/18 i ddatblygu lefelau hyder a rhoi llais i bobl fregus y gall eu barn ein helpu yn ein gwaith. Trwy weithio gyda Leaders Unlocked, lansiwyd ein Panel Ieuenctid ym Mawrth 2018. Bydd y Panel yn helpu i wella ymwybyddiaeth o’r IOPC ymhlith pobl ifanc – yr ydym yn gwybod, trwy ymchwil ac adborth, sydd yn brin o hyder yn system gwynion yr heddlu a llai o ddealltwriaeth o’n gwaith. Mae aelodau’r Panel o gefndiroedd amrywiol ac maent yn dwyn safbwyntiau gwahanol at y prosiect. B
	Rydym wedi gweithio yn 
	Rydym wedi gweithio yn 
	rhagweithiol gyda sefydliadau 
	yn y cymunedau i recriwtio tîm 
	llawn ysgogiad o oedolion ifanc 
	o bob rhan o Gymru a Lloegr 
	i ymuno â Phanel Ieuenctid 
	IOPC. Rydym yn gyffrous iawn 
	am yr hyn y gall y Panel hwn ei 
	gyflawni.
	 

	Rose Dowling, Cyfarwyddwr Leaders Unlocked
	 

	Iechyd meddwl
	Mae iechyd meddwl yn thema sylfaenol mewn llawer o’r achosion yr ydym yn ymchwilio iddynt, yn arbennig pan fydd marwolaeth wedi digwydd yn ystod cyswllt â’r heddlu neu ar ôl hynny. Comisiynwyd ymchwil newydd gennym i archwilio hyder pobl â phryderon iechyd meddwl yn system gwynion yr heddlu, a’r tebygolrwydd y byddant yn ymwneud â hi ac yn gallu gwneud hynny. Trwy’r ymchwil hwn rydym yn gobeithio gwella ein data a’n dealltwriaeth o brofiadau’r grŵp hwn o bobl, gan gynnwys faint o hyder sydd ganddynt yn y sy
	Mae’r ymchwil, a gynhaliwyd i ni gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, yn defnyddio cymysgedd o ddulliau, gan gynnwys cyfres o grwpiau ffocws ar draws Cymru a Lloegr. Bydd y canfyddiadau yn cyfrannu at ein rhaglenni gwella parhaus ar draws y sefydliad.
	Datblygu perthynas gyda chymdeithasau staff yr heddlu
	Mae’n bwysig bod y rhai sy’n gweithio yn y gwasanaeth heddlu yn ymwybodol o’n rôl a bod ganddynt hyder yn yr hyn yr ydym yn ei wneud. Fel rhan o’n gwaith yn ymgysylltu â rhanddeiliaid, rydym wedi bod yn cysylltu â Ffederasiwn yr Heddlu i’w cynnwys yn y sgyrsiau am newid arferion, cynhyrchu cyfarwyddyd statudol a materion eraill ynglŷn â dysgu gwersi i blismona a system gwynion yr heddlu. Helpodd hyn i ehangu safbwyntiau’r ddau sefydliad a chynyddu dealltwriaeth.
	Rydym wedi mynychu holl seminarau’r arweinwyr ymddygiad rhanbarthol dros y flwyddyn ddiwethaf – gan wrando ar bryderon am waith a chynyddu ein dealltwriaeth am y problemau y mae aelodau Ffederasiwn yr Heddlu yn eu hwynebu yn ystod ein hymchwiliadau. Gan ein bod wedi dechrau gwneud cynlluniau i ymdrin â’r rhain, rydym wedi profi’r syniadau hyn gyda’r arweinwyr ymddygiad, gan arwain at drafodaethau defnyddiol. Mae hyn hefyd wedi cynyddu’r tryloywder o ran y ffordd yr ydym yn gweithio, gan ganiatáu i ni esboni
	Rydym hefyd wedi ceisio llunio cysylltiadau gweithredol o ddydd i ddydd. Mae gennym gyswllt gweithredol wedi ei enwi ar gyfer pob llu heddlu y gall y ffederasiwn gysylltu â nhw i fynegi pryder neu i symud pryderon ymlaen, a helpu i gadw ein hymchwiliadau i symud. Trwy gyfarfodydd rhanbarthol cyson sy’n cynnwys grwpiau o gynrychiolwyr cymdeithasau staff a staff gweithredol mae gennym fforwm i rannu’r gwersi a ddysgwyd. Mae hyn yn cael ei gyflwyno yn fwy eang ar ôl i ni dderbyn adborth positif mewn ardaloedd 
	Rydym wedi dechrau sgyrsiau tebyg gydag Unsain, ac wedi siarad mewn cynhadledd ar ôl gwrando ar y pryderon a godwyd.
	Rhannu’r gwersi a ddysgwyd gydag 
	Rhannu’r gwersi a ddysgwyd gydag 
	ymarferwyr

	Yn ystod 2017, rhoddwyd cyflwyniad gennym am blismona ac iechyd meddwl yn y Coleg Plismona. Roedd yn tanlinellu’r ffaith bod pryderon iechyd meddwl gan wyth o’r 14 o bobl a fu farw yn y ddalfa gan yr heddlu neu yn dilyn hynny rhwng 2016 a 2017.
	 

	Mae’r cyflwyniad ar gael ar ein gwefan –  
	www.policeconduct.gov.uk/sites/default/
	www.policeconduct.gov.uk/sites/default/
	files/Documents/research-learning/
	IPCC_policing_and_mental_health_
	presentation_2017.pdf


	Eiriolwyr cymunedol
	Mae ein tîm Ymgysylltu â Rhanddeiliaid wedi arwain ar waith i greu rhwydwaith o eiriolwyr i sicrhau bod barn grwpiau prin o hyder a bregus yn cael ei chlywed. 
	Bydd y rhwydwaith yn:
	• cynnig porth i gymunedau
	• gwella mynediad at yr IOPC tu allan i’r system gwynion ffurfiol
	• rhoi mynediad i ni at sianeli cyfathrebu mwy uniongyrchol, gan ein helpu i oresgyn rhwystrau a gwella’r amgyffrediad o’r IOPC
	 

	• creu eiriolwyr ymhlith darparwyr gwasanaeth sy’n cyfeirio pobl at system gwynion yr heddlu a’u cefnogi i’w defnyddio
	Mae’r rhwydwaith yn cynnwys cynrychiolaeth o’r sector cymunedol a gwirfoddol i bobl ifanc, crefyddau a chymunedau lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, y rhai â phroblemau iechyd meddwl, mudwyr bregus a’r gymuned LGBT. Mae sefydliadau sy’n ymgyrchu ar faterion thematig, fel hawliau dynol a thrais ar sail rhywedd, hefyd wedi cytuno i gymryd rhan.
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	Astudiaeth achos 1
	Astudiaeth achos 1
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	Rhwydwaith o eiriolwyr
	Rhwydwaith o eiriolwyr
	Rhwydwaith o eiriolwyr


	Rydym wedi gweithio gyda dau o’r sefydliadau sy’n rhan o’n rhwydwaith o eiriolwyr (Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh a Chymorth i Ferched) i redeg sesiynau ymwybyddiaeth. Roedd y rhain yn cynnwys staff o’n Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid, a chynghorwyr o’r Llinell Gymorth Stelcio a’r Llinell Gymorth Trais Domestig Genedlaethol. 
	Rydym wedi gweithio gyda dau o’r sefydliadau sy’n rhan o’n rhwydwaith o eiriolwyr (Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh a Chymorth i Ferched) i redeg sesiynau ymwybyddiaeth. Roedd y rhain yn cynnwys staff o’n Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid, a chynghorwyr o’r Llinell Gymorth Stelcio a’r Llinell Gymorth Trais Domestig Genedlaethol. 
	Nod y sesiynau oedd trafod 
	Nod y sesiynau oedd trafod 
	arfer gorau, rhoi cyfle ar gyfer 
	datblygiad proffesiynol, a 
	hyrwyddo ymwybyddiaeth am 
	bynciau anodd a sensitif yn 
	ymwneud â’r rhai sy’n galw 
	llinellau cymorth. Roeddent hefyd 
	yn rhoi cyfle i ni esbonio ein rôl 
	a sut y mae system gwynion 
	yr heddlu yn ehangach yn 
	gweithredu. 

	Fe wnaethom rannu canllaw y gall staff llinellau cymorth gyfeirio ato yn eu gwaith.
	 


	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag amcan strategol un
	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag amcan strategol un
	Cyflwynwyd ein holrheiniwr amgyffrediad y 
	Cyflwynwyd ein holrheiniwr amgyffrediad y 
	cyhoedd yn ystod 2017/18. Mae’r olrheiniwr 
	yn casglu data am amgyffrediad y cyhoedd 
	a’u hymwybyddiaeth o’r heddlu, y system 
	gwynion, a’r IOPC. Trwy hyn gallwn fesur ein 
	perfformiad mewn cymhariaeth ag amcan un.

	Yn 2017/18, dywedodd 70 y cant o bobl 
	Yn 2017/18, dywedodd 70 y cant o bobl 
	ifanc eu bod yn debygol o gwyno os byddent 
	yn anhapus am y ffordd y bydd swyddog 
	yr heddlu wedi ymddwyn tuag atynt, a 
	dywedodd 70 y cant o grwpiau duon a 
	lleiafrifoedd ethnig (BME) y byddent yn 
	debygol o gwyno, sy’n golygu ein bod wedi 
	cyrraedd ein targedau o 67 y cant a 70 y 
	cant yn eu tro. Gosodwyd y targedau hyn 
	gennym am eu bod yn gynnydd ar yr hyn a 
	gyflawnwyd gennym y flwyddyn flaenorol. 

	Roedd trawsnewid o’r IPCC i’r IOPC, a’r 
	Roedd trawsnewid o’r IPCC i’r IOPC, a’r 
	ail-frandio cysylltiedig, yn her o ran cynnal 
	yr ymwybyddiaeth o’n sefydliad a’r gwaith 
	a wnawn. Ond dangosodd ein holrheiniwr 
	amgyffrediad y cyhoedd ein bod wedi 
	llwyddo i gynyddu ymwybyddiaeth o’n 
	brand newydd (o 33 y cant i 39 y cant) 
	rhwng Ionawr 2018 a Mawrth 2018. Rydym 
	yn rhagweld mwy o gynnydd wrth i’r IOPC 
	ymsefydlu ac rydym yn parhau i ddatblygu 
	a rhannu gwybodaeth am ein gwaith a’i 
	effaith. 
	Rydym yn obeithiol hefyd y bydd ein 
	strwythur rhanbarthol newydd yn rhoi cyfle i 
	gael mwy o ymwybyddiaeth ac effaith lleol/
	cymunedol.

	Gwaith sy’n parhau dan amcan strategol un
	 

	Byddwn yn parhau i weithio gydag 
	Byddwn yn parhau i weithio gydag 
	amrywiaeth o randdeiliaid i godi 
	ymwybyddiaeth o’r IOPC a’n rôl. Bydd 
	hyn yn ei dro yn helpu i gefnogi a rhoi 
	gwybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud 
	i ddatblygu hyder yn system gwynion yr 
	heddlu ymhellach. Mae’r gwaith arall a 
	gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod 
	dan yr amcan hwn yn cynnwys adolygu ac 
	yna gweithredu ein Strategaeth Gyfathrebu. 
	Bydd hyn yn ein helpu i wneud y mwyaf o 
	gyfleoedd i gyfathrebu mewn modd sy’n 
	gwella hyder y cyhoedd.


	Amcan strategol dau
	Amcan strategol dau
	Amcan strategol dau
	 

	Cyflawni nifer gynyddol o ymchwiliadau 
	Cyflawni nifer gynyddol o ymchwiliadau 
	annibynnol amserol o ansawdd uchel.


	Dirprwyir y mwyafrif o’n hymchwiliadau gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, trwy’r Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Gweithrediadau, i rwydwaith o bump o Gyfarwyddwyr Rhanbarthol a Chyfarwyddwr Cymru, sy’n rheoli timau gweithredol lleol.
	Dirprwyir y mwyafrif o’n hymchwiliadau gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, trwy’r Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Gweithrediadau, i rwydwaith o bump o Gyfarwyddwyr Rhanbarthol a Chyfarwyddwr Cymru, sy’n rheoli timau gweithredol lleol.
	4

	Yn y timau rhanbarthol, mae ymchwilwyr yn cyflawni’r tasgau a’r prosesau sy’n ffurfio ein hymchwiliadau. Goruchwylir ymchwilwyr gan arweinwyr timau a rheolwyr gweithrediadau, sydd hefyd yn gyfrifol am wneud penderfyniadau allweddol am gylch gorchwyl ymchwiliadau a’u deilliannau. Mae’r holl dimau gweithredol yn cadw at yr un polisïau a safonau gweithredu i sicrhau cysondeb.
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	Cyfeiriwch at adroddiadau blynyddol yr IPCC i gael gwybod am ein strwythurau a phrosesau blaenorol.


	Atgyfeiriadauatgyfeiriad cyn pen tri diwrnod mewn 72 y cant o achosion. Aethom tu hwnt i hyn gyda ffigwr o 83 y cant. Yr amser cyfartalog Mae’r nifer o atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn i brosesu atgyfeiriadau yn 2017/18 oedd flynyddol wedi bod yn debyg dros y pedair pedwar diwrnod gwaith, gostyngiad o blynedd diwethaf. Yn ystod 2017/18 cawsom ddiwrnod ers y flwyddyn flaenorol.3,823 o atgyfeiriadau a chwblhau 3,847. Ein targed oedd cyfleu ein penderfyniad am yr Ffigwr 1: Atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn ôl blwyd
	Atgyfeiriadauatgyfeiriad cyn pen tri diwrnod mewn 72 y cant o achosion. Aethom tu hwnt i hyn gyda ffigwr o 83 y cant. Yr amser cyfartalog Mae’r nifer o atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn i brosesu atgyfeiriadau yn 2017/18 oedd flynyddol wedi bod yn debyg dros y pedair pedwar diwrnod gwaith, gostyngiad o blynedd diwethaf. Yn ystod 2017/18 cawsom ddiwrnod ers y flwyddyn flaenorol.3,823 o atgyfeiriadau a chwblhau 3,847. Ein targed oedd cyfleu ein penderfyniad am yr Ffigwr 1: Atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn ôl blwyd

	Ein hymchwiliadau
	Ein hymchwiliadau
	Fe wnaethom gychwyn ar 705 ymchwiliad 
	Fe wnaethom gychwyn ar 705 ymchwiliad 
	annibynnol. Mae hyn bron i 20 y cant yn fwy 
	nag a gychwynnwyd yn 2016/17 ac mae o 
	fewn ein targed o rhwng 650–750.

	Cynyddodd ein cyfradd cau ymchwiliadau 
	Cynyddodd ein cyfradd cau ymchwiliadau 
	o bron i 60 y cant (263) ac, am y tro cyntaf 
	ers i ni ddechrau ehangu, caewyd mwy o 
	ymchwiliadau nag a agorwyd yn ystod y 
	flwyddyn.

	Ar gyfartaledd, fe gymerodd 223 o ddyddiau 
	Ar gyfartaledd, fe gymerodd 223 o ddyddiau 
	gwaith i ni gwblhau ymchwiliad yn ystod 
	2017/18. Mae hyn dros dair wythnos yn llai 
	na’n cyfartaledd o 239 o ddyddiau gwaith yn 
	2016/17.

	Ein targed yn 2017/18 oedd cwblhau 80 y 
	Ein targed yn 2017/18 oedd cwblhau 80 y 
	cant o ymchwiliadau annibynnol cyn pen 12 
	mis. Roedd hwn yn darged heriol, o ystyried 
	ein hehangiad a’r achosion etifeddol, a 
	chwblhawyd 68 y cant o achosion cyn 
	pen 12 mis. Mae hyn yn welliant mewn 
	cymhariaeth â 2016/17, pan oedd y ffigwr 
	yn 66 y cant, ac rydym mewn sefyllfa gref i 
	wella ymhellach yn 2018/19.

	Cynyddodd y nifer o achosion a gaewyd 
	Cynyddodd y nifer o achosion a gaewyd 
	cyn pen chwech a naw mis yn 2017/18. 
	Cwblhawyd 31 y cant o ymchwiliadau 
	cyn pen chwe mis – cynnydd o 17 y 
	cant yn 2016/17. Cwblhawyd 52 y cant 
	o ymchwiliadau cyn pen naw mis mewn 
	cymhariaeth â 45 y cant yn 2016/17.

	Cyn dechrau ar y gwaith o lunio ein 
	Cyn dechrau ar y gwaith o lunio ein 
	hadroddiadau ymchwiliad, rydym yn cynnal 
	adolygiad i wirio bod ein hymchwiliadau yn 
	cyrraedd ein safonau ansawdd. Ein targed 
	yn 2017/18 oedd i 87 y cant o’r adolygiadau 
	hyn gyrraedd asesiad iechyd gwyrdd
	5
	. 
	Llwyddwyd i gyflawni hyn mewn 95 y cant o 
	adolygiadau.
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	Mae asesiad iechyd gwyrdd yn dynodi bod yr ymchwiliad wedi cyrraedd ein safonau ansawdd hyd at y cam hwn. 
	 
	Bydd unrhyw argymhellion a wneir yn ymwneud â mân faterion yn unig.


	Astudiaeth achos 2
	Astudiaeth achos 2
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	Ymchwilio a fyddai gweithredu gan yr heddlu 
	Ymchwilio a fyddai gweithredu gan yr heddlu 
	Ymchwilio a fyddai gweithredu gan yr heddlu 
	wedi atal llofruddiaethau menywod 


	Derbyniwyd atgyfeiriadau ar wahân yn dilyn llofruddiaethau tair o fenywod ifanc pan fwriwyd amheuaeth ar yr hyn a wnaeth yr heddlu.   
	Derbyniwyd atgyfeiriadau ar wahân yn dilyn llofruddiaethau tair o fenywod ifanc pan fwriwyd amheuaeth ar yr hyn a wnaeth yr heddlu.   
	Fe wnaethom ymchwilio yn dilyn marwolaeth Melinda Korosi, 33 oed, a lofruddiwyd gan ei chynbartner ym Medi 2016. Roedd ein hymchwiliad yn edrych ar y ffordd yr oedd Cwnstabliaeth Cumbria wedi ymateb i adroddiadau gan Ms Korosi. Yn Awst 2017, daethom i’r casgliad nad oedd y llu heddlu wedi dilyn yr holl linellau ymholi oedd ar gael iddynt. Ond roeddynt wedi rhoi camau diogelu priodol yn eu lle. Cytunodd y llu heddlu bod gan dditectif gwnstabl a ditectif sarsiant achos i’w ateb am gamymddygiad, a derbyniodd y
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	Tanlinellodd ein hymchwiliad bwysigrwydd diogelu’r rhai sydd mewn mwyaf o berygl mewn cymdeithas trwy ddilyn pob llwybr posibl pan ddaw yn fater o honiadau troseddol difrifol.
	 

	Llofruddiwyd Sinead Wooding, 26 oed, gan ei gŵr ym Mai 2017. Cawsom ein tynnu i mewn pan ddaeth i’r amlwg bod Ms Wooding wedi cysylltu â Heddlu Gorllewin Swydd Efrog yn mynegi pryder am ei ymddygiad yn y dyddiau cyn ei marwolaeth. Canfu ein hymchwiliad bod y rhai wnaeth dderbyn y galwadau wedi cynnig cyngor a gwirio ei bod yn iawn, a bod swyddogion heddlu wedi ceisio siarad â hi sawl gwaith ac ymweld â’i chartref. 
	Dywedodd Miranda Biddle, y Cyfarwyddwr Rhanbarthol: 
	Daeth ein hymchwiliad i’r casgliad bod Heddlu Gorllewin Swydd Efrog wedi dilyn yr holl bolisïau a gweithdrefnau addas i’r amgylchiadau ar y pryd, ac nad oeddent wedi achosi na chyfrannu at farwolaeth Ms Wooding.
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	Mae camau rheoli yn cyfeirio at reolwr yn ymdrin â’r ffordd y mae rhywun wedi ymddwyn trwy weithredu heb ddisgy
	-
	blu. Gall gynnwys dangos i’r swyddog heddlu neu aelod o staff sut mae eu hymddygiad wedi methu cyflawni’r 
	disgwyliadau fel y’i cyflwynir yn y Safonau Ymddygiad Proffesiynol, gan nodi disgwyliadau ymddwyn at y dyfodol neu 
	ymdrin ag unrhyw achosion gwaelodol wnaeth achosi’r camymddygiad.


	Astudiaeth achos 2 
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	Astudiaeth achos 2 
	parhad


	Dwynwyd llofruddiaeth amlwg Ellen Higginbottom, myfyrwraig 18 oed, i’n sylw pan wnaeth Heddlu Manceinion Fwyaf (GMP) atgyfeirio pryderon bod yr adroddiad bod Ellen ar goll heb ei symud ymlaen yn briodol. Fe ganfuom fod 13 achos o oedi, dros bedair awr, yn anfon swyddogion i chwilio am Ellen oherwydd nad oedd swyddogion ar gael. Canfu ymchwiliad troseddol GMP bod Ellen wedi marw cyn i’r heddlu dderbyn yr adroddiad ei bod ar goll. 
	Dwynwyd llofruddiaeth amlwg Ellen Higginbottom, myfyrwraig 18 oed, i’n sylw pan wnaeth Heddlu Manceinion Fwyaf (GMP) atgyfeirio pryderon bod yr adroddiad bod Ellen ar goll heb ei symud ymlaen yn briodol. Fe ganfuom fod 13 achos o oedi, dros bedair awr, yn anfon swyddogion i chwilio am Ellen oherwydd nad oedd swyddogion ar gael. Canfu ymchwiliad troseddol GMP bod Ellen wedi marw cyn i’r heddlu dderbyn yr adroddiad ei bod ar goll. 
	Yn amlwg roedd adnoddau yn broblem ar y diwrnod pan roddwyd adroddiad bod Ellen ar goll. Ar ôl edrych ar y ffeithiau, rydym yn gobeithio y gall canfyddiadau ein hymchwiliad helpu’r llu heddlu i reoli adnoddau ac atal oedi fel hyn yn y dyfodol.

	Ffigwr 2:  Y nifer o ymchwiliadau annibynnol a ddechreuwyd ac a gwblhawyd fesul blwyddyn800Dechreuwyd709700Cwblhawyd7056005905195004464003002592412001641541301361061061261201001001098810110382648352503132082004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/0506070809101112131415161718
	Ffigwr 2:  Y nifer o ymchwiliadau annibynnol a ddechreuwyd ac a gwblhawyd fesul blwyddyn800Dechreuwyd709700Cwblhawyd7056005905195004464003002592412001641541301361061061261201001001098810110382648352503132082004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/0506070809101112131415161718
	Ffigwr 2:  Y nifer o ymchwiliadau annibynnol a ddechreuwyd ac a gwblhawyd fesul blwyddyn800Dechreuwyd709700Cwblhawyd7056005905195004464003002592412001641541301361061061261201001001098810110382648352503132082004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/0506070809101112131415161718
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	Ein hymchwiliadau i saethu ymosodwyr yn angheuol gan 
	Ein hymchwiliadau i saethu ymosodwyr yn angheuol gan 
	Ein hymchwiliadau i saethu ymosodwyr yn angheuol gan 
	yr heddlu yn ystod digwyddiadau terfysgol yn Llundain


	Cynhaliwyd ymchwiliadau i ddau ddigwyddiad gennym lle saethodd swyddogion heddlu ymosodwyr yn farw yn ystod yr ymosodiadau terfysgol yn San Steffan ac ar Bont Llundain yn 2017. Roedd yr ymchwiliadau yma yn ofynnol yn gyfreithiol dan Erthygl Dau o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, sy’n datgan bod rhaid cynnal ymchwiliad effeithiol a phriodol i bob marwolaeth a achosir gan y Wladwriaeth.
	Cynhaliwyd ymchwiliadau i ddau ddigwyddiad gennym lle saethodd swyddogion heddlu ymosodwyr yn farw yn ystod yr ymosodiadau terfysgol yn San Steffan ac ar Bont Llundain yn 2017. Roedd yr ymchwiliadau yma yn ofynnol yn gyfreithiol dan Erthygl Dau o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, sy’n datgan bod rhaid cynnal ymchwiliad effeithiol a phriodol i bob marwolaeth a achosir gan y Wladwriaeth.
	Ar 22 Mawrth 2017, saethodd swyddog Heddlu Metropolitan a lladd Khalid Masood ym Mhalas San Steffan. Roedd Masood wedi gyrru cerbyd ar draws cerddwyr ar Bont San Steffan, gan ladd pedwar ohonynt. Yna llwyddodd i gael mynediad i diroedd Palas San Steffan, lle trywanodd yr Heddwas Keith Palmer yn angheuol. 
	Cwblhawyd ein hymchwiliad erbyn Gorffennaf 2017. 
	Cynorthwywyd cyflymder ein hymchwiliad oherwydd bod cymaint o ddeunydd camerâu cylch cyfyng ar gael o’r ymosodiad, yn ogystal â fideo o gamera ar y corff gan y swyddogion a oedd yn y fan a’r lle. Rhoddwyd adroddiadau manwl i ni hefyd gan y swyddogion cyn pen 48 awr ar ôl y digwyddiad. 
	Roedd y partïon i gyd yn cael eu trin fel tystion trwy gydol yr amser – nid oedd ymchwiliad i unrhyw swyddog ar unrhyw gyfnod. Rhoddwyd ein hadroddiad ymchwiliad i’r Heddlu Metropolitan ac i Grwner EM yn barod ar gyfer y cwest. Buom yn ymchwilio hefyd i saethu angheuol tri ymosodwr ar 3 Mehefin 2017 gan swyddogion Heddlu Dinas Llundain a Metropolitan ym Marchnad Borough.
	Yn ystod yr ymosodiad terfysgol, gadawodd fan y ffordd a tharo nifer o gerddwyr ar Bont Llundain. Ar ôl i’r fan gael gwrthdrawiad, aeth y tri oedd ynddi i ardal Marchnad Borough a dechrau trywanu pobl yn y bwytai a thafarndai ac o’u cwmpas.
	Lladdwyd wyth aelod o’r cyhoedd ac anafwyd 48, gan gynnwys pedwar o swyddogion heddlu heb arfau a geisiodd atal yr ymosodwyr. 
	Fel rhan o’n hymchwiliad i farwolaethau Khuram Butt, Youssef Zaghba a Rachid Redouane, fe wnaethom hefyd edrych ar yr amgylchiadau pan dderbyniodd aelod o’r cyhoedd yn yr ardal gyfagos anaf gwn difrifol ond nad oedd yn angheuol o un o arfau’r heddlu.
	Heblaw aros am dystiolaeth gan y patholegydd, cwblhawyd ein hadroddiad ar yr ymchwiliad erbyn diwedd Medi 2017. Eto, nid oedd unrhyw swyddog yn destun ymchwiliad. Mae’r adroddiad terfynol wedi cael ei drosglwyddo i’r ddau lu heddlu dan sylw ac i Brif Grwner EM yn barod ar gyfer y cwest i farwolaethau’r tri ymosodwr.
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	Ymchwiliadau Hillsborough
	Ymchwiliadau Hillsborough
	Ym Mehefin 2017, cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) y byddai’n cyhuddo chwech o bobl yn dilyn ein hymchwiliad annibynnol i’r honiadau bod yr heddlu wedi cuddio’r gwirionedd ar ôl trychineb Hillsbororugh, ac ymchwiliad Ymgyrch Resolve i achosion y trychineb ei hun. Yn Rhagfyr 2017, ar ôl adolygu ffeil dystiolaeth ar wahân, cyhoeddodd y CPS na fyddai’n cyhuddo un o gyn-swyddogion Heddlu De Swydd Efrog ac unigolyn ar gontract i weithio i’r llu heddlu hwn. Ym Mawrth 2018, cyhoeddodd hefyd na fyddai’n dwy
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	Bydd tri achos llys ar wahân yn cael eu cynnal yn awr yn Llys Cyfun Preston. Cynhelir achos llys cyn-gyfreithiwr Heddlu De Swydd Efrog, Peter Metcalf, y cyn-swyddogion heddlu y Prif Uwch-arolygydd Donald Denton a’r Ditectif Arolygydd Alan Foster – a gyhuddwyd o wyrdroi cwrs cyfiawnder – yn Ionawr 2019. Bydd achos Syr Norman Bettison – a gyhuddwyd o gamymddygiad mewn swydd gyhoeddus – yn dechrau ym Mai 2019. 
	Bydd Comander y Gêm, y cyn-Brif Uwch-arolygydd David Duckenfield, yn cael ei gyhuddo o 95 cyfrif o ddynladdiad trwy esgeulustod difrifol, yn ddibynnol ar gais llwyddiannus i oresgyn cyfyngiadau cyfreithiol sy’n atal erlyniad. Clywyd y cais hwn, ynghyd â cheisiadau’r diffynyddion eraill i ddiddymu’r erlyniadau, ym Mehefin 2018. Disgwylir i Mr Duckenfield fynd ger bron y llys gyda chyn Ysgrifennydd Clwb Sheffield Wednesday, Graham Mackrell (a gyhuddwyd o droseddau iechyd a diogelwch) ym Medi 2018.  
	Mae ein staff yn cefnogi tîm yr erlyniad wrth iddynt baratoi at y cam nesaf hwn o achosion llys. Mae hyn yn cynnwys yr ymarfer datgelu. Oherwydd maint a chymhlethdod yr ymchwiliadau Hillsborough, bydd hwn yn un o’r rhai mwyaf a gynhaliwyd erioed. Mae ymchwiliadau i honiadau camymddwyn yn parhau, ynghyd ag agweddau troseddol o’n gwaith, ac maent bron â chael eu cwblhau. Bydd canfyddiadau a fyddai achos i’w ateb am gamymddygiad ar gyfer y cyn swyddogion hyn, ynghyd â thystiolaeth i’w cefnogi, yn cael eu cynnw
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	Yr IOPC sy’n goruchwylio ymholiadau Ymgyrch Resolve i weithrediadau’r heddlu.
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	Swyddog yn cael ei ddiswyddo am gydgynllwynio ar ôl 
	Swyddog yn cael ei ddiswyddo am gydgynllwynio ar ôl 
	Swyddog yn cael ei ddiswyddo am gydgynllwynio ar ôl 
	i achos llys gael ei daflu allan


	Roedd cwnstabl heddlu yn un o ddau swyddog Heddlu Gorllewin Swydd Efrog a arestiodd ddyn ar amheuaeth o ddwyn ym mis Tachwedd 2015. Cyhuddwyd y dyn yn ddiweddarach a’i hebrwng ger bron y llys, ond taflwyd yr achos allan yn dilyn honiadau o gydgynllwynio rhwng y swyddogion. Gwnaed canfyddiad barnwrol yn erbyn y llu heddlu ac fe wnaethom ddechrau ymchwiliad annibynnol. 
	Roedd cwnstabl heddlu yn un o ddau swyddog Heddlu Gorllewin Swydd Efrog a arestiodd ddyn ar amheuaeth o ddwyn ym mis Tachwedd 2015. Cyhuddwyd y dyn yn ddiweddarach a’i hebrwng ger bron y llys, ond taflwyd yr achos allan yn dilyn honiadau o gydgynllwynio rhwng y swyddogion. Gwnaed canfyddiad barnwrol yn erbyn y llu heddlu ac fe wnaethom ddechrau ymchwiliad annibynnol. 
	8

	Edrychodd ein hymchwiliad ar:
	• y ffordd yr oedd y ddau swyddog wedi paratoi datganiadau yn ymwneud â’r digwyddiad
	• honiadau o gydgynllwynio rhwng y swyddogion
	• a oedd y swyddogion wedi rhoi tystiolaeth ffug a hwythau dan eu llw yn ystod yr achos 
	Cyflwynwyd adroddiad ein hymchwiliad i’r CPS, a benderfynodd nad oedd digon o dystiolaeth i gyhuddo’r swyddogion o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder, anudon neu gamymddygiad mewn swydd gyhoeddus. 
	Oherwydd bod ein hymchwiliad wedi dod o hyd i achos i’w ateb am gamymddygiad difrifol gan y ddau swyddog, a bod y llu heddlu wedi cytuno â’n canfyddiadau, cynhaliwyd gwrandawiad yn Rhagfyr 2017. Diswyddwyd un swyddog heb rybudd. Ni phrofwyd yr achos yn erbyn y swyddog arall. 
	Roedd hwn yn fater difrifol ac arweiniodd at weld achos llys yn cael ei daflu allan. Fe wnaethom edrych yn ofalus ar y dystiolaeth; gan ganfod nad oedd fawr o amheuaeth bod rhywfaint o gydgynllwynio o ystyried y tebygrwydd yn natganiadau’r swyddogion, a oedd yn cynnwys yr un gwallau. Mae ein hymchwiliad yn tanlinellu pwysigrwydd gweld swyddogion yn cyrraedd lefelau’r gonestrwydd a didwylledd y mae’r cyhoedd yn eu disgwyl a hynny’n hollol gywir.
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	Mae hyn yn cyfeirio at ganfyddiad gan lys bod tyst yr heddlu yn fwriadol, boed wedi tyngu ei lw neu fel arall, wedi 
	camarwain y llys.


	Y diweddaraf am ein hymchwiliadau cam-drin rhywiol ar blant yn Rotherham
	Y diweddaraf am ein hymchwiliadau cam-drin rhywiol ar blant yn Rotherham
	Ehangodd ein hymchwiliad i ymateb Heddlu 
	Ehangodd ein hymchwiliad i ymateb Heddlu 
	De Efrog i honiadau o gam-drin rhywiol ar 
	blant yn Rotherham, yn ystod 2017/18.

	Ehangodd Ymgyrch Linden, sy’n edrych i’r 
	Ehangodd Ymgyrch Linden, sy’n edrych i’r 
	honiadau, i 85 o ymchwiliadau erbyn diwedd 
	Mawrth 2018, mewn cymhariaeth â 62 
	ymchwiliad ar yr un cyfnod yn 2017.

	Digwyddodd y cynnydd yn y nifer o 
	Digwyddodd y cynnydd yn y nifer o 
	ymchwiliadau oherwydd bod atgyfeiriadau 
	newydd yn cael eu derbyn gan y llu heddlu, 
	ac adolygiad o’r ymgyrch, a arweiniodd at 
	rannu rhai ymchwiliadau yn rhannau llai, i’n 
	helpu i’w cwblhau yn fwy effeithiol.

	Gwnaethom gynnydd da yn ystod y 
	Gwnaethom gynnydd da yn ystod y 
	flwyddyn ac, erbyn dechrau 2018/19, roedd 
	45 o adroddiadau ymchwiliad wedi cael eu 
	cwblhau, gyda 33 o swyddogion heddlu 
	presennol a chyn swyddogion yn dal dan 
	rybudd eu bod yn cael eu hymchwilio.

	Mae pob honiad a roddir i ni yn cael ei drin 
	Mae pob honiad a roddir i ni yn cael ei drin 
	yn sensitif ac mae lles y rhai sydd wedi 
	goroesi yn holl bwysig bob amser. Rydym 
	yn cefnogi 53 o’r rhai sydd wedi goroesi a 
	nifer o achwynwyr trwy gyfnod anodd iawn. 
	Dyma’r ail ymchwiliad mwyaf i ni ei gynnal 
	erioed, a dylid sylweddoli cymhlethdod a 
	maint y dasg. 

	Mae ein tîm ymroddedig o 35 o ymchwilwyr 
	Mae ein tîm ymroddedig o 35 o ymchwilwyr 
	a staff cefnogi wedi dadansoddi mwy na 
	15,139 o ddogfennau a darnau o dystiolaeth 
	hyd yn hyn. Yn ogystal ag ochr sensitif 
	ymwneud â’r goroeswyr, rydym hefyd yn 
	ymdrin â thystiolaeth sydd weithiau yn mynd 
	yn ôl i ddiwedd yr 1990au. 

	Pan fyddwn wedi gorffen ein hymchwiliadau 
	Pan fyddwn wedi gorffen ein hymchwiliadau 
	i gyd byddwn yn cyhoeddi adroddiad 
	trosfwaol. Ein nod yw tynnu sylw at 
	unrhyw faterion ymddygiad yn ymwneud â 
	swyddogion unigol ond, yn allweddol hefyd, 
	rhannu ein dealltwriaeth pam nad oedd 
	honiadau mor ddifrifol wedi eu hymchwilio a 
	sut y gellir osgoi hyn yn y dyfodol. 

	Mae Steve Noonan
	Mae Steve Noonan
	, 
	sy’n arwain y tîm sy’n 
	cynnal yr ymchwiliadau, yn esbonio:

	Yn y pen draw, rydym am i’r 
	Yn y pen draw, rydym am i’r 
	rhai y mae hyn wedi effeithio 
	arnyn nhw deimlo yn hyderus 
	bod eu cwynion wedi cael 
	eu hymchwilio yn drylwyr ac 
	– i Heddlu De Swydd Efrog, 
	ac yn wir i bob llu heddlu ar 
	draws y wlad – ddysgu o’n 
	canfyddiadau.
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	Parhau ein ffocws ar wella ansawdd a phrydlondeb
	Parhau ein ffocws ar wella ansawdd a phrydlondeb
	Parhau ein ffocws ar wella ansawdd a phrydlondeb


	Fel rhan o’n gwaith gwella, roeddem am ddeall yn well y rhyng-ddibyniaeth gydag adrannau safonau proffesiynol (PSD) yn ein hymchwiliadau, a dynodi unrhyw gyfleoedd i’w lliflinio neu eu gwella. 
	Fel rhan o’n gwaith gwella, roeddem am ddeall yn well y rhyng-ddibyniaeth gydag adrannau safonau proffesiynol (PSD) yn ein hymchwiliadau, a dynodi unrhyw gyfleoedd i’w lliflinio neu eu gwella. 
	Buom yn gweithio gyda PSD Heddlu Gorllewin Swydd Efrog i fapio’r mannau yn ystod ein hymchwiliadau lle byddwn yn dibynnu ar gyfraniad PSD – er enghraifft, cael ein galw i ddigwyddiad neu lawrlwytho ffilm camera cylch cyfyng. Trwy hyn roeddem yn gallu asesu a oedd angen yr holl fannau hyn mewn gwirionedd, ac a ellid cyfuno rhai ohonynt neu gael gwared arnynt yn llwyr heb gael effaith ar yr ymchwiliad. Fe wnaethom ddynodi meysydd lle gallem wneud newidiadau cyflym i’r broses ar unwaith i’w gwneud yn fwy effei
	Cynhaliwyd cynllun treialu oedd yn ceisio lliflinio ein prosesau yng nghyswllt ymchwiliadau i achosion marwolaeth ac anaf difrifol pan na fyddwn wedi dynodi unrhyw faterion ymddygiad. Dynododd y cynllun treialu y gellid arbed amser sylweddol trwy ymdrin â’r achosion hyn mewn ffordd wahanol i’r modd yr ydym yn gweithio ar achosion o’r fath pan fydd awgrym bod rhywun wedi camymddwyn. Llwyddasom i gael gwared ar waith nad yw’n gymesur i’r math hwn o ymchwiliad, gan sicrhau bod ein hadnoddau yn cael eu targedu 
	Ar gyfer y 24 ymchwiliad a gwblhawyd ar y cynllun treialu, yr amser ar gyfartaledd o’r dechrau i’r diwedd oedd 58 diwrnod – gostyngiad, ar gyfartaledd, o tua 150 diwrnod. 
	Rydym yn awr yn cyflwyno’r dull hwn ar draws pob achos pan na fyddwn wedi dynodi unrhyw faterion ymddygiad. 

	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag 
	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag 
	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag 
	amcan strategol dau


	 
	 
	 
	Rydym yn falch o fod wedi mynd tu hwnt i ddau o’n tri tharged perfformiad ar gyfer yr amcan 
	hwn. Mae’r ffigwr isod yn cyflwyno ein targedau a’n perfformiad mewn cymhariaeth â nhw:


	i
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	i
	i


	Targed:
	Targed:
	Targed:


	Targed:
	Targed:
	Targed:


	650–750
	650–750
	650–750
	 

	o ymchwiliadau annibynnol 
	o ymchwiliadau annibynnol 
	wedi eu dechrau 


	80% 
	80% 
	80% 
	 

	o ymchwiliadau annibynnol wedi 
	o ymchwiliadau annibynnol wedi 
	eu cwblhau cyn pen 12 mis


	cyflawnwyd 68%
	cyflawnwyd 68%
	cyflawnwyd 68%


	cyflawnwyd 705
	cyflawnwyd 705
	cyflawnwyd 705
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	Targed:
	Targed:
	Targed:


	87% 
	87% 
	87% 


	o adolygiadau diwedd 
	o adolygiadau diwedd 
	o adolygiadau diwedd 
	ymchwiliad yn arwain at asesiad 
	iechyd gwyrdd, y tro cyntaf


	cyflawnwyd 95%
	cyflawnwyd 95%
	cyflawnwyd 95%


	Gwaith sy’n parhau dan amcan strategol dau
	Gwaith sy’n parhau dan amcan strategol dau
	 

	Rydym yn parhau i baratoi ar gyfer newidiadau 
	Rydym yn parhau i baratoi ar gyfer newidiadau 
	deddfwriaethol ychwanegol, yr ydym yn rhagweld 
	y byddant yn dod i rym yn gynnar yn 2019. Mae 
	ein pwyslais ar ddynodi beth sydd ei angen i 
	sicrhau ein bod yn barod yn weithredol i weithredu 
	deddfwriaeth newydd.

	Byddwn yn parhau i weithio gyda’r comisiynwyr 
	Byddwn yn parhau i weithio gyda’r comisiynwyr 
	 
	heddlu a throseddu (PCC), lluoedd heddlu a 
	rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod y newidiadau 
	deddfwriaethol arfaethedig yn cael eu gweithredu 
	yn llwyddiannus, ac i gyflawni ein 
	 
	swyddogaeth statudol o oruchwylio’r 
	 
	system gwynion.


	Amcan strategol tri
	Amcan strategol tri
	Amcan strategol tri
	 

	Sicrhau bod yr IOPC yn gweithredu proses 
	Sicrhau bod yr IOPC yn gweithredu proses 
	apêl amserol o ansawdd uchel.


	Yr IOPC sy’n gyfrifol am ystyried rhai 
	Yr IOPC sy’n gyfrifol am ystyried rhai 
	Yr IOPC sy’n gyfrifol am ystyried rhai 
	apeliadau penodol am y ffordd y mae 
	lluoedd heddlu a’r Asiantaeth Droseddau 
	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 
	Mae gwahanol seiliau ar gyfer apelio, sy’n 
	cael eu hesbonio ar ein gwefan (
	www.
	www.
	policeconduct.gov.uk/complaints-and-
	appeals/make-appeal

	).

	Yn ystod 2017/18, derbyniasom 3,535 
	Yn ystod 2017/18, derbyniasom 3,535 
	o apeliadau, gostyngiad o 311 mewn 
	cymhariaeth â’r flwyddyn flaenorol. Mae’r 
	ffigwr ar y dde yn nodi’r nifer o apeliadau yr 
	ydym wedi eu derbyn o flwyddyn i flwyddyn 
	ers 2004.

	Cwblhawyd 3,677 o apeliadau gennym 
	Cwblhawyd 3,677 o apeliadau gennym 
	yn 2017/18, ac roedd 3,449 ohonynt yn 
	ddilys. Yn ogystal â hyn, mae gwelliannau 
	i’n prosesau wedi golygu ein bod wedi 
	gwneud cynnydd da o ran ymdrin â’r nifer o 
	apeliadau sydd ar agor. Gostyngodd hyn o 
	fwy na 25 y cant o 505 o apeliadau agored 
	ar ddechrau’r flwyddyn i 375 o apeliadau 
	agored erbyn y diwedd.

	Rydym yn anelu at gasglu’r holl wybodaeth gyflawni hyn ar gyfer 83 y cant o’r apeliadau angenrheidiol i wneud penderfyniad ar a gwblhawyd yn 2017/18 – gwelliant apêl – sy’n cynnwys amser a dreulir yn aros sylweddol ar y 56 y cant a gyflawnwyd yn y am bapurau cefndir gan luoedd heddlu, flwyddyn flaenorol.cyn pen 15 diwrnod gwaith. Llwyddwyd i 
	Rydym yn anelu at gasglu’r holl wybodaeth gyflawni hyn ar gyfer 83 y cant o’r apeliadau angenrheidiol i wneud penderfyniad ar a gwblhawyd yn 2017/18 – gwelliant apêl – sy’n cynnwys amser a dreulir yn aros sylweddol ar y 56 y cant a gyflawnwyd yn y am bapurau cefndir gan luoedd heddlu, flwyddyn flaenorol.cyn pen 15 diwrnod gwaith. Llwyddwyd i 


	Ffigwr 3:
	Ffigwr 3:
	Ffigwr 3:
	 Apeliadau IOPC a dderbyniwyd
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	Troednodyn i’r ffigwr: Cyflwynodd Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 newid oedd yn golygu bod rhai apeliadau llai difrifol yn cael eu trin gan luoedd heddlu yn hytrach na dod i’r IPCC. Dyma’r rheswm pam y gwnaethom dderbyn llai o apeliadau ar ôl 2012/13.
	Troednodyn i’r ffigwr: Cyflwynodd Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 newid oedd yn golygu bod rhai apeliadau llai difrifol yn cael eu trin gan luoedd heddlu yn hytrach na dod i’r IPCC. Dyma’r rheswm pam y gwnaethom dderbyn llai o apeliadau ar ôl 2012/13.

	Asesu ein perfformiad mewn 
	Asesu ein perfformiad mewn 
	Asesu ein perfformiad mewn 
	cymhariaeth ag amcan strategol tri


	Ein targed oedd 
	Ein targed oedd 
	Ein targed oedd 
	cwblhau 

	60%
	60%

	o’r holl apeliadau 
	o’r holl apeliadau 
	ymchwiliad a datrysiad 
	lleol cyn pen 35 
	diwrnod erbyn diwedd 
	pedwerydd chwarter 
	2017/18. 
	 

	Cyflawnwyd ffigwr o 
	Cyflawnwyd ffigwr o 
	 
	68%. 


	Cwblhawyd 
	Cwblhawyd 
	Cwblhawyd 

	88% 
	88% 

	o apeliadau heb eu cofnodi, 
	o apeliadau heb eu cofnodi, 
	heb barhad ac wedi 
	datgymhwyso cyn pen 25 
	niwrnod gwaith. Roedd hyn 
	yn uwch na’n targed o 80% 
	erbyn diwedd y pedwerydd 
	chwarter 2017/18.

	Yn ystod 2017/18
	Yn ystod 2017/18
	 rydym 
	wedi gosod targed o 
	80% o’r apeliadau sy’n 
	cael eu hadolygu gan ein 
	Huned Adolygu Ansawdd 
	yn cyrraedd ein trothwy 
	ansawdd y tro cyntaf. 
	Aethom tu hwnt i’r targed 
	hwn, 

	gan gyflawni ffigwr o 89%.
	gan gyflawni ffigwr o 89%.


	Gwaith sy’n parhau dan amcan strategol tri
	Gwaith sy’n parhau dan amcan strategol tri
	 

	Mae’r newidiadau deddfwriaethol sydd 
	Mae’r newidiadau deddfwriaethol sydd 
	ar fin digwydd yn golygu, oherwydd y 
	rhagdybiaeth y bydd unrhyw gŵyn y bydd 
	aelod o’r cyhoedd yn dymuno ei chofnodi 
	yn cael ei chofnodi, na fydd apeliadau am 
	benderfyniadau cofnodi yn rhan o’r system 
	mwyach. Yn hytrach, ac yn lle pob math 
	arall o apêl, bydd un hawl i adolygu ar 
	ddiwedd ymdrin ag unrhyw gŵyn a gofnodir. 
	Bydd yr hawl i adolygiad yn ystyried a yw 
	deilliant y gŵyn yn ‘rhesymol a chymesur’.

	Rydym yn parhau ein gwaith i weithredu 
	Rydym yn parhau ein gwaith i weithredu 
	fframwaith asesu ar gyfer adolygiadau. 
	Mae hyn yn cynnwys archwiliad manwl 
	o’n prosesau apêl presennol i weld a 
	ellir gwneud gwelliannau y gallwn eu 
	bwydo i mewn i’r prosesau yr ydym yn eu 
	gweithredu yng nghyswllt adolygiadau. 
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	Amcan strategol pedwar
	Amcan strategol pedwar
	Amcan strategol pedwar
	 

	Gwella ansawdd ymdriniaeth yr 
	Gwella ansawdd ymdriniaeth yr 
	heddluoedd eu hunain o gwynion.


	Y lluoedd heddlu eu hunain sy’n ymdrin 
	Y lluoedd heddlu eu hunain sy’n ymdrin 
	Y lluoedd heddlu eu hunain sy’n ymdrin 
	â’r mwyafrif o gwynion, gyda’r materion 
	mwyaf difrifol a sensitif yn dod atom ni 
	i’w hymchwilio yn annibynnol. Rydym yn 
	gyfrifol am oruchwylio’r system gwynion yn 
	ei chyfanrwydd.

	Rydym yn gweithio’n glos gyda lluoedd 
	Rydym yn gweithio’n glos gyda lluoedd 
	heddlu i ddatblygu cysylltiadau sy’n 
	fanteisiol i bawb sy’n cyfrannu at well 
	ymdriniaeth o gwynion gan luoedd heddlu. 
	Mae ein cysylltiadau â rhanddeiliaid yn yr 
	heddlu yn gwella’r ffordd y mae cwynion yn 
	cael eu trin. Rydym yn cydweithio ar waith 
	sy’n ymdrin â meysydd sy’n peri pryder, ac 
	yn parhau i ddatblygu cysylltiadau newydd 
	cyn y newidiadau sy’n cael eu cyflwyno i’r 
	system gwynion dan Ddeddf Plismona a 
	Throseddu 2017.

	Cefnogi lluoedd heddlu i ymdrin â chwynion
	Rydym yn rhoi cyngor ymarferol i gefnogi 
	Rydym yn rhoi cyngor ymarferol i gefnogi 
	lluoedd heddlu wrth iddynt ymdrin 
	â chwynion, yn ychwanegol at ein 
	Cyfarwyddyd Statudol. Mae hyn yn cynnwys 
	ein bwletin cyson i luoedd heddlu lle’r ydym 
	yn esbonio’r tueddiadau yr ydym yn eu 
	gweld yn ein gwaith ac yn hyrwyddo arfer 
	da, a’n cyhoeddiad Focus – sy’n edrych 
	ar bynciau penodol ac yn rhoi cyngor ac 
	enghreifftiau i PSD, a chomisiynwyr yr 
	heddlu a throseddu.

	Cyngor i luoedd heddlu am ymdrin 
	Cyngor i luoedd heddlu am ymdrin 
	 
	â chwynion blinderus 
	 
	ac achwynwyr cyson

	Weithiau bydd y rhai sy’n ymdrin â 
	Weithiau bydd y rhai sy’n ymdrin â 
	chwynion yn yr heddlu yn ymdrin â 
	chwynion blinderus ac achwynwyr 
	cyson. Ni fydd un model yn addas i 
	 
	bob sefyllfa – yn y pen draw, rhaid i 
	 
	bob cwyn gael ei hystyried yn unigol a 
	dylid ymateb i anghenion achwynwyr 
	 
	yn unigol.

	Wrth ymateb i geisiadau gan luoedd 
	Wrth ymateb i geisiadau gan luoedd 
	heddlu, cyhoeddwyd cyngor i’w 
	 
	cefnogi ym mis Tachwedd 2017. 
	 
	Roedd y cyngor yn canolbwyntio ar 
	gydbwyso mynediad teg at system 
	gwynion yr heddlu â lefel briodol o 
	gyswllt a gwasanaeth i achwynwyr 
	 
	sy’n cwyno yn aml. Roedd hefyd yn 
	rhannu manylion y dulliau penodol a 
	 
	ddefnyddir gan rai lluoedd heddlu.

	Gallwch ddarllen y cyngor ar ein 
	Gallwch ddarllen y cyngor ar ein 
	gwefan
	 – https://policeconduct.gov.
	uk/sites/default/files/Documents/
	statutoryguidance/persistent_
	complainants_final_2017.pdf 

	Sicrhau bod lluoedd heddlu yn dysgu gwersi o gwynion ac apeliadau
	Mae gennym bwyslais mawr ar weithio gyda 
	Mae gennym bwyslais mawr ar weithio gyda 
	lluoedd heddlu i wella’r ffordd y maent yn 
	ymdrin â chwynion a’r gwasanaeth y maent 
	yn ei roi i achwynwyr. Yn ystod 2016/17, 
	cymerodd Cwnstabliaeth Swydd Gaerlŷr 
	231 o ddyddiau ar gyfartaledd i gwblhau 
	eu hymchwiliadau i gwynion. Y cyfartaledd 
	cenedlaethol oedd 166 diwrnod. Buom yn 
	gweithio gyda’r llu heddlu i leihau hyn, gan 
	drafod ein cyfarwyddyd a rhoi cyngor ar 
	gymesuredd ac ansawdd eu hymchwiliadau 
	i gwynion. Yn dilyn hynny gwellodd eu 
	prydlondeb ac erbyn diwedd 2017/18, roedd 
	ymchwiliadau cwynion y llu, ar gyfartaledd, 
	yn cymryd 172 diwrnod. Nid yw’r gostyngiad 
	hwn wedi cael unrhyw effaith amlwg ar 
	ansawdd yr ymchwiliadau i gwynion a 
	gynhaliwyd gan y llu heddlu. Roedd lefel yr 
	apeliadau a gadarnhawyd gennym gan y llu 
	heddlu ar ôl iddynt gynnal ymchwiliadau i 
	gwynion yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol 
	yn 2016/17 (23 y cant) a 2017/18 (21 y cant).

	Yn ystod 2016/17 cadarnhawyd 61 y cant o 
	Yn ystod 2016/17 cadarnhawyd 61 y cant o 
	apeliadau peidio â chofnodi a dderbyniwyd 
	gennym yn ymwneud â Chwnstabliaeth 
	Swydd Gaerhirfryn. Roedd hyn ymhell tu 
	hwnt i’r cyfartaledd cenedlaethol o 37 y 
	cant. Treuliodd aelod o’n tîm Goruchwylio 
	amser gyda’r rhai sy’n trin cwynion yn y llu 
	gan ddisgrifio sut i weithredu’r meini prawf 
	cofnodi a’r eithriadau, yn ogystal â nodi’r 
	ystyriaethau y mae’n rhaid eu hystyried 
	wrth wneud y penderfyniadau cychwynnol 
	am ymchwiliadau i gwynion. Fe wnaethom 
	hefyd roi adborth ar newidiadau strwythurol 
	yr oedd y llu heddlu wedi eu gwneud i’w 
	brosesau trin cwynion. Erbyn diwedd 
	2017/18 roedd y gyfradd apeliadau peidio 
	â chofnodi a gadarnhawyd gennym ar gyfer 
	y llu heddlu hwn wedi gostwng i 33 y cant, 
	sydd dan y cyfartaledd cenedlaethol.

	Ar hyd 2016/17, cadarnhawyd nifer uwch 
	Ar hyd 2016/17, cadarnhawyd nifer uwch 
	na’r cyfartaledd o apeliadau yn ymwneud â 
	Heddlu Nottingham gennym. Cadarnhawyd 
	60 y cant o’u hapeliadau ymchwiliad, a 69 
	y cant o’u hapeliadau peidio â chofnodi. 
	Buom yn gweithio gyda’r llu i ddatblygu a 
	rhedeg gweithdy cynhwysfawr i’w staff. 

	Roedd hwn yn edrych ar:
	Roedd hwn yn edrych ar:

	• ansawdd a chymesuredd eu hymchwiliadau i gwynion
	• y penderfyniadau a wnaed wrth gofnodi ac ymateb i gwynion
	• gweithredu ein canllawiau ar ymdrin â honiadau o wahaniaethu 
	Yn ystod 2017/18, roedd gostyngiad yn 
	Yn ystod 2017/18, roedd gostyngiad yn 
	y ganran o apeliadau ymchwiliadau a 
	gadarnhawyd gennym gan y llu heddlu hwn 
	– i lawr i 44 y cant. Gostyngodd apeliadau 
	peidio â chofnodi a gadarnhawyd i 42 y 
	cant, yn agos at y cyfartaledd cenedlaethol.

	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag amcan strategol pedwar
	Mae gostyngiad yn yr apeliadau a 
	Mae gostyngiad yn yr apeliadau a 
	gadarnhawyd yn arwydd bod ymdrin â 
	chwynion yn gwella. Felly, yn 2017/18, 
	gosodwyd targed gwella ar gyfer y gyfran 
	o apeliadau a gadarnheir a defnyddiwyd 
	canlyniadau’r flwyddyn flaenorol fel ein 
	gwaelodlin. Ein targed ar gyfer yr amcan 
	hwn oedd cadarnhau llai na 39 y cant o 
	apeliadau a wnaed i ni ar ôl ymchwiliad 
	gan yr heddlu i gŵyn, a llai na 36 y cant 
	o apeliadau a wnaed ar ôl i lu heddlu 
	benderfynu peidio â chofnodi cwyn.

	Mae ein cyfradd ar gyfer cadarnhau 
	Mae ein cyfradd ar gyfer cadarnhau 
	apeliadau wedi parhau yn sefydlog trwy 
	gydol 2017/18 yn hytrach na dangos 
	gwelliant. Yn ystod 2017/18 fe wnaethom 
	gadarnhau 38 y cant o apeliadau 
	ymchwiliadau, mewn cymhariaeth â 40 y 
	cant yn y flwyddyn flaenorol. Fe wnaethom 
	gadarnhau 36 y cant o apeliadau peidio 
	â chofnodi yn 2017/18 – yr un fath â’r 
	flwyddyn flaenorol.


	Ffotograff ©iStock
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	Gwaith sy’n parhau dan amcan strategol pedwar
	Gwaith sy’n parhau dan amcan strategol pedwar
	 

	Rydym yn parhau i ddatblygu 
	Rydym yn parhau i ddatblygu 
	cysylltiadau â staff sy’n rhedeg 
	swyddfeydd PCC a chyrff plismona 
	lleol eraill cyn i’w rolau newid yn system 
	gwynion yr heddlu yn 2019. 

	Bydd y newidiadau sy’n deillio o Ddeddf 
	Bydd y newidiadau sy’n deillio o Ddeddf 
	Plismona a Throseddu 2017 yn eu gweld 
	yn cymryd cyfrifoldeb am apeliadau 
	sydd ar hyn o bryd yn cael eu trin gan 
	brif swyddogion, a byddant hefyd yn 
	gallu dewis gwneud newidiadau eraill 
	o ran ymdrin â chwynion a chyswllt ag 
	achwynwyr.


	Amcan strategol pump
	Amcan strategol pump
	Amcan strategol pump
	 

	Gwella arferion plismona o ganlyniad 
	Gwella arferion plismona o ganlyniad 
	 
	i wersi a ddysgwyd o'n hymchwiliadau a 
	 
	gwaith apêl.


	Yn ystod 2017/18, cyhoeddwyd tri rhifyn 
	Yn ystod 2017/18, cyhoeddwyd tri rhifyn 
	Yn ystod 2017/18, cyhoeddwyd tri rhifyn 
	o’n cylchgrawn Dysgu’r Gwersi. Mae’r 
	cylchgrawn yn bodoli i annog diwylliant 
	o ddysgu positif, i sicrhau y gellir dilyn yr 
	arfer gorau, a bod gwersi yn cael eu dysgu 
	pan fydd camgymeriadau yn digwydd.

	Roedd un rhifyn yn canolbwyntio ar reoli risg, 
	Roedd un rhifyn yn canolbwyntio ar reoli risg, 
	roedd un yn gyffredinol ei thema, ac roedd 
	un yn canolbwyntio ar ddiogelu pobl fregus. 
	Mae’r cyfan yn cynnwys astudiaethau achos 
	dienw a chyfres o gwestiynau i luoedd heddlu 
	eu gofyn iddynt eu hunain. Cynllunnir y rhain 
	i helpu’r gwasanaeth heddlu i gyrraedd at 
	graidd y gwersi sy’n deillio o bob achos.

	Yn gynnar yn 2018 ail ddyluniwyd y 
	Yn gynnar yn 2018 ail ddyluniwyd y 
	cyhoeddiad i sicrhau ei fod yn gyson â’n 
	brand IOPC newydd ac fe fanteisiwyd 
	ar y cyfle hwn i ymateb i adborth gan 
	ddarllenwyr. Dyluniwyd yr olwg newydd i’w 
	wneud yn haws ei ddefnyddio, gan adael 
	i ddarllenwyr bori mewn meysydd lle mae 
	ganddynt ddiddordeb arbennig yn haws. 
	Rydym hefyd wedi ehangu’r cynnwys, gan 
	gynnwys erthyglau gan sefydliadau fel y 
	Coleg Plismona.


	Mae’r adborth yn parhau i fod yn bositif. Bydd ein rhifyn nesaf, yr ydym yn rhagweld y 
	Mae’r adborth yn parhau i fod yn bositif. Bydd ein rhifyn nesaf, yr ydym yn rhagweld y 
	Mae’r adborth yn parhau i fod yn bositif. Bydd ein rhifyn nesaf, yr ydym yn rhagweld y 
	bydd yn cael ei gyhoeddi yn hydref 2018, yn canolbwyntio ar stopio a chwilio. 
	Darllenwch 
	y cylchgrawn a’r dogfennau cysylltiedig ar ein gwefan 
	– 
	www.policeconduct.gov.uk/
	www.policeconduct.gov.uk/
	 
	research-and-learning/learning-and-recommendations/learning-lessons

	. 


	Story
	Rwy’n hoffi’r fformat a wir fedrai ddim 
	Rwy’n hoffi’r fformat a wir fedrai ddim 
	cynnig unrhyw awgrymiadau i’w wella. 

	Swyddog heddlu, yn gweithio mewn rôl 
	Swyddog heddlu, yn gweithio mewn rôl 
	dysgu a datblygu

	Mae ein helusen yn defnyddio’r 
	Mae ein helusen yn defnyddio’r 
	wybodaeth i’n helpu i dargedu ble 
	y gallwn wella ein gwaith gyda’r 
	gymuned a’r llu heddlu lleol. 

	Cyfarwyddwr, elusen diogelwch 
	Cyfarwyddwr, elusen diogelwch 
	cymunedol a lleihau troseddu

	Dylai lluoedd heddlu sicrhau ei fod 
	Dylai lluoedd heddlu sicrhau ei fod 
	yn cyrraedd yr holl swyddogion 
	gweithredol, yn arbennig swyddogion 
	ifanc yn y gwasanaeth. Byddai o help 
	iddynt ystyried sefyllfaoedd nad ydynt 
	wedi eu hwynebu eto. 

	Sarsiant y ddalfa mewn llu heddlu
	Sarsiant y ddalfa mewn llu heddlu

	Mae’r cydbwysedd a’r sylw i faterion 
	Mae’r cydbwysedd a’r sylw i faterion 
	 
	yn berffaith. 

	Aelod o staff, tîm cyfathrebu llu heddlu
	Aelod o staff, tîm cyfathrebu llu heddlu

	Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a 
	Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a 
	Throseddu gyfrifoldeb statudol am ddal 
	prif gwnstabliaid i gyfrif wrth gyflawni 
	gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i’r 
	cyhoedd. Mae’r cylchgrawn hwn yn 
	tanlinellu’n gryno’r meysydd pwysig 
	y dylai pob comisiynydd a’u staff 
	eu gweld yn berthnasol i gyflawni’r 
	swyddogaeth honno. 

	Aelod o staff yn gweithio gyda 
	Aelod o staff yn gweithio gyda 
	Chomisiynydd Heddlu a Throseddu


	Yn ystod 2017/18, buom mewn nifer o 
	Yn ystod 2017/18, buom mewn nifer o 
	Yn ystod 2017/18, buom mewn nifer o 
	gynadleddau a digwyddiadau allanol i 
	hyrwyddo Dysgu’r Gwersi a’n gwaith yn 
	fwy cyffredinol. Roedd y rhain yn cynnwys 
	y ddegfed Gynhadledd Ryngwladol ar 
	Blismona ar Sail Tystiolaeth, Cynhadledd y 
	Gymdeithas Plismona ar Sail Tystiolaeth a 
	Chynhadledd Canolfan Ymchwil Plismona 
	Caint.

	Cydweithio gyda chyrff goruchwylio eraill
	Mae HMICFRS yn cynnal asesiadau 
	Mae HMICFRS yn cynnal asesiadau 
	blynyddol ar effeithiolrwydd, effeithlonrwydd 
	a chyfreithlondeb yr heddlu (PEEL) ar 
	gyfer pob llu heddlu. Ymlaen llaw maent 
	yn ymgynghori â’n tîm Goruchwylio i 
	drafod unrhyw dueddiadau neu themâu a 
	ddynodwyd trwy ein gwaith a allai fod yn sail 
	i’w hasesiadau. Rydym yn dilyn hynny trwy 
	geisio adborth gan staff HMICFRS ar ôl eu 
	hymweliadau i gael dealltwriaeth gynnar o’u 
	canfyddiadau, a all yn eu tro, fod yn sail i’n 
	gwaith ninnau.

	Trwy’r cysylltiadau yma rydym wedi parhau 
	Trwy’r cysylltiadau yma rydym wedi parhau 
	ein gwaith ynglŷn â cham-ddefnyddio safle 
	er budd rhywiol (APSG). Cododd HMICFRS 
	bryderon am APSG am y tro cyntaf yn ei 
	asesiadau PEEL yn 2016. Cysylltwyd â 
	lluoedd heddlu i’w hatgoffa y dylai pob 
	mater o’r fath gael ei atgyfeirio atom ni. 
	Rydym wedi ymrwymo i fonitro datblygiadau 
	yn y niferoedd a’r mathau o atgyfeiriadau 
	a dderbyniwyd ers i ni gyhoeddi’r nodyn 
	atgoffa hwn. Yn ystod 2017/18 fe wnaethom 
	ddynodi nifer o luoedd heddlu y mae eu 
	cyfraddau atgyfeirio yn gyfatebol yr un fath 
	neu yn is nag yr oedd o’r blaen yn y maes 
	hwn. Rydym wedi ysgrifennu at y lluoedd 
	hyn i gael eu sylwadau a’u sicrwydd am 
	eu cynnydd. Rydym wedi ysgrifennu hefyd 
	at luoedd heddlu lle’r oedd eu cyfradd o 
	atgyfeiriadau wedi cynyddu’n drawiadol i 
	gydnabod y cynnydd a wnaed.

	Bydd y gwaith a wnaed a’r pryderon 
	Bydd y gwaith a wnaed a’r pryderon 
	a ddynodwyd yn cael eu hymgorffori 
	mewn cyfres o weithdai rhanbarthol ar 
	atgyfeiriadau gyda’r pwyslais ar ymarferwyr. 
	Bydd y rhain yn digwydd yn ystod haf 
	2018. Yn ychwanegol at APSG, byddwn 
	yn trafod ein disgwyliadau o gwmpas yr 
	angen i atgyfeirio digwyddiadau a honiadau 
	o wahaniaethu, angau a fu bron â digwydd 
	yn y ddalfa, a meysydd eraill lle’r ydym 
	yn awyddus i sicrhau bod lefel addas o 
	oruchwyliaeth annibynnol.


	Astudiaeth achos 6
	Astudiaeth achos 6
	Astudiaeth achos 6


	Argymhellion yn cael eu rhoi i luoedd heddlu 
	Argymhellion yn cael eu rhoi i luoedd heddlu 
	Argymhellion yn cael eu rhoi i luoedd heddlu 
	 
	yn dilyn marwolaeth dyn yn y ddalfa


	Ym Medi 2017, cyhoeddwyd 
	Ym Medi 2017, cyhoeddwyd 
	Ym Medi 2017, cyhoeddwyd 
	adroddiad gennym oedd yn 
	cynnwys argymhellion i’r heddlu 
	wrth ymateb i bobl â phryderon 
	iechyd meddwl. Mae Chwe Chyfle 
	a Gollwyd yn adrodd hanes James 
	Herbert, a fu farw yn y ddalfa gan 
	Heddlu Avon a Gwlad yr Haf. 
	Mae’r adroddiad yn esbonio sut 
	y gallai dull gwahanol o blismona 
	pobl â phroblemau iechyd meddwl 
	fod wedi atal marwolaeth James. 

	Er nad yw’n bosibl dweud beth 
	Er nad yw’n bosibl dweud beth 
	fyddai wedi digwydd petai’r 
	cyfleoedd a gollwyd wedi cael 
	eu cymryd, mae’n amlwg y 
	gallai’r canlyniad fod wedi bod yn 
	wahanol iawn.

	Gwnaed yr argymhellion canlynol 
	Gwnaed yr argymhellion canlynol 
	i Gyngor Cenedlaethol Prif 
	Swyddogion yr Heddlu (NPCC) a’r 
	 
	Coleg Plismona:

	• Dylai swyddogion heddlu sy’n ymateb i ddigwyddiad yn ymwneud â rhywun sydd â phroblemau iechyd meddwl, flaenoriaethu lles a diogelwch pawb dan sylw, gan gynnwys y claf.
	• Dylai swyddogion gael eu hyfforddi’n effeithiol i ddefnyddio strategaethau lleddfu geiriol bob amser mewn unrhyw ddigwyddiad yn ymwneud â rhywun sydd â phroblemau iechyd meddwl.
	• Dylai swyddogion heddlu gael eu hyfforddi i ddefnyddio dulliau cyfyngu yn hytrach nag atal wrth ymdrin ag unrhyw un sydd â phroblemau iechyd meddwl neu’n dangos arwyddion o hynny.
	• Dylai pob llu heddlu sicrhau bod ganddynt brotocolau cadarn, effeithiol a pherthnasol yn eu lle sy’n cefnogi swyddogion heddlu wrth gyflawni eu dyletswyddau, gyda pherthynas waith effeithiol gydag asiantaethau eraill ar sut i ymateb i ddigwyddiadau sy’n ymwneud â rhywun â phroblemau iechyd meddwl.
	• Dylai lluoedd heddlu ddatblygu prosesau clir ar gyfer cofnodi a rhannu gwybodaeth am unigolion y mae ganddynt broblemau iechyd meddwl neu y tybir bod ganddynt broblemau o’r fath.

	Astudiaeth achos 6 
	Astudiaeth achos 6 
	Astudiaeth achos 6 
	parhad


	Darllenwch Chwe Chyfle 
	Darllenwch Chwe Chyfle 
	Darllenwch Chwe Chyfle 
	a Gollwyd ar ein gwefan
	 – 
	www.policeconduct.gov.uk
	www.policeconduct.gov.uk



	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag amcan strategol pump
	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag amcan strategol pump
	Rydym yn mesur ein llwyddiant mewn 
	Rydym yn mesur ein llwyddiant mewn 
	cymhariaeth â’r amcan hwn trwy ganlyniadau 
	ein harolwg rhanddeiliaid a’r ganran o 
	argymhellion dysgu a dderbynnir yn dilyn ein 
	hymchwiliadau. Rhennir canlyniadau’r arolwg 
	yn dri grŵp o ymatebwyr: rhanddeiliaid yr 
	heddlu, eraill yn y fframwaith atebolrwydd yr 
	heddlu, a rhanddeiliaid nad ydynt yn heddlu. 
	Yn 2017/18, roedd 38 y cant, 46 y cant a 30 
	y cant yn eu tro yn meddwl bod yr IOPC yn 
	effeithiol wrth godi safonau mewn lluoedd 
	heddlu.

	Ar ddiwedd 2017/18, roedd 85 y cant o’r 
	Ar ddiwedd 2017/18, roedd 85 y cant o’r 
	argymhellion dysgu a wnaed gennym wedi 
	cael eu derbyn gan luoedd heddlu, sy’n is 
	na’n targed o 95 y cant. Er mwyn ymdrin â 
	pherfformiad yn y maes hwn, mae prosiect 
	ar y gweill sy’n anelu at wella’r modd yr 
	ydym yn dynodi’r gwersi o’n gwaith. Bydd 
	hyn yn sicrhau bod mwy o bwyslais ar 
	ddynodi cyfleoedd i ddysgu yn rhagweithiol, 
	gan ein galluogi i roi argymhellion dysgu o 
	safon uchel, ar sail tystiolaeth sy’n arwain at 
	 
	welliannau mewn plismona. 

	Yn ychwanegol, roedd yr adborth a 
	Yn ychwanegol, roedd yr adborth a 
	dderbyniwyd gennym gan randdeiliaid 
	 
	eleni am ein cylchgrawn Dysgu’r Gwersi 
	 
	yn bositif iawn – 

	 cytunodd 89 y cant
	 cytunodd 89 y cant
	 

	o randdeiliaid a roddodd 
	o randdeiliaid a roddodd 
	adborth ei fod yn offeryn 
	defnyddiol i yrru newid ym 
	mholisi ac arferion yr heddlu. 
	Mae hyn yn gynnydd o’r 86 y 
	cant yn 2016/17

	Gwaith sy’n parhau dan amcan strategol pump
	 

	Yn ystod 2018/19 byddwn yn cyhoeddi tri 
	Yn ystod 2018/19 byddwn yn cyhoeddi tri 
	rhifyn arall o’r cylchgrawn Dysgu’r Gwersi. 
	Byddwn hefyd yn parhau i gyhoeddi 
	argymhellion a wnaed o ganlyniad i’n gwaith, 
	ynghyd ag ymatebion y lluoedd heddlu.
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	Amcan strategol chwech
	Amcan strategol chwech
	Amcan strategol chwech
	 

	Sicrhau bod yr IOPC yn addas i'r diben, yn 
	Sicrhau bod yr IOPC yn addas i'r diben, yn 
	ystwyth, yn gallu rheoli ehangu sylweddol 
	ac yn cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn 
	eu gwasanaethu.


	Mae ein gwaith tuag at yr amcan hwn 
	Mae ein gwaith tuag at yr amcan hwn 
	Mae ein gwaith tuag at yr amcan hwn 
	wedi cynnwys amrywiaeth eang o 
	weithgareddau yn ystod 2017/18, peth 
	ohono yn parhau yn 2018/19. Mae’r gwaith 
	yn parhau i ddatblygu ein strategaeth 
	pobl a chynllun gweithredu ymhellach, 
	sy’n cynnwys prosiect rheoli talent gyda 
	phwyslais ar sicrhau ein bod yn denu, 
	datblygu a chynnal gweithlu amrywiol. 

	Byddwn hefyd yn parhau i ddarparu 
	Byddwn hefyd yn parhau i ddarparu 
	hyfforddiant a gweithgareddau eraill gyda’r 
	amcan o sicrhau diwylliant cynhwysol lle 
	bydd ein holl staff yn cael eu cefnogi i 
	gyrraedd eu potensial llawn.

	Darllenwch ragor am gyfansoddiad ein 
	Darllenwch ragor am gyfansoddiad ein 
	gweithlu ar dudalen 102–115.

	Paratoi i ddiwygio systemau cwynion a disgyblu’r heddlu
	Yn ystod 2017/18, fe wnaethom barhau 
	Yn ystod 2017/18, fe wnaethom barhau 
	ein gwaith yng nghyswllt amrywiaeth o 
	ddiwygiadau cyfreithiol sy’n cael neu a fydd 
	yn cael effaith ar yr IOPC a system gwynion 
	yr heddlu. 

	Ar gyfer y newidiadau a ddaeth i rym yn 
	Ar gyfer y newidiadau a ddaeth i rym yn 
	ystod 2017/18 roedd ein gwaith yn cynnwys:
	 

	• diweddaru ein cyfarwyddyd mewnol i staff IOPC
	• rhoi hyfforddiant i’n staff
	• diwygio ein systemau TG
	• cyhoeddi nodyn cynghori gweithredol i helpu lluoedd heddlu a chyrff plismona lleol i baratoi ar gyfer newidiadau i’r meini prawf gorfodol ar gyfer atgyfeiriadau at yr IOPC
	• yng nghyswllt cyflwyno’r rhestr waharddedig gan yr heddlu (sy’n gweithredu i atal yr IOPC rhag cyflogi cyn swyddogion heddlu sydd ar y rhestr), newid ein prosesau recriwtio a chaffael er mwyn sicrhau bod gwiriadau addas yn cael eu gwneud
	Rydym wedi gweithio gyda’r Swyddfa Gartref 
	Rydym wedi gweithio gyda’r Swyddfa Gartref 
	a rhanddeiliaid eraill i ddylanwadu a siapio’r 
	newidiadau a ddaeth i rym yn ystod 2017/18, 
	a byddwn yn parhau i wneud hyn yng 
	nghyswllt y datblygu parhaus ar ddiwygiadau 
	didwylledd yr heddlu ehangach. Rydym yn 
	disgwyl i’r rhain ddod i rym o Ebrill 2019. 
	Mae ein paratoadau ar gyfer y newidiadau yn 
	2019 yn parhau, gyda phwyslais ar sicrhau 
	parodrwydd gweithredol.

	TGCh ac ystadau
	Yn gysylltiedig â symud ein contract 
	Yn gysylltiedig â symud ein contract 
	TG, rydym wedi bod yn treialu cyflwyno 
	technoleg newydd ar gyfer gwahanol rolau 
	ar draws ein busnes. Bydd y cyflwyno yn 
	parhau yn 2018/19. Rydym wedi ymestyn 
	ein contract gyda’n darparwr TGCh – Sopra 
	Steria – am flwyddyn tra bydd y trosglwyddo 
	yn digwydd. Mae ein tîm TGCh hefyd wedi 
	bod yn cefnogi gwaith ar ein strategaeth 
	stadau. Roedd hyn yn sicrhau bod seilwaith 
	TG priodol wedi ei gynllunio ar gyfer ein 
	hadeilad newydd yn Canary Wharf, Llundain, 
	y gwnaethom symud iddo ym Mehefin 2018. 
	Roedd y symud wedi ei gynllunio a’i drefnu 
	gydag Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth. 
	Rydym hefyd wedi gwneud gwaith i ehangu 
	ein swyddfa yn Wakefield i gymryd staff 
	ychwanegol i weithio ar ein hymchwiliadau.
	 

	Rydym yn parhau i adolygu ein stadau 
	Rydym yn parhau i adolygu ein stadau 
	i sicrhau bod yr adeiladau yn bodloni 
	anghenion y busnes.

	Rheoliadau diogelu data cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018
	 
	 

	Daeth y deddfau diogelu data newydd i 
	Daeth y deddfau diogelu data newydd i 
	rym ar 25 Mai 2018 i gyflwyno newidiadau 
	pwysig i’r ffordd y mae data personol yn 
	cael ei drin. Mae sefydliadau nad ydynt yn 
	ymdrin â data personol yn unol â’r deddfau 
	newydd yn awr yn wynebu dirwyon posibl o 
	hyd at 20 miliwn ewro. Buom yn gweithio’n 
	galed i sicrhau bod ein holl staff yn barod ar 
	gyfer y newidiadau, ac yn hollol ymwybodol 
	sut y gallant gael effaith ar rolau unigolion 
	ac arnynt hwy yn bersonol, yn arbennig gan 
	fod yr IOPC yn cael ei ystyried yn awdurdod 
	cymwys ar gyfer ymchwiliadau troseddol 
	ac felly yng nghwmpas Rhan 3 o Ddeddf 
	Diogelu Data 2018. 

	Archwiliwyd ein prosesau a sefydlwyd 
	Archwiliwyd ein prosesau a sefydlwyd 
	prosesau angenrheidiol i gydymffurfio â’r 
	deddfau newydd. Cynhaliwyd gweithdai 
	gennym hefyd ar weithredu preifatrwydd 
	trwy ddyluniad ac yn ddiofyn yn ein 
	prosesau.

	Gwaith parhaus dan amcan strategol chwech
	Rydym yn parhau i baratoi ar gyfer 
	Rydym yn parhau i baratoi ar gyfer 
	newidiadau deddfwriaethol, gydag 
	amrywiaeth o newidiadau pellach i 
	ddod i rym yn gynnar yn 2019. Mae 
	staff ar draws y sefydliad yn gweithio 
	ar brosiectau i’r diben i sicrhau ein 
	bod yn barod, gyda chyfarwyddyd 
	addas i staff a’r rhanddeiliaid y bydd 
	yn effeithio arnynt yn cael ei ddrafftio.


	Asesu ein perfformiad mewn cymhariaeth ag amcan strategol chwechRoedd ein sgôr ymgysylltu yn yr arolwg staff blynyddol am 2017 yn 57 y cant sy’n brin o’n targed o 61 y cant. Ond, mae’n welliant bach ar ganlyniad y flwyddyn flaenorol o 56 y cant. Roedd amseriad arolwg 2017 yn cyd-daro â llawer iawn o newid sefydliadol. Roedd ein strwythur arwain uwch yn newid i gyd, fel yr oedd ein henw a’n trefniadau llywodraethu. Ochr yn ochr â hyn, roedd ein swyddfa yn High Holborn i fod i symud i adeilad newydd ar Canary
	9 Digwyddodd y symud ym Mehefin 2018.
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	Ffotograff ©iStock
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	Ein gwaith yng Nghymru yn ystod 2017/18 
	Ein gwaith yng Nghymru yn ystod 2017/18 
	Ein gwaith yng Nghymru yn ystod 2017/18 


	Rydym yn gweithio ar draws Cymru a 
	Rydym yn gweithio ar draws Cymru a 
	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 i’r rhai yn Lloegr. 
	Yn ystod 2017, y Comisiynydd Jan Williams, 
	a oedd yn ei swydd hyd Awst 2017, oedd 
	yn gyfrifol am roi goruchwyliaeth annibynnol 
	dros luoedd heddlu yng Nghymru. 

	Ymunodd Catrin Evans â ni fel 
	Ymunodd Catrin Evans â ni fel 
	Cyfarwyddwr Cymru ar ddechrau 2018, 
	pan ddaethom yn IOPC.

	Parhaodd y Comisiynydd a’r Cyfarwyddwr 
	Parhaodd y Comisiynydd a’r Cyfarwyddwr 
	yr ymwneud adeiladol â Chomisiynwyr yr 
	Heddlu a Throseddu ac uwch swyddogion 
	heddlu trwy Grŵp Prif Swyddogion Cymru, 
	sy’n helpu lluoedd heddlu i wella polisi 
	ac arferion, ac atgyfnerthu pwysigrwydd 
	dal lluoedd heddlu i gyfrif. Cynhaliodd y 
	Cyfarwyddwr hefyd gyfarfodydd adeiladol 
	gyda chynrychiolwyr ffederasiwn lluoedd 
	heddlu ar draws Cymru.

	Roedd gan y Comisiynydd bwyslais yn 
	Roedd gan y Comisiynydd bwyslais yn 
	2017 ar gynyddu ymwybyddiaeth o rôl yr 
	IPCC ymhlith cyrff cyhoeddus nad ydynt yn 
	plismona. Sefydlodd raglen o gyflwyniadau 
	i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar 
	draws Cymru.

	Ers yn gynnar yn 2018, mae Cyfarwyddwr 
	Ers yn gynnar yn 2018, mae Cyfarwyddwr 
	Cymru wedi cael cyfres o gyfarfodydd 
	rhagarweiniol gydag unigolion a sefydliadau 
	ar draws Cymru. Bydd y rhain yn parhau 
	yn 2018/19. Roedd y cyfarfodydd plismona 
	yn cynnwys yr holl brif gwnstabliaid a’u 
	dirprwyon a Chomisiynwyr yr Heddlu a 
	Throseddu lluoedd heddlu Cymru. Roedd 
	y cyfarfodydd â chyrff nad ydynt yn 
	plismona yn cynnwys Ombwdsmon Sector 
	Cyhoeddus Cymru, Swyddfa Comisiynydd 
	Plant Cymru, HMICFRS, a Gwasanaeth 
	Erlyn y Goron. Ar hyn o bryd mae’r 
	Cyfarwyddwr yn gwneud gwaith i sicrhau 
	bod yr IOPC yn parhau i gysylltu yn effeithiol 
	â swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a 
	Llywodraeth Cymru.

	Mae’r Cyfarwyddwr hefyd wedi dechrau 
	Mae’r Cyfarwyddwr hefyd wedi dechrau 
	adeiladu ar y gwaith a wnaed gan y 
	Comisiynydd i barhau Fforwm Rhanddeiliaid 
	Cymru. Mae’r fforwm yn dwyn cyrff amrywiol 
	o blismona, cyfiawnder troseddol a chyrff 
	gwasanaethau cyhoeddus eraill at ei gilydd i 
	drafod a bod yn sail i’n gwaith yng Nghymru.

	Rydym yn parhau yn ymrwymedig i 
	Rydym yn parhau yn ymrwymedig i 
	gydymffurfio â'n dyletswyddau o dan 
	Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, a Mesur yr 
	Iaith Gymraeg 2011. Ar ddiwedd Mawrth 
	2017, daethom yn ddarostyngedig i 
	Safonau’r Iaith Gymraeg. Rydym wedi 
	cysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg i 
	sicrhau bod ein darpariaeth trwy gyfrwng y 
	Gymraeg yn addas. Mae ein Cyfarwyddwr 
	Cymru newydd yn siaradwraig Gymraeg rugl 
	ac mae’n cynnal cyfarfodydd yn Gymraeg a 
	Saesneg yn ôl y gofyn. Mae’r Cyfarwyddwr 
	yn noddi rhwydwaith staff Cymru, sy’n 
	canolbwyntio ar flaenoriaethau Cymru a 
	darparu gwasanaeth yn y Gymraeg.  

	Diogelu pobl fregus
	Diogelu pobl fregus

	Trwy gydol 2017/18 rydym wedi parhau 
	Trwy gydol 2017/18 rydym wedi parhau 
	i gysylltu â lluoedd heddlu Cymru i helpu 
	i wella’r modd y mae pobl fregus yn cael 
	eu diogelu. Rhoddodd un o’n rheolwyr 
	gweithrediadau gyflwyniad ar ymdrin â 
	phobl fregus i dros 100 o gynrychiolwyr 
	amlasiantaethol mewn cynhadledd a 
	drefnwyd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a 
	Throseddu. Rhannwyd canfyddiadau ein 
	hymchwiliad i sut y gwnaeth Heddlu De 
	Cymru a lluoedd heddlu eraill ymateb i 
	adroddiadau a chudd-wybodaeth am Ian 
	Watkins. Roeddem wedi canfod gwendidau 
	yn ymchwiliad y llu heddlu i honiadau o 
	gam-drin plant, a bod cyfleoedd i ddwyn 
	Watkins o flaen ei well ynghynt wedi cael 
	eu colli. Yn dilyn hynny cynhyrchodd y llu 
	heddlu adroddiad dysgu gwersi sefydliadol 
	cynhwysfawr i ymdrin â’n canfyddiadau yn 
	drylwyr, gan dderbyn y gwersi perthnasol yn 
	agored. 

	Derbyniodd Heddlu Gogledd Cymru 
	Derbyniodd Heddlu Gogledd Cymru 
	argymhellion ar sut i wella eu hymateb 
	i ddioddefwyr trais domestig ar ôl i ni 
	ymchwilio i gyswllt yr heddlu â menyw 
	a lofruddiwyd gan ei chynbartner yng 
	Ngwynedd. Canfu ein hymchwiliad nifer 
	o feysydd lle gallai’r llu heddlu wella, 
	gan gynnwys atgyfnerthu hyfforddiant, 
	gwell dogfennau cyfarwyddyd a gweithio 
	ymhellach gydag asiantaethau partner.

	Ar ôl nifer o ymchwiliadau yn cynnwys 
	Ar ôl nifer o ymchwiliadau yn cynnwys 
	lluoedd Cymru, dynodwyd gwelliannau 
	gennym i gadw pobl fregus yn ddiogel tra 
	byddant yn y ddalfa gan yr heddlu. Buom yn 
	siarad mewn seminar ar y cyd a gynhaliwyd 
	yng Ngwent i drafod y gwersi a ddysgwyd 
	o achosion lle mae’r rhai yn y ddalfa wedi 
	ceisio hunan-niweidio neu guddio cyffuriau 
	neu feddyginiaeth arnynt.

	Roedd ymdrin â galwadau yn thema mewn 
	Roedd ymdrin â galwadau yn thema mewn 
	dau o’n hymchwiliadau i Heddlu De Cymru. 
	Gwelsom bod derbynnydd galwadau yn 
	ddiystyriol o bryderon menyw am ei chyn-
	gariad. Bu farw yn ddiweddarach mewn 
	damwain ffordd yng Nghaerdydd ar ôl cael 
	ei dilyn gan ddau gerbyd, un ohonynt yn 
	cael ei yrru gan ei chyn-gariad. 

	Gwnaed argymhellion gennym hefyd y 
	Gwnaed argymhellion gennym hefyd y 
	dylai’r rhai sy’n derbyn galwadau gael rhagor 
	o hyfforddiant am ddigwyddiadau tywydd 
	drwg. Roedd hyn yn dilyn ymchwiliad i 
	ymateb yr heddlu i adroddiadau o lifogydd 
	cyn marwolaeth dyn. Ysgubwyd car y dyn 
	i afon oedd yn gorlifo ar ddarn o ffordd yr 
	oedd aelod o’r cyhoedd wedi rhoi adroddiad 
	ei fod wedi gorlifo i’r heddlu. Cytunodd y llu 
	y dylai rannu ei gynllun wrth gefn ar gyfer 
	ymateb i lifogydd yn fwy eang fel bod y rhai 
	sy’n ymdrin â galwadau yn gallu ymdrin yn 
	well â digwyddiadau tywydd difrifol.

	Rydym yn gyfrifol am y ffordd y mae rhai 
	Rydym yn gyfrifol am y ffordd y mae rhai 
	cwynion penodol am sefydliadau nad 
	ydynt yn heddlu yn cael eu trin. 
	 

	Mae hyn yn cynnwys:
	Mae hyn yn cynnwys:

	• cwynion difrifol yn erbyn yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA), 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)
	• pobl yn gweithredu fel swyddogion atal cam-ddefnyddio llafur (LAPO) yn yr Awdurdod Gangfeistri a Cham-drin Llafur (GLAA)
	Ar ôl derbyn atgyfeiriad neu gŵyn, rydym 
	Ar ôl derbyn atgyfeiriad neu gŵyn, rydym 
	yn asesu a ydym am ymchwilio i’r mater. 
	Gallwn benderfynu nad oes angen i’r achos 
	gael ei drin dan y rheoliadau, ac yna gall 
	y sefydliad ymdrin ag o trwy ei brosesau 
	mewnol neu beidio â chymryd unrhyw 
	gamau pellach.

	Ein nod yw i’r sefydliadau yma ddysgu oddi 
	Ein nod yw i’r sefydliadau yma ddysgu oddi 
	wrth ein gwaith a gwella eu harferion o 
	ganlyniad.

	Gwaith gyda’r GLAA
	Gwaith gyda’r GLAA

	Ar 30 Ebrill 2017, estynnwyd ein cylch 
	Ar 30 Ebrill 2017, estynnwyd ein cylch 
	gorchwyl i gynnwys pobl sy’n gweithredu fel 
	LAPO yn y GLAA. Mae gan LAPO rywfaint o 
	bwerau dan y Ddeddf Heddlu a Thystiolaeth 
	Droseddol (PACE), gan gynnwys pŵer i 
	arestio, a chwilio ac atafaelu tystiolaeth. 
	Mae hyn yn caniatáu iddynt ymchwilio i 
	honiadau o gam-drin ar draws marchnad 
	lafur y Deyrnas Unedig, gan gynnwys 
	troseddau caethwasiaeth fodern sy’n 
	ymwneud â cham-fanteisio ar lafur. 

	Yn ystod y flwyddyn dan sylw, cymerasom 
	Yn ystod y flwyddyn dan sylw, cymerasom 
	ran mewn diwrnod datblygu GLAA, gan 
	roi cyflwyniad ar ein rôl a’n pwerau, a 
	rhannu gwybodaeth am y newidiadau 
	deddfwriaethol sydd ar y ffordd a sut 
	y mae’r rhain yn effeithio ar y GLAA. 
	Rydym yn parhau i weithio gyda’r GLAA 
	i osod y sylfeini ar gyfer y newidiadau i’r 
	ddeddfwriaeth.

	Ni dderbyniwyd unrhyw atgyfeiriadau gan y 
	Ni dderbyniwyd unrhyw atgyfeiriadau gan y 
	GLAA yn ystod 2017/18, ac ni chwblhawyd 
	unrhyw apeliadau.

	Ymchwiliadau ac apeliadau NCA yn 
	Ymchwiliadau ac apeliadau NCA yn 
	2017/18

	Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
	Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
	cawsom 16 o atgyfeiriadau gan yr NCA:

	• roedd dau yn destun ymchwiliad wedi'i oruchwylio 
	• anfonwyd 12 yn ôl at yr NCA i’w hymchwilio yn lleol
	• atgyfeiriwyd saith yn ôl i’r NCA ddelio â nhw fel y gwelai'n dda
	Derbyniwyd un apêl ymchwiliad NCA yn 
	Derbyniwyd un apêl ymchwiliad NCA yn 
	ystod 2017/18, nad oedd yn ddilys. O’r 11 
	apêl peidio â chofnodi NCA a gwblhawyd 
	gennym yn ystod 2017/18, cadarnhawyd 
	tair ac ni chadarnhawyd wyth. Fe wnaethom 
	derfynu un apêl yn erbyn penderfyniad 
	yr NCA i beidio â datgymhwyso cwyn. Ni 
	chadarnhawyd yr apêl.

	Ymchwiliadau ac apeliadau staff 
	Ymchwiliadau ac apeliadau staff 
	ffiniau a mewnfudo’r Swyddfa Gartref 
	yn 2017/18

	Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
	Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
	cawsom 21 o atgyfeiriadau gan y Swyddfa 
	Gartref:

	• anfonwyd 11 yn ôl at y Swyddfa Gartref i’w hymchwilio yn lleol
	• atgyfeiriwyd pump yn ôl at y Swyddfa Gartref i ddelio â nhw fel y gwelai'n dda
	• nid oedd un yn ddilys
	Fe wnaethom derfynu un apêl ymchwiliad 
	Fe wnaethom derfynu un apêl ymchwiliad 
	Swyddfa Gartref yn ystod 2017/18. Ni 
	chadarnhawyd yr apêl. Fe wnaethom derfynu 
	un apêl peidio â chofnodi y Swyddfa Gartref 
	yn ystod 2017/18. Nid oedd yn ddilys.

	Ymchwiliadau ac apeliadau CThEM yn 
	Ymchwiliadau ac apeliadau CThEM yn 
	2017/18

	Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
	Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 
	cawsom ddeg atgyfeiriad gan CThEM:

	• roedd un yn destun ymchwiliad annibynnol
	• anfonwyd wyth yn ôl i CThEM ar gyfer ymchwiliad lleol
	• cyfeiriwyd un yn ôl at CThEM er mwyn iddynt ymdrin ag ef fel y gwelent orau
	O’r deg apêl ymchwilio CThEM a 
	O’r deg apêl ymchwilio CThEM a 
	gwblhawyd gennym yn ystod 2017/18, ni 
	chadarnhawyd pump, cadarnhawyd pedair 
	ac nid oedd un yn ddilys.

	Newidiadau i ddeddfwriaeth
	Newidiadau i ddeddfwriaeth

	Mae’r Ddeddf Plismona a Throseddu a’r rheoliadau 
	Mae’r Ddeddf Plismona a Throseddu a’r rheoliadau 
	cysylltiedig yn gwneud newidiadau mawr i’r 
	ddeddfwriaeth sy’n rheoli system gwynion yr 
	heddlu. Mae’r rheoliadau sy’n rheoli cwynion 
	GLAA, NCA, y Swyddfa Gartref a CThEM yn 
	seiliedig ar system gwynion yr heddlu, ond mae 
	gwahaniaethau.

	Rydym wedi parhau i drafod gyda’r sefydliadau 
	Rydym wedi parhau i drafod gyda’r sefydliadau 
	yma i ystyried pa rai o’r newidiadau yn 
	system gwynion yr heddlu y byddai o fudd i’w 
	hadlewyrchu yn eu system gwynion. 


	Ein cyfrifoldebau am sefydliadau nad ydynt 
	Ein cyfrifoldebau am sefydliadau nad ydynt 
	Ein cyfrifoldebau am sefydliadau nad ydynt 
	yn heddlu 


	Adroddiad cynaliadwyedd 
	Adroddiad cynaliadwyedd 
	Adroddiad cynaliadwyedd 


	Mae’r adran hon yn esbonio effaith 
	Mae’r adran hon yn esbonio effaith 
	Mae’r adran hon yn esbonio effaith 
	presennol yr IOPC 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 
	Mae hyn yn bodloni gofynion ‘HM Treasury 
	Guidance 2017/18 Sustainability Reporting 
	in the Public Sector’. Nid oes unrhyw 
	gynllun gweithredu bioamrywiaeth gan nad 
	yw'n berthnasol i’n swyddogaethau.

	Ein perfformiad cynaliadwyedd 
	Ein perfformiad cynaliadwyedd 
	 
	yn 2017/18

	Amlinellir y dangosyddion perfformiad 
	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 parhau i recriwtio rhagor o aelodau 
	staff a chynyddu ein gofod swyddfa yn Sale 
	o 516 metr sgwâr.

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

	Cyfrifwyd y ffigyrau isod drwy ddefnyddio’r 
	Cyfrifwyd y ffigyrau isod drwy ddefnyddio’r 
	ffactorau trosi a argymhellwyd ac a 
	ddarparwyd gan Adran yr Amgylchedd, 
	Bwyd a Materion Gwledig, fel y nodir yn ei 
	Chanllawiau Adrodd Amgylcheddol. Lle mae 
	gwell gwybodaeth bellach ar gael ar gyfer 
	y cyfnodau adrodd blaenorol, rydym wedi 
	newid y data i adlewyrchu hyn.

	Caffael cynaliadwy
	Caffael cynaliadwy

	Ein polisi caffael cynaliadwy yw sicrhau 
	Ein polisi caffael cynaliadwy yw sicrhau 
	ein bod yn bodloni ein hanghenion am 
	nwyddau, gwasanaethau, gwaith a 
	chyfleustodau mewn ffordd sy’n cyflawni 
	gwerth am arian trwy gydol oes. Trwy 
	hyn, rydym yn golygu creu buddion nid yn 
	unig i’r IOPC, ond hefyd i’r gymdeithas a’r 
	economi, gan gadw’r difrod i’r amgylchedd 
	cyn lleied â phosibl. Rydym yn defnyddio 
	contractau fframwaith Gwasanaethau 
	Masnachol y Goron ar gyfer y rhan fwyaf 
	o’n gwaith caffael. 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 
	Camau a gymerwyd yn ystod 
	2017/18 i wella ein perfformiad o ran 
	cynaliadwyedd

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

	• 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 oeri ar 24C. 
	• Pan fydd systemau rheoli adeiladau yn caniatáu rydym wedi gweithredu system lle mae gwresogi/oeri yn rhedeg o 8am hyd 6pm bob diwrnod gwaith.
	• 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.
	• Cyflwynwyd cyfleuster i wastraff gael ei droi yn gompost yn ein swyddfa ym Mirmingham.
	• Rydym yn datblygu ffyrdd newydd o weithio trwy ein systemau TG, gan annog llai o argraffu a defnyddio Skype i dorri i lawr ar deithio pan fydd yn bosibl.
	Mae ein cerbydau fflyd yn cyfrannu at 
	Mae ein cerbydau fflyd yn cyfrannu at 
	allyriadau nwyon tŷ gwydr. Er mwyn lleihau 
	effaith hyn, rydym yn ystyried yr amgylchedd 
	o ddechrau ein proses gaffael. Mae natur 
	ein gwaith ymchwilio yn golygu nad oes 
	dewis heblaw defnyddio cerbydau’n aml. 
	Fodd bynnag, mae teithio sy'n gysylltiedig 
	â gweithgareddau gweinyddol yn cael 
	ei wneud trwy ddefnyddio’r rheilffyrdd a 
	thrafnidiaeth gyhoeddus arall pan fydd 
	hynny'n bosibl. 

	Ein strategaeth at y dyfodol
	Ein strategaeth at y dyfodol

	Rydym wedi ymrwymo i leihau ein heffaith 
	Rydym wedi ymrwymo i leihau ein heffaith 
	ar yr amgylchedd yn unol â’r Ymrwymiadau 
	Gwyrddu Llywodraeth (GGC) a byddwn 
	yn parhau ein hymdrechion i gyfyngu ar 
	allyriadau nwyon tŷ gwydr. Rydym yn 
	ystyried hyn ym mhob maes o’n gwaith. 

	Rydym yn parhau i wella cywirdeb ein data – 
	Rydym yn parhau i wella cywirdeb ein data – 
	yn arbennig ein ffigyrau dŵr a gwastraff. Ein 
	prif ddangosydd perfformiad allweddol yng 
	nghyswllt cynaliadwyedd yw cadw at y GGC 
	a rhoi adroddiadau ar y lefelau a osodir gan 
	Gyfarwyddyd Trysorlys EM. Rydym yn anelu 
	at gadw ein lefel o CO
	2
	 a gynhyrchir fesul 
	cyflogai ar ei lefel bresennol neu ei leihau. 


	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	Allyriadau nwyon tŷ gwydr*
	 2015/16
	2016/17
	2017/18

	TR
	Allyriadau gros cwmpas 1
	171
	264
	265

	TR
	Allyriadau gros cwmpas 2
	973
	778
	737

	Dangosyddion  anariannol (CO)2
	Dangosyddion  anariannol (CO)2
	Allyriadau gros cwmpas 3Cyfanswm yr allyriadau
	451.641,595
	4651,507
	4271,429

	Nwy (kwh)
	Nwy (kwh)
	808,214
	945,857
	766, 214

	TR
	Cyfanswm y gwastraff
	66,680
	69,300
	74,450

	TR
	Anfonwyd i dirlenwi
	5,927
	6,159
	6,616

	TR
	Ailgylchu
	46,721
	48,557
	52,167

	TR
	Llosgi
	14,032
	14,583
	15,667

	Dangosyddion anariannol (kg)
	Dangosyddion anariannol (kg)
	Adfer ynni trwy losgi 
	-
	-
	-

	Dangosyddion anariannol (m3)
	Dangosyddion anariannol (m3)
	Defnydd o ddŵr
	18,331
	19,135

	TR
	Gwariant ar ynni a brynwyd, gan gynnwys teithio£1,057,223
	£1,346,841
	£1,261,964

	Gwariant ar waredu gwastraff, gan gynnwys:
	Gwariant ar waredu gwastraff, gan gynnwys:

	TR
	Anfonwyd i dirlenwiAmh
	Amh

	TR
	Ailgylchu£11,747
	£17,237
	£34,716

	TR
	Llosgi-
	-
	-

	Dangosyddion ariannol (£)
	Dangosyddion ariannol (£)
	Gwariant ar y defnydd o ddŵr£20,307.77
	£28,895
	£44,913

	TR
	A4 (blychau)
	1,740
	1,808
	1,668

	Papur a brynwyd
	Papur a brynwyd
	A3 (blychau)
	60
	62
	28









	* Mae allyriadau Cwmpas 1 o ffynonellau sydd ym meddiant neu a reolir gan yr IOPC, fel cerbydau a 
	* Mae allyriadau Cwmpas 1 o ffynonellau sydd ym meddiant neu a reolir gan yr IOPC, fel cerbydau a 
	* Mae allyriadau Cwmpas 1 o ffynonellau sydd ym meddiant neu a reolir gan yr IOPC, fel cerbydau a 
	bwyleri.

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

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

	Michael Lockwood
	Michael Lockwood

	Swyddog Cyfrifyddu
	Swyddog Cyfrifyddu

	3 Gorffennaf 2018
	3 Gorffennaf 2018


	Gadawyd y 
	Gadawyd y 
	Gadawyd y 
	dudalen hon yn 
	wag yn fwriadol


	Adroddiad 
	Adroddiad 
	Adroddiad 
	atebolrwydd


	Adroddiad llywodraethu corfforaethol
	Adroddiad llywodraethu corfforaethol
	Adroddiad llywodraethu corfforaethol

	 
	 


	Adroddiad y Cyfarwyddwyr
	Adroddiad y Cyfarwyddwyr
	Adroddiad y Cyfarwyddwyr

	Esbonnir rôl y Bwrdd Unedol, y Comisiwn, y Pwyllgorau a’r Bwrdd Rheoli yn y datganiad 
	Esbonnir rôl y Bwrdd Unedol, y Comisiwn, y Pwyllgorau a’r Bwrdd Rheoli yn y datganiad 
	Llywodraethu mewn rhan arall o’r adroddiad hwn.

	Y Bwrdd Unedol
	Y Bwrdd Unedol

	Penodwyd y Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr uwch gyfarwyddwr annibynnol a’r cyfarwyddwyr 
	Penodwyd y Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr uwch gyfarwyddwr annibynnol a’r cyfarwyddwyr 
	anweithredol ar y Bwrdd Unedol ar 8 Ionawr 2018. Penodwyd aelodau o’r tîm rheoli ar y 
	Bwrdd Unedol yn y cyfarfod cyntaf. 

	 
	 
	Dangosir aelodau’r Bwrdd Unedol yn ystod 2017/18 yn y tabl isod.


	 Y Bwrdd Rheoli
	 Y Bwrdd Rheoli
	 Y Bwrdd Rheoli

	Rhestrir aelodau’r Bwrdd Rheoli yn ystod 2017/18 yn y tabl isod.
	Rhestrir aelodau’r Bwrdd Rheoli yn ystod 2017/18 yn y tabl isod.

	Y Comisiwn
	Y Comisiwn

	Daeth y Comisiwn i ben ar 7 Ionawr 2018. Dangosir yr aelodau o 1 Ebrill 2017 isod. 
	Daeth y Comisiwn i ben ar 7 Ionawr 2018. Dangosir yr aelodau o 1 Ebrill 2017 isod. 
	Penodwyd dau aelod i swyddi parhaol fel cyfarwyddwyr rhanbarthol a phenodwyd un aelod i 
	rôl dymor byr ar gyfer ymchwiliad Hillsborough. 


	Dangosir y comisiynwyr anweithredol 
	Dangosir y comisiynwyr anweithredol 
	Dangosir y comisiynwyr anweithredol 
	 
	o 1 Ebrill 2017 i 7 Ionawr 2018 isod.

	Cofrestr buddiannau
	Cofrestr buddiannau

	Bydd cofrestr o unrhyw fuddiannau 
	Bydd cofrestr o unrhyw fuddiannau 
	perthnasol a ddelir gan aelodau’r Bwrdd 
	Unedol a’r Bwrdd Rheoli ar gael ar ein 
	gwefan maes o law
	10
	. Gellir ei gael yn 
	ysgrifenedig gan Ysgrifennydd Bwrdd yr 
	IOPC yn 10 South Colonnade, London, 
	 
	E14 4PU.

	Rhyddid gwybodaeth a diogelu data
	Rhyddid gwybodaeth a diogelu data

	Mae’r IOPC yn cydymffurfio â’r Ddeddf 
	Mae’r IOPC yn cydymffurfio â’r Ddeddf 
	Rhyddid Gwybodaeth (FOI) 2000 a’r Ddeddf 
	Diogelu Data (DPA) 1998. Mae gennym dîm 
	hawliau gwybodaeth sydd wedi hen sefydlu 
	fel y man cyswllt canolog i brosesu pob 
	cais am wybodaeth. 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 a GDPR. 

	Mae’r tablau isod yn dangos ein perfformiad 
	Mae’r tablau isod yn dangos ein perfformiad 
	mewn cymhariaeth â’r dyddiadau cau 
	statudol.

	Ceisiadau rhyddid gwybodaeth
	Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

	Ceisiadau mynediad pwnc
	Ceisiadau mynediad pwnc

	Colli data a sicrhau gwybodaeth
	Colli data a sicrhau gwybodaeth

	Mae gan yr IOPC Gofrestr Asedau 
	Mae gan yr IOPC Gofrestr Asedau 
	Gwybodaeth. Mae Perchenogion Asedau 
	Gwybodaeth yn gyfrifol am reoli a 
	gweithredu’r ased gan gydymffurfio â’n 
	polisïau a sicrhau bod dulliau rheoli yn eu lle 
	 
	i reoli risgiau yn briodol. 

	Ymchwilir i ddigwyddiadau yn ymwneud â 
	Ymchwilir i ddigwyddiadau yn ymwneud â 
	data sy’n cynnwys colli, dwyn neu ddatgelu 
	amhriodol ar ein gwybodaeth a rhoddir 
	adroddiad amdanynt gan y meysydd 
	busnes. Adolygir yr adroddiadau am y 
	digwyddiadau gan y tîm sicrhau gwybodaeth, 
	sy’n rhoi sicrwydd i’r Uwch Berchennog 
	Risg Gwybodaeth am ein haeddfedrwydd o 
	ran sicrhau gwybodaeth ac sy’n rhoi cyfle i 
	ddynodi unrhyw risgiau, neu gamau rheoli 
	ychwanegol ac i weithredu arnynt.

	Rhoddwyd adroddiad am un digwyddiad yn 
	Rhoddwyd adroddiad am un digwyddiad yn 
	gysylltiedig â data i Swyddfa'r Comisiynydd 
	Gwybodaeth yn 2017/18. (2016/17: un 
	digwyddiad). Nid oedd angen unrhyw gamau 
	rheoleiddiol o ganlyniad i’r digwyddiad hwn.

	Iechyd a diogelwch
	Iechyd a diogelwch

	Bu 2017/18 yn flwyddyn gynhyrchiol i iechyd 
	Bu 2017/18 yn flwyddyn gynhyrchiol i iechyd 
	a diogelwch yn yr IOPC. Roedd trawsnewid 
	o’r IPCC i’r IOPC yn cynnig cyfle i adolygu 
	ein holl ddogfennau iechyd a diogelwch 
	gyda phwyslais ar symleiddio prosesau 
	a chyfarwyddyd, eu gwneud yn haws eu 
	defnyddio a chynyddu’r ymgysylltiad. 
	Rydym hefyd wedi darparu amrywiaeth o 
	offer i alluogi pobl i reoli’r agweddau iechyd 
	a diogelwch ar eu gwaith. Yn ogystal â hyn, 
	mae polisi iechyd a diogelwch newydd wedi 
	cael ei gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr 
	Cyffredinol.

	Mae’r ffordd yr ydym yn casglu data 
	Mae’r ffordd yr ydym yn casglu data 
	damweiniau/digwyddiadau wedi newid 
	ac mae’n golygu bod adroddiadau yn 
	well erbyn hyn. Rydym wedi cyflwyno rhoi 
	adroddiadau am ddigwyddiadau a fu bron 
	â digwydd ac mae hyn wedi cynyddu ein 
	hystadegau fel y rhagwelwyd. Mae’r ffordd 
	y mae’r data yn cael ei gasglu yn awr yn 
	rhoi’r gallu i ni gynhyrchu bwrdd rheoli ‘ar un 
	olwg’ a dull mwy effeithiol o ddadansoddi 
	tueddiadau, a fydd yn gyrru ein dewis o 
	feysydd i gael blaenoriaeth ac ymgyrchoedd 
	targedu. Er bod ein cyfradd o ddamweiniau/
	digwyddiadau a digwyddiadau bron â 
	digwydd yn isel iawn, rydym yn parhau yn 
	ymroddedig i sicrhau eu bod mor isel â 
	phosibl a gweithredu strategaethau i sicrhau 
	ein bod yn dysgu gwersi ac yn gweithredu i 
	atal y pethau hyn rhag digwydd eto. 

	Gweithredwyd llwyfan e-hyfforddiant 
	Gweithredwyd llwyfan e-hyfforddiant 
	iechyd a diogelwch yn llwyddiannus ac 
	mae’n cael ymateb da. Mae’r mewnbwn 
	iechyd a diogelwch ar gyfer symud i 
	ganolfan y llywodraeth ar Canary Wharf yn 
	parhau ac rydym yn gweithio gyda’n cyd-
	denantiaid a rheolwyr yr adeilad i sicrhau 
	bod y trosglwyddiad i’r adeiladau newydd 
	yma yn ystyried ac yn cynllunio ar gyfer 
	yr agweddau iechyd a diogelwch wrth 
	sefydlu swyddfa newydd. Mae ein Pwyllgor 
	Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn parhau 
	i oruchwylio gweithgareddau iechyd a 
	diogelwch y sefydliad ac mae’n cynnig 
	llwybr i gadarnhau polisïau, prosesau a 
	dogfennau newydd. Mae’n ymddangos bod 
	ein llwybrau newydd i ymgynghori â staff yn 
	llwyddiannus. Datblygwyd ardal iechyd a 
	diogelwch newydd ar gyfer ein mewnrwyd. 
	Mae hwn yn ddull cyfathrebu gyda’n staff 
	sy’n llawer gwell gan sicrhau eu bod yn gallu 
	dod o hyd i’r offer y mae arnynt eu hangen 
	yn fwy hwylus. 

	Rydym wedi cynnal ymarferion proffilio risg 
	Rydym wedi cynnal ymarferion proffilio risg 
	eleni. Mae’r rhain yn cynnig peirianwaith 
	da i adolygu a gwella yn barhaus a bydd 
	yn canolbwyntio iechyd a diogelwch 
	ar y meysydd sy’n cael blaenoriaeth ar 
	gyfer cynllunio a monitro dros y flwyddyn 
	sydd i ddod. Mae’r siartiau isod yn rhoi 
	gwybodaeth am ddigwyddiadau yn ystod 
	2017/18.

	Ymchwil a gwerthuso
	Ymchwil a gwerthuso

	Mae ein rhaglen ymchwil a gwerthuso yn 
	Mae ein rhaglen ymchwil a gwerthuso yn 
	cefnogi’n gwaith i wella’r system gwynion 
	gan gynnwys cefnogi diwygio cyfarwyddyd 
	statudol ac adroddiadau dysgu ar gyfer 
	lluoedd heddlu, ymchwil i hyder y cyhoedd 
	a rhanddeiliaid, adborth gan ddefnyddwyr 
	a chynnal astudiaethau thematig a 
	safbwyntiau polisi ar feysydd sy'n peri 
	pryder. 

	Roedd yr ymchwil a gynhaliwyd yn ystod 
	Roedd yr ymchwil a gynhaliwyd yn ystod 
	y flwyddyn yn cynnwys gweithredu 
	peirianwaith busnes fel arfer i gasglu 
	adborth gan amrywiaeth eang o bobl sy’n 
	ymwneud â phrosesau’r IOPC, a dechrau 
	astudiaeth yn archwilio profiadau a’r 
	amgyffrediad sydd gan bobl â phroblemau 
	iechyd meddwl o system gwynion yr heddlu. 

	Roedd y gwaith arall yn cynnwys: cynhyrchu 
	Roedd y gwaith arall yn cynnwys: cynhyrchu 
	ystadegau cenedlaethol am farwolaethau 
	yn dilyn cyswllt â’r heddlu; gweithredu 
	olrheiniwr amgyffrediad y cyhoedd i fonitro 
	ymwybyddiaeth y cyhoedd a’u hyder yn 
	system gwynion yr heddlu; a chwblhau 
	ein hail arolwg rhanddeiliaid. Gellir canfod 
	rhagor o wybodaeth am y darnau hyn o 
	waith mewn rhan arall o’r adroddiad hwn.

	Rhoddion elusennol
	Rhoddion elusennol

	Mae manylion y rhoddion elusennol a 
	Mae manylion y rhoddion elusennol a 
	roddwyd gan staff yn ystod 2017/18 
	ar gael ar ein gwefan. Cynhaliodd ein 
	staff ddigwyddiadau codi arian i gefnogi 
	amrywiaeth o elusennau.

	Caffael
	Caffael

	Rhoddir dirprwyaeth gaffael gan y Swyddfa 
	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 ac ar gyfer gwasanaethau cyfreithiol, 
	rydym yn defnyddio fframweithiau Siambr.

	Mae’r siart isod yn rhoi dadansoddiad 
	Mae’r siart isod yn rhoi dadansoddiad 
	o’r llwybrau caffael ar gyfer 2017/18. 
	Roedd cynnydd yn y contractau ‘eraill’ a 
	ddyfarnwyd mewn cymhariaeth â’r 11 y 
	cant y llynedd. Canlyniad trosglwyddo i’r 
	IOPC oedd hyn, oedd yn gofyn am nifer 
	fawr o gytundebau unwaith ac am byth ar 
	gyfer nwyddau nad oeddynt ar gael yng 
	Ngwasanaethau Masnachol y Goron. 

	Ystadau
	Ystadau

	Rydym wedi diweddaru ein strategaeth 
	Rydym wedi diweddaru ein strategaeth 
	ystadau i gefnogi ein cynlluniau busnes ac 
	ehangu parhaus. Mae’r strategaeth yn nodi 
	rhaglen i leihau ein daliadaeth o eiddo sector 
	preifat trwy ildio’r prydlesau sector preifat 
	a defnyddio canolfannau’r llywodraeth neu 
	eiddo arall gan y sector cyhoeddus. Bydd 
	y penderfyniadau yma am ystadau ar sail 
	dealltwriaeth glir o strategaeth ehangach yr 
	IOPC a bydd yn adlewyrchu ystyriaethau 
	gweithredol.

	Cyfanswm cost rhedeg yr ystâd yn ystod 
	Cyfanswm cost rhedeg yr ystâd yn ystod 
	y flwyddyn oedd £5.6 miliwn (2016/17 
	£5.7 miliwn). Fe wnaeth lefelau daliadaeth 
	gynyddu yn gyffredinol gan ein bod wedi 
	cyflogi rhagor o staff. Fel mae’r tabl isod 
	yn dangos, rydym wedi gwella ein cost 
	gyffredinol i bob gweithiwr amser llawn (FTE) 
	i £5,436.
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	Cyhoeddwyd cofrestr o fuddiannau a ddelir gan gomisiynwyr ar-lein cyn i ni drosglwyddo i’r IOPC.
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	Ffigwr 6:
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	  Damwain/digwyddiad/bron â 
	 
	digwydd yn ôl achos 2017/18
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	Fframweithiau Siambr
	Fframweithiau Siambr
	Fframweithiau Siambr


	Story
	Mae’r tabl isod yn rhoi dadansoddiad o fetrau sgwâr i bob FTE yn ôl lleoliad gan ddefnyddio’r 
	Mae’r tabl isod yn rhoi dadansoddiad o fetrau sgwâr i bob FTE yn ôl lleoliad gan ddefnyddio’r 
	FTE ym mis Mawrth 2018.

	Metrau sgwâr i bob gweithiwr amser llawn yn ôl lleoliad y swyddfa
	Metrau sgwâr i bob gweithiwr amser llawn yn ôl lleoliad y swyddfa


	Story
	Mae’r gofod swyddfa mewn pedwar 
	Mae’r gofod swyddfa mewn pedwar 
	o’n saith lleoliad yn cadw at feincnod y 
	llywodraeth o 8 metr sgwâr i bob FTE. 
	Yn Warrington, rydym wedi gostwng FTE 
	wrth i’n hymchwiliad Hillsborough symud 
	ymlaen ymhellach. Arweiniodd hyn at lefel 
	uchel o FTE i bob metr sgwâr. Er mwyn 
	ymdrin â’r broblem hon rydym wedi bod 
	yn marchnata’r eiddo yn weithredol gydag 
	Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth (GPA) i 
	ganfod darpar gyd-denantiaid ac i sicrhau 
	ein bod yn cael y gwerth gorau o’r adeilad.

	Ym Mehefin 2018, fe wnaethom ymuno â 
	Ym Mehefin 2018, fe wnaethom ymuno â 
	rhaglen canolfannau’r llywodraeth a symud 
	ein Swyddfa yn Holborn i ganolfan yn 10 
	South Colonnade, Llundain. Mae hwn yn 
	weithle modern sy’n gadael i’n staff weithio 
	yn effeithlon ac rydym yn disgwyl i hyn 
	gynyddu cynhyrchiant, a gwella lles staff, 
	gan gyfrannu at amcanion ehangach y 
	llywodraeth. Byddwn yn ystyried symud i 
	ganolfannau rhanbarthol eraill GPA o achos 
	i achos, ac yn ystyried y gwersi a ddysgwyd 
	wrth symud i Canary Wharf.

	Talu i gyflenwyr
	Talu i gyflenwyr

	Mae’r IOPC yn gweithredu’n unol â’r Safon 
	Mae’r IOPC yn gweithredu’n unol â’r Safon 
	Brydeinig ar gyfer Cyflawni Perfformiad 
	Talu Da mewn Trafodion Masnachol (BS 
	7890). Yn benodol 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 87% y cant cyn pen deng niwrnod 
	gwaith (2016/17: 83 y cant) a thalwyd 96 y 
	cant cyn pen 30 diwrnod gwaith (2016/17: 
	97 y cant). 

	Cynnyrch
	Cynnyrch

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

	Dengys y datganiad o wariant net 
	Dengys y datganiad o wariant net 
	cynhwysfawr wariant o £74.5 miliwn yn 
	2017/18 o’i gymharu â £72.6 miliwn yn 
	2016/17. Cynyddodd ein gwariant o £1.4 
	miliwn ar gostau staff yn bennaf. Mae’r siart 
	isod yn dangos sut y gwnaethom ddefnyddio 
	ein hadnoddau yn ystod y flwyddyn.


	Ffigwr 10:
	Ffigwr 10:
	Ffigwr 10:
	  Sut y gwnaethom ddefnyddio ein £74.5m o adnoddau
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	Gwariant cyfalaf
	Gwariant cyfalaf
	Gwariant cyfalaf

	Yn ystod y flwyddyn, gwariwyd £5.826 
	Yn ystod y flwyddyn, gwariwyd £5.826 
	miliwn ar ychwanegu asedau. Y prif bryniant 
	oedd datblygiadau i’r systemau TGCh yr 
	ydym yn eu defnyddio ar gyfer gwaith ar ein 
	hymchwiliadau ac apeliadau, offer TGCh 
	newydd a mân welliannau i swyddfeydd.

	Costau ymchwiliadau
	Costau ymchwiliadau

	Mae’r siart isod yn dangos y duedd yng 
	Mae’r siart isod yn dangos y duedd yng 
	nghostau ymchwiliadau am bum mlynedd. 
	Mae’r gost am bob achos yn awr ar 
	gyfartaledd yn £75,000.
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	Ffigwr 11:
	  Cyfanswm £000oedd i bob ymchwiliad


	Tueddiadau gwariant
	Tueddiadau gwariant
	Tueddiadau gwariant

	Mae’r tabl a’r siart isod yn dangos tueddiadau gwariant am chwe blynedd. Yn 2017/18, 
	Mae’r tabl a’r siart isod yn dangos tueddiadau gwariant am chwe blynedd. Yn 2017/18, 
	gostyngodd y gwariant ar Hillsborough a chyrhaeddodd yr ehangiad ar ein busnes craidd ei 
	gyfnod olaf. Mae’r adroddiad perfformiad yn dangos yn ffigwr 2 yn ystod cyfnod yr ehangu 
	bod y nifer o ymchwiliadau annibynnol a gwblhawyd wedi codi o 103 yn 2012/13 i 709 yn 
	2017/18.
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	2017/
	2017/
	2017/
	 
	18 


	Datganiad o gyfrifoldebau’r swyddog 
	Datganiad o gyfrifoldebau’r swyddog 
	Datganiad o gyfrifoldebau’r swyddog 
	cyfrifyddu

	O dan baragraff 17(1) o Atodlen 2 i Ddeddf 
	O dan baragraff 17(1) o Atodlen 2 i Ddeddf 
	Diwygio’r Heddlu 2002, mae’n ofynnol i’r 
	IOPC 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 
	IOPC ynghyd â’i gynnyrch adnoddau net, 
	y modd y defnyddir adnoddau, newidiadau 
	yn ecwiti’r trethdalwyr, a llif arian ar gyfer y 
	flwyddyn ariannol.

	Wrth baratoi’r cyfrifon, mae’n ofynnol i’r 
	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
	• baratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol
	 

	Ar gyfer y flwyddyn dan sylw, y Swyddog Cyfrifyddu y mae’r Swyddfa Gartref wedi ei benodi yw ein Cyfarwyddwr Cyffredinol, Michael Lockwood. 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 IOPC.
	Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cadarnhau, 
	Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cadarnhau, 
	cyn belled ag y mae ef yn ymwybodol, nad 
	oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol 
	nad yw archwilwyr yr IOPC yn ymwybodol 
	ohoni, a’i fod wedi cymryd pob cam y dylai 
	ei gymryd i sicrhau ei fod yn ymwybodol o 
	unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol, 
	ac i sicrhau bod archwilwyr yr IOPC yn 
	ymwybodol o’r wybodaeth honno. 

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

	Datganiad llywodraethu
	Datganiad llywodraethu

	Mae’r datganiad llywodraethu hwn yn 
	Mae’r datganiad llywodraethu hwn yn 
	ymwneud â Chomisiwn Cwynion Annibynnol 
	yr Heddlu (IPCC), a Swyddfa Annibynnol 
	Ymddygiad yr Heddlu (IOPC), y gwnaeth 
	drawsnewid iddo ar 8 Ionawr 2018. Mae’r 
	sefydliad, er ei fod yn newid ei enw a strwythur 
	ei gorff llywodraethu, yr un endid cyfreithiol ac 
	mae’r datganiad hwn yn cael ei lofnodi gennyf 
	fi fel y Swyddog Cyfrifyddu presennol.

	Penodwyd fi yn Gyfarwyddwr Cyffredinol 
	Penodwyd fi yn Gyfarwyddwr Cyffredinol 
	(DG) a Swyddog Cyfrifyddu’r IOPC ar 
	8 Ionawr 2018. Rwyf wedi cyhoeddi 
	dirprwyaethau gweithredol newydd yn 
	adlewyrchu fy awdurdod a chyfrifoldebau, 
	yn benodol gan fod y rhain wedi disodli rhai’r 
	Comisiwn a rhai Prif Weithredwr yr IPCC. 
	Mae cyn Brif Swyddog Gweithredu’r IPCC 
	wedi ei benodi yn Ddirprwy Gyfarwyddwr 
	Cyffredinol (Gweithrediadau) ar yr IOPC. 
	Penodwyd pump o gyfarwyddwyr 
	rhanbarthol, a Chyfarwyddwr i Gymru hefyd. 
	Yng nghyfarfod cyntaf y Bwrdd Unedol, 
	cymeradwywyd trefniadau ar gyfer is-
	bwyllgorau, gan gynnwys Pwyllgor Archwilio 
	a Sicrhau Risg, a Phwyllgor Adnoddau Dynol 
	a Chyflogau. Mae’r trefniadau llywodraethu 
	eraill yn parhau yn weithredol, fel yr oeddynt 
	i’r IPCC. Fe’i disgrifir isod. 

	Fframwaith llywodraethu
	Fframwaith llywodraethu

	Mae'r fframwaith llywodraethu yn cynnwys 
	Mae'r fframwaith llywodraethu yn cynnwys 
	y systemau a'r prosesau y mae’r sefydliad 
	yn cael ei gyfarwyddo a’i reoli trwyddynt. 
	Roedd yn galluogi’r Comisiwn, a’r Bwrdd 
	Unedol yn awr, 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 olynol yn diwygio’r 
	Ddeddf a’r rheoliadau i gefnogi hynny.

	Cynlluniwyd y system lywodraethu, 
	Cynlluniwyd y system lywodraethu, 
	rheolaeth fewnol a rheoli risg i reoli yn 
	hytrach na dileu’r risg o fethu â chyflawni 
	polisïau, nodau ac amcanion. Felly gall 
	roi sicrwydd uchel, ond nid absoliwt, o 
	effeithiolrwydd.

	Sefydlwyd yr IPCC a’i strwythur llywodraethu 
	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 yr 
	oedd yn y pen draw. Wrth i’r sefydliad dyfu 
	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 cyfun y comisiynwyr, 
	o ran llywodraethu, cynrychiolaeth a 
	gweithrediadau, wedi creu cymhlethdod yn 
	yr amgylchedd rheoli. Roedd dwy linell reoli 
	mewn gwirionedd ar gyfer gweithgareddau 
	gweithredol, un drwy’r Prif Weithredwr a'r llall 
	drwy’r dirprwy gadeiryddion, sy’n dod at ei 
	gilydd fel Cadeirydd anweithredol. 

	Ar sail dadansoddiad gan Raglen Newid yr 
	Ar sail dadansoddiad gan Raglen Newid yr 
	IPCC, gwahoddodd adolygiad tair blynedd 
	yr IPCC yn 2015 y sefydliad i gynnig 
	newidiadau i’w drefn lywodraethu ac yn 
	enwedig i ‘wahanu’r rolau gweithredol 
	a llywodraethu’. Cyflwynwyd 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 hwn yn rhan 
	o ymgynghoriad gan y Swyddfa Gartref: 
	‘Diwygio Comisiwn Cwynion Annibynnol yr 
	Heddlu: strwythur a llywodraethu’.

	Roedd y Ddeddf Plismona a Throseddu 
	Roedd y Ddeddf Plismona a Throseddu 
	2017 yn cynnwys camau i ddiwygio dull 
	llywodraethu’r IPCC. Roedd yn adlewyrchu’r 
	argymhellion yn adroddiad Sheila Drew Smith 
	ac yn ymdrin â’r materion a godwyd yn yr 
	Adolygiad tair blynedd. Daeth y newidiadau 
	hyn i rym ar 8 Ionawr 2018 pan wnaeth yr 
	IPCC droi yn IOPC, a phan benodwyd fi.  

	Mae fframwaith rheolaeth fewnol y sefydliad 
	Mae fframwaith rheolaeth fewnol y sefydliad 
	yn seiliedig ar adolygu gwybodaeth reoli 
	yn rheolaidd, gweithdrefnau gweinyddol, 
	gan gynnwys gwahanu dyletswyddau, a 
	system o ddirprwyo ac atebolrwydd. Fe’i 
	dyluniwyd i reoli risgiau i gyflawni amcanion, 
	yn effeithlon a darbodus. Mae cyfarfodydd 
	y cyn Gomisiwn, a’r Bwrdd Unedol yn awr, 
	yn galluogi adolygu cyson ar gynlluniau 
	strategol a rhoi adroddiadau am eu cyflawni. 
	Roedd y Comisiwn, y Bwrdd Unedol yn awr, 
	hefyd o bryd i'w gilydd yn adolygu’r heriau 
	mewnol ac allanol sy'n wynebu’r sefydliad 
	a sut orau y gall ymateb iddynt. Roedd y 
	Comisiwn yn gyfrifol am bennu strategaeth 
	a dyrannu adnoddau. Roedd Cadeirydd y 
	Comisiwn yn atebol i'r Ysgrifennydd Cartref 
	am lywodraethu'r sefydliad a chyflawni ei 
	amcanion. Sefydlodd y Comisiwn, oedd 
	yn cynnwys Comisiynwyr gweithredol 
	ac anweithredol, bedwar pwyllgor – y 
	Pwyllgor Archwilio a Risg, Pwyllgor Pobl ac 
	Adnoddau Dynol, y Pwyllgor Strategaeth ac 
	Effaith a’r Pwyllgor Trawsnewid – i gyflawni 
	swyddogaethau penodol. Roedd pob 
	Pwyllgor yn rhoi adroddiadau i’r Comisiwn 
	ac roedd ganddynt gylch gorchwyl clir. 
	Cynhyrchodd y Pwyllgorau yma i gyd 
	grynodebau o’u gwaith goruchwylio i mi 
	a’r Bwrdd Unedol newydd pan wnaethom 
	drosglwyddo i’n strwythur llywodraethu 
	newydd.  

	Sefydlwyd y Pwyllgor Trawsnewid gyda’r 
	Sefydlwyd y Pwyllgor Trawsnewid gyda’r 
	diben o graffu ar drosglwyddiad fframwaith 
	llywodraethu’r IPCC, a’r newidiadau 
	sefydliadol cysylltiedig â’u goruchwylio. 
	Roedd dan gadeiryddiaeth Cadeirydd yr 
	IPCC, oedd yn adrodd i’r Comisiwn yn 
	y cyfarfod cyntaf ar ôl pob cyfarfod gan 
	y Pwyllgor Trawsnewid, ac yn gofyn am 
	benderfyniadau gan y Comisiwn yn ôl y 
	gofyn. Roedd cyfarfod olaf y Pwyllgor ar 18 
	Rhagfyr ac mae’r cofnodion yn cadarnhau y 
	gellid ei gau yn ffurfiol ar ôl iddo gwblhau ei 
	rôl oruchwylio. 

	Rôl y Pwyllgor Archwilio a Risg, y Pwyllgor 
	Rôl y Pwyllgor Archwilio a Risg, y Pwyllgor 
	Archwilio a Sicrhau Risg yn awr, oedd 
	cefnogi’r sefydliad a’r swyddog cyfrifyddu 
	yn eu cyfrifoldebau o ran materion risg, 
	rheoli a llywodraethu a sicrwydd cysylltiedig. 
	Mae'r Pwyllgor wedi goruchwylio 
	systemau a phrosesau cyllid y sefydliad, 
	llywodraethu corfforaethol, atebolrwydd 
	ac effeithiolrwydd y dulliau rheoli. Roedd 
	Pwyllgor Archwilio a Risg yr IPCC hefyd yn 
	gyfrifol am gymeradwyo’r cyfrifon blynyddol 
	ar ran y Comisiwn ac roedd y Pwyllgor 
	Strategaeth ac Effaith yn goruchwylio 
	cynhyrchu ein hadroddiad blynyddol ar 
	ran y Comisiwn. Roedd y Pwyllgor dan 
	gadeiryddiaeth comisiynydd anweithredol 
	ac roedd y 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. Mae gan Bwyllgor 
	Archwilio a Sicrhau Risg yr IOPC, dan 
	gadeiryddiaeth Cyfarwyddwyr Anweithredol, 
	yr un cyfrifoldebau ac mae wedi craffu ar yr 
	Adroddiad Blynyddol hwn ar ran y Bwrdd 
	Unedol. 

	Y Pwyllgor Pobl ac Adnoddau Dynol oedd 
	Y Pwyllgor Pobl ac Adnoddau Dynol oedd 
	yn cytuno ar argymhellion Prif Weithredwraig 
	yr IPCC ar ddatblygiad cyflog, ac roedd 
	goruchwylio cyflog y Brif Weithredwraig o 
	fewn ei gylch gorchwyl. Roedd rôl y Pwyllgor 
	hwn yn cynnwys goruchwylio’r Strategaeth 
	Pobl, Polisi Gwrthdaro Buddiannau, Polisi 
	Iechyd a Diogelwch a’r Cod Ymddygiad. 
	Roedd y Pwyllgor dan gadeiryddiaeth 
	comisiynydd anweithredol. Mae’r IOPC 
	wedi sefydlu Pwyllgor Adnoddau Dynol a 
	Chydnabyddiaeth yn lle’r Pwyllgor hwn.

	Cyfarfu’r Pwyllgor Strategaeth ac Effaith 
	Cyfarfu’r Pwyllgor Strategaeth ac Effaith 
	bob chwarter. Fforwm oedd hwn i 
	oruchwylio gweithredu strategaethau yn 
	ymwneud â goruchwylio a hyder, ymgysylltu 
	â rhanddeiliaid, cyfathrebu a rheoli 
	gwybodaeth. Roedd dan gadeiryddiaeth 
	Cadeirydd yr IPCC a sicrhaodd bod gan y 
	Cadeirydd a’r comisiynwyr ddigon o amser i 
	ystyried a chraffu ar y materion hyn yn fanwl.       

	  
	  

	Cryfhawyd polisïau a gweithdrefnau iechyd a 
	Cryfhawyd polisïau a gweithdrefnau iechyd a 
	diogelwch trwy waith y Pwyllgor Gweithredol 
	Iechyd a Diogelwch, a oedd i gychwyn dan 
	gadeiryddiaeth y gyn Brif Weithredwraig, 
	ac sydd yn awr dan gadeiryddiaeth y 
	Cyfarwyddwr, Adnoddau. 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. 
	Bu rheolwr iechyd a diogelwch cymwys yn 
	ei swydd trwy gydol y flwyddyn i gyflawni’r 
	gwelliannau a gwelwyd cynnydd sylweddol, 
	ac mae’n dal i ddigwydd. Ers trawsnewid, 
	rwyf wedi llofnodi datganiad polisi iechyd a 
	diogelwch newydd ac mae cylch gorchwyl y 
	Pwyllgor yn cael ei adolygu i weddu yn well 
	â’r strwythur llywodraethu newydd.

	Roedd y Comisiwn ei hun yn gweithredu 
	Roedd y Comisiwn ei hun yn gweithredu 
	yn unol â’i Reolau Sefydlog ac roedd yn 
	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, adolygwyd effeithiolrwydd y 
	sefydliad yn gyson, ac yn fwy cyffredinol, 
	bu’n ddarostyngedig i graffu a diddordeb 
	seneddol a chyhoeddus sylweddol. 
	Sefydlwyd cyfarfodydd dwyochrog gydag 
	Uned Noddi’r Swyddfa Gartref i drafod 
	materion strategol, cyllidebol a gweithredol. 
	Mae’r trefniant hwn yn parhau yn dilyn y 
	trawsnewid er bod yr un cyfarfod misol wedi 
	cael ei ddisodli gan gyfarfodydd o wahanol 
	fathau yn cynnwys gwahanol bersonél a 
	phynciau. Ni thrafodir unrhyw faterion a allai 
	greu risg i annibyniaeth y sefydliad wrth 
	wneud penderfyniadau gweithredol. 

	Mae’r Bwrdd Rheoli (MB) wedi bod yn 
	Mae’r Bwrdd Rheoli (MB) wedi bod yn 
	gyfrifol am ddarparu busnes y sefydliad 
	yn weithredol. Mae’n cyfarfod yn fisol, gan 
	dderbyn adroddiadau am gyllid, perfformiad, 
	cynllunio busnes a risg yn gyson, fel sail i 
	wneud penderfyniadau. Yn ogystal â’r Prif 
	Swyddog Gweithredol, roedd bwrdd rheoli’r 
	IPCC yn cynnwys y:

	• Prif Swyddog Gweithrediadau 
	• Cyfarwyddwr, Adnoddau
	• Cyfarwyddwr, Newid 
	• Cyfarwyddwr, Strategaeth ac Effaith 
	• Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
	• Pennaeth Cyfathrebu 
	• Ysgrifennydd y Comisiwn  
	Mae Bwrdd rheoli’r IOPC yn cynnwys 
	Mae Bwrdd rheoli’r IOPC yn cynnwys 
	y Cyfarwyddwr Cyffredinol; y Dirprwy 
	Gyfarwyddwr Cyffredinol (Gweithrediadau); 
	Cyfarwyddwr, Adnoddau, Cyfarwyddwr; 
	Strategaeth ac Effaith a’r Cwnsler 
	Cyffredinol.

	Gadawodd y cyn Brif Swyddog Gweithredol 
	Gadawodd y cyn Brif Swyddog Gweithredol 
	yr IPCC ar 23 Tachwedd 2017 cyn y 
	trawsnewid yn IOPC. Gweithredodd y Prif 
	Swyddog Gweithrediadau fel Prif Swyddog 
	Gweithredol a Swyddog Cyfrifyddu hyd i mi 
	gyrraedd.

	Perfformiad y Comisiwn
	Perfformiad y Comisiwn

	Cynhaliodd y Comisiwn nifer o brosesau 
	Cynhaliodd y Comisiwn nifer o brosesau 
	a systemau i sicrhau ei fod yn gweithredu 
	yn effeithiol. Ni wnaed unrhyw benodiadau 
	newydd i’r Comisiwn yn ystod y flwyddyn. 
	Roedd y comisiynwyr gweithredol i gyd yn 
	ddarostyngedig i arfarniad blynyddol gan 
	ddirprwy gadeirydd ac arfarnwyd y dirprwy 
	gadeiryddion a’r comisiynwyr anweithredol 
	gan y Cadeirydd. Adolygodd y Comisiwn ei 
	effeithiolrwydd ei hun a gosod amcanion 
	 
	ar gyfer 2017/18.

	Yn unol â’r Rheolau Sefydlog, roedd 
	Yn unol â’r Rheolau Sefydlog, roedd 
	agendâu a phapurau cyfarfodydd ar 
	gael mewn amrywiaeth o fformatau o 
	leiaf wythnos cyn y cyfarfodydd. Roedd 
	y papurau yn rhoi digon o wybodaeth a 
	thystiolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau 
	cadarn gan gynnwys cyfeiriadau at 
	risg, goblygiadau ariannol, cyfreithiol, 
	rhanddeiliaid allanol, ac amrywiaeth, gan 
	gynnwys gwasanaethau Cymraeg. Daeth y 
	Bwrdd Unedol i fodolaeth ar 8 Ionawr 2018. 
	Cytunwyd ar y cylch gorchwyl a’r aelodaeth 
	a bydd adolygiad blynyddol o berfformiad 
	yn cael ei gynnal. 

	Llywodraethu corfforaethol
	Llywodraethu corfforaethol

	Rydym wedi adolygu'r Cod Llywodraethu 
	Rydym wedi adolygu'r Cod Llywodraethu 
	Corfforaethol mewn adrannau llywodraeth 
	ganolog. Er ei fod wedi’i gyfeirio at 
	adrannau gweinidogol yn hytrach nag at 
	gyrff cyhoeddus anadrannol, mae’n nodi’r 
	arfer gorau ar drefniadau llywodraethu 
	corfforaethol. Pan ystyrir eu bod yn 
	berthnasol, mae’r IPCC wedi cydymffurfio 
	ag egwyddorion y Cod, gyda’r gwyriad 
	canlynol.

	Nid oedd dau aelod o staff yn adrodd i Brif 
	Nid oedd dau aelod o staff yn adrodd i Brif 
	Weithredwraig yr IPCC ond cawsant eu 
	penodi’n hytrach fel comisiynwyr cyswllt 
	ac felly roeddent yn adrodd i ddirprwy 
	gadeirydd. Roedd comisiynwyr cyswllt 
	yn gweithio ochr yn ochr â chomisiynwyr 
	i gynnal annibyniaeth y sefydliad. Roedd 
	ganddynt gyfrifoldeb comisiynydd 
	dirprwyedig llawn ar gyfer llwyth achosion o 
	ymchwiliadau ac roedd gofyn iddynt hefyd 
	helpu’r comisiynwyr gydag ymchwiliadau 
	mawr a chymhleth, craffu ar benderfyniadau 
	a chynnal cysylltiadau â lluoedd heddlu. 
	Nid oedd ganddynt unrhyw gyfrifoldebau 
	llywodraethu. Daeth y rolau hyn i ben pan 
	wnaeth yr IPCC droi yn IOPC. Cynhwyswyd 
	y ddau aelod yma o’r staff mewn rolau eraill 
	yn ein strwythur newydd. 

	Fel rhan o’r trawsnewid i’r IOPC, penodwyd 
	Fel rhan o’r trawsnewid i’r IOPC, penodwyd 
	Bwrdd gan yr Ysgrifennydd Cartref 
	sy’n cynnwys mwyafrif o gyfarwyddwyr 
	anweithredol. Bydd y Bwrdd hwn yn rhoi 
	cefnogaeth annibynnol ac yn fy herio fel 
	Cyfarwyddwr Cyffredinol, yn ogystal â 
	goruchwylio’r modd y mae’r sefydliad yn 
	cael ei redeg yn gyffredinol.

	Asesiad risg
	Asesiad risg

	Mae fframwaith rheoli risg y sefydliad yn 
	Mae fframwaith rheoli risg y sefydliad yn 
	ceisio sicrhau bod y risgiau i gyflawni ei 
	amcanion yn cael eu canfod, eu monitro 
	a'u rheoli. Asesir risgiau ar sail eu heffaith 
	a’u tebygolrwydd gan ddefnyddio graddfa 
	a gytunwyd gan y Comisiwn. Addaswyd 
	y raddfa hon yn awr gan y Bwrdd Unedol. 
	Cedwir cofrestr risg strategol ac mae 
	pob cyfarwyddiaeth yn cadw cofrestr 
	risg weithredol ar y cyd â chynlluniau’r 
	gyfarwyddiaeth.

	Mae’r holl risgiau hyn yn ddarostyngedig 
	Mae’r holl risgiau hyn yn ddarostyngedig 
	i’n prosesau rheoli risg. Mae’r risgiau a’r 
	gweithgaredd perthnasol i’w lliniaru wedi 
	cael eu dynodi a rhoddwyd adroddiad 
	arnynt i’r Bwrdd Rheoli, y Pwyllgor Archwilio 
	a Sicrhau Risg a’r Bwrdd Unedol, yn unol 
	â chylchoedd adrodd y sefydliad. Cyn 
	trawsnewid, adolygwyd a thrafodwyd y 
	risgiau sy’n ymwneud â’n rhaglen ehangu yn 
	y bwrdd rhaglen perthnasol a’u dyrchafu i’r 
	gofrestr risgiau strategol fel roedd yr angen.

	Darperir gwasanaethau archwilio mewnol 
	Darperir gwasanaethau archwilio mewnol 
	gan Uned Archwilio Mewnol y Llywodraeth 
	(GIAA) o dan gontract tair blynedd, a 
	adnewyddwyd ar 1 Ebrill 2018. 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 Sicrhau Risg.

	Canolbwyntiodd rheoli risg gwybodaeth ar 
	Canolbwyntiodd rheoli risg gwybodaeth ar 
	adolygiadau i ddynodi asedau gwybodaeth, 
	a pherchnogion asedau gwybodaeth 
	(IAO), er mwyn cymathu’r rhain â strwythur 
	trefniadol newydd yr IOPC, y defnydd o 
	reolaeth ddiogelwch newydd a gwell wedi 
	ei galluogi trwy Raglen Drawsnewid TGCh. 
	Cynhaliwyd Gwiriadau Iechyd Technoleg 
	Gwybodaeth ar systemau a swyddfeydd 
	newydd gan gynnwys gwiriad iechyd sydd 
	ei angen ar gyfer achrediad Rhwydwaith 
	Gwasanaethau Cyhoeddus (PSN). Mae’r holl 
	systemau gwybodaeth yn y cwmpas wedi'u 
	hachredu ar gyfer cysylltedd Mewnrwyd 
	Ddiogel y Llywodraeth (GSI). Mae’r 
	achrediad PSN yn yr arfaeth ar hyn o bryd 
	yn aros i nifer fach o ymholiadau terfynol 
	gael eu datrys. 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 ag 
	unrhyw broblemau. Roedd yn ofynnol rhoi 
	adroddiad am un achlysur o dorri’r rheolau 
	i’r Comisiynydd Gwybodaeth yn ystod 
	2017/18. 

	Ail-ddyfarnwyd statws ISO 27001 i brif 
	Ail-ddyfarnwyd statws ISO 27001 i brif 
	gyflenwr TG y sefydliad ar gyfer y System 
	Rheoli Diogelwch Gwybodaeth y mae’n ei 
	darparu i ni. Sefydlwyd Canolfan Weithredu 
	Diogelwch IOPC i sicrhau bod risgiau i 
	asedau gwybodaeth ar draws proseswyr 
	data amrywiol yr IOPC a’r darparwyr 
	gwasanaeth TG yn weladwy a bod monitro 
	ar eu defnydd.

	Mae’r sefydliad yn derbyn y rhan fwyaf o’i 
	Mae’r sefydliad yn derbyn y rhan fwyaf o’i 
	wasanaethau TG gan un cyflenwr, Sopra 
	Steria. Bu’r isadeiledd TGCh trwy nifer o 
	gamau dros dro i ymdrin â’r cynnydd yn y 
	capasiti gofynnol oherwydd ein hehangiad 
	cyflym a gwnaed penderfyniadau tactegol i 
	newid y contract gwreiddiol. Mae cynlluniau 
	ar y gweill yn awr ar gyfer gwahanu rhai 
	gwasanaethau a seilwaith o’r contract, yr 
	oedd y cyfle cyntaf i’w dorri yn Rhagfyr 
	2016. Bydd hyn yn gofyn am reoli dibyniaeth 
	yn ofalus, yn arbennig gyda’r gwaith fydd 
	yn digwydd ar yr un pryd i ddiwygio’r 
	system gwynion, trosglwyddo i’n strwythur 
	llywodraethu newydd a newidiadau a 
	gynlluniwyd i brydlesau swyddfa.

	Profodd amddiffynfeydd TGCh y sefydliad 
	Profodd amddiffynfeydd TGCh y sefydliad 
	yn gadarn yn wyneb yr ymosodiad 
	meddalwedd, “Wannacry”, ac mae’r 
	seilwaith a’r meddalwedd eisoes yn 
	gyfredol. Bu’r effaith mewn mannau eraill, y 
	rhoddwyd sylw mawr iddo, yn gyfle i atgoffa 
	staff o’u hymrwymiadau o ran diogelwch 
	seibr. Bydd ein Rhaglen Drawsnewid TGCh 
	yn sicrhau ymhellach bod ein systemau yn 
	gyfredol bob amser ac yn cael eu diogelu yn 
	ôl y safonau diweddaraf.

	Caewyd Rhaglen Newid yr IPCC yn ffurfiol 
	Caewyd Rhaglen Newid yr IPCC yn ffurfiol 
	cyn y trawsnewid i’r IOPC. Ond, mae ein 
	prosiectau newid sy’n cael blaenoriaeth yn 
	parhau i gael eu goruchwylio gan y Bwrdd 
	Rheoli. Rydym wedi sefydlu “swyddogaeth” 
	cyflawni prosiect (sydd wedi deillio o’n 
	rhaglen) i sicrhau bod yr arbenigedd cyflawni 
	prosiect yn parhau yn yr IOPC. Creffir ar 
	brosiectau allweddol gan y Bwrdd Rheoli, 
	gan gynnwys rheoli’r risg i gyflawni.  

	Mae’r sefydliad yn derbyn rhai o’i 
	Mae’r sefydliad yn derbyn rhai o’i 
	wasanaethau cyfleusterau cyffredin mewn 
	adeiladau a rennir trwy gontract Swyddfa 
	Gartref. Mae oedi o ran taliadau gan y 
	Swyddfa Gartref wedi creu risg i ragolygon 
	ariannol. Rydym yn gweithio gyda staff 
	Cyllid ac Ystadau’r Swyddfa Gartref i 
	ddatrys y rhesymau am yr oedi, yn ogystal 
	â’r taliadau sy’n dal heb eu talu eu hunain.

	Mae’r ychydig o gamau gweithredu 
	Mae’r ychydig o gamau gweithredu 
	sydd yn weddill o’n cynllun gweithredu 
	cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu 
	gorffen: mae’r gwaith wedi dechrau ar 
	gynhyrchu strategaeth fewnol i’r sefydliad 
	gyda phwyslais cryf ar “gynhwysiant” ac 
	“ein pobl”. Mae’r meysydd a ddynodwyd yn 
	ystod 2017/18 sydd angen sylw sefydliadol 
	wedi bod yn sail i’r cynllunio busnes. 
	Gan fod ystyriaethau cydraddoldeb ac 
	amrywiaeth yn cael eu hymwreiddio yn ein 
	gwaith, mae prosiectau a gwaith ar gyfer 
	2018/19 yn cael eu hadlewyrchu ar draws 
	cynlluniau busnes y cyfarwyddiaethau. Er 
	mwyn sicrhau monitro cadarn a chyson, 
	tynnir sylw at risgiau sy’n dod i’r amlwg 
	ac maent yn cael eu hadolygu gan y Grŵp 
	Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a Phwyllgor 
	Pobl ac Adnoddau Dynol yr IPCC (Pwyllgor 
	Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth yr 
	IOPC erbyn hyn). 

	Parhaodd y gwaith cynllunio busnes 
	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. Cwblhawyd ein Cynllun 
	Busnes ar gyfer 2018/19, gan ddilyn yr 
	amcanion strategol a osodwyd gan Gynllun 
	Corfforaethol yr IPCC. Yn dilyn y trawsnewid 
	i’r IOPC, mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r 
	Bwrdd Unedol yn datblygu Cynllun Strategol 
	aml-flwyddyn newydd. Mae hwn yn debygol 
	o ail sefydlu ein nodau strategol. Disgwylir 
	i’n Cynllun Busnes ar gyfer 2018/19 i gael 
	ei adolygu i adlewyrchu’r cyfeiriad newydd 
	hwn hanner ffordd trwy’r flwyddyn ariannol 
	hon. Ar gyfer 2018/19, dyrannwyd £63.11 
	miliwn o arian craidd i ni gan y Swyddfa 
	Gartref, ac £8.23 miliwn ar gyfer ein 
	hymchwiliad Hillsborough.    

	Yn dilyn ein hehangiad dros y blynyddoedd 
	Yn dilyn ein hehangiad dros y blynyddoedd 
	diwethaf rydym wedi cadw’r gymhareb o 
	staff du a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn y 
	sefydliad, sydd yn awr yn sefyll ar 15.2 y 
	cant (14.6 y cant y llynedd). Mae hyn yn 
	uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 14 y 
	cant. Mae’r gynrychiolaeth ar lefelau uwch 
	yn y sefydliad yn is na hyn ac mae’n parhau 
	yn bwnc sy’n cael sylw.  

	Rydym wedi gwella gweithdrefnau i ymdrin 
	Rydym wedi gwella gweithdrefnau i ymdrin 
	â phob un o’r materion a ddynodwyd gan 
	archwiliad CThEM o drethu treuliau teithio 
	dau leoliad, gan drefnu’r newidiadau polisi 
	a system sy’n ofynnol i gyfrif yn briodol am 
	hyn. 

	Risgiau mawr
	Risgiau mawr

	Mae’r sefydliad wedi profi cyfres fawr 
	Mae’r sefydliad wedi profi cyfres fawr 
	a chymhleth o newidiadau o ganlyniad 
	i’r ehangu, newidiadau i’n deddfwriaeth 
	lywodraethu a gwaith sy’n parhau ar 
	foderneiddio ein technoleg, ystâd a 
	phrosesau ac effeithlonrwydd gweithredol. 
	Bu cynnal morâl y staff yn ystod cyfnod 
	o newid yn heriol, ond mae’r risg 
	hon yn lleihau wrth i ffyrdd newydd o 
	weithio ymsefydlu, ac i strwythurau ac 
	arweiniad newydd gael eu cyhoeddi ac 
	i’n gweledigaeth ar y cyd ar gyfer dyfodol 
	yr IOPC ddod yn glir a dechrau cael ei 
	gweithredu. Rydym yn parhau yn ddibynnol 
	ar y Swyddfa Gartref ar gyfer cyflawni ac 
	amseru newidiadau i ddeddfwriaeth ac yn 
	barhaus yn adolygu cynnydd ac oblygiadau 
	unrhyw newid i gynlluniau er mwyn lliniaru 
	unrhyw risg bellach sy’n cael ei chreu 
	 
	gan ansicrwydd.

	Bu oedi wrth symud ein Swyddfa yn 
	Bu oedi wrth symud ein Swyddfa yn 
	Llundain o High Holborn i’r ganolfan aml-
	denant yn Canary Wharf ac nid yw wedi 
	creu arbediadau cost mewn cymhariaeth â’r 
	lleoliad presennol. Bu’r gwaith o baratoi’r 
	swyddfa yn fwy costus na’r gwaith oedd 
	yn cael ei reoli yn fewnol yn y gorffennol, 
	gan gynnwys agoriad swyddfa Croydon yn 
	ddiweddar. Rydym wedi parhau i gysylltu 
	ag Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth (GPA) 
	a’r Swyddfa Gartref, ac mae’r risg strategol 
	berthnasol wedi cael ei dyrchafu i’r Swyddfa 
	Gartref. Rwyf wedi cyfarfod Cyfarwyddwr 
	Rhaglen Canolfan y GPA i sefydlu 
	dyddiadau diwygiedig ar gyfer y prosiect 
	ac ymrwymiadau ar gyfer eu cyflawni a’r 
	costau ychwanegol. Byddai symud rhagor o 
	swyddfeydd rhanbarthol i ganolfannau aml-
	denant yn cynyddu costau.

	Ym Mehefin 2017, yn dilyn ein hymchwiliad 
	Ym Mehefin 2017, yn dilyn ein hymchwiliad 
	ac ymchwiliadau Ymgyrch Resolve, i 
	drychineb Hillsborough, cyhoeddwyd gan 
	Wasanaeth Erlyn y Goron y byddai chwech 
	o bobl yn cael eu cyhuddo. Mae’r sefydliad 
	yn awr yn paratoi i gefnogi nifer o achosion 
	troseddol, a drefnwyd o Fehefin 2018, a 
	bydd angen sicrhau ei fod yn gallu cefnogi 
	gweithgareddau datgelu sy’n parhau a 
	cheisiadau gan y llys. Mae’r ymchwiliad 
	yn parhau i gael adnoddau priodol, gan 
	gynnwys gyda gallu ychwanegol o’n 
	swyddfa yn Sale pan fydd ei angen. 
	Mae craffu cyson arno hefyd trwy Fwrdd 
	Ymchwiliad Hillsborough i sicrhau bod y 
	risgiau yn cael eu deall, eu rheoli a’u lliniaru 
	pan fydd hynny’n briodol.

	Mae’r sefydliad hefyd yn ymwneud â nifer o 
	Mae’r sefydliad hefyd yn ymwneud â nifer o 
	ymchwiliadau amlwg yn deillio o fethiannau 
	posibl yn ymateb yr heddlu i honiadau am 
	gam-drin rhywiol ar blant. Mae’r rhain yn 
	ymchwiliadau mawr a chymhleth, yn aml 
	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. Tynnwyd yr adnoddau ar gyfer 
	yr ymchwiliadau hyn o’r sefydliad fel y 
	mae, ond, trwy sefydlu’r Gyfarwyddiaeth 
	Ymchwiliadau Mawr, mae gennym yn awr 
	dimau yn cyflawni ymchwiliadau ar draws 
	ein holl swyddfeydd, heblaw Caerdydd 
	a Warrington. Gall yr ymchwiliadau hyn 
	ddefnyddio system HOLMES a MIR 
	o’n swyddfa yn Sale a defnyddio’r tîm 
	ychwanegol i symud y camau sy’n weddill 
	ymlaen. Mae’r ymchwiliadau yma yn gofyn 
	am sgiliau arbenigol a swyddogaethau 
	ymchwiliol, ac maent yn gofyn am lawer 
	iawn o adnoddau. Rydym wedi gweithredu 
	ymagwedd strategol i ymateb i'r niferoedd 
	mawr o ymchwiliadau cam-drin plant yn 
	rhywiol sy’n cynnwys penodi rheolwyr 
	ymgysylltu â goroeswyr i reoli’r risg i 
	ddefnyddwyr gwasanaeth, hyfforddiant i’r 
	diben yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol 
	allanol, a chanolfan wybodaeth i staff sy’n 
	gweithio ar yr ymchwiliadau hyn.

	Gyda’r newidiadau sylweddol a llawer o 
	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. 
	Rydym yn ceisio cyflawni newid diwylliannol 
	sylweddol er mwyn cadw staff. Bydd angen 
	i’r gwaith hwn barhau trwy 2018/19. 

	Agorwyd 705 o ymchwiliadau annibynnol 
	Agorwyd 705 o ymchwiliadau annibynnol 
	gennym yn ystod 2017/18 a chaewyd 
	709. Dyma’r tro cyntaf ers i ni gychwyn 
	ar ein rhaglen ehangu i’r gyfradd gwblhau 
	achosion gyfateb neu fynd yn uwch na’r 
	cyfraddau agor. Fe wnaeth yr ymchwiliadau 
	a gwblhawyd mewn chwech, naw a 12 mis 
	i gyd wella o 14 pwynt canran, 7 pwynt 
	canran a 2 bwynt canran yn eu tro. Roedd 
	y perfformiad prydlondeb ar ddiwedd y 
	flwyddyn yn 223 o ddyddiau gwaith, dan ein 
	gwaelodlin o 239 o ddyddiau gwaith, sy’n 
	ostyngiad o dair wythnos.

	 
	Mae panel rheoli achosion cenedlaethol yn 
	canolbwyntio sylw ar ymchwiliadau maith 
	ac amlwg neu risg uchel, gan alluogi i nifer 
	gael eu symud ymlaen i’w cwblhau. Ond, 
	bydd cau achosion hŷn yn cael effaith ar ein 
	dulliau mesur prydlondeb.

	Mae paneli lleol yn eu lle yn awr hefyd i 
	Mae paneli lleol yn eu lle yn awr hefyd i 
	ystyried meysydd risg isel a risg ganolig. 
	Gall yr achosion hyn gael eu dyrchafu neu 
	eu galw i mewn gan y Dirprwy Gyfarwyddwr 
	Cyffredinol (Gweithrediadau) os bydd angen.

	Un risg sylweddol yw y gall y pwyslais ar 
	Un risg sylweddol yw y gall y pwyslais ar 
	gyflawni nifer uwch o ymchwiliadau gael 
	effaith niweidiol ar eu hansawdd. Mae 
	dull y tîm Adolygu Ansawdd 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. 

	Lansiwyd rhaglen wella prosesau fawr, sy’n 
	Lansiwyd rhaglen wella prosesau fawr, sy’n 
	edrych ar ein prosesau mewnol ac ar rôl 
	ein hymchwiliadau yn y broses cyfiawnder 
	troseddol o un pen i’r llall. Mae pwyslais 
	mawr ar y defnyddiwr gwasanaeth. Mae 
	nifer o gynlluniau treialu pwysig yn dod i ben 
	yn awr, gydag un math o ymchwiliad yn cael 
	ei gyfyngu o ran ei hyd o tua dwy ran o dair.

	Buom yn gweithio’n glos gyda swyddogion 
	Buom yn gweithio’n glos gyda swyddogion 
	y Swyddfa Gartref i ddylanwadu ar y 
	diwygiadau i’r system gwynion ac i asesu 
	effaith ymarferol y diwygiadau, yn ogystal 
	ag unrhyw effaith ar weithrediadau’r IOPC 
	a’r gofynion cyllido. Roedd hyn yn cynnwys, 
	yn benodol, y cynnig i gael gwared ar 
	ymchwiliadau a reolir ac ymchwiliadau dan 
	oruchwyliaeth. Fe wnaethom gyflwyno’r 
	ddadl yn llwyddiannus dros rym i arwain 
	adnoddau’r heddlu, pan fydd hyn yn ymateb 
	mwy priodol nag ymchwiliad annibynnol 
	sy’n cael ei gyflawni gan ddefnyddio ein 
	hadnoddau ein hunain yn unig. 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 IOPC i 
	gynyddu hyder y cyhoedd. 

	Daeth yr estyniad ar ein hawdurdodaeth i’r 
	Daeth yr estyniad ar ein hawdurdodaeth i’r 
	Awdurdod Gangfeistri a Cham-drin Llafur 
	i rym yn Ebrill 2017. Daeth newidiadau 
	deddfwriaethol eraill i rym rhwng Ebrill a 
	Rhagfyr 2017. 

	Rydym hefyd yng nghamau cyntaf 
	Rydym hefyd yng nghamau cyntaf 
	cynllunio ar gyfer y newidiadau mwy 
	sylweddol i ddeddfwriaeth a ddisgwylir 
	yn ystod 2019, gan gynnwys yr ymestyn 
	posibl ar awdurdodaeth yr IOPC o ran y 
	gwasanaethau heddlu a thân ar ôl iddynt 
	gael eu cyfuno. 

	Mae risg yn rhan o gymhlethdod y 
	Mae risg yn rhan o gymhlethdod y 
	ddeddfwriaeth a’n cylch gorchwyl ni dros 
	wahanol sefydliadau. Mae’r newidiadau 
	deddfwriaethol hyd yn hyn wedi 
	canolbwyntio yn unig ar luoedd heddlu’r 
	Swyddfa Gartref ac nid oes newidiadau 
	cysylltiedig wedi cael eu gwneud i 
	ddeddfwriaeth ar gyfer sefydliadau eraill 
	sydd yn ein cylch gorchwyl (NCA, CThEM ac 
	ati). Nes bydd hyn yn cael ei wneud mae’n 
	rhaid i ni weithredu prosesau gwahanol ac 
	mae risg o wallau a heriau yn hyn yn ogystal 
	ag aneffeithlonrwydd ar adeg pan ydym ni’n 
	canolbwyntio ar wella ansawdd 
	 
	a phrydlondeb.  

	Rydym yn parhau i weithio’n glos gyda 
	Rydym yn parhau i weithio’n glos gyda 
	swyddogion y Swyddfa Gartref ar reoliadau 
	drafft i sicrhau bod y rhain yn ymarferol ac 
	yn gwella system gwynion yr heddlu.  

	Roedd blaenoriaeth a gofynion y prosiect 
	Roedd blaenoriaeth a gofynion y prosiect 
	GDPR wedi ei dan-gyfrifo i ddechrau 
	ac roedd y dynodi risg cysylltiedig yn 
	annigonol. Penodwyd rheolwr prosiect 
	penodol a phrofiadol ac mae set o 
	weithrediadau yn nhrefn blaenoriaeth 
	ac ar sail risg yn cael eu cyflawni, dan 
	oruchwyliaeth bwrdd prosiect.

	Effeithiolrwydd y Polisi Codi Pryderon
	Effeithiolrwydd y Polisi Codi Pryderon

	Diweddarwyd Polisi Chwythu’r Chwiban 
	Diweddarwyd Polisi Chwythu’r Chwiban 
	yr IPCC yn 2016 yn unol â’i gylch adolygu 
	bob tair blynedd. Ar yr adeg honno, fe’i 
	hail enwyd yn Bolisi Codi Pryderon. Roedd 
	cyhoeddi’r polisi wedi ei ddiweddaru yn 
	rhoi cyfle i atgoffa staff am ddarpariaethau’r 
	polisi petai ganddynt bryderon am 
	ymddygiad naill ai cydweithwyr neu’r 
	sefydliad ar unrhyw bryd. Cyhoeddwyd 
	nodyn atgoffa arall yn Rhagfyr 2017.  

	Codwyd chwech o bryderon dan y polisi 
	Codwyd chwech o bryderon dan y polisi 
	yn ystod y flwyddyn. Ymchwiliwyd i’r rhain 
	a’u datrys, neu maent yn y broses o gael eu 
	datrys.

	Swyddog Cyfrifyddu
	Swyddog Cyfrifyddu
	 

	Fel y Swyddog Cyfrifyddu, mae gennyf 
	Fel y Swyddog Cyfrifyddu, mae gennyf 
	gyfrifoldeb personol dros gynnal system 
	gadarn o lywodraethu, rheoli mewnol a 
	rheoli risg i gefnogi’r broses o gyflawni 
	swyddogaethau’r sefydliad dan Ddeddf 
	Diwygio'r Heddlu 2002 a deddfwriaeth 
	berthnasol arall, gan ddiogelu'r cronfeydd 
	cyhoeddus ac asedau sefydliadol yr un pryd.

	Mae fy adolygiad yn rhannol seiliedig ar 
	Mae fy adolygiad yn rhannol seiliedig ar 
	waith ein harchwilwyr mewnol sydd wedi 
	darparu sicrwydd ar lefel gymedrol yn 
	seiliedig ar y gwaith a wnaed ganddynt.

	Diffinnir sicrwydd cymedrol ganddynt 
	Diffinnir sicrwydd cymedrol ganddynt 
	fel: Mae angen rhai gwelliannau i wella 
	digonolrwydd ac effeithiolrwydd y 
	fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheoli.

	Rwyf yn cefnogi’r farn hon ac yn credu y 
	Rwyf yn cefnogi’r farn hon ac yn credu y 
	bydd ein strwythur llywodraethu newydd 
	yn ein galluogi i wella’r dulliau rheoli wrth i’r 
	newidiadau ymwreiddio yn llawn.

	Michael Lockwood
	Michael Lockwood

	Swyddog Cyfrifyddu
	Swyddog Cyfrifyddu

	3 Gorffennaf 2018
	3 Gorffennaf 2018


	Ffigwr 13
	Ffigwr 13
	Ffigwr 13
	 Presenoldeb y Comisiwn a’r Pwyllgor Archwilio a Risg – naw mis hyd 
	 
	  ddiwedd Rhagfyr 2017

	Ffigwr 14    
	Ffigwr 14    
	Presenoldeb y Bwrdd Unedol a’r Pwyllgor Sicrhau Risg – tri mis hyd ddiwedd 
	Mawrth 2018

	Polisi cydnabyddiaeth
	Polisi cydnabyddiaeth

	Mae’r IOPC yn anelu at sicrhau bod y 
	Mae’r IOPC yn anelu at sicrhau bod y 
	pecynnau cydnabyddiaeth a gynigir ganddo 
	yn gystadleuol. Fe’u cynllunnir i ddenu, 
	cadw a chymell gweithwyr. Am y cyfnod 
	dan sylw, dirprwyodd y Comisiwn yr 
	awdurdod i gytuno ar y strategaeth gyflog a 
	gwobrwyo staff a chylch cyflog blynyddol y 
	staff i’r Pwyllgor Pobl ac Adnoddau Dynol. 
	Fe wnaeth y Pwyllgor hefyd ystyried a 
	gwneud penderfyniadau ar argymhellion y 
	Brif Weithredwraig ar ddatblygiad cyflog 
	a dyfarniadau bonws i bob cyfarwyddwr, 
	ac argymhellion Cadeirydd y Comisiwn ar 
	gyflog y Brif Weithredwraig.

	Bydd y Bwrdd Unedol yn cytuno ar 
	Bydd y Bwrdd Unedol yn cytuno ar 
	drefniadau newydd i gymeradwyo 
	cydnabyddiaeth staff a chyfarwyddwyr yn 
	ystod 2018/19. 

	Contractau gwasanaeth
	Contractau gwasanaeth

	Mae’r apwyntiad i rôl y Cyfarwyddwr 
	Mae’r apwyntiad i rôl y Cyfarwyddwr 
	Cyffredinol yn un gan y Goron. Penodwyd 
	Michael Lockwood am gyfnod o bum 
	mlynedd, a gall Ei Mawrhydi derfynu’r swydd 
	heb unrhyw gyfnod o rybudd. Ar 8 Ionawr 
	2018 penodwyd Michael Lockwood yn 
	Gyfarwyddwr Cyffredinol gan Ei Mawrhydi’r 
	Frenhines, fel y darperir ar ei gyfer yn Neddf 
	Diwygio’r Heddlu 2002 ar argymhelliad yr 
	Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Gartref.

	Y Cyfarwyddwr Cyffredinol sy’n penodi 
	Y Cyfarwyddwr Cyffredinol sy’n penodi 
	cyfarwyddwyr. Fel arfer nid oes cyfnod 
	penodol i’w contractau ac maent yn 
	derfynadwy gyda hyd at chwe mis o 
	rybudd gan yr IOPC. Byddai terfyniad 
	cynnar i gyfarwyddwyr, am resymau ar 
	wahân i gamymddygiad, yn arwain at dalu 
	iawndal i’r unigolyn o dan Gynllun Iawndal y 
	Gwasanaeth Sifil.

	Ffigwr cyfanswm unigol y 
	Ffigwr cyfanswm unigol y 
	gydnabyddiaeth i uwch reolwyr

	Mae'r wybodaeth yn y tablau 
	Mae'r wybodaeth yn y tablau 
	cydnabyddiaeth isod yn cydymffurfio â 
	Hysbysiad Pensiwn Cyflogwr (536) ac 
	mae’n rhoi manylion am gydnabyddiaeth 
	a buddiannau pensiwn ein huwch reolwyr. 
	Am y flwyddyn dan sylw, roedd uwch 
	reolwyr yn cynnwys y comisiynwyr, y Prif 
	Weithredwr a chyn uwch reolwyr yr IPCC 
	a’r Bwrdd Unedol, yn ogystal â thîm uwch 
	reolwyr yr IOPC. Ar gyfer Comisiynwyr, y 
	gydnabyddiaeth yw’r hyn a dalwyd hyd at y 
	dyddiad pan wnaethant adael y swydd. Nid 
	yw’n cynnwys cydnabyddiaeth a dalwyd am 
	gyflogaeth ar ôl 7 Ionawr 2018.


	Adroddiad cydnabyddiaeth a staff
	Adroddiad cydnabyddiaeth a staff
	Adroddiad cydnabyddiaeth a staff


	Story
	Tabl 1
	Tabl 1
	 Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth i gomisiynwyr

	Archwiliwyd y tabl hwn.
	* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.

	Tabl 2 
	Tabl 2 
	Tabl 2 
	Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth i uwch reolwyr 

	Archwiliwyd y tabl hwn.
	* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.
	** Nid oedd David Knight a Julian Blazeby yn uwch reolwyr yn ystod 2017/18
	*** Bonws a dalwyd yn y flwyddyn o ran y dyfarniad yn y flwyddyn flaenorol

	Tabl 3 
	Tabl 3 
	Tabl 3 
	Ffigwr cyfanswm unigol y gydnabyddiaeth i gyfarwyddwyr anweithredol

	 
	Archwiliwyd y tabl hwn.

	Story
	* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.
	* Cyfatebol i flwyddyn gyfan.


	Cyflog
	Cyflog
	Cyflog

	Mae hyn yn cynnwys cyflog gros, cyflog ar 
	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 Deyrnas 
	Unedig. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar 
	daliadau cronnol a wnaed gan yr IOPC ac 
	fe’u cofnodir felly yn y cyfrifon hyn. 

	Bonysau
	Bonysau

	Nid yw bonysau yn daladwy i’r Cyfarwyddwr 
	Nid yw bonysau yn daladwy i’r Cyfarwyddwr 
	Cyffredinol ac uwch reolwyr eraill yr IOPC. 
	Derbyniodd Prif Weithredwraig yr IPCC, 
	Lesley Longstone, fonws yn 2016/17 o 
	£15,000 a dalwyd yn 2017/18. 

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

	Yn ystod 2017/18, talwyd £95,000 i David 
	Yn ystod 2017/18, talwyd £95,000 i David 
	Knight dan gynllun iawndal y gwasanaeth 
	sifil (2016/17: £0).

	Buddiannau mewn da
	Buddiannau mewn da

	Mae’n ofynnol i uwch reolwyr a rhai aelodau 
	Mae’n ofynnol i uwch reolwyr a rhai aelodau 
	eraill o staff deithio i swyddfeydd amrywiol 
	yr IOPC 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 fel arfer, gan yr IOPC a 
	rhoddir adroddiad amdano i Gyllid a Thollau 
	Ei Mawrhydi fel budd trethadwy.

	Buddiannau pensiwn
	Buddiannau pensiwn

	Yn ystod y cyfnod dan sylw, mae 
	Yn ystod y cyfnod dan sylw, mae 
	Cyfarwyddwr Cyffredinol yr IOPC, Cadeirydd 
	yr IPCC, comisiynwyr yr IPCC a'r holl staff 
	yn gymwys i gael aelodaeth o Brif Gynllun 
	Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Ond, nid oedd 
	y Cyfarwyddwr Cyffredinol a Chadeirydd 
	yr IPCC yn aelodau yn ystod y cyfnod dan 
	sylw.

	Mae rhai o’r cyn-gomisiynwyr a’r staff 
	Mae rhai o’r cyn-gomisiynwyr 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. Yr IOPC 
	sy’n gyfrifol am ariannu buddiannau pensiwn 
	yn y dyfodol.

	Mae’r tablau isod yn rhoi manylion y 
	Mae’r tablau isod yn rhoi manylion y 
	buddion pensiwn. Maent yn cael eu 
	 
	harchwilio.

	Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil
	Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil

	Darperir buddiannau pensiwn drwy 
	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. Mae’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). Ers 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 hyn, 
	roedd gweision sifil yn rhan o Brif Gynllun 
	Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Mae 
	pedair adran i’r PCSPS: tair 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.

	Nid ariennir y trefniadau statudol hyn, a 
	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 
	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 gweithwyr ar sail cyflog 
	Mae cyfraniadau gweithwyr ar sail cyflog 
	ac yn amrywio rhwng 4.6 y cant a 8.05 y 
	cant i aelodau classic, premium, classic 
	plus, nuvos ac 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 cyfandaliad awtomatig. Mae 
	‘classic plus’, i bob diben, yn hybrid gyda 
	buddiannau mewn perthynas â gwasanaeth 
	cyn 1 Hydref 2002 wedi’u cyfrifo’n fras 
	yn ôl y cynllun ‘classic’ a buddiannau 
	ar gyfer gwasanaeth o fis Hydref 2002 
	wedi’u cyfrifo yn ôl y cynllun ‘premium’. 
	O ran y cynllun ‘nuvos’, mae aelodau yn 
	cronni pensiwn yn seiliedig ar eu henillion 
	pensiynadwy yn ystod eu cyfnod fel aelod 
	o’r cynllun. Ar ddiwedd blwyddyn y cynllun 
	(31 Mawrth) caiff cyfrif pensiwn a enillwyd 
	yr aelod ei gredydu â 2.3 y cant 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 y cant. 
	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 
	Mae’r cyfrif pensiwn partneriaeth yn 
	drefniant pensiwn cyfranddeiliaid. Mae’r 
	cyflogwr yn gwneud cyfraniad sylfaenol o 
	rhwng 8 y cant a 14.75 y cant (yn dibynnu 
	ar oedran yr aelod) i gynnyrch pensiwn 
	rhanddeiliaid 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 
	sylfaenol y cyflogwr). Mae cyflogwyr 
	hefyd yn cyfrannu 0.5 y cant pellach o’r 
	cyflog pensiynadwy 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 
	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, 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 
	Ceir rhagor o fanylion am drefniadau 
	pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar-lein yn 
	www.civilservicepensionscheme.org.uk

	Gwerthoedd Trosglwyddo Cyfwerth ag 
	Gwerthoedd Trosglwyddo Cyfwerth ag 
	Arian Parod

	Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian 
	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 
	Mae’r ffigyrau yn cynnwys gwerth 
	unrhyw fuddiant pensiwn mewn cynllun 
	neu drefniant arall y mae’r aelod 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’r Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn 
	Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) 
	(Diwygio) 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
	Cynnydd gwirioneddol mewn CETV

	Mae hwn yn adlewyrchu’r cynnydd o ran 
	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.
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	Mae’r pensiwn a CETV a grynhowyd ar y dyddiad pan ddaeth y tymor fel comisiynydd i ben

	Iawndal am ymddeol yn gynnar 
	Iawndal am ymddeol yn gynnar 
	Iawndal am ymddeol yn gynnar 
	 
	neu golli swydd

	Archwiliwyd yr adran hon.
	Archwiliwyd yr adran hon.

	2017/18: dim (2016/17: dim).
	2017/18: dim (2016/17: dim).

	Taliadau i gyn-gyfarwyddwyr
	Taliadau i gyn-gyfarwyddwyr

	Archwiliwyd yr adran hon.
	Archwiliwyd yr adran hon.

	2017/18: dim (2016/17: dim).
	2017/18: dim (2016/17: dim).

	Staff gwasanaeth sifil uwch yn ôl band
	Staff gwasanaeth sifil uwch yn ôl band

	Penodiad gan y goron yw’r Cyfarwyddwr 
	Penodiad gan y goron yw’r Cyfarwyddwr 
	Cyffredinol ac nid yw’n cael ei gynnwys yn 
	 
	y tabl uchod. 


	Datgeliad cyflog teg
	Datgeliad cyflog teg
	Datgeliad cyflog teg

	Archwiliwyd yr adran hon.
	Archwiliwyd yr adran hon.

	Mae’n ofynnol i gyrff sy’n adrodd ddatgelu’r 
	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 oedd yn derbyn y cyflog 
	Y cyfarwyddwr oedd yn derbyn y cyflog 
	uchaf yn yr IOPC oedd y Cyfarwyddwr 
	Cyffredinol yn ystod y flwyddyn dan sylw. Ei 
	gydnabyddiaeth gyfatebol i amser llawn ar 
	fand yn 2017/18 oedd £170,000 – £175,000. 
	Mae hyn 5.4 gwaith y cyflog canolrif i’r 
	gweithlu, sef £31,738. 

	Yn y flwyddyn flaenorol, y Cyfarwyddwr, 
	Yn y flwyddyn flaenorol, y Cyfarwyddwr, 
	Ymchwiliadau Mawr oedd y cyfarwyddwr ar 
	y cyflog uchaf. Ei gydnabyddiaeth gyfatebol 
	i amser llawn ar fand yn 2016/17 oedd 
	£165,000 – £170,000. Roedd hyn 5.2 gwaith 
	canolrif y gydnabyddiaeth i’r gweithlu, oedd 
	yn £32,037. 

	Yn 2017/18 ni dderbyniodd unrhyw 
	Yn 2017/18 ni dderbyniodd unrhyw 
	weithiwr gydnabyddiaeth oedd yn fwy na’r 
	cyfarwyddwr a dderbyniodd y cyflog uchaf 
	(2016/17: dim).

	Mae’r ystod tâl ar gyfer staff a 
	Mae’r ystod tâl ar gyfer staff a 
	chyfarwyddwyr yn cael eu cysylltu yn 
	uniongyrchol a’r ystod gwerthuso swyddi. 
	Mae’r gydnabyddiaeth gyfatebol i amser 
	llawn yn yr ystod £13,000 i £175,000.

	Mae lwfans pwysoli Llundain o £4,203 
	Mae lwfans pwysoli Llundain o £4,203 
	yn berthnasol i staff a phrentisiaid sy’n 
	gweithio yn ein swyddfeydd yn Llundain a 
	Croydon. Nid oes pwyntiau ar y raddfa yn 
	cael eu gosod ar yr ystod cyflogau. Gosodir 
	y cyflogau mewn ystod gyflog gyda’r 
	cynnydd cyflog blynyddol yn cael ei bennu 
	gan y cynnydd canrannol i’w gytuno bob 
	blwyddyn. Mae’r graddfeydd cyflog yn cael 
	eu hailbrisio yn flynyddol. Y dyddiad ailbrisio 
	nesaf fydd 1 Gorffennaf 2018.


	Pecynnau ymadael
	Pecynnau ymadael
	Pecynnau ymadael

	Archwiliwyd yr adran hon.
	Archwiliwyd yr adran hon.

	Tabl 5   
	Tabl 5   
	Data cymharol i’w ddangos (mewn cromfachau) ar gyfer 2016/17

	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 IOPC wedi cytuno ar ymddeoliadau cynnar, telir y costau ychwanegol gan yr IOPC 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. 

	Niferoedd staff a chostau
	Niferoedd staff a chostau
	Niferoedd staff a chostau

	Archwiliwyd yr adran hon.
	Archwiliwyd yr adran hon.

	Mae’r tabl canlynol yn dangos y nifer cyfartalog o bobl gyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd 
	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 arall yn cynnwys pobl sydd ar secondiad i mewn 
	i’r sefydliad, a llafur dros dro (y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cadw ar gyfer ein 
	hymchwiliad i drychineb Hillsborough).

	Mae’r tabl canlynol yn dangos cost y staff a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn. Mae staff 
	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 arall yn cynnwys staff dros dro a staff ar secondiad i’r sefydliad. Mae’r costau ar ôl 
	adenillion yng nghyswllt secondiadau allanol.


	Story
	Pobl ag anableddau
	Pobl ag anableddau

	Mae’r IOPC yn ystyried ceisiadau am swyddi 
	Mae’r IOPC 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, yr ydym yn 
	ymrwymedig i alluogi unrhyw aelod o staff 
	sy’n dod yn anabl yn ystod ei gyflogaeth i 
	barhau yn ei rôl.

	Cydraddoldeb ac amrywiaeth 
	Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

	Arweiniwyd y Grŵp Cydraddoldeb ac 
	Arweiniwyd y Grŵp Cydraddoldeb ac 
	Amrywiaeth gan y Brif Weithredwraig am y 
	cyfnod dan sylw. Mae’r grŵp yn cynnwys 
	un comisiynydd ac 20 aelod o staff o 
	bob rhan o’r sefydliad, sy’n cymryd rôl 
	arweinwyr Cydraddoldeb ac amrywiaeth y 
	cyfarwyddiaethau. Mae’r grŵp wedi chwarae 
	rôl lywodraethol bwysig trwy sicrhau bod 
	atebolrwydd a pherchenogaeth ar waith 
	cydraddoldeb trwy’r sefydliad cyfan. Mae 
	wedi cynnig fforwm i:

	• fonitro a herio cynnydd yng nghyswllt ein Cynllun Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
	• fonitro data gweithlu
	• godi ymwybyddiaeth o bryderon cydraddoldeb ac amrywiaeth generig ymhlith staff a rhoi cyngor fel y bo’n briodol
	• sicrhau ansawdd ar gyfer asesiadau effaith cydraddoldeb 
	Mae gennym chwe rhwydwaith staff. Mae 
	Mae gennym chwe rhwydwaith staff. Mae 
	pob un yn cael ei chefnogi gan uwch 
	reolwr ac mae’n cyfarfod yn gyson. 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 rhwydweithiau yn cymryd 
	rhan ym mhob agwedd o’n busnes, gan 
	gynnwys: 

	• helpu i gael gwared ar rwystrau a wynebir gan staff
	• rhoi gwybodaeth ac addysgu
	• cynghori ar bolisi mewnol ac arfer gorau
	• helpu i ymdrin â phryderon amrywiaeth a chynhwysiant a godir yn yr arolwg staff
	• codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth
	• rhoi cefnogaeth a ‘mannau diogel’ i drafod
	Yn Ebrill 2018, cyhoeddwyd ein gwybodaeth 
	Yn Ebrill 2018, cyhoeddwyd ein gwybodaeth 
	am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer 
	blwyddyn galendr 2017. Mae hwn ar gael 
	ar ein gwefan: 
	www.policeconduct.gov.uk/
	www.policeconduct.gov.uk/
	who-we-are/equality-and-diversity/our-staff


	Data absenoldeb salwch
	Data absenoldeb salwch

	Yn ystod 2017/18, cafodd ein gweithwyr 
	Yn ystod 2017/18, cafodd ein gweithwyr 
	saith diwrnod o absenoldeb salwch 
	ar gyfartaledd. Mae hyn yn cymharu â 
	chyfartaledd o 7.7 diwrnod yn 2016/17. 
	Rydym yn ymroddedig i iechyd a lles staff ac 
	mae polisi absenoldeb salwch cynhwysfawr 
	yn ei le. Mae’r IOPC yn darparu Gwasanaeth 
	Iechyd Galwedigaethol a Rhaglen 
	Cynorthwyo Gweithwyr.

	Cyfansoddiad y staff
	Cyfansoddiad y staff

	Mae’r IOPC yn ymroddedig i sicrhau bod 
	Mae’r IOPC yn ymroddedig i sicrhau bod 
	dynion a menywod yn gallu cyrraedd eu 
	potensial llawn yn y sefydliad. Rydym 
	yn monitro amrywiaeth y sefydliad trwy 
	ddata adnoddau dynol a phrofiad staff – er 
	enghraifft, trwy ymatebion i’n harolwg staff. 

	Mae’r tablau ar y tudalennau dilynol yn dangos 
	Mae’r tablau ar y tudalennau dilynol yn dangos 
	cyfansoddiad y sefydliad ym Mawrth 2018.


	Ethnigrwydd yn ôl gradd
	Ethnigrwydd yn ôl gradd
	Ethnigrwydd yn ôl gradd
	 – 31 Mawrth 2018

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

	 Oedran yn ôl cyfarwyddiaeth
	 Oedran yn ôl cyfarwyddiaeth
	 Oedran yn ôl cyfarwyddiaeth
	 – 31 Mawrth 2018


	Gwariant ar y defnydd o ymgynghorwyr 
	Gwariant ar y defnydd o ymgynghorwyr 
	Gwariant ar y defnydd o ymgynghorwyr 

	Nid oedd unrhyw wariant ar ymgynghorwyr yn ystod y cyfnod dan sylw 
	Nid oedd unrhyw wariant ar ymgynghorwyr yn ystod y cyfnod dan sylw 
	 
	(2016/17: dim).

	Gweithwyr achlysurol
	Gweithwyr achlysurol

	Mae’r IOPC yn defnyddio gweithwyr achlysurol yn unol â phroses reoli gadarn a osodir gan y 
	Mae’r IOPC yn defnyddio gweithwyr achlysurol yn unol â phroses reoli gadarn a osodir gan y 
	Swyddfa Gartref. Rhoddir adroddiad ar y gwariant bob mis i’r Bwrdd Rheoli i graffu arno a’i 
	adolygu. 

	Mae’r rhan fwyaf o’n gweithwyr achlysurol yn cael eu defnyddio ar gyfer ein hymchwiliad 
	Mae’r rhan fwyaf o’n gweithwyr achlysurol yn cael eu defnyddio ar gyfer ein hymchwiliad 
	Hillsborough oherwydd bod arnom angen adnodd medrus hyblyg ar wahanol gyfnodau yn yr 
	ymchwiliad. 

	Swyddi oddi ar y gyflogres
	Swyddi oddi ar y gyflogres

	Ni thalwyd i gomisiynwyr yr IPCC na chyfarwyddwyr yr IOPC drwy daliadau i gwmni 
	Ni thalwyd i gomisiynwyr yr IPCC na chyfarwyddwyr yr IOPC drwy daliadau i gwmni 
	cyfyngedig na thrydydd parti yn lle cyflog. Telir i’r holl gomisiynwyr a chyfarwyddwyr drwy 
	gyflogres yr IOPC, heblaw am y cyn Brif Weithredwraig a oedd ar secondiad o'r Adran 
	Addysg. 

	Tabl 6 
	Tabl 6 
	Mae’r tabl hwn yn dangos y nifer o swyddi oddi ar y gyflogres o 31 Mawrth 2018, am 
	fwy na £245 y dydd ac sy’n parhau am fwy na chwe mis.

	Gwybodaeth am gyfleuster amser undebau llafur
	Gwybodaeth am gyfleuster amser undebau llafur

	Mae Rheoliadau Undebau Llafur (Gofynion Cyhoeddi Cyfleuster Amser) 2017 yn ei gwneud 
	Mae Rheoliadau Undebau Llafur (Gofynion Cyhoeddi Cyfleuster Amser) 2017 yn ei gwneud 
	yn ofynnol i’r IOPC gyhoeddi’r pedwar tabl canlynol:


	Atebolrwydd seneddol 
	Atebolrwydd seneddol 
	Atebolrwydd seneddol 
	 
	ac adroddiad archwiliad


	Archwilwyr
	Archwilwyr
	Archwilwyr

	Gwneir trefniadau ar gyfer archwiliad 
	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 2017/18 yw £50,000 (roedd y ffi 
	archwilio yn 2016/17 yn £47,000). Ni wnaeth 
	yr NAO ymgymryd ag unrhyw waith nad 
	oedd yn waith archwilio.

	Ar 1 Ebrill 2015, penodwyd Uned Archwilio 
	Ar 1 Ebrill 2015, penodwyd Uned Archwilio 
	Mewnol y Swyddfa Gartref (HO IAU) i gynnig 
	gwasanaethau archwilio mewnol i’r IPCC. 
	Daeth yr HO IAU wedyn yn rhan o Asiantaeth 
	Archwilio Mewnol y Llywodraeth (GIAA). Ar 1 
	Ebrill 2018, penodwyd GIAA gennym i barhau 
	i ddarparu gwasanaethau i’r IOPC.

	Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd
	Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd

	Dim.
	Dim.

	Cysondeb y gwariant
	Cysondeb y gwariant

	Archwiliwyd yr adran hon. 
	Archwiliwyd yr adran hon. 

	Nid oes unrhyw faterion rheoleidd-dra i roi 
	Nid oes unrhyw faterion rheoleidd-dra i roi 
	adroddiad arnynt.

	Colledion a thaliadau arbennig
	Colledion a thaliadau arbennig

	Archwiliwyd yr adran hon. 
	Archwiliwyd yr adran hon. 

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

	Rhoddion
	Rhoddion

	Archwiliwyd yr adran hon
	Archwiliwyd yr adran hon
	. 

	Ni roddwyd unrhyw roddion.
	Ni roddwyd unrhyw roddion.

	Ffioedd a thaliadau
	Ffioedd a thaliadau

	Archwiliwyd yr adran hon.
	Archwiliwyd yr adran hon.

	Derbyniodd yr IOPC incwm gan CThEM 
	Derbyniodd yr IOPC 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 IOPC 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.

	Rhwymedigaethau wrth gefn heb fod wrth law
	Rhwymedigaethau wrth gefn heb fod wrth law

	Archwiliwyd yr adran hon. 
	Archwiliwyd yr adran hon. 

	2017/18: dim (2016/17: dim).
	2017/18: dim (2016/17: dim).

	Michael Lockwood
	Michael Lockwood

	Cyfarwyddwr Cyffredinol a Swyddog Cyfrifyddu
	Cyfarwyddwr Cyffredinol a Swyddog Cyfrifyddu

	3 Gorffennaf 2018
	3 Gorffennaf 2018

	Barn ar ddatganiadau ariannol
	Barn ar ddatganiadau ariannol

	Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau 
	Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau 
	ariannol Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr 
	Heddlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 
	31 Mawrth 2018 o dan Ddeddf Diwygio’r 
	Heddlu 2002. Mae’r datganiadau ariannol 
	yn cynnwys: y datganiad o wariant net 
	cynhwysfawr, datganiad sefyllfa ariannol, 
	llif arian, newidiadau yn ecwiti trethdalwyr; 
	a’r nodiadau cysylltiedig, gan gynnwys y 
	polisïau cyfrifyddu arwyddocaol. 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’r datgeliadau 
	Atebolrwydd Seneddol a ddisgrifir yn yr 
	adroddiad hwnnw fel gwybodaeth 
	 
	a archwiliwyd.

	Yn fy marn i:
	Yn fy marn i:

	 
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o stad materion Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu fel yr oeddynt ar 31 Mawrth 2018 a’r gwariant net am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; ac

	• 
	• 
	• 

	mae’r datganiadau ariannol wedi eu paratoi yn briodol yn unol â Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 a chyfarwyddiadau’r Ysgrifennydd Gwladol a gyhoeddwyd dani.


	Barn ar reoleidd-dra
	Barn ar reoleidd-dra

	Yn fy marn i, mae’r gwariant a’r incwm 
	Yn fy marn i, mae’r gwariant a’r incwm 
	a gofnodwyd yn y datganiadau ariannol 
	ymhob ffordd berthnasol, wedi eu defnyddio 
	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.

	Sail y farn
	Sail y farn

	Cynhaliais fy archwiliad yn unol â’r Safonau 
	Cynhaliais fy archwiliad yn unol â’r Safonau 
	Archwilio Rhyngwladol (ISAs) (UK) a Nodyn 
	Ymarfer 10 ‘Archwilio Datganiadau Ariannol 
	Endidau’r Sector Cyhoeddus yn y Deyrnas 
	Unedig’. Disgrifir fy nghyfrifoldebau dan 
	y safonau hynny ymhellach yn yr adran 
	cyfrifoldeb yr Archwiliwr am archwilio’r 
	datganiadau ariannol ar fy nhystysgrif. 
	Mae’r safonau hynny yn gofyn i mi a’m staff 
	gydymffurfio â Safon Moesegol Diwygiedig 
	2016 y Cyngor Adrodd Ariannol. Rwyf yn 
	annibynnol oddi ar Swyddfa Annibynnol 
	Ymddygiad yr Heddlu yn unol â’r gofynion 
	moesegol sy’n berthnasol i’m harchwiliad a’r 
	datganiadau ariannol yn y Deyrnas Unedig. 
	Mae fy staff a minnau wedi cyflawni ein 
	cyfrifoldebau moesegol yn unol â’r gofynion 
	hyn. Credaf bod y dystiolaeth archwilio yr 
	wyf wedi ei chael yn ddigonol ac yn briodol i 
	roi sail ar gyfer fy marn.

	 
	 

	Cyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu am 
	Cyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu am 
	y datganiadau ariannol 

	Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiad 
	Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiad 
	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. 

	Cyfrifoldebau’r archwiliwr am yr 
	Cyfrifoldebau’r archwiliwr am yr 
	archwiliad o’r datganiadau ariannol

	Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac 
	Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac 
	adrodd yn ôl ar y datganiadau ariannol yn 
	unol â Deddf Diwygio’r Heddlu 2002.

	Mae archwiliad yn cynnwys cael tystiolaeth 
	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 sicrwydd 
	rhesymol yn sicrwydd ar lefel uchel, ond nid 
	yw’n warant y bydd archwiliad a gynhelir 
	yn ôl ISAs (UK) yn canfod camddatganiad 
	perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall 
	camddatganiadau ddeillio o dwyll neu 
	gamgymeriad ac fe’u hystyrir yn berthnasol, 
	os gallant, yn unigol neu ar y cyd, gael eu 
	disgwyl i ddylanwadu ar benderfyniadau 
	economaidd defnyddwyr a wnaed ar sail 
	 
	y datganiadau ariannol hyn.

	Fel rhan o archwiliad yn unol ag ISAs (UK), 
	Fel rhan o archwiliad yn unol ag ISAs (UK), 
	rwyf yn arfer barn broffesiynol ac yn cadw 
	amheuaeth broffesiynol trwy gydol yr 
	archwiliad. Rwyf hefyd yn:

	• dynodi ac asesu’r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol, boed trwy dwyll neu gamgymeriad, yn dylunio a chyflawni gweithdrefnau archwilio sy’n ymateb i’r risgiau hynny, ac yn cael tystiolaeth archwilio sy’n ddigonol a phriodol i roi sail ar gyfer fy marn. Mae’r risg o beidio â darganfod camddatganiadau perthnasol sy’n deillio o dwyll yn uwch nag ar gyfer rhai yn deillio o gamgymeriad, gan y gall twyll olygu bod cydgynllwynio, ffugio, gadael allan yn fwriadol, cam-ddisgrifio, neu oresg
	• cael dealltwriaeth o ddulliau rheoli mewnol sy’n berthnasol i’r archwiliad er mwyn dylunio gweithdrefnau archwilio sy’n addas dan yr amgylchiadau, ond nid ar gyfer y diben o fynegi barn ar effeithiolrwydd dulliau rheoli mewnol Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu.
	• gwerthuso pa mor addas yw’r polisïau cyfrifyddu a pha mor rhesymol yw’r amcangyfrifon cyfrifo a’r datgeliadau cysylltiedig a wnaed gan y rheolwyr.
	• llunio casgliad ar ba mor briodol yw defnydd y rheolwyr o’r sail cwmni sy’n parhau o ran cyfrifyddu ac, ar sail y dystiolaeth a gafwyd wrth archwilio, a oes ansicrwydd perthnasol yn bodoli am y digwyddiadau neu amodau a all fwrw amheuaeth sylweddol am allu Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu i barhau fel cwmni. Os byddaf yn dod i’r casgliad bod ansicrwydd perthnasol yn bodoli, mae’n ofynnol i mi dynnu sylw yn fy adroddiad archwilio at y datgeliadau cysylltiedig yn y datganiadau ariannol neu, os bydd y 
	• gwerthuso cyflwyniad, strwythur a chynnwys y datganiadau ariannol, gan gynnwys y datgeliadau, ac a yw’r datganiadau ariannol cryno yn cynrychioli’r trafodion sydd tu ôl iddynt a’r digwyddiadau mewn modd sy’n cyflawni cyflwyniad teg.
	 

	Rwyf yn cyfathrebu gyda’r rhai sydd â 
	Rwyf yn cyfathrebu gyda’r rhai sydd â 
	chyfrifoldeb am lywodraethu parthed, 
	ymhlith materion eraill, y cwmpas a’r 
	amseriad a fwriedir ar gyfer yr archwiliad a 
	chanfyddiadau arwyddocaol yr archwiliad, 
	gan gynnwys unrhyw ddiffygion sylweddol 
	yn y rheolaeth fewnol yr wyf yn eu dynodi yn 
	ystod fy archwiliad.

	Yn ychwanegol, mae’n ofynnol arnaf gael 
	Yn ychwanegol, mae’n ofynnol arnaf gael 
	tystiolaeth ddigonol i roi sicrwydd rhesymol 
	bod yr incwm a’r gwariant yr adroddwyd 
	arnynt yn y datganiadau ariannol wedi cael 
	eu cymhwyso i’r pwrpasau a fwriadwyd 
	gan y Senedd a bod y trafodion ariannol yn 
	cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu rheoli.

	 
	 

	Gwybodaeth arall
	Gwybodaeth arall

	Y Swyddog Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am y 
	Y Swyddog Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am y 
	wybodaeth arall. Mae’r wybodaeth arall yn 
	cynnwys gwybodaeth sydd yn yr adroddiad 
	blynyddol, heblaw’r rhannu o’r Adroddiad 
	Cydnabyddiaeth a Staff a ddisgrifir yn yr 
	adroddiad hwnnw fel rhai sydd wedi eu 
	harchwilio, y datganiadau ariannol a’m 
	hadroddiad archwiliwr ar hyn. Nid yw fy 
	marn am y datganiadau ariannol yn cynnwys 
	gwybodaeth arall ac nid wyf yn mynegi 
	unrhyw gasgliad ar sicrwydd ar hynny. Yng 
	nghyswllt fy archwiliad o’r datganiadau 
	ariannol, fy nghyfrifoldeb i yw darllen y 
	wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, 
	ystyried a yw’r wybodaeth arall yn anghyson 
	mewn modd perthnasol â’r datganiadau 
	ariannol neu fod fy ngwybodaeth a gafwyd 
	yn yr archwiliad neu fel arall yn ymddangos 
	fel petai wedi ei chamddehongli mewn 
	modd perthnasol. Os, ar sail y gwaith yr 
	wyf wedi ei wneud, y byddaf yn dod i’r 
	casgliad bod cam-ddatgan perthnasol yn y 
	wybodaeth arall yma, mae’n ofynnol i mi roi 
	adroddiad am y ffaith honno. 

	Nid oes gennyf unrhyw beth i’w adrodd yn y 
	Nid oes gennyf unrhyw beth i’w adrodd yn y 
	cyswllt hwn.
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	Yn fy marn i:
	Yn fy marn i:

	• mae’r rhannau o'r Adroddiad Cydnabyddiaeth a Staff a’r datgeliadau atebolrwydd Seneddol i'w harchwilio wedi eu paratoi’n briodol yn unol â chyfarwyddiadau'r Ysgrifennydd Gwladol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002; 
	• yng ngoleuni’r wybodaeth a’r dealltwriaeth o Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu a’i hamgylchedd a gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid ydwyf wedi canfod camddatganiadau perthnasol yn yr Adroddiad Perfformiad nac yn yr Adroddiad Cydnabyddiaeth a Staff; ac 
	• mae’r wybodaeth a roddwyd yn yr Adroddiad Perfformiad ac Atebolrwydd am y flwyddyn ariannol y paratowyd y datganiadau ariannol ar ei chyfer yn gyson â’r datganiadau ariannol.
	Materion yr wyf yn adrodd arnynt trwy 
	Materion yr wyf yn adrodd arnynt trwy 
	eithriad

	Nid oes gennyf ddim i’w adrodd yng 
	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
	• nid 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
	Adroddiad

	Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i’w 
	Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i’w 
	gwneud ar y datganiadau ariannol hyn.
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	ac Archwilydd Cyffredinol i 
	 
	Dai’r Senedd


	Datganiadau 
	Datganiadau 
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	ariannol


	Nodiadau ar y cyfrifon 
	Nodiadau ar y cyfrifon 
	Nodiadau ar y cyfrifon 


	1 Datganiad o bolisïau cyfrifyddu
	1 Datganiad o bolisïau cyfrifyddu
	 Mae’r datganiadau ariannol wedi’u paratoi yn unol â Llawlyfr Adrodd Ariannol y Llywodraeth (FReM) 2017/18 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 cyhoeddus. Pan fo’r FReM yn caniatáu dewis polisi cyfrifyddu, dewiswyd y polisi cyfrifyddu mwyaf priodol i amgylchiadau penodol yr IOPC i bwrpas rhoi barn gywir a theg. Disgrifir y polisïau penodol a fabwysiedir gan
	 Cyflwynir y datganiadau ariannol mewn Sterling a chaiff pob gwerth ei dalgrynnu i fyny i’r mil o bunnau agosaf (£’000).
	1.1 Confensiynau cyfrifyddu
	 Paratowyd y cyfrifon ar sail croniadau o dan y confensiwn cost hanesyddol, a ddiwygiwyd ar gyfer ailbrisio eiddo, offer a chyfarpar, asedau anniriaethol, ac eithrio pan ddefnyddir cost hanesyddol a ddibrisiwyd fel dirprwy ar gyfer gwerth cyfredol ar gyfer defnydd presennol ar gyfer asedau byrhoedlog neu werth isel.
	1.2 Busnes gweithredol
	 Caiff gweithgareddau’r IOPC eu hariannu’n bennaf gan y Swyddfa Gartref.
	 Mae Cymorth Grant ar gyfer 2018/19, gan gymryd i ystyriaeth y swm sy'n ofynnol i fodloni rhwymedigaethau’r IOPC 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.
	 Yn ystod y flwyddyn trawsnewidiodd yr IPCC yn IOPC. Nid yw’r IOPC yn endid cyfreithiol newydd ac nid yw’r trawsnewid yn cael effaith ar sail cwmni sy’n parhau eu paratoi.
	1.3 Cymorth grant 
	1.3 Cymorth grant 

	 Defnyddir y cymorth grant a gafwyd i ariannu gweithgareddau a gwariant sy’n cefnogi amcanion statudol ac amcanion eraill yr IOPC. Mae cymorth grant yn cael ei drin fel cyllid a’i gredydu i’r gronfa wrth gefn gyffredinol, oherwydd fe’i hystyrir yn gyfraniad gan barti rheoli.
	1.4 Eiddo, offer a chyfarpar
	1.4 Eiddo, offer a chyfarpar

	 Cydnabyddir eiddo, offer a chyfarpar yn y lle cyntaf fel cost ac wedi hynny ar werth presennol a defnydd cyfredol. 
	 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.
	 Nid yw’r IOPC 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 IOPC wedi dewis mabwysiadu cost hanesyddol wedi’i dibrisio fel dirprwy ar gyfer gwerth presennol a defnydd cyfredol ar gyfer asedau PPE byrhoedlog neu werth isel.
	 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 gwaith yn ychwanegu gwerth at yr adeilad. Gall y costau gosod ffitiadau mewn adeiladau gynnwys costau dodrefn a chyfarpar 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 t
	1.5 Asedau anniriaethol
	 Mesurir asedau anniriaethol pan gânt eu cydnabod gyntaf ar gost ac wedi hynny ar werth presennol ar eu defnydd cyfredol. Ni chyfalefir asedau anniriaethol a grëwyd yn fewnol, 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. Trosglwyddir asedau anniriaethol ymlaen ar eu gwerth presennol a’u defnydd cyfredol. Mae’r IOPC wedi dewis mabwysiadu cost hanesyddol wedi’i hamorteiddio fel dirprwy ar gyfer gwerth presennol ar gyfer asedau anniriaethol byrhoedlog neu werth isel.
	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:
	1.7  Consesiynau gwasanaeth
	 Cyfalefir asedau sy’n cael eu defnyddio ac sydd o dan reolaeth yr IOPC 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. 
	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 IOPC.
	b)  Pensiynau cyffelyb 
	 Yn achos rhai cyn aelodau o Awdurdod Cwynion yr Heddlu, darperir pensiynau gan 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 actiwaraidd rhwymedigaethau cynllun eu haddasu drwy’r Datganiad o Ecwiti Trethdalwyr. Mae’r rhwymedigaethau ar gyfer y cynllun cyffelyb yn aros gyda’r IOPC. Cydnabyddir y rhain yn y Datganiad Sefyllfa Ariannol.
	 Mae’r datganiadau ariannol hyn yn cydymffurfio’n llawn ag IAS 19: Buddiannau Gweithwyr.
	 

	1.9  Costau ymadael yn gynnar
	 Mae’r IOPC 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 IOPC 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 dd
	1.10  Costau staff
	 Yn unol â Buddiannau Gweithwyr IAS 19, mae’r IOPC yn cydnabod costau disgwyliedig buddiannau gweithwyr 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.
	 Seilir iawndal ar dâl gwyliau contractaidd yn unig ac nid yw’n cynnwys gwyliau hyblyg a gasglwyd. 
	1.11  Darpariaethau
	 Yn unol â 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 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 defn
	1.12  Prydlesi
	 Caiff costau prydlesi gweithredol a ddelir gan yr IOPC 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 IOPC unrhyw brydlesi cyllid.
	1.13  Incwm
	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 IOPC.
	 Mae incwm gweithredol 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 (TAW)
	 Mae’r IOPC wedi’i gofrestru ar gyfer TAW, ond dim ond TAW ar bryniannau pan fydd yr IOPC 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 IOPC wedi’i gofrestru ar gyfer treth gorfforaethol fel rhan o Grŵp Treth Gorfforaethol y Swyddfa Gartref.
	1.16  Safonau a gyhoeddwyd ond ddim 
	1.16  Safonau a gyhoeddwyd ond ddim 
	yn effeithiol eto

	 Mae’r IOPC yn darparu datgeliad nad yw hyd yma wedi defnyddio safon gyfrifyddu newydd ac nad yw wedi mabwysiadu unrhyw safonau yn gynnar. Cyhoeddwyd Offer Ariannol IFRS 9 yng Ngorffennaf 2014, sy’n effeithiol am gyfnodau yn dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2018. Cyflwynodd Trysorlys EM y safon yn yr FREM o 2018-19. Mae’r rhan fwyaf o offer ariannol yr IOPC yn ymwneud â chontractau am nwyddau a gwasanaethau yn unol â’r gofynion defnydd disgwyliedig ac o ganlyniad ni ddisgwylir i’r safon gael effaith perthnasol
	 
	 

	 Cyhoeddwyd IFRS 16 Prydlesau yn Ionawr 2016, sy’n effeithiol am gyfnodau yn dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2019. Cyhoeddodd Trysorlys EM ddrafft o ran pwy sy’n agored iddo ym Mawrth 2018. Mae mwyafrif prydlesau gweithredu’r IOPC ar gyfer eiddo ac am fwy na 12 mis. Nid yw’r effaith ar y datganiadau ariannol wedi cael ei werthuso. 
	2   Datganiad o gostau gweithredu yn ôl segment gweithredol
	 Mae’r segmentau gweithredol yn seiliedig ar y strwythur adrodd fel yr oedd ar 31 Mawrth 2018. Mae hyn yn rhoi’r cyfrifoldeb ariannol i’r uwch swyddog gweithredol sydd yn y man gorau i gymryd penderfyniadau gwariant a sicrhau bod gwerth am arian yn cael ei gyflawni. Yn ystod y flwyddyn trawsnewidiodd yr IPCC yn IOPC ac adolygwyd y strwythur rhoi adroddiadau. Mae’r effaith ar y segmentau fel a ganlyn: dirwynwyd y segment Comisiwn i ben yn Ionawr 2018, mae’r segment Cyfarwyddwr Cyffredinol hefyd yn cynnwys gw
	 Mae gwybodaeth 2016/17 wedi cael ei hail ddatgan. 
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	3.3    Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil
	3.3    Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil
	 Mae’r PCSPS yn gynllun buddiant diffiniedig aml-gyflogwr nas ariennir, ond ni all yr IOPC nodi ei gyfran o’r asedau a’r rhwymedigaethau sylfaenol. Cafwyd prisiad o’r cynllun gan actiwari’r cynllun ar 31 Mawrth 2012. Mae manylion i’w gweld yng nghyfrifon adnoddau Swyddfa’r Cabinet: Blwydd-daliadau Sifil ().
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	 Ar gyfer 2017/18, roedd cyfraniadau cyflogwyr o £6,589 yn daladwy i'r PCSPS (2016/17 £6,072) ar un o bedair cyfradd yn yr amrediad 20 y cant i 24.5 y cant o dâl pensiynadwy, yn seiliedig ar fandiau cyflog. Mae actiwari’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 2017/18 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 rhanddeiliaid gyda chyfraniad cyflogwr. Talwyd cyfraniadau cyflogwyr o £211k (2016/17 £198k) 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 8 y cant i 14.75 y cant o gyflog pensiynadwy.
	 Mae cyflogwyr hefyd yn cyfateb cyfraniadau gweithwyr hyd at 3 y cant o gyflog pensiynadwy. Yn ogystal, roedd cyfraniadau cyflogwr o £8k (2016/17 £8k), 0.5 y cant 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.
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	5       Incwm
	5       Incwm
	 Derbyniodd yr IOPC incwm £18,000 (2016/17: £17,000) gan CThEM am ymchwiliadau a wnaethpwyd o dan adran 28 Deddf Comisiynwyr Cyllid a Thollau 2005. Derbyniwyd incwm o £7,000 (2016/17: £22,000) gan y Swyddfa Gartref ar gyfer ymchwiliadau a gynhaliwyd i atgyfeiriadau priodol. 
	 Fe wnaethom hefyd dderbyn £22,000 (2016/17: £15,000) o incwm amrywiol gan gyrff cyhoeddus eraill, am ddarparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau yn bennaf. 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 a gellir gweld rhagor o wybodaeth am ffioedd a thaliadau mewn rhan arall o’r Adroddiad Atebolrwydd.
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	 Nid yw’r IOPC yn dal unrhyw offerynnau ariannol cymhleth. Yr unig offerynnau ariannol sydd wedi eu cynnwys yn y cyfrifon yw arian a chyfatebol i arian, 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 IOPC yn methu casglu swm dyledus yn unol â’r telerau y cytunwyd arnynt.
	 Mae adnoddau’r IOPC 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 IOPC unrhyw bwerau i fenthyg arian nac i fuddsoddi cronfeydd dros ben ac eithrio’r asedau a rhwymedigaethau ariannol a gynhyrchir gan weithgareddau gweithredol o ddydd i ddydd. O ganlyniad nid yw’r IOPC yn agored i fawr ddim neu unrhyw risg credyd, hylifedd, arian tramor na chwyddiant.

	9     Derbyniadwyon masnach ac eraill
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	Story
	Dim ond arian parod sy’n cael ei gadw ac mae ar gael ar unwaith o Wasanaeth Bancio’r Llywodraeth. Mae’r arian parod wedi cynyddu yn sylweddol mewn cymhariaeth â’r llynedd oherwydd, ym Mawrth 2018, derbyniwyd £6 miliwn mewn cymorth grant ar gyfer 2018/19.

	11     Taladwyon masnach ac eraill
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	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 IOPC yn cydnabod croniadau gwyliau am y flwyddyn 2017/18 i fod yn fuddiannau staff.
	Mae nifer cyfartalog y gwyliau a gronnwyd y pen yn seiliedig ar nifer y staff ar ddiwedd mis Mawrth 2018 yn bum diwrnod (pedwar diwrnod ym Mawrth 2017).

	13  Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau
	13  Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau
	Ar gyfer darpariaethau eiddo mae’r IOPC yn cydnabod darpariaeth dadfeilio 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 IOPC a rhwymedigaethau atgyweirio sy’n ofynnol yn ystod cyfnod y brydles. Yr amcangyfrif o gost adfer addasiadau a wnaed i'r adeiladau yw £3,386,000 (£1,771,000 ar gyfer 2016/17). Yn unol â IAS 37 Darpariaethau, Rhwymedigaethau W
	Mae gwerth y darpariaethau dadfeilio ar sail asesiad cyfredol gan arbenigwr ar gyfer yr holl eiddo, ar wahân i Canary Wharf lle defnyddiwyd barn y rheolwr trwy gymharu ag adeiladau tebyg. 
	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 2018. Nid oes angen unrhyw ddarpariaeth ym Mawrth 2018.

	16  Ymrwymiadau o dan drefniadau consesiwn gwasanaeth
	16  Ymrwymiadau o dan drefniadau consesiwn gwasanaeth
	 Gwnaeth yr IOPC (yr IPCC gynt) gontract gyda Steria Limited ar 25 Awst 2009 am ddarpariaeth gwasanaethau TG a theleffoni. Rhoddwyd newyddiad o’r contract i SopraSteria Limited yn ystod 2014/15.
	 Rydym yn gadael y contract yn raddol. Mae 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 â strategaeth ddigidol y Llywodraeth trwy ddefnyddio mwy ar ddarpariaeth gwmwl, ffynhonnell agored a datblygu ystwyth.
	 Byddwn yn gadael y contract yn llawn erbyn Rhagfyr 2019. Felly mae nodiadau 9, 11 ac 16 wedi cael eu paratoi ar yr un seiliau â’r llynedd, gydag addasiadau i ganiatáu ar gyfer y cynnydd ar wahanu’r contract fel yr oedd ym Mawrth 2018.
	 O dan y contract, mae gan SopraSteria Limited ymrwymiad i adeiladu a chynnal asedau diriaethol ac anniriaethol gyda gwerth disgwyliedig ar 31 Mawrth 2018 o £7 miliwn (£6.9 miliwn ar 31 Mawrth 2017) i’w defnyddio gan yr IOPC. Mae ganddo ymrwymiad hefyd i ddarparu gwasanaethau gweithredu dros oes y contract ar werth disgwyliedig ar 31 Mawrth 2018 o £41 miliwn (£41 miliwn ar 31 Mawrth 2017). Disgwylir i daliadau cyllidol dros oes y contract fod yn £0.6 miliwn (£0.6 miliwn ar 31 Mawrth 2017).
	 Roedd hefyd ymrwymiad ar SopraSteria Limited i adnewyddu asedau yn ystod oes y contract, yn bennaf ym mlynyddoedd 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 IOPC 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 y cant.
	 Mae’r asedau a gaffaelir o dan y contract dan reolaeth yr IOPC ac o dan IFRIC 12 mae’r contract yn drefniant consesiwn gwasanaeth gyda’r IOPC fel rhoddwr a SopraSteria Limited fel y gweithredwr. 
	 Mae dehongliad 29 SIC yn disgrifio’r wybodaeth sydd i’w datgelu yng nghyfrifon y rhoddwr.
	 Dan IFRIC 12, rhaid i’r IOPC gydnabod yn ei ddatganiad sefyllfa ariannol yr asedau sydd i’w darparu o dan y trefniant consesiwn gwasanaeth.
	Dangosir y rhain fel a ganlyn:
	•  asedau sydd eisoes yn cael eu defnyddio yn cael eu cynnwys yn y nodyn eiddo, offer a chyfarpar a’r asedau anniriaethol mewn man arall yn y cyfrifon hyn (gweler nodyn 6 a 7) 
	• dangosir taliadau a wneir cyn cael yr asedau a ddarparwyd yn y nodyn derbyniadwyon masnach mewn man arall yn y cyfrifon hyn (nodyn 9)
	• 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 11)
	• dangosir asedau sydd eto i’w darparu yn y nodyn derbyniadwyon consesiwn gwasanaeth mewn man arall yn y cyfrifon hyn (nodyn 11).
	Mae’r gydnabyddiaeth hon o asedau’n creu ymrwymiad ariannol cyfatebol ar yr IOPC a dengys y nodyn isod ymrwymiadau’r IPCC i dalu am asedau sydd i’w darparu yn ystod cyfnodau i’r dyfodol. Mae’r IOPC yn gwneud taliad unedol yn cynnwys tâl gwasanaeth, tâl cyfalaf a llog. Mae’r nodiadau isod yn dangos ymrwymiadau’r IOPC i dalu am wasanaethau gweithredu i’r dyfodol.
	Gweler y taliadau gwasanaeth gweithredu y talwyd amdanynt eisoes yn nodyn 4.
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	Story
	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 £5.2 miliwn (2016/17 £5 miliwn).

	17 Rhwymedigaethau wrth gefn a ddatgelir o dan IAS 37
	17 Rhwymedigaethau wrth gefn a ddatgelir o dan IAS 37
	Mae gan yr IOPC rwymedigaeth wrth gefn o ran nifer o hawliadau cyfreithiol neu hawliadau posibl yn erbyn yr IOPC, 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 dadfeiliad yn nodyn 13 ar sail costau amcangyfrifiedig ail sefydlu ac nid ydynt yn cynnwys colledion dilynol posibl. Setlir costau gadael stadau trwy drafod, ac ni ellir amcangyfrif canlyniad ac amseru hynny ag unrhyw sicrwydd a gall yr IOPC fod yn atebol am ragor o gostau. Darperir ar gyfer yr holl rwymedigaethau a ddisgwylir yn llawn yn y datganiadau ariannol.
	18 Trafodion partïon cysylltiedig
	Mae’r Swyddfa Gartref yn un o bartïon cysylltiedig yr IOPC. Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 darparodd y Swyddfa Gartref grant cymorth, fel y datgelwyd yn nodyn 21. Mae cyrff y llywodraeth yn bartïon cysylltiedig. Mae’r symiau sy'n ddyledus gan y cyrff hyn i’r IOPC yn cael eu dosbarthu fel derbyniadwyon masnach ac eraill ac yn cyfateb i £12k (£16k ym Mawrth 2017).
	Mae Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil a Swyddfa’r Cabinet hefyd yn bartïon cysylltiedig. Gellir gweld rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r trafodion gyda’r cyrff hyn yn yr adran bensiynau yn nodyn 3.3.
	Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 ni wnaeth unrhyw un o’r comisiynwyr, cyfarwyddwyr anweithredol, cyfarwyddwyr gweithredol na staff rheoli allweddol a benodwyd unrhyw drafodion perthnasol â’r IOPC.
	Mae’r IOPC wedi mabwysiadu Cod Ymddygiad sy’n seiliedig ar God Ymarfer Swyddfa’r Cabinet ar gyfer Aelodau Byrddau Cyrff Cyhoeddus. Mae’r IOPC yn cynnal cofrestr o fuddiannau ar gyfer comisiynwyr, cyfarwyddwyr anweithredol a’r holl staff y mae’n ofynnol iddynt ddatgan buddiannau. Mae’r gofrestr o fuddiannau ar gyfer comisiynwyr, cyfarwyddwyr anweithredol a gweithredol 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 wrthd
	19 Asedau trydydd parti
	Weithiau bydd yr IOPC yn dal asedau trydydd parti i hwyluso ymchwiliadau pan fydd angen. Caiff y rhain eu cadw’n ddiogel ac fel arfer cânt eu dychwelwyd i’w perchennog cyfreithiol pan na fo 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 IOPC fuddiant llesiannol ynddynt. Ar 31 Mawrth 2018 nid oedd unrhyw asedau ariannol yn cael eu dal.
	20 Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd
	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.
	21 Cymorth grant
	Ariennir yr IOPC gan gymorth grant a dderbynnir gan y Swyddfa Gartref.

	22 Hillsborough
	22 Hillsborough
	Mae’r Swyddfa Gartref wedi cytuno i roi grant cymorth ychwanegol pan fydd yr IOPC yn tynnu gwariant ychwanegol o ganlyniad i’r ymchwiliad i’r hyn a ddilynodd trychineb Hillsborough.
	 

	Mae’r nodyn hwn yn dangos y gwariant a dynnwyd yn ystod 2017/18 a 2016/17.
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