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1 Cyflwyniad 

Rydym yn falch o gyflwyno Adroddiad Blynyddol cyntaf Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM ar gyfer 2011–12. 

Mae llysoedd a thribiwnlysoedd yn rhan anhepgor o’r system gyfiawnder - un y mae’r 
cyhoedd yn dibynnu arni er mwyn gorfodi ei hawliau a chynnal rheolaeth y gyfraith.  

Ers ei ffurfio’n Asiantaeth Weithredol newydd o fewn y Weinyddiaeth Cyfiawnder ar 1 
Ebrill 2011, mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi gwneud cynnydd 
sylweddol ar wireddu’r cyfleoedd sydd wedi’u creu drwy integreiddio Gwasanaeth 
Llysoedd EM â’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd. 

Rydym yn falch o gofnodi bod Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi 
cymryd camau mawr, mewn amgylchiadau anodd, tuag at uno’r cymorth gweinyddol 
i’n llysoedd a thribiwnlysoedd, gan geisio lleihau ei gostau hefyd.  

  

Y Gwir Anrhydeddus  
Kenneth Clarke CF 

Yr Arglwydd Ganghellor a’r  
Ysgrifennydd Gwladol dros 

Gyfiawnder 

Y Gwir Anrhydeddus  
Yr Arglwydd Judge 
Arglwydd Brif Ustus  

Cymru a Lloegr 

Y Gwir Anrhydeddus  
Syr Robert Carnwath CVO 

Uwch Lywydd y 
Tribiwnlysoedd 
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2 Rhagair gan y Cadeirydd 

Ar 1 Ebrill 2011, drwy ddatblygiad cyfansoddiadol pwysig ond eithaf arloesol, 
cyfunwyd rheolaeth a gweinyddiaeth holl lysoedd a thribiwnlysoedd Cymru a Lloegr 
a’r tribiwnlysoedd a ‘gadwyd yn ôl’ yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, am y tro cyntaf, 
o dan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Mae Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn asiantaeth i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, a dirprwywyd 
swyddogaethau iddo a oedd gynt yn gyfrifoldeb i’r Arglwydd Ganghellor, yr Arglwydd 
Brif Ustus ac Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd. Mae telerau’r ddirprwyaeth hon wedi’u 
nodi yn y Ddogfen Fframwaith sy’n ddyddiedig Ebrill 2011 (Cm 8043). I bob diben, 
mae’r Arglwydd Ganghellor, yr Arglwydd Brif Ustus ac Uwch Lywydd y 
Tribiwnlysoedd wedi trosglwyddo cyfrifoldeb dros reolaeth weithredol Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i’w Brif Weithredwr a chytunasant “na fyddent yn 
ymyrryd (yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol) yng ngweithrediadau’r asiantaeth o 
ddydd i ddydd.” Yr un pryd rhoesant gyfrifoldeb dros oruchwylio arweinyddiaeth a 
chyfeiriad Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn nwylo Bwrdd yr 
asiantaeth.  

Roedd y Ddogfen Fframwaith yn gosod ‘Nod’ Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM, “sef rhedeg system llysoedd a thribiwnlysoedd effeithlon ac 
effeithiol, sy’n fodd i gynnal rheolaeth y gyfraith ac yn darparu mynediad at 
gyfiawnder i bawb.” 

Drwy gydol y flwyddyn sydd dan sylw yn yr adroddiad hwn, aelodau’r Bwrdd oedd yr 
Arglwydd Ustus Goldring (Uwch Farnwr Llywyddol), yr Arglwydd Ustus Carnwath 
(Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd ar y pryd), y Barnwr Michael Walker (Barnwr 
Rhanbarth), Peter Handcock (Prif Weithredwr Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM), Francis Dobbyn (aelod annibynnol o’r Bwrdd a chadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio), Alison White (aelod annibynnol o’r Bwrdd), Steven Gillespie 
(Cyfarwyddwr, Cyllid a Llywodraethu), Kevin Sadler (Cyfarwyddwr, Gwaith Sifil, Teulu 
a Thribiwnlysoedd), Shaun McNally (Cyfarwyddwr, Troseddu) a minnau’n gadeirydd 
annibynnol. 

Yn ei gyfarfod cyntaf, cytunodd aelodau’r Bwrdd i weithredu’n golegol, ac nid yn 
gynrychiadol, ac i ddilyn yr arferion corfforaethol gorau ar y pryd a, lle oedd yn 
briodol, i wneud defnydd o waith y Cyngor Adrodd Ariannol. Cytunodd y Bwrdd i 
gwrdd o leiaf 10 gwaith y flwyddyn, i osod a monitro amcanion perfformiad clir ac i 
bennu cyfeiriad strategol y Gwasanaeth. 

Yn ogystal â chymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd sydd wedi’u trefnu, mae holl 
aelodau’r Bwrdd, yn rhinwedd eu gwahanol swyddi, wedi ymweld â chanolfannau 
llysoedd a thribiwnlysoedd ledled Cymru a Lloegr ac wedi cwrdd â staff a rheolwyr ar 
nifer o achlysuron gwahanol ac mae Peter Handcock a minnau wedi sefydlu arfer o 
gwrdd yn rheolaidd o leiaf unwaith y mis ac yn amlach pan fo angen. 

Rwyf wedi adrodd yn bersonol i’r Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus bedair 
gwaith yr un yn ystod y flwyddyn. 

Rwyf yn falch o ddweud bod blwyddyn gyntaf y fenter gyfansoddiadol hon wedi bod 
yn llwyddiant. Cwblhawyd y broses gymhleth o integreiddio’r ddau sefydliad 
gwahanol (Gwasanaeth Llysoedd EM a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd) yng Nghymru 
a Lloegr. Ar yr un pryd rydym wedi cyflwyno strwythur rheoli sydd â llai o lawer o 
lefelau adrodd ac o reolwyr. Mae nifer o lysoedd a oedd heb ddigon o ddefnydd 
arnynt wedi’u cau ac mae’r Gwasanaeth wedi gweithredu o fewn y gyllideb 

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM | 3 



 

ymestynnol a oedd wedi’i gosod. Ond ar yr un pryd mae’r gwasanaeth i’r cyhoedd 
wedi’i wella. Mae’r holl fanylion am hyn yn yr Adroddiad Blynyddol cyntaf hwn. 

Er hynny, mae llawer o waith i’w wneud a llawer o newid pellach i’w gyflawni er mwyn 
cael gwasanaeth llysoedd a thribiwnlysoedd sy’n addas i’r 21 ganrif ac sy’n cyflawni’r 
Nod sydd wedi’i osod i ni gan yr Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus. 

Fodd bynnag, ni fyddai dim wedi’i gyflawni hyd yma oni bai am broffesiynoldeb ac 
ymroddiad Peter Handcock a’i holl gydweithwyr, y talaf deyrnged iddynt yma, na’m 
cyd-aelodau ar y Bwrdd. Hoffwn ddiolch i bob un ohonynt am eu gwasanaeth. 

Ar ddiwedd y flwyddyn, penodwyd Syr Robert Carnwath i swydd uwch yn y Goruchaf 
Lys. Hoffwn ddiolch iddo ef yn benodol am ei gymorth a’i arweiniad wrth helpu i 
sefydlu Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn rhan newydd o 
Gyfansoddiad Prydeinig sy’n datblygu’n barhaus. 

 

 

Robert Ayling 
Cadeirydd  
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3 Rhagair gan y Prif Weithredwr  

Rwyf yn falch o gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol cyntaf ar gyfer Gwasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM. 

Y nod penodol a osodwyd gan yr Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus wrth 
lansio Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM oedd rhedeg system llysoedd a 
thribiwnlysoedd effeithlon ac effeithiol sy’n rhoi modd i gynnal rheolaeth y gyfraith ac 
yn darparu mynediad at gyfiawnder i bawb. 

Rwyf yn credu bod yr adroddiad hwn yn dangos ein bod wedi cyflawni hyn. Rydym 
wedi gweld gwelliant mewn perfformiad mewn nifer o feysydd, wrth i ni weithio mewn 
ffyrdd newydd ym mhob rhan o’r busnes. Yn yr awdurdodaeth Nawdd Cymdeithasol a 
Chynnal Plant rydym wedi parhau â’n hymateb i’r her gyson o ddelio â llwyth gwaith 
mawr, a’r flwyddyn hon gwnaethom benderfynu 46% yn fwy o achosion nag yn y 
flwyddyn flaenorol. Yn yr un modd yn y llysoedd ynadon, roeddem wedi cofnodi 
canlyniadau achosion 55% yn gynt nag yr oeddem dair blynedd yn ôl. Mae hyn oll 
wedi’i gyflawni yng nghyd-destun newid strwythurol mawr, cyfyngiadau ariannol a llai o 
adnoddau. 

Elfen hanfodol yn y llwyddiant a gafwyd y flwyddyn hon oedd y perthnasoedd gweithio 
sy’n bod ar bob lefel â’r farnwriaeth. Yn sgîl lansio Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM, canolbwyntiwyd o’r newydd ar weithio mewn partneriaeth, ac 
mae rolau a chyfrifoldebau wedi’u diffinio’n gliriach. Gyda’i gilydd mae’r Bwrdd wedi 
darparu cyfeiriad strategol pendant ac wedi sicrhau ein bod yn gweithredu o fewn 
fframwaith llywodraethu priodol. Mae wedi darparu cymorth a her i mi a’m tîm 
gweithredol a thrwy ei oruchwyliaeth mae wedi sicrhau bod Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM wedi cyflawni ei amcanion yn llwyddiannus. 

Mae llai o lawer o haenau rheoli o ganlyniad i greu Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM a chanolbwyntiwyd yn lle hynny ar y rheng flaen. Mae 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn sefydliad symlach bellach ac mae ei 
uwch reolwyr yn gweithio’n agosach at bwynt cyflenwi’r gwasanaeth, gan ein helpu i 
ddeall anghenion cwsmeriaid a hybu gwelliant parhaus. Mae hyn wedi’i ategu gan ein 
hymrwymiad i ffyrdd lean lean o weithio sy’n sicrhau ein bod yn parhau i sefydlu 
diwylliant o welliant parhaus ym mhob rhan o’r sefydliad.  

Yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, rydym wedi gweithio’n galed i wella ein 
gwasanaethau; rydym wedi pennu a gweithredu ffyrdd gwell o weithio drwy brosesu 
symlach; rydym wedi canfod ffyrdd o leihau ein costau; ac rydym wedi cysoni ein 
gweithgareddau’n well er mwyn cyflawni ein strategaeth ar gyfer y dyfodol, a fydd yn 
trawsnewid ein ffordd o weithredu ymhellach.  

Rydym hefyd wedi cydweithio â chydweithwyr ym mhob rhan o’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder i gyflawni ein rhan ni o’r rhaglen Gweddnewid Cyfiawnder. Roedd lansio 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn rhan bwysig o’r rhaglen, ond mae 
prosiectau sylweddol eraill o dan y rhaglen Gweddnewid Cyfiawnder wedi arwain at 
agor canolfan genedlaethol newydd ar gyfer trafod hawliadau am arian yn Salford, 
canoli gwasanaethau ffôn i gwsmeriaid yn ein canolfannau galwadau yn 
Loughborough a Northampton, a chychwyn ar ein cynllun i resymoli ein hystad er 
mwyn sicrhau system gyfiawnder effeithlon, fodern sy’n canolbwyntio ar ddioddefwyr 
a thystion. Gwnaethom gyfrannu at ddatblygu’r gwasanaethau y mae’r Weinyddiaeth 
yn eu rhannu, ac rydym bellach yn cael ein gwasanaethau adnoddau dynol, caffael, 
ystadau a TG oddi wrth y Weinyddiaeth, fel bod llai o ddyblygu ac o gostau. 
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Drwy gydol y cyfnod anodd hwn ein staff yw ein hased pwysicaf o hyd. Eu 
hymrwymiad a’u hymroddiad o ddydd i ddydd sy’n sicrhau ein bod yn gallu cyflenwi 
gwasanaeth y gallwn ymfalchïo ynddo. Gwelwyd hyn yn anad dim yn ystod yr 
aflonyddwch sifil yr haf diwethaf. Dangosodd y digwyddiadau hynny, na welwyd eu 
tebyg o’r blaen, pa mor gydnerth yw ein sefydliad, a chadarnhau’r hyn yr wyf yn ei 
wybod erioed – bod gweision cyhoeddus eithriadol yn gweithio yng Ngwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Gweithiodd ynadon, barnwyr a staff ddydd a nos ar 
draws y wlad i ddarparu eisteddiadau hirach mewn llysoedd. 

Mae’r flwyddyn hon wedi dangos beth y gallwn ei gyflawni ac rwyf yn hyderus y 
gallwn adeiladu ar sail ein llwyddiant wrth symud ymlaen yn y flwyddyn i ddod.  
 

 
Peter Handcock CBE 
Prif Weithredwr  
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4 Crynodeb o’r Llwyth Gwaith a Pherfformiad 

Mae 2011-12 wedi bod yn flwyddyn ymestynnol i Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM, wrth iddo ymdopi â’r newidiadau sy’n digwydd o fewn yr 
asiantaeth gan sicrhau hefyd fod ansawdd ein gwasanaeth i ddefnyddwyr yn 
parhau’n gyson uchel. Mae ein staff wedi ymateb yn rhagorol i’r her hon gan 
gydweithio â’r farnwriaeth i gynnal gwasanaeth proffesiynol wrth ddelio â’r pwysau o 
ymaddasu i newidiadau mawr yn y sefydliad, a defnyddio cynlluniau gwelliant 
parhaus yr un pryd i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o ddefnyddio llai o adnoddau yn y 
modd mwyaf effeithiol i wella perfformiad a’n gwasanaeth i ddefnyddwyr.  

Drwy gydol y cyfnod hwn mae llwythi gwaith wedi amrywio. Mae nifer yr achosion a 
dderbyniwyd yn Llys y Goron wedi gostwng ychydig ar ôl codi’n raddol dros y pum 
mlynedd diwethaf. Roedd nifer y treialon a dderbyniwyd yn 2011-12 yn 14% yn uwch 
nag yn 2006-07 ond, er hynny, mae nifer yr achosion sydd heb eu penderfynu wedi 
gostwng yn 2011-12 gan fod nifer yr achosion a benderfynwyd yn fwy na’r nifer a 
dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hwn. Mae nifer yr achosion troseddol yn y llysoedd 
ynadon wedi disgyn eto y flwyddyn hon gan ddilyn tuedd a welwyd dros nifer o 
flynyddoedd. O ganlyniad i ymdrechion gan staff, gwelwyd gwelliant sylweddol o ran 
nifer y diwrnodau a gymerir ar gyfartaledd i hysbysu’r heddlu am ganlyniadau yn y 
llysoedd ynadon o 2.4 diwrnod gwaith yn 2010-11 i 1.9 diwrnod gwaith yn 2011-12. 
Mae’r gyfradd talu am gosbau ariannol wedi gwella hefyd er 2010-11, o 93% i 

1106%.  

edd a oedd yn 
ymwneud â phlant a chyhoeddwyd 128,900 o ddeisebau ysgaru. 

ewn 

12 
 

 

ddo 

wythur tribiwnlysoedd unedig, yn 
caniatáu i ni ddelio â’r llwyth gwaith ychwanegol. 

                                                

Mae maint y gwaith yn y llysoedd sifil wedi gostwng. Er hynny, yn 2011-12 
cyhoeddwyd cynifer ag 1,133,900 o hawliadau newydd am arian. Mae’r llysoedd 
teulu wedi parhau i ddelio â nifer uwch o achosion gofal ers marwolaeth y baban 
Peter Connolly a daethpwyd â 137,400 o achosion gerbron y llyso

Roedd cyfanswm yr achosion a dderbyniwyd mewn tribiwnlysoedd yn 2011-12 yn llai 
nag yn 2010-11, a chafwyd gostyngiad mewn tair o’r pedair prif awdurdodaeth m
tribiwnlysoedd (Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant; Cyflogaeth; Mewnfudo a 
Lloches). Yn yr awdurdodaethau Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant a Mewnfudo 
a Lloches gwnaethom benderfynu mwy o achosion nag a dderbyniasom yn 2011-
gan leihau nifer yr achosion a oedd heb eu penderfynu. Wrth i ni ddechrau clirio
achosion hŷn, mae’r amseroedd aros cyfartalog (hyd at benderfynu) wedi codi
rhywfaint, ond bydd y rhain yn gwella wrth glirio’r gwaith hŷn o’r system. Mae 
cyflwyno awdurdodaethau newydd yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf wedi arwain at 
dderbyn mwy o achosion yn y maes hwn, ond bydd y manteision o allu trosglwy
barnwyr (defnyddio unigolion mewn nifer o awdurdodaethau lle mae ganddynt 
wybodaeth ac arbenigedd perthnasol) o fewn y str

 
1  Y gyfradd talu yw dangosydd perfformiad Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar gyfer 

monitro’r casglu ar gosbau ariannol a chaiff ei chyfrifo yn ôl gwerth cosbau ariannol a gasglwyd o fewn 
y flwyddyn fel canran o werth y symiau ariannol a osodwyd yn yr un flwyddyn. Gallai’r arian a gesglir 
fod yn gysylltiedig â chosbau ariannol a osodwyd yn y flwyddyn honno neu mewn blynyddoedd 
cynharach. 
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Llwythi gwaith, Adnoddau a Dangosyddion Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 2011-12  

Llwyth Gwaith a Ragwelwyd Dangosyddion 
Mewnbwn2 3 

Dangosyddion Effaith 

Llys y Goron 

Rhagolwg o nifer yr achosion a 
dderbynnir yn 2011-12 - yr holl 
achosion: 151,800 

Achosion a dderbyniwyd yn ystod 2011-
12 - yr holl achosion4: 144,800  

Achosion a dderbyniwyd yn ystod 2010-
11 - yr holl achosion: 152,000 

Rhagolwg o nifer yr achosion a 
dderbynnir yn 2011-12 - achosion treial: 
99,500 

Achosion a dderbyniwyd yn ystod 2011-
12 - achosion treial: 89,500 

Achosion a dderbyniwyd yn ystod 2010-
11 - achosion treial: 96,100 

Cost gyfartalog y 
staff a’r farnwriaeth 
am bob diwrnod 
eistedd yn Llys y 
Goron: 

 

Cost y farnwriaeth: 

£992 

Cost y staff: 

£665 

Nifer cyfartalog yr wythnosau a 
gymerir i ddechrau5 achosion treial 
ar ôl eu derbyn yn Llys y Goron – 

2011-12: 15.8 wythnos 

2010-11: 15.6 wythnos 

Y Llysoedd Ynadon 

Rhagolwg o nifer yr achosion troseddol 
a gwblheir yn 2011-12: 1,744,500 

Achosion troseddol a gwblhawyd yn 
ystod 2011-12: 1,586,200 

Achosion troseddol a gwblhawyd yn 
ystod 2010-11: 1,670,700 

Cost gyfartalog y 
staff a’r farnwriaeth 
am bob diwrnod 
eistedd yn y 
llysoedd ynadon: 

 

Nifer cyfartalog yr wythnosau a 
gymerir i gwblhau6 yr holl achosion 
ar ôl eu rhestru gyntaf – 

2011-12: 3.3 wythnos 

2010-11: 3.5 wythnos 

                                                 
2 Mae gwariant ar staff a’r farnwriaeth wedi’i seilio ar ddadansoddiad o awdurdodaethau. Mae gwariant 
yn cynnwys costau a ddosrannwyd o dimau rhanbarthol a chanolog. Mae costau barnwrol a dalwyd yn 
ganolog drwy’r gronfa gyfunol wedi’u dosrannu ar sail diwrnodau eistedd. Rhannwyd y costau â nifer y 
diwrnodau eistedd ym mhob awdurdodaeth i gael cost am ddiwrnod eistedd. 

3 Cynhelir adolygiad o’r fethodoleg ar gyfer cynhyrchu’r dangosyddion mewnbwn hyn. Dylid trin y 
ffigurau hyn fel rhai dros dro ac ni ellir cymharu’r canlyniadau ar gyfer gwahanol awdurdodaethau. Mae 
llawer o achosion yn cael eu cwblhau drwy ffyrdd heblaw gwrandawiad, yn enwedig yn y llysoedd sifil. 
Mae’r costau sy’n gysylltiedig â’r achosion hyn wedi’u cynnwys yn y gost gyffredinol a ddangoswyd ar 
gyfer costau staff a’r farnwriaeth. Gan y bydd cyfran y gwaith nad yw’n ymwneud â gwrandawiadau’n 
amrywio, ni ellir cymharu’r costau sydd wedi’u dangos. Cyhoeddir ffigurau wedi’u diweddaru yng 
Nghrynodeb Data Chwarterol Cynllun Busnes y Weinyddiaeth Cyfiawnder o ail chwarter 2012/13. 

4 Mae’r holl gyfansymiau am lwythi gwaith wedi’u talgrynnu i’r 100 agosaf. 
5 Bydd achos yn dechrau ar ddechrau’r prif wrandawiad cyntaf yn Llys y Goron. Mae prif wrandawiad yn 

un lle mae’r diffynnydd yn cofnodi ple ar yr holl gyhuddiadau neu lle bydd y rheithgor yn tyngu llw. 
6 Bydd achos wedi’i gwblhau yn y llysoedd ynadon un ai pan gaiff ei benderfynu neu os caiff ei 

drosglwyddo i Lys y Goron. 
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Llwyth Gwaith a Ragwelwyd Dangosyddion Dangosyddion Effaith 
Mewnbwn2 3 

Rhagolwg o nifer yr achosion ditiadwy a 
gwblheir yn 2011-12: 517,100 

Achosion ditiadwy a gwblhawyd yn 
2011-12: 432,600 

Achosion ditiadwy a gwblhawyd yn 
2010-11: 470,700 

Nifer cyfartalog y diwrnodau gwaith 
a gymerir i ddangos y canlyniad 
mewn cofrestrau llys – 

2011-12: 1.9 diwrnod 

2010-11: 2.4 diwrnod 

Rhagolwg o nifer yr achosion diannod a 
gwblheir yn 2011-12: 1,227,400 

Achosion diannod a gwblhawyd yn 
2011-12: 1,153,600 

Achosion diannod a gwblhawyd yn 
2010-11: 1,200,000 

Cost y farnwriaeth: 

£110 

Cost y staff: 

£1,094 

Y gyfradd talu ar gyfer cosbau 
ariannol – 

2011-12: 106% 

2010-11: 93% 

Tribiwnlysoedd 

Yr holl dribiwnlysoedd:  

Rhagolwg o nifer yr achosion a 
dderbynnir yn 2011-12: 832,500 

Achosion a dderbyniwyd yn 2011-12: 
739,600 

Achosion a dderbyniwyd yn 2010-11: 
831,000 

 

Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant: 

Rhagolwg o nifer yr achosion a 
dderbynnir yn 2011-12: 421,600 

Achosion a dderbyniwyd yn 2011-12: 
370,800 

Achosion a dderbyniwyd yn 2010-11: 
418,500 

Nifer yr wythnosau a gymerir i 
benderfynu achosion yn y 
Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a 
Chynnal Plant–  

25% wedi’u penderfynu o fewn 9 
wythnos 

50% wedi’u penderfynu o fewn 19 
wythnos 

75% wedi’u penderfynu o fewn 33 
wythnos 

Cyflogaeth: 

Rhagolwg o nifer yr achosion a 
dderbynnir yn 2011-12: 214,500 

Achosion a dderbyniwyd yn 2011-12: 
186,300 

Achosion a dderbyniwyd yn 2010-11: 
218,100 

Cost gyfartalog y 
staff a’r farnwriaeth 
am bob diwrnod 
eistedd mewn 
tribiwnlysoedd: 

 

Cost y farnwriaeth: 

£790 

Cost y staff: 

£385 

Nifer yr wythnosau a gymerir i 
benderfynu achosion yn y 
Tribiwnlys Cyflogaeth –  

25% wedi’u penderfynu o fewn 16 
wythnos 

50% wedi’u penderfynu o fewn 33 
wythnos 

75% wedi’u penderfynu rhwng 1 a 
2 flynedd 

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM | 9 



 

Llwyth Gwaith a Ragwelwyd Dangosyddion Dangosyddion Effaith 
Mewnbwn2 3 

Mewnfudo a Lloches: 

Rhagolwg o nifer yr achosion a 
dderbynnir yn 2011-12: 140,700 

Achosion a dderbyniwyd yn 2011-12: 
112,500 

Achosion a dderbyniwyd yn 2010-11: 
136,800 

Nifer yr wythnosau a gymerir i 
benderfynu achosion yn y 
Tribiwnlys Mewnfudo a Lloches –  

25% wedi’u penderfynu o fewn 7 
wythnos 

50% wedi’u penderfynu o fewn 14 
wythnos 

75% wedi’u penderfynu o fewn 23 
wythnos 

Iechyd Meddwl: 

Rhagolwg o nifer yr achosion a 
dderbynnir yn 2011-12: 25,000 

Achosion a dderbyniwyd yn 2011-12: 
29,600 

Achosion a dderbyniwyd yn 2010-11: 
25,900 

Nifer yr wythnosau a gymerir i 
benderfynu achosion yn y 
Tribiwnlys Iechyd Meddwl – 

25% wedi’u penderfynu o fewn 1 
wythnos 

50% wedi’u penderfynu rhwng 1 a 
2 wythnos 

75% wedi’u penderfynu rhwng 1 a 
2 wythnos 

Eraill: 

Rhagolwg o nifer yr achosion a 
dderbynnir yn 2011-12: 30,700 

Achosion a dderbyniwyd yn 2011-12: 
40,3007 

Achosion a dderbyniwyd yn 2010-11: 
31,700 

 

Cyfiawnder Sifil a Theulu 

Llysoedd sifil – 

Gwrandawiadau’r trac hawliadau 
bychain: 

Rhagolwg 2011-12: 48,500 

Nifer gwirioneddol 2011-12: 36,300 

Nifer gwirioneddol 2010-11: 40,500 

Treialon: 

Rhagolwg 2011-12: 19,300 

Nifer gwirioneddol 2011-12: 15,000 

Nifer gwirioneddol 2010-11: 17,700 

Cost gyfartalog y 
staff a’r farnwriaeth 
am bob diwrnod 
eistedd mewn 
llysoedd sirol: 

 

Cost y farnwriaeth: 

£765 

Cost y staff: 

£853 

Sifil – Nifer cyfartalog yr wythnosau 
a gymerir i wrando achosion o’r 
amser y derbyniwyd yr hawliad yn 
y llys – 

  

Hawliadau bychain: 

2011-12: 30 wythnos 

2010-11: 30 wythnos 

Treialon: 

2011-12: 58 wythnos 

2010-11: 54 wythnos 

                                                 
7 Ymunodd y tribiwnlysoedd Tiroedd amaethyddol, Strwythurau busnes amgen, Trwyddedu gangfeistri 

ac Eiddo preswyl â Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn ystod 2011-12 gan gyfrannu at y 
cynnydd yn nifer yr achosion a dderbyniwyd. 
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Llwyth Gwaith a Ragwelwyd Dangosyddion Dangosyddion Effaith 
Mewnbwn2 3 

Llysoedd teulu –  

 
Yr holl achosion:  

Rhagolwg 2011-12: 309,800 
Nifer gwirioneddol 2011-12: 366,900 

Nifer gwirioneddol 2010-11: 391,700 

Gofal a goruchwyliaeth:  

Rhagolwg 2011-12: 16,500 
Nifer gwirioneddol 2011-12: 21,000 

Nifer gwirioneddol 2010-11: 19,500 

Cyswllt a phreswylio:  

Rhagolwg 2011-12: 90,200 
Nifer gwirioneddol 2011-12: 71,800 

Nifer gwirioneddol 2010-11: 86,800 

Diddymu, dirymu a gwahanu barnwrol:  

Rhagolwg 2011-12: 125,400 
Nifer gwirioneddol 2011-12: 128,900 

Nifer gwirioneddol 2010-11: 134,200 

Llareiddiad ategol: 

Rhagolwg 2011-12: 54,200 
Nifer gwirioneddol 2011-12: 80,100 

Nifer gwirioneddol 2010-11: 83,400 

Teulu8 – Nifer cyfartalog yr 
wythnosau a gymerir i sicrhau 
canlyniad terfynol i’r plentyn mewn 
gofal ac mewn achosion 
goruchwylio – 
 

2011-12: 54 wythnos 

2010-11: 53 wythnos 

Trais domestig: 

Rhagolwg 2011-12: 23,500 
Nifer gwirioneddol 2011-12: 20,500 

Nifer gwirioneddol 2010-11: 23,200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Mae’r mesurau hyn, ynghyd a mesurau gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol a CAFCASS, yn 

rhan o fframwaith mesur i’r system gyfan. 
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Dangosyddion corfforaethol a dangosyddion ariannol eraill 

• Nifer y cwynion a gofnodwyd gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, Hydref 
2011-Mawrth 20129: 7,700 

• Canran y cwynion a benderfynwyd gan yr haen gyntaf yng Ngwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM: 96% 

• Nifer cyfartalog y diwrnodau a gymerir i gwblhau atebion i gwynion: 8.1 diwrnod gwaith 

• Yr holl wariant a chontractau dros £25,000: Cyhoeddir manylion yr holl wariant a 
chontractau dros £25,000 ar gyfer Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ac ar 
draws y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn fisol yn: http://www.justice.gov.uk/information-
access-rights/transparency-data/spend-over-25000 

                                                 
9Roedd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn rhedeg gweithdrefnau ar wahân a etifeddwyd 
oddi wrth y Gwasanaeth Llysoedd EM a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd ar gyfer trafod cwynion gan 
gwsmeriaid rhwng Ebrill a Medi 2011. Cyfunwyd yr elfennau mwyaf effeithiol yn y ddwy weithdrefn 
mewn gweithdrefn weinyddol unedig i drafod cwynion ar gyfer Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM ac fe’i cyflwynwyd yn Hydref 2011. Cofnodwyd 9,800 o gwynion o dan y 
gweithdrefnau a etifeddwyd rhwng Ebrill a Medi. 

Ein nod yw datrys unrhyw fater sy’n peri anfodlonrwydd yn gyflym ac yn effeithiol pan fydd y cwsmer 
yn cysylltu gyntaf â’r llys neu dribiwnlys y mae’r gŵyn yn ymwneud ag ef (haen gyntaf). Fodd bynnag, 
mae proses ddau gam i godi cwynion ar lefel uwch y caiff cwsmeriaid ei dilyn os nad ydynt yn fodlon 
ar y ffordd y mae eu cwyn wedi’i datrys. Y cam cyntaf yw adolygiad gan y rheolwr lleol ond, os yw’r 
achwynydd yn anfodlon o hyd, caiff apelio i’r Tîm Cwynion, Gohebiaeth ac Ymgyfreitha ym mhrif 
swyddfa Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

Rydym wedi datblygu cynllun i wella ein dull o drafod cwynion i sicrhau bod y broses unedig yn cael ei 
gweithredu’n effeithiol ym mhob rhan o’r sefydliad ac mae systemau ar waith i ddysgu gwersi o 
adborth gan gwsmeriaid er mwyn cyflenwi gwasanaethau’n well yn y dyfodol. 
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5 Trosolwg ar Fusnes 

Ynghylch Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 

Crëwyd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar 1 Ebrill 2011 yn asiantaeth 
weithredol i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder. Ynddo cyfunwyd Gwasanaeth Llysoedd EM 
a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd mewn un asiantaeth integredig a ddarparai gymorth i 
weinyddu cyfiawnder mewn llysoedd a thribiwnlysoedd.  

Mae’r asiantaeth yn gweithredu ar ffurf partneriaeth rhwng yr Arglwydd Ganghellor, yr 
Arglwydd Brif Ustus ac Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd fel y mae ein Dogfen 
Fframwaith yn nodi.  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd 
troseddol, sifil a theulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr a thribiwnlysoedd 
sydd heb eu datganoli yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’n cynnal system 
gyfiawnder sy’n deg, effeithlon ac effeithiol a gaiff ei darparu gan farnwriaeth 
annibynnol.  

Nod 
Rhedeg system llysoedd a thribiwnlysoedd effeithlon ac effeithiol, sy’n rhoi modd i 
gynnal rheolaeth y gyfraith, ac yn darparu mynediad at gyfiawnder i bawb. 

 

Cyhoeddwyd ein hamcanion a’n blaenoriaethau busnes ar gyfer y cyfnod o bedair 
blynedd a oedd yn destun i Adolygiad o Wariant y Llywodraeth yn 2010 yng 
Nghynllun Busnes Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar gyfer 2011-15 ac 
maent wedi’u nodi isod: 

Amcanion 

 Darparu gweinyddiaeth i ategu system llysoedd a thribiwnlysoedd deg ac 
effeithlon. 

 Cynorthwyo barnwriaeth annibynnol wrth iddi weinyddu cyfiawnder. 

 Hybu gwelliant parhaus mewn perfformiad ac effeithlonrwydd ym mhob 
agwedd ar weinyddu llysoedd a thribiwnlysoedd. 

 Cydweithio’n effeithiol â chyrff ac asiantaethau cyfiawnder eraill, gan gynnwys 
y proffesiynau cyfreithiol, i wella mynediad at gyfiawnder. 

 Cydweithio ag adrannau ac asiantaethau llywodraeth i wella ansawdd eu 
penderfyniadau er mwyn lleihau nifer yr achosion sy’n dod gerbron llysoedd a 
thribiwnlysoedd. 

Blaenoriaethau Busnes 

 Cyflawni strategaeth weithredu Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

 Rheoli blwyddyn gyntaf Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn 
effeithiol. 

 Datblygu model busnes cynaliadwy ar gyfer cyfiawnder sifil, teulu a gweinyddol 
sy’n cadw cydbwysedd rhwng gwariant ac incwm. 
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 Cynyddu effeithlonrwydd a lleihau costau ym mhob rhan o’r System Cyfiawnder 
Troseddol drwy ysgogi a gweithredu newid mewn prosesau, paru adnoddau â’r 
galw, lleihau dyblygu a gwastraff. 

 Darparu system orfodi sy’n rhatach, yn gyflymach ac yn fwy cymesur sy’n 
sicrhau cydymffurfiaeth fwy o lawer â gorchmynion llys. 
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Llywodraethu Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 

Y Bwrdd 

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am oruchwylio arweinyddiaeth a chyfeiriad Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wrth iddo gyflawni’r nodau ac amcanion a osodwyd 
gan yr Arglwydd Ganghellor, Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd a’r Arglwydd Brif Ustus. 
Mae diffiniad manwl o’i rôl yn ein Dogfen Fframwaith.10  

Aelodaeth y Bwrdd oedd Cadeirydd Anweithredol annibynnol, dau aelod 
Anweithredol pellach; tri aelod barnwrol a oedd gyda’i gilydd yn cynrychioli’r 
Arglwydd Brif Ustus ac Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd; y Prif Weithredwr a thri 
Chyfarwyddwr Gweithredol. 

Cyfarfu’r Bwrdd yn rheolaidd o dan Gadeiryddiaeth Anweithredol Robert Ayling ac 
mae manylion ei aelodau ar 31 Mawrth 2012 ar dudalen 45 yn yr adroddiad hwn. 

Y Prif Weithredwr  

Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am weithrediadau o ddydd i ddydd ac ef yw’r prif 
gynghorydd i’r Bwrdd a thrwy hwnnw i’r Arglwydd Brif Ustus, Uwch Lywydd y 
Tribiwnlysoedd, yr Arglwydd Ganghellor, a thîm gweinidogol y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder. Cyfarfu’r Prif Weithredwr yn rheolaidd â’r Arglwydd Brif Ustus, yr Uwch 
Farnwr Llywyddol ac Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd i drafod materion fel cyllidebau, 
yr ystad a phenodiadau uwch. Cyfarfu’r Prif Weithredwr hefyd yn ôl y galw â thîm y 
Cyfarwyddwyr Gweithredol i ganolbwyntio ar fesurau perfformiad allweddol yn yr holl 
awdurdodaethau, i ddod o hyd i atebion ymarferol i faterion critigol ac i drafod 
materion gweithredol allweddol.  

Y Weinyddiaeth Cyfiawnder  

Mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn gyfrifol am feysydd sy’n ymwneud â gweinyddu’r 
llysoedd, tribiwnlysoedd, cymorth cyfreithiol, polisi dedfrydu, carchardai, rheoli 
troseddwyr yn ogystal â materion sy’n ymwneud â’r gyfraith a hawliau. 

Hi yw un o adrannau mwyaf llywodraeth, mae’n cyflogi tua 76,000 o bobl (gan 
gynnwys staff y Gwasanaeth Prawf), ac mae ganddi gyllideb o tua £9 biliwn. Bob 
blwyddyn bydd miliynau o bobl yn defnyddio ei gwasanaethau ledled y DU - gan 
gynnwys y rhai mewn mwy na 500 o lysoedd a thribiwnlysoedd, a 133 o garchardai 
yng Nghymru a Lloegr.  

                                                 
10 I’r graddau yr oedd swyddogaethau Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd a’r cyn Wasanaeth 

Tribiwnlysoedd (sydd wedi’u hetifeddu bellach gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM) yn 
ymestyn y tu hwnt i Gymru a Lloegr, nid oes dim yn Nogfen Fframwaith Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM, sy’n disgrifio’r cytundeb rhwng yr Arglwydd Ganghellor, yr Arglwydd Brif Ustus ac 
Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd ar gyfer gweithredu’r asiantaeth, sydd i’w gymryd yn rhywbeth sy’n 
effeithio ar barhad y trefniadau blaenorol mewn cysylltiad â rhannau eraill o’r DU neu, yn benodol, eu 
cysylltiadau a’u cyfrifoldebau mewn perthynas ag Arglwydd Lywydd Llys y Sesiwn neu Arglwydd Brif 
Ustus Gogledd Iwerddon, neu unrhyw awdurdod arall yn y rhannau eraill hynny.  
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6 Adolygiad o Berfformiad 

Cynnydd ar Flaenoriaethau Busnes 

Mae ein blwyddyn gyntaf wedi bod yn gyfnod o newid a llwyddiant sylweddol. Yn 
wyneb ailstrwythuro sefydliadol eang a llwythi achosion mawr, mae staff a’r 
farnwriaeth wedi cydweithio’n agos i sicrhau bod ein busnes wedi parhau o ddydd i 
ddydd. Ar yr un pryd, rydym wedi gwneud cryn gynnydd ar gyflawni’r ymrwymiadau 
yn ein cynllun busnes pedair blynedd, gan gyfrannu at wireddu gweledigaeth y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder ar gyfer Gweddnewid Cyfiawnder.  

Rydym wedi rhoi strwythur gweithredu newydd ar waith, gan sicrhau arbedion 
ariannol sylweddol drwy ddileu haenau rheoli diangen a dyblygu ar waith. Mae ein 
huwch reolwyr yn agosach o lawer yn awr at ddefnyddwyr llysoedd a thribiwnlysoedd 
ac mewn lle gwell i adnabod anghenion lleol ac ymateb iddynt. Un o fanteision eraill 
yr ailstrwythuro yw ein bod yn gallu rhannu gwybodaeth rhwng rhannau o’r busnes a 
oedd gynt ar wahân. Er enghraifft, drwy ddefnyddio arbenigedd staff sydd â phrofiad 
o dribiwnlysoedd, sefydlasom gefn swyddfa ar gyfer llysoedd sirol yng Nghanolfan 
Fusnes Salford i ddelio â’r holl hawliadau am arian sydd wedi’u dynodi mewn 
achosion sifil yng Nghymru a Lloegr; ac i helpu i leihau’r llwyth gwaith mewn rhai 
tribiwnlysoedd rydym yn defnyddio cynghorwyr cyfreithiol fel Cofrestrwyr.  

Mae ein perfformiad busnes yn gwella o ganlyniad i’r ymdrechion sylweddol gan staff 
a’r farnwriaeth. Drwy ganolbwyntio ar wella prosesau’n barhaus rydym wedi helpu i 
ddileu gwaith diangen mewn prosesau a chanoli adnoddau ar weithgareddau sydd 
o’r pwys mwyaf i’n defnyddwyr ac i’r farnwriaeth. Gwelwyd yr un proffesiynoldeb 
mewn sefyllfaoedd anodd, er enghraifft, yn y gwaith rhagorol gan staff mewn llysoedd 
o gwmpas y wlad, a chan ein partneriaid cyfiawnder troseddol, wrth ddelio â 
galwadau o ganlyniad i’r aflonyddwch sifil digyffelyb fis Awst diwethaf. Roedd hyn yn 
amlwg hefyd yn yr ymateb gan staff tribiwnlysoedd i alwadau o ganlyniad i amryw o 
newidiadau mewn prosesau busnes. Roedd hyn yn cynnwys cyflwyno ffioedd mewn 
apelau mewnfudo a lloches a dod o hyd i ffyrdd arloesol o ymdopi â lefelau uchel 
parhaus y llwythi gwaith yn yr awdurdodaeth Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant.  

Ymhlith y cyflawniadau allweddol eraill yn ystod 2011-12 yr oedd paratoi y llysoedd  
ynadon a Llys y Goron ar gyfer gweithio digidol – cam mawr ymlaen tuag at 
foderneiddio’r system cyfiawnder troseddol a gwneud y system yn fwy effeithlon a 
chosteffeithiol. Rydym hefyd wedi noddi cynllun llwyddiannus i dreialu cynllun yr 
Uwch Farnwr Llywyddol ar gyfer pledio’n euog yn gynnar mewn nifer o lysoedd ac, 
am fod y canlyniadau wedi bod yn gadarnhaol, byddwn yn ei roi ar waith yn 
genedlaethol yn ystod 2012-13. Rydym hefyd wedi parhau i gydweithio â 
chydweithwyr yn y Weinyddiaeth Cyfiawnder, Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth 
Gogledd Iwerddon a’r farnwriaeth yn yr ardaloedd hynny, i sicrhau bod busnes y 
tribiwnlysoedd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac unrhyw newid y cytunwyd arno yn 
y busnes hwnnw, yn cael ei gyflawni’n effeithiol. 

Rydym yn falch o’n cyflawniadau yn 2011-12. Er hynny, rydym yn cydnabod bod her 
barhaus i ddiwygio ein gwasanaethau a defnyddio’r adnoddau sydd ar gael yn y 
ffordd orau er mwyn cwrdd ag anghenion ein defnyddwyr a’r farnwriaeth yn y dyfodol. 
Rydym yn hyderus y gallwn adeiladu ar sail y llwyddiannau yn ein blwyddyn gyntaf a 
pharhau i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu.  
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Cyflawni strategaeth weithredu Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar 
gyfer y dyfodol 

 Yn ystod 2011-12 rydym wedi dechrau gweithio o ddifrif i ddatblygu model 
gweithredu newydd i symleiddio a moderneiddio ein gwasanaeth i ddefnyddwyr. 
Er mwyn cael y manteision mwyaf o integreiddio, bydd y drefniadaeth weinyddol a 
chyfreithiol newydd yn rhoi modd i rannu’r arferion gorau, gweithio ar draws 
awdurdodaethau a lleoli staff mewn ffordd hyblyg. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau 
bod ein gweithrediadau’n hyfyw drwy graffu ar fanylion ein strategaeth weithredu 
newydd er mwyn sicrhau ei bod yn gywir ac rydym wedi gwneud cynnydd 
calonogol ar y gwaith sy’n sail iddi. 

 Rydym wedi sefydlu seilwaith TG cyffredin ar draws Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM ac mae’r asiantaeth gyfan ar un rhwydwaith bellach. Mae hyn 
wedi rhoi mwy o hyblygrwydd drwy ganiatáu i ddefnyddwyr weithio mewn unrhyw 
le ar ystad yr asiantaeth yn ogystal â hwyluso gwelliannau ar draws y system.  

 Rydym yn moderneiddio ac yn agor nifer o lysoedd, ac yn cau’r rheini sydd â 
chyfleusterau annigonol, fel rhan o’n strategaeth i foderneiddio a gwella’r 
rhwydwaith llysoedd yng Nghymru a Lloegr: 

◦ Ymhlith y llysoedd newydd a agorwyd y mae Adeilad Rolls (Llys Busnes) y 
Llysoedd Barn Brenhinol. Adeilad Rolls yw’r ganolfan arbenigol fwyaf yn y byd 
ar gyfer datrys achosion sy’n ymwneud â materion ariannol, busnes ac eiddo, 
ac mae’n ganolfan ragoriaeth ar gyfer datrys anghydfodau gwerth uchel. Mae 
ynddo 31 o ystafelloedd llys gan gynnwys tri ‘uwch-lys’ a chyfleusterau ar gyfer 
cyflwyno tystiolaeth yn electronig, cynadleddau fideo yn y llys a chyfleusterau i 
bartïon ddefnyddio eu TG eu hunain.  

◦ Gwnaethom hefyd gwblhau Llys Ynadon Dinas Westminster, adeilad o’r radd 
flaenaf sydd â chyfleusterau rhagorol, ac estyniad i Lys y Goron Woolwich, a 
agorwyd ill dau yn Awst 2011. Mae Llys Ynadon Westminster wedi cael sgôr 
‘ragorol’ o dan Ddull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu 
(BREEAM), ac wedi’i enwebu ar gyfer amryw o wobrau am gynaliadwyedd. 

◦ Mae’r gwaith o foderneiddio llysoedd yn cynnwys adnewyddu Llysoedd Barn 
Aberystwyth. Ar ôl ei gwblhau, bydd y cyfleuster hwn yn batrwm ar gyfer 
system gyfiawnder y dyfodol gan y bydd yn cynnwys ystafelloedd llys a 
gwrando ar gyfer ynadon, cyfiawnder sifil a thribiwnlysoedd o dan un to. Yn 
Basingstoke, mae’r llys sirol yn cael ei integreiddio â’r llys ynadon presennol a 
bydd estyniad i’r adeilad presennol a fydd yn cynnwys dwy ystafell llys 
ychwanegol. Yng Nghasnewydd, mae llys barn newydd ac ynddo bedair 
ystafell llys, i’w ddefnyddio gan ynadon a thribiwnlysoedd yn bennaf, i’w 
gwblhau erbyn haf 2012.  

◦ Rydym wedi amcangyfrif ein bod wedi creu arbedion cronnol o £60.6 miliwn yn 
ystod cyfnod Adolygiad o Wariant 2010, a rhagwelir y bydd £4.1 miliwn wedi’i 
sylweddu yn 2011-12 drwy gau nifer o lysoedd - erbyn 31 Mawrth 2012, 
roeddem wedi cau 129 o’r 142 o lysoedd; 84 o lysoedd ynadon a 45 o lysoedd 
sirol. Codwyd £5.1 miliwn o dderbyniadau cyfalaf ychwanegol drwy werthu 
saith adeilad.  

 Rydym yn elwa o’r gwersi a ddysgwyd gan Wasanaeth Llysoedd EM a’r 
Gwasanaeth Tribiwnlysoedd drwy lunio Strategaeth Gwelliant Parhaus sy’n 
parhau â’r cynnydd rhagorol gan ein rhagflaenwyr ac yn ceisio sicrhau gwell 
profiad i ddefnyddwyr drwy ganoli adnoddau ar weithgareddau sy’n lleihau costau 
sydd heb eu cyfiawnhau, yn gwella cynhyrchiant ac yn gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol yn ein prosesau. Rydym yn hyrwyddo diwylliant o welliant parhaus 
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ymysg ein staff er mwyn creu arferion gweithio Lean. Rhai o’n cyflawniadau 
allweddol hyd yn hyn yw: 

◦ Creu proses gyflawn ar gyfer datblygu a gwella Trefniadau Gweithredu Safonol 
(SOPs) yn yr holl awdurdodaethau, gan ddatblygu a darparu set graidd o 24 o 
Drefniadau Gweithredu Safonol i’r llysoedd troseddol erbyn Ebrill 2012. Mae 
Trefniadau Gweithredu Safonol yn rhoi lefel gyson o wasanaeth i ddefnyddwyr; 
yn ei gwneud yn haws i staff rannu’r arferion gorau ac yn caniatáu i reolwyr 
dargedu adnoddau’n fwy effeithiol. Rhai enghreifftiau o effaith Trefniadau 
Gweithredu Safonol a’r manteision trawiadol o ddefnyddio dulliau Lean o 
weithio yn ein prosesau yw: 

- Lleihau nifer yr achosion ar bapur a oedd yn aros i’w trafod gan y Llys 
Gwarchod o 2,456 i 165 ac arbed yr hyn sy’n cyfateb i 42 o swyddi.  

- Lleihau’r amser aros yn Nhribiwnlys Cyflogaeth Bury St Edmunds rhwng 
cofnodi’r achos a’r penderfyniad, o naw i chwe wythnos yn y broses 
gwahaniaethu ‘trac agored’. 

- Clirio mwy na 100 awr o waith a oedd yn aros i’w wneud gan Lys Sirol 
Leeds drwy weithredu Trefniant Gweithredu Safonol (a oedd wedi’i greu gan 
Lys Sirol Southampton) sy’n ceisio cwblhau’r holl orchmynion ar ddiwrnod y 
gwrandawiad. 

◦ Mae naw llys a thribiwnlys wedi cyrraedd statws Beacon, gan eu bod yn 
batrwm ar gyfer gweddnewid gwasanaethau a gwelliant parhaus ar sail 
egwyddorion Lean. Mae 11 swyddfa ychwanegol wedi dechrau anelu at y nod 
hwn. 

◦ Mae mwy na 2,000 o bobl wedi bod mewn gwahanol ddigwyddiadau hyfforddi 
ar ddulliau Lean a gwelliant parhaus. 

 Gwnaethom gyfuno’r Ardaloedd Cyfiawnder Lleol ar 1 Ionawr 2012, gan leihau eu 
nifer o 239 i 166 er mwyn adlewyrchu anghenion defnyddwyr llysoedd ac 
asiantaethau sy’n bartneriaid i ni ar gyfer y presennol a’r dyfodol. 

 Mae gwaith wedi mynd ymlaen ar gyflwyno Canolfannau Busnes Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, rhan allweddol o’n model gweithredu ar gyfer y 
dyfodol: 

◦ Lansiwyd y Ganolfan HawlioArian y Llysoedd Sirol yng Nghanolfan Fusnes 
Salford ym Mawrth 2012 i brosesu’r holl hawliadau ariannol a ddynodir yng 
Nghymru a Lloegr. Bydd y gwasanaeth newydd yn sicrhau’r defnydd mwyaf 
effeithiol o’n hadnoddau gweinyddol ac yn darparu gwasanaeth effeithiol, 
effeithlon a chyson i ddefnyddwyr llysoedd ledled Cymru a Lloegr. 

◦ Gwnaethom ehangu’r ganolfan gyswllt cwsmeriaid yn Loughborough i ddelio â’r 
rhan fwyaf o alwadau ynghylch apelau Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant 
ar gyfer Cymru a Lloegr ers diwedd Tachwedd 2011. Mae hefyd wedi ategu’r 
gwasanaeth gan Ganolfan Fusnes Salford ers ei hagor ym mis Mawrth. Gall 
cwsmeriaid siarad â staff hyfforddedig sydd wedi’u neilltuo i ddelio ag 
ymholiadau, ac mae data perfformiad yn dangos bod y tîm yn sicrhau 
gwelliannau yn ein gwasanaeth i ddefnyddwyr a bod effeithlonrwydd wedi 
gwella’n sylweddol. Mae eisoes yn rhagori ar y targed o ateb o leiaf 90% o’r 
holl alwadau ar y pwynt cyswllt cyntaf.  

Rheoli Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn effeithiol yn ei 
flwyddyn gyntaf 

Yng Nghynllun Busnes Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar gyfer 2011-
2015 gwnaethom ymrwymo i wireddu holl botensial yr asiantaeth newydd drwy leihau 
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costau, cyfeirio cymaint â phosibl o’n hadnoddau i’r rheng flaen a sicrhau bod staff 
wedi’u paratoi i gyflawni eu rolau newydd.  

Creasom strwythur newydd ar gyfer y pencadlys a’r rhanbarthau. Mae hyn wedi dileu 
dyblygu diangen ar lefel y rheolwyr, gan sicrhau arbedion ariannol sylweddol a 
chadwyn reoli symlach ar gyfer gwasanaethau gweithredol. Mae hefyd yn golygu bod 
uwch reolwyr yn agosach o lawer yn awr at ddefnyddwyr llysoedd a thribiwnlysoedd 
a’u bod mewn lle gwell i adnabod anghenion lleol ac ymateb iddynt.  

Rydym wedi canoli ein hadnoddau ar y rheng flaen a byddwn yn parhau â 
chynlluniau ar gyfer ailstrwythuro’r rheng flaen. O dan lefel y Cyfarwyddwyr Cyflawni 
ar gyfer pob rhanbarth, mae goruchwyliaeth strategol wedi’i rhannu rhwng yr 
awdurdodaeth Sifil, Teulu a Thribiwnlysoedd a’r awdurdodaeth Trosedd. O fewn y 
gadwyn rheoli llinell agosaf i’r Cyfarwyddwr Cyflawni rydym wedi creu ‘clystyrau’ – 
unedau sefydliadol newydd sy’n cael eu harwain gan ‘Reolwyr Clwstwr’. Rydym yn 
disgwyl i’r rheolwyr hyn rannu adnoddau ac arferion da yn effeithiol rhwng ac oddi 
mewn i’r gwahanol awdurdodaethau yn eu clwstwr.  

Mae ein rhaglen gostwng niferoedd staff ar gyfer ailgynllunio sefydliadol yn mynd 
ymlaen yn gynt na’r disgwyl a chafwyd gostyngiad o 2,500 erbyn diwedd 2011-12 o’i 
gymharu â’r gostyngiad llawn o 2,980 o dan Adolygiad o Wariant 2010. Rydym yn 
parhau i symud ymlaen yn gyflym ar yr agenda hon, gan gydweithio’n fuddiol â staff 
a’r undebau er mwyn rheoli’r rhaglen gostwng niferoedd, a chafwyd 1,268 o 
ymadawiadau gwirfoddol yn 2011-12. 

Cafwyd adolygiad o strwythur cyfreithiol Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM sydd wedi adlewyrchu ein gwaith ar ailstrwythuro gweinyddol. Rydym wedi 
cwblhau ymgynghoriad ac wedi pennu model a ffefrir i’w weithredu yn 2012-13. Bydd 
y strwythur cyfreithiol newydd yn darparu fframwaith arweinyddiaeth clir i’n timau 
cyfreithiol, er mwyn darparu cyngor cyfreithiol yn effeithlon ac yn effeithiol o fewn yr 
asiantaeth ac i’r farnwriaeth. Bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu gyrfaoedd ac 
amrywiaeth i’n staff cyfreithiol. Rydym wedi dechrau treialu’r defnydd o gynghorwyr 
cyfreithiol y llysoedd ynadon yn awdurdodaethau’r tribiwnlysoedd. Yn ystod 2012-13 
byddwn yn adolygu rolau a chyfrifoldebau holl staff cyfreithiol Gwasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys cyfreithwyr y Llysoedd Barn 
Brenhinol a’r tribiwnlysoedd. 

Rydym wedi ymgymryd ag amryw o fathau o waith i gynorthwyo staff yn y strwythur 
gweinyddol newydd a’u helpu i gyflawni eu rolau newydd. Mae hyn yn cynnwys: 

 Lansio Cyflawni Gweithredol yn broffesiwn yng Ngwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn Rhagfyr 2011. Hyd yn hyn mae 29 o staff Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi dilyn cwrs diploma. Byddwn yn cynnig cyfle 
tebyg i 50 o staff ychwanegol yn ystod y ddwy flynedd nesaf. Mae’r cynllun yn 
cydnabod y gwaith proffesiynol gan bobl yn y maes hwn ac yn sicrhau parch i’w 
sgiliau trosglwyddadwy ym mhob rhan o’r Gwasanaeth Sifil ac yn yr economi 
ehangach. 

 Sicrhau bod yr anghenion dysgu sydd wedi’u nodi gan y busnes yn cael eu diwallu 
mor effeithlon, costeffeithiol a phriodol â phosibl. 

 Datblygu a chyflwyno rhaglen i helpu a datblygu rheolwyr gweithredol, gan bennu 
bylchau sgiliau a sefydlu sgiliau ac ymddygiadau arwain. Bydd hyn yn parhau yn 
2012-13. 

 Cwblhau hyfforddiant arweinyddiaeth ar gyfer yr holl reolwyr llinell blaenaf. 
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 Dechreuwyd adolygu’r holl ddeunyddiau sgiliau busnes er mwyn pennu eitemau y 
gellir eu haddasu ar gyfer e-ddysgu neu hyfforddiant seiliedig ar gyfrifiadur. Bydd 
hyn yn caniatáu i ni ddatblygu staff yn fwy effeithiol yn y gweithle, ac mae’n gyson 
â dull Civil Service Learning o ddarparu amrywiaeth o gyfryngau dysgu a datblygu 
i staff.  

Datblygu model busnes cynaliadwy ar gyfer cyfiawnder sifil, teulu a 
gweinyddol sy’n cadw cydbwysedd rhwng gwariant ac incwm 

Yn ystod 2011-12, aethom ymlaen â’n gwaith ar ddatblygu model busnes cynaliadwy 
ar gyfer cyfiawnder sifil, teulu a gweinyddol. Yn ogystal â gwaith ar sefydlu 
canolfannau busnes, mae ein cyflawniadau’n cynnwys: 

 Rhoi cynlluniau clir ac amserol ar waith i weithredu argymhellion yr Adolygiad 
Cyfiawnder Teulu annibynnol, gan ddilyn ymateb y Llywodraeth yn Chwefror 
2012. Rydym eisoes wedi: 

◦ Datblygu offeryn cyflymu achosion ar gyfer achosion cyfraith gyhoeddus a fydd 
yn sicrhau newid sylweddol wrth reoli gwybodaeth, ac mae gennym raglen 
dreigl i ddatblygu Trefniadau Gweithredu Safonol Lean yn y llysoedd 
teulu. Mae’r ddau ddatblygiad hyn yn enghraifft dda o weithio cadarn mewn 
partneriaeth rhwng y farnwriaeth a’r weinyddiaeth.  

◦ Cwblhau gwaith a sicrhaodd fwy o adnoddau i lysoedd teulu a fydd yn cyfateb i 
1,400 o ddiwrnodau eistedd yn 2012-13, ac addasu ein mesurau mewnol i 
adlewyrchu’r newid a geir cyn hir drwy gyflwyno terfyn amser chwe mis mewn 
achosion gofal.  

◦ Sefydlu’r Awdurdod Busnes Teulu ynghyd ag uwch farnwyr. Hwn bellach yw’r 
cyd-awdurdod ar gyfer hyrwyddo diwygiadau mewn llysoedd teulu yn 2012-13. 
Ei nod yw gwella perfformiad llysoedd teulu a lleihau oedi mewn achosion 
gofal.  

 Cyflwyno ffioedd am apelau mewnfudo a lloches yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf 
(Siambr Mewnfudo a Lloches) yn 2011. Yn ogystal â chyflwyno’r ddeddfwriaeth 
alluogi, gwnaethom lansio gwefan newydd a chyfarwyddyd ar-lein, a mabwysiadu 
prosesau busnes newydd. Mae hyn yn gyflawniad sylweddol ar ein rhan wrth 
wireddu bwriad y Llywodraeth i ddefnyddwyr y system apelau gyfrannu at gostau 
rhedeg y system. Am y tro cyntaf gall apelwyr gofnodi apêl a thalu amdani ar-lein, 
yn ogystal â thrwy’r post, ac mae’n golygu bod ffioedd o un ai £140 neu £80 yn 
daladwy gan y rhan fwyaf o unigolion sy’n dymuno apelio yn erbyn Hysbysiad 
Penderfynu gan y Swyddfa Gartref sy’n ddyddiedig 19 Rhagfyr 2011 neu wedyn. 
Rydym wedi rhoi mesurau diogelu ar waith o dan ein polisi esemptio a dileu 
ffioedd i sicrhau mynediad at gyfiawnder i’r apelwyr tlotaf.  

 Rydym wedi helpu’r Weinyddiaeth Cyfiawnder i ddechrau ymgynghoriad 
cyhoeddus ar lunio cynllun ffioedd ar gyfer Tribiwnlysoedd Cyflogaeth a’r 
Tribiwnlys Apêl Cyflogaeth. 

 Trosglwyddwyd gweinyddiaeth y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl i 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ym mis Gorffennaf 2011. Yn ogystal â 
hyn, trosglwyddwyd gweinyddiaeth y Tribiwnlysoedd Tiroedd Amaethyddol a 
gweinyddiaeth Apelau Trwyddedu Gangfeistri i Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn Awst 2011 a Medi 2011 yn y drefn honno, fel rhan o’r 
rhaglen gyfredol i drosglwyddo gweinyddiaeth nifer o dribiwnlysoedd i Wasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

 Rydym wedi cydweithio â’r Adran Gwaith a Phensiynau i sicrhau mwy o allu eto yn 
ystod 2011-12 i ddelio â’r cynnydd yn nifer yr apelau o ganlyniad i gyflwyno’r 
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Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a diwygiadau eraill yn y system les. Er bod 
amseroedd aros yn dal yn hirach nag yr oeddent yn y gorffennol, maent wedi 
sefydlogi ac mae nifer y penderfyniadau wedi cynyddu’n sylweddol o 279,000 yn 
2009-10 i 433,400 yn 2011-12, sy’n fwy na nifer yr achosion a dderbyniwyd. Mae 
hyn yn gyflawniad sylweddol ac mae wedi’i sicrhau drwy amryw o fesurau gan 
gynnwys recriwtio mwy o farnwyr ac aelodau paneli meddygol; darparu mwy o 
adnoddau gweinyddol; ychwanegu at yr ystad; rhestru mwy o achosion ym mhob 
sesiwn; rhedeg sifftiau dwbl yn ein canolfan brosesu fwyaf; rhedeg eisteddiadau 
ar ddydd Sadwrn yn rhai o’r canolfannau prysuraf; a sefydlu canolfan gyswllt i 
gwsmeriaid i ddelio ag ymholiadau dros y ffôn.  

Cynyddu effeithlonrwydd a lleihau costau ym mhob rhan o’r System 
Cyfiawnder Troseddol drwy ysgogi a gweithredu newidiadau mewn prosesau, 
gan baru adnoddau â’r galw a lleihau dyblygu a gwastraff 

Drwy ein cynllun busnes pedair blynedd sydd wedi’i amlinellu isod, a chan weithio 
mewn partneriaeth â’r farnwriaeth, roeddem yn bwriadu sicrhau’r effeithlonrwydd 
mwyaf posibl mewn ystafelloedd llys, symud ymlaen yn well ar achosion ym mhob un 
o’r asiantaethau cyfiawnder troseddol a gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg. Yn 
2011-12 cymerwyd nifer o gamau i gyrraedd y nod hwn gan gynnwys: 

 Cyflwyno cynllun yr Uwch Farnwr Llywyddol ar gyfer rheoli achosion a phledio’n 
euog yn gynnar yn genedlaethol gan ddechrau yn Ebrill 2012 ar ôl cynnal cynllun 
treialu llwyddiannus yn Llys y Goron yn Lerpwl, Bryste, Reading a Chaer-wynt. 
Disgwylir y bydd wedi’i roi ar waith yn genedlaethol erbyn Rhagfyr 2012.  

 Rhoddwyd y fenter ‘Stop Delaying Justice’ ar waith yn llwyddiannus. Prosiect dan 
arweiniad barnwyr yw hwn sy’n cynnwys Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM a phartneriaid eraill yn y System Cyfiawnder Troseddol. Ei nod yw lleihau oedi 
mewn achosion diwrthwynebiad yn y llysoedd ynadon drwy reoli achosion yn well. 

 Cyflwynwyd y broses cyhuddo ac atafael drwy’r post yn genedlaethol fesul cam, 
fel rhan o’r gwaith i foderneiddio’r broses gwysio yn y llysoedd ynadon. 

 Gwnaethom symud ymlaen ar nifer o fentrau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu 
yn 2011-12:  

◦ Mae Gwasanaeth Cadwrfeydd Dogfennau ar gyfer asiantaethau’r System 
Cyfiawnder Troseddol yn cael ei dreialu yn Northumbria ar hyn o bryd. Bydd 
hyn yn helpu i hwyluso proses effeithlon ar gyfer paratoi a defnyddio un ffeil 
achos ddigidol unedig a fydd wedi’i chydgynhyrchu ac yn eiddo ar y cyd i’r 
Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM o’r arestio hyd y penderfyniad ar yr achos, wedi’i hategu gan ddull 
effeithlon o gyflymu achosion. 

◦ Adnewyddwyd cyfarpar cyswllt fideo rhwng carchardai a llysoedd ynadon, ac 
rydym yn disgwyl adnewyddu cysylltiadau tebyg â Llys y Goron erbyn Awst 
2012. Rydym hefyd wedi creu mwy o allu i ddefnyddio cysylltiadau fideo rhwng 
gorsafoedd heddlu a llysoedd ynadon er mwyn cynnal Rhithlysoedd a galluogi 
tystion yr heddlu i roi eu tystiolaeth mewn treialon diannod yn uniongyrchol o 
orsafoedd heddlu. 

◦ Cyflwynwyd y system Recordio, Trawsgrifio a Storio Ddigidol yn genedlaethol 
yn Llysoedd y Goron a’r llysoedd cyfunedig. Drwy’r prosiect cafwyd system 
recordio ddigidol sy’n gallu recordio a storio gwrandawiadau, gan roi mynediad 
at recordiadau ar unwaith i’r farnwriaeth, a lleihau costau drwy ddileu’r angen i 
gyflogi cofnodwyr mewn llysoedd ynadon a phrynu tapiau analog.  
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 Dechreuodd contract a oedd yn cynnwys fframwaith newydd i gyflenwi 
gwasanaethau cyfieithwyr i’r llysoedd a thribiwnlysoedd yn Rhanbarth Gogledd-
orllewin Lloegr ar 12 Rhagfyr 2011 ac fe’i cyflwynwyd wedyn ledled Cymru a 
Lloegr ar 30 Ionawr 2012. Elfen hanfodol ar gyfer llwyddiant y contract hwn yw 
sicrhau gwerth am arian i drethdalwyr ym mhob rhan o’r system gyfiawnder. 
Cafwyd nifer o anawsterau yn wythnosau cyntaf y contract ac, oherwydd hynny, 
mae perfformiad y contractwr yn cael ei fonitro’n fanwl a meysydd i’w gwella’n cael 
eu rheoli’n drylwyr.  

Sicrhau system gorfodi sy’n rhatach, yn gyflymach ac yn fwy cymesur sy’n 
sicrhau mwy o lawer o gydymffurfiaeth â gorchmynion llys 

Rydym wedi dechrau’n llwyddiannus ar wella’r system gorfodi ar gyfer casglu dirwyon 
a thaliadau gorchmynion iawndal. Rydym wedi lleihau cost gyffredinol y gorfodi 3.2% 
drwy greu tîm gorfodi cenedlaethol, gan leihau’r ddyled i Lywodraeth sydd heb ei 
chlirio am y tro cyntaf er 2003-04. Yn 2011-12 gwnaethom gasglu £279 miliwn mewn 
cysylltiad â chosbau ariannol, gan leihau’r gweddill sydd heb ei dalu am gosbau 
ariannol o £16.3 miliwn neu 3% i £593 miliwn.  

Cytunodd y Bwrdd, a gweinidogion ar ôl hynny, y dylem ymchwilio i’r posibilrwydd o 
ffurfio partneriaeth â chwmni masnachol ar gyfer casglu cosbau ariannol troseddol yn 
y dyfodol. Rydym yn edrych ar hyn o bryd ar wahanol opsiynau ar gyfer ffurf bosibl 
partneriaeth o’r fath a byddwn yn manteisio ar ein profiad o fentrau tebyg wrth 
ystyried y ffordd o’i datblygu a’i chymhwyso.  
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Anrhydeddau a Gwobrau 

Anrhydeddau 

 Commanders of the 
Order  
of the British Empire 
(CBE) 

Officers of the Order of 
the British Empire 
(OBE) 

Members of the Order 
of the British Empire 
(MBE). 

Rhestr 
Anrhydeddau 
Pen-blwydd y 
Frenhines 2011  

Ei Hanrhydedd Frances 
Kirkham, am 
wasanaethau i 
Broffesiwn y Cyfreithwyr 
a Gweinyddiaeth 
Cyfiawnder. 

Yr Anrhydeddus Mrs 
Frances Hoare YH, am 
wasanaethau i 
Weinyddiaeth 
Cyfiawnder. 

Barbara Stone, 
Gweinyddwr y Cyngor 
Cyfiawnder Teulu a 
Rheolwr Busnes 
Teulu. 

 Philip Waller, Uwch 
Farnwr Rhanbarth yn yr 
Adran Deulu, am 
wasanaethau i 
Weinyddiaeth 
Cyfiawnder. 

David Goodman, Clerc 
yr Ynadon a 
Chyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol, Swydd 
Stafford. 

Valerie Watson, 
Rheolwr Llys y 
Goron. 

Rhestr 
Anrhydeddau’r 
Flwyddyn Newydd 
2012  

Keith Budgen, cyn 
Gyfarwyddwr 
Rhanbarthol, Rhanbarth 
De-ddwyrain Lloegr. 

Sylvia Maharaj, 
Cadeirydd Pwyllgor 
Trwyddedu, Llys 
Ynadon Waltham 
Forest, am 
wasanaethau i 
Weinyddiaeth 
Cyfiawnder.  

Glenys McDonald, 
Rheolwr Clercod yr 
Uwch Farnwyr, Y 
Llysoedd Barn 
Brenhinol. 

 
 
Gwobrau Cenedlaethol Proffesiwn Cyllid y Llywodraeth (GFP) 

Ym mis Tachwedd 2011, enillodd Tîm Cyllid Rhanbarthol Canolbarth Lloegr 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM y wobr am Dîm Cyllid y Flwyddyn yn y 
seremoni wobrwyo flynyddol, sy’n cydnabod ac yn canmol y gwaith da gan weithwyr 
cyllid proffesiynol mewn llywodraeth.  
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7. Cyfrifon Blynyddol 

Adroddiad y Prif Weithredwr 

Mae adroddiad y Prif Weithredwr yn cyflawni’r gofyniad am sylwadau gan reolwyr yn 
Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth 2011-12. 

Drwy ganolbwyntio ar ddatblygu a gweithredu strwythurau symlach ar gyfer rheoli a 
chyflenwi gwasanaethau rydym wedi sicrhau arbedion ariannol sylweddol yn ystod 
2011-12. Credwn fod hynny, ynghyd â’r pwyslais ar wella a symleiddio prosesau 
gweithredol, wedi ein rhoi mewn lle da i sicrhau gwelliant parhaus yn y blynyddoedd i 
ddod. 

Cyfrifon 

Mae cyfrifon blynyddol Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar gyfer 2011-
12 ar dudalennau 66 –139. Mae’r cyfrifon wedi’u paratoi’n unol â’r cyfarwyddyd ar 
gyfrifon a roddwyd gan Drysorlys EM ar 20 Rhagfyr 2011 o dan adran 7(2) o Ddeddf 
Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000.  

Hon yw’r set gyntaf o gyfrifon blynyddol Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
ar ôl ei ffurfio ar 1 Ebrill 2011. Mae’r ffigurau cymaradwy ar gyfer 2010-11 wedi’u 
cyflwyno fel petai’r endid newydd wedi bodoli erioed ar ei ffurf gyfun bresennol. 

Mae Swyddog Cyfrifyddu’r Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi dynodi Prif Weithredwr 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn Swyddog Cyfrifyddu’r Asiantaeth 
Weithredol.  

Perfformiad ariannol 

Perfformiad ariannol cyffredinol 

Costau gweithredu net blynyddol Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM oedd 
£1,429 miliwn, sy’n £141 miliwn (9.0%) yn llai na’r costau gweithredu net blynyddol ar 
gyfer 2010-11. Fel y mae’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn dangos, mae hyn 
yn ganlyniad i ostyngiad o £9 miliwn mewn costau gweinyddu net a £132 miliwn mewn 
costau rhaglenni net.  

Mae mwy o wybodaeth isod am y tri phrif gategori cost. 

Costau staff a’r farnwriaeth 

Ein hamcan wrth gynllunio strwythur Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
oedd lleihau nifer y swyddi rheoli yn y pencadlys. O ganlyniad i hyn, mae nifer y 
swyddi rheoli yn y pencadlys wedi gostwng mwy na 50 y cant a chanolbwyntiwyd ar 
gynnal swyddi sy’n gyfrifol am gyflenwi ein gwasanaethau. Mae nifer cyfartalog y 
swyddi cyfwerth ag amser llawn yn 2011-12 yn 1,073 yn llai nag yn 2010-11. Heb 
gynnwys effaith costau am ymadawiadau cynnar, mae cyfanswm costau staff a’r 
farnwriaeth wedi gostwng £35 miliwn yn y flwyddyn hon. Roedd costau staff a’r 
farnwriaeth yn cynnwys costau o £54.8 miliwn am ymadawiadau cynnar ar gyfer staff 
a ddewisodd wirfoddoli i ymadael yn gynnar o dan gynllun Ymadael Cynnar 
Gwirfoddol y Weinyddiaeth Cyfiawnder a gynigiwyd i gyflogeion penodol yng 
Ngwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn ystod y flwyddyn.  

Costau gweithredu eraill (heb gynnwys costau nad ydynt yn arian parod) 

Y costau gweithredu eraill yn 2011-12 oedd £556.8 miliwn o’u cymharu â £546.4 
miliwn yn 2010-11. Cafwyd ymdrech benodol i leihau costau gweithredu eraill, ac 
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mae costau rheithwyr a chostau eraill ar gyfer staff a’r farnwriaeth wedi gostwng £9.8 
miliwn. Y costau am adeiladau, cynnal a chadw a chyfleustodau yn 2011-12 oedd 
£249.6 miliwn, sef 45% o’r costau gweithredu eraill. Mae costau adeiladau, cynnal a 
chadw a chyfleustodau wedi codi £11.3 miliwn o ganlyniad i’n strategaeth i resymoli 
ein portffolio o lysoedd drwy foderneiddio ac agor nifer o lysoedd newydd, fel Adeilad 
Rolls, a chau’r rheini sydd â chyfleusterau annigonol neu sydd heb ddigon o 
ddefnydd arnynt. Y nod yw cynyddu’r defnydd o’r lysoedd ynadon o 64% i tua 75% a 
threfnu i’r ystafelloedd llys mewn llysoedd sirol gynnal eisteddiadau ar gynifer â 200 o 
ddiwrnodau y flwyddyn yn hytrach na 180 o ddiwrnodau fel y maent ar hyn o bryd. 
Mae costau rhentu eiddo wedi codi £9.1 miliwn hefyd, yn bennaf o ganlyniad i’r 
cytundeb rhent a wnaethpwyd ar gyfer Llys Ynadon newydd Dinas Westminster. 

Dibrisiant 

Y tâl dibrisiant ar gyfer y flwyddyn oedd £104.3 miliwn, y gellir ei gymharu â’r tâl o 
£104.9 miliwn yn 2010-11.  

Costau eraill nad ydynt yn arian parod 

Mae costau nad ydynt yn arian parod wedi gostwng £137.4 miliwn o £473.7 miliwn i 
£336.3 miliwn. Mae hyn yn ganlyniad i symud £147 miliwn yn llai o ddarpariaethau (yn 
2010-11 roedd cynnydd o £182.2 miliwn yn y ddarpariaeth ar gyfer diffyg wrth 
drosglwyddo pensiynau). Roedd y ddarpariaeth ar gyfer diffyg wrth drosglwyddo 
pensiynau’n fwy o lawer yn 2010-11 oherwydd symudiadau anffafriol mewn 
marchnadoedd stoc a oedd wedi gostwng y prisiadau o asedau a oedd yn cael eu dal 
gan y cynlluniau pensiwn. 

Roedd lleihad o £42.3 miliwn yng ngwerth eiddo a chyfarpar a gostyngiad o £3.3 
miliwn mewn taliadau a ailgodwyd o fewn yr adran wedi’u gwrthbwyso gan gynnydd o 
£51.6 miliwn ym mhrisiadau eiddo a chyfarpar yn 2010-11 o’i gymharu â £dim yn 
2011-12. 

Incwm 

Cyfanswm yr incwm gweithredu ar gyfer y flwyddyn oedd £594.6 miliwn (2010-11: 
£568.6 miliwn). Y brif elfen yn hyn oedd incwm o ffioedd am wasanaethau a 
ddarparwyd i ddefnyddwyr llysoedd sifil a thribiwnlysoedd o £479.6 miliwn (2010-11: 
£464.3 miliwn). Roedd y cynnydd a gofnodwyd yn yr incwm o ffioedd yn ganlyniad i 
gyflwyno Ffioedd Sifil ar ddechrau’r flwyddyn ariannol. Cafwyd cynnydd o tua £1 
miliwn yn y ffioedd a gofnodwyd hefyd o ganlyniad i gyflwyno ffioedd yn y Tribiwnlys 
Lloches a Mewnfudo. 

Os yw gwasanaeth yn codi ffioedd, rhaid iddo gytuno ar amcan ariannol â Thrysorlys 
EM; mae manylion y ffioedd a adenillwyd a’r targedau ar gyfer hynny yn nodyn 6 ar y 
Cyfrifon.  

Cyfalaf 

Mae gwerth asedau sydd wedi’u dal ar ffurf eiddo a chyfarpar ar 31 Mawrth 2012 yn 
£41 miliwn yn is nag ar 31 Mawrth 2011. Mae ychwanegiadau o £86 miliwn at eiddo 
ac asedau wedi’u gwrthbwyso gan symudiadau net o ganlyniad i warediadau o £37 
miliwn a thâl dibrisiant o £104 miliwn. 

Buddsoddodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM £86 miliwn mewn tir ac 
adeiladau yn ystod y flwyddyn. Roedd hyn yn cynnwys gwaith ar nifer mawr o 
brosiectau cyfalaf sylweddol fel Llys Ynadon Chelmsford a Colchester, Llys Ynadon 
Casnewydd a Llys Ynadon Canol Llundain. 

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM | 25 



 

Fel rhan o’r rhaglen gyfredol i resymoli llysoedd, clustnodwyd cyfanswm o 163 o 
adeiladau llys sydd heb eu defnyddio’n ddigonol i’w cau yn ystod y blynyddoedd 
nesaf. Gwerthwyd pum adeilad yn ystod y flwyddyn a thynnwyd un adeilad o’r 
adolygiad a’i ailddynodi’n adeilad llys hyfyw. Roedd 15 o adeiladau wedi’u dynodi’n 
asedau a oedd yn cael eu dal i’w gwerthu ar 31 Mawrth 2012. O ganlyniad i hyn, ar 
ddiwedd y flwyddyn, roedd 85 o adeiladau’n destun adolygiad o hyd. 

Roedd gostyngiad o £14 miliwn yn yr asedau anniriaethol, yn bennaf oherwydd y tâl 
blynyddol am amorteiddio o £14 miliwn. 

Pensiynau 

Mae gwybodaeth am y dull o drin costau a rhwymedigaethau pensiwn yn nodyn 1 ar 
y Cyfrifon, ac mae mwy o wybodaeth am bensiynau yn nodyn 4 ar y Cyfrifon ac yn yr 
Adroddiad am Gydnabyddiaeth Ariannol. 

Busnes hyfyw 

Bydd rhwymedigaethau’r Weinyddiaeth Cyfiawnder y cael eu hariannu yn y dyfodol 
drwy grantiau cyflenwi a roddir yn y dyfodol a thrwy ddefnyddio incwm a geir yn y 
dyfodol, y ddau i’w cymeradwyo’n flynyddol gan y Senedd. Nid oes rheswm dros 
gredu na chymeradwyir grantiau yn y dyfodol ac na fydd gweithgareddau 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cael eu hariannu mewn cyfnodau 
ariannol yn y dyfodol. Gan hynny, barnwyd ei bod yn briodol paratoi’r datganiadau 
ariannol hyn ar y sail ei fod yn fusnes hyfyw. 

Taliadau 

Polisi Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM oedd talu cyflenwyr o fewn pum 
niwrnod ar ôl cael anfoneb ddilys yn y cyfeiriad bilio cywir. 

Yn 2011-12, talwyd 86.6 y cant o anfonebau ar yr amodau hyn o’i gymharu â’r targed o 
80 y cant ar draws llywodraeth (2010-11: talodd Gwasanaeth Llysoedd EM ar 84.1 y 
cant o anfonebau a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd ar 82 y cant o anfonebau o fewn 10 
diwrnod ar ôl eu cael o’i gymharu â tharged o 80 y cant). 

Strwythur cyfalaf 

Roedd holl asedau net Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar ffurf ecwiti 
trethdalwyr, sef y Gronfa Gyffredinol a’r Cronfeydd Ailbrisio, sydd wedi’u disgrifio yn y 
Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti’r Trethdalwyr. 

Archwilydd 

Mae’r Cyfrifon, sef y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr, y Datganiad o’r Sefyllfa 
Ariannol, y Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti’r Trethdalwyr a’r Datganiad o Lifau 
Arian Parod wedi’u harchwilio gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar ran y 
Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol. Y tâl i’r archwilydd am archwilio Cyfrifon 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM am 2011-12 oedd  £0.5 miliwn (2010-
11: £0.5 miliwn). Ni chyflawnwyd gwaith nad oedd yn waith archwilio yn 2011-12 nac 
yn 2010-11.  

Data am Absenoldeb oherwydd Salwch 

Nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd ar gyfartaledd oherwydd salwch ymysg staff yng 
Ngwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM oedd 7.4 diwrnod o’i gymharu â 
tharged y Weinyddiaeth Cyfiawnder o 7.5 diwrnod. Mae lleihau absenoldeb 
oherwydd salwch yn flaenoriaeth o hyd yn y strategaeth gweithlu ac mae 
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Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi ymrwymo i ostwng absenoldeb 
oherwydd salwch ymhellach er mwyn cyflawni ein hymrwymiadau o dan Smarter 
Government. 

Ymgysylltu ac ymgynghori â’n gweithwyr 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn rhoi pwys mawr ar sicrhau bod 
ei weithwyr yn cymryd rhan i’r graddau mwyaf posibl wrth gyflawni ei nodau a’i 
amcanion. Anogir staff i gymryd rhan drwy’r broses rheoli llinell o ddydd i ddydd ac 
rydym yn ymgynghori â’r Undebau Llafur sydd â rhan yn y sefydliad ar bob lefel ac yn 
darparu gwybodaeth iddynt. Defnyddir amrywiaeth o gyfryngau i roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i staff am yr heriau y mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
yn eu hwynebu, gweledigaeth y Bwrdd ar gyfer yr asiantaeth a’r cynnydd yr ydym yn 
ei wneud. 

Cymerodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ran yn Arolwg Pobl y 
Gwasanaeth Sifil yn Hydref 2011 a sicrhau cyfradd ymateb well na honno ar gyfer y 
sefydliadau blaenorol gyda’i gilydd. Rhoddodd staff sgorau mwy niwtral am 
weledigaeth lefel uchel ac arweinyddiaeth, gan adlewyrchu’r ffaith bod y sefydliad yn 
newydd ar adeg yr arolwg, ac mai newydd ei benodi yr oedd yr arweinwyr a bod y 
sefydliad ar ganol ailstrwythuro. Er hynny, roedd Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM wedi cadw’r cryfderau yr oedd wedi’u hetifeddu o ran gwaith tîm, 
rheolaeth linell, adnoddau i wneud y gwaith a llwyth gwaith. Roedd rheolwyr ar bob 
lefel wedi cysylltu â staff ynghylch canlyniad yr arolwg ac ynghylch cynlluniau 
gweithredu i ymateb i’r canlyniadau. 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi ymrwymo i sicrhau ein bod 
yn rhoi ystyriaeth drylwyr i anghenion o ran amrywiaeth ymysg ein staff a phawb 
sydd â buddiant yn y gwasanaethau a ddarparwn. Rydym yn hyrwyddo diwylliant lle 
mae staff a defnyddwyr gwasanaethau’n cael eu parchu a’u trin yn deg. Rydym yn 
sicrhau ein bod yn effro i anghenion pobl sy’n agored i niwed neu sydd wedi’u 
hallgáu’n gymdeithasol.  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gweithio’n galed i sicrhau 
cydraddoldeb i staff a chwsmeriaid anabl. Mae gennym Bolisi Addasu Rhesymol sy’n 
galw am ddarparu cyngor, cymorth a chyfarwyddyd ynghylch yr addasiadau o bob 
math sydd ar gael i staff a chwsmeriaid anabl. Ceir canllawiau hefyd ynghylch 
cymorth i bobl anabl a darparu addasiadau rhesymol yn Llawlyfr Gallu Adrannol y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder. Mae’r Adran wedi’i hawdurdodi i ddefnyddio Cynllun y Tic 
Dwbl ac mae’n cymryd rhan yn y Cynllun Gwarantu Cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag 
anabledd. 

Yn sgîl gweithredu Deddf Cydraddoldeb 2010, a gyfunodd gyfraith cydraddoldeb a’i 
chryfhau, mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi adolygu a 
diweddaru ei ganllawiau a’i hyfforddiant mewnol i sicrhau bod pob un o’n staff yn 
deall sut i fodloni gofynion cyfreithiol y Ddeddf yn ei waith pob dydd ym mhob rhan 
o’n busnes. 

Mae’r ddyletswydd cydraddoldeb cyffredinol a gyflwynwyd yn Neddf Cydraddoldeb 
2010 yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff cyhoeddus ystyried anghenion pob unigolyn 
wrth lunio polisi a chyflenwi gwasanaethau mewn cysylltiad â’i weithwyr ei hun. Mae 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn dangos ei fod yn rhoi sylw dyladwy 
i’r ddyletswydd hon drwy ddefnydd cymesur o unrhyw ddull o asesu’r effaith ar 
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gydraddoldeb sy’n sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd gan y bobl briodol 
ar yr adeg briodol. 

Wrth roi sylw dyladwy i’r ddyletswydd cydraddoldeb, mae Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn arfer dull ‘cyffyrddiad ysgafn’ sy’n canolbwyntio ar sicrhau 
canlyniadau effeithiol a llai o fiwrocratiaeth ddiangen. Ar hyn o bryd rydym yn 
adolygu’r wybodaeth am gydraddoldeb yr ydym yn ei chasglu a’i chyhoeddi er mwyn 
helpu’r cyhoedd i ddeall beth rydym yn ei wneud ac i’n dal yn atebol. 

Y prif risgiau a ffactorau ansicr yn y busnes 

Roedd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn wynebu heriau a risgiau i’w 
allu i gyflawni ei amcanion busnes, yn enwedig mewn cysylltiad â’r newid sefydliadol 
a oedd yn angenrheidiol i integreiddio gweithrediadau llysoedd a thribiwnlysoedd. 
Mae gwybodaeth fanwl yn y Datganiad ar Lywodraethu am y strategaethau a 
fabwysiadwyd i ddelio â’r risgiau a gododd wrth integreiddio gweithrediadau’r 
llysoedd a thribiwnlysoedd. 

Mae risgiau a ffactorau ansicr ychwanegol yn codi o’r gofyniad i leihau costau 
gweithredu’n unol â chyfyngiadau ar gyllid ac o’r rhesymoli ar ystadau’r llysoedd er 
mwyn lleihau nifer y llysoedd sy’n cael eu tanddefnyddio. Mae strategaeth fanwl wedi 
bod ar waith drwy gydol y flwyddyn i reoli risg er mwyn sicrhau bod risgiau sefydliadol 
wedi’u rheoli’n effeithiol. 

 
Peter Handcock CBE 
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu  
2 Gorffennaf 2012 

28 | Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2011-12 



 

Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu 

O dan Adran 7(2) o Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, rhoddodd 
Trysorlys EM gyfarwyddyd i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i baratoi ar 
gyfer pob blwyddyn ariannol ddatganiad o gyfrifon (y Cyfrifon) ar y ffurf a’r sail sydd 
wedi’u nodi yn y Cyfarwyddyd Cyfrifon a roddodd Trysorlys EM ar 20 Rhagfyr 2011. 
Paratoir y Cyfrifon ar sail croniadau a rhaid iddynt roi darlun teg a chywir o sefyllfa’r 
Asiantaeth ac o’i hincwm a’i gwariant, ei henillion a cholledion cydnabyddedig a’r 
llifau arian parod ar gyfer y flwyddyn ariannol. 

Mae Prif Swyddog Cyfrifyddu’r Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi dynodi Prif Weithredwr 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn Swyddog Cyfrifyddu Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

Wrth baratoi Cyfrifon Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, mae’n ofynnol i’r 
Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio â gofynion Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y 
Llywodraeth ac yn benodol: 

 Cydymffurfio â’r Cyfarwyddyd Cyfrifon a roddodd Trysorlys EM, gan gynnwys y 
gofynion perthnasol o ran cyfrifyddu a datgelu, a chymhwyso polisïau cyfrifyddu 
addas yn gyson; 

 Gwneud asesiadau ac amcangyfrifon ar sail resymol; 

 Datgan a ddilynwyd safonau cyfrifyddu cymwysadwy sydd wedi’u nodi yn 
Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth a datgelu ac egluro unrhyw 
wyriadau perthnasol yn y Cyfrifon; 

 Paratoi’r Cyfrifon ar sail busnes hyfyw; 

 Sicrhau, hyd eithaf gwybodaeth y Swyddog Cyfrifyddu, nad oes unrhyw 
wybodaeth archwilio berthnasol nad yw archwilwyr yr endid yn ymwybodol 
ohoni. Bydd y Swyddog Cyfrifyddu wedi cymryd pob cam dyladwy i gael 
gwybod am unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol a chadarnhau bod 
archwilwyr Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn ymwybodol o’r 
wybodaeth honno. 

Mae cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu, gan gynnwys cyfrifoldeb dros briodoldeb a 
rheoleidd-dra’r cyllid cyhoeddus y mae’r Swyddog Cyfrifyddu’n atebol drosto, dros 
gadw cofnodion priodol ac am ddiogelu asedau Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM ac am baratoi Cyfrifon Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM, wedi’u nodi yn y Memorandwm i Swyddogion Cyfrifyddu a roddwyd gan 
Drysorlys EM ac a gyhoeddwyd yn Managing Public Money. 

 
Peter Handcock CBE 
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu 
2 Gorffennaf 2012 
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Datganiad ar Lywodraethu 2011-12 
 

1 Cyflwyniad 

Mae’r Datganiad ar Lywodraethu hwn wedi’i ddarparu yn rhinwedd fy rôl yn Swyddog 
Cyfrifyddu i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Hwn yw’r datganiad cyntaf 
am Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM gan ei fod yn sefydliad newydd ac yn 
ganlyniad i integreiddio sefydliadau blaenorol Gwasanaeth Llysoedd EM a’r 
Gwasanaeth Tribiwnlysoedd a oedd yn weithredol o 1 Ebrill 2011. Mae Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn asiantaeth i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder a’i brif 
nod yw rhedeg system llysoedd a thribiwnlysoedd effeithlon ac effeithiol sy’n rhoi 
modd i gynnal rheolaeth y gyfraith ac yn rhoi mynediad at gyfiawnder i bawb.  

Fel Swyddog Cyfrifyddu rwyf wedi sefydlu fframwaith llywodraethu a strwythur rheoli 
i’r sefydliad newydd i’m helpu i reoli ein risgiau allweddol. Rwyf wedi fy modloni bod y 
systemau a phrosesau angenrheidiol ar waith gennyf i gynnal system rheoli mewnol 
effeithiol sy’n cyfrannu at gyflawni polisïau, nodau ac amcanion gan ddiogelu’r cyllid 
ac asedau cyhoeddus yr wyf yn bersonol atebol drostynt. 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gweithredu’n unol â’r Ddogfen 
Fframwaith a gyhoeddwyd ar ei gyfer sy’n disgrifio sail y bartneriaeth weithredol 
rhwng yr Arglwydd Ganghellor (yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder) a’r 
Arglwydd Brif Ustus. Fel Prif Weithredwr rwyf yn atebol i’r ddau am weinyddiaeth a 
gweithrediadau’r asiantaeth o ddydd i ddydd ac am arweinyddiaeth ei staff. Fel Prif 
Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu rwyf hefyd yn atebol i Ysgrifennydd Parhaol y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder ac yn y pen draw i’r Senedd. 

Mae’r flwyddyn adrodd hon wedi bod yn her fawr i mi ac i’r sefydliad ym mlwyddyn 
gyntaf ei weithrediadau. Mae’r Asiantaeth wedi mynd drwy gyfnod o newid ac 
ailstrwythuro sylweddol. Y flaenoriaeth i mi ac i’r Uwch Dîm Rheoli oedd cynnal a 
hybu gweithrediadau yn y rheng flaen ar yr un pryd â sefydlu strwythurau newydd 
symlach ar gyfer rheoli a llywodraethu swyddogaethau cymorth yn y pencadlys ac yn 
y rhanbarthau.  

Cyflwynwyd y newidiadau’n gyflym drwy eu sbarduno a’u harwain gennyf fi a’r Uwch 
Dîm Rheoli. Mae’r broses o gyflwyno strwythur sefydliadol newydd, sy’n dal i fynd 
ymlaen, wedi’i rheoli drwy Raglen Gyflawni fanwl ac yn unol â Fframwaith Rheoli 
Newid Sefydliadol y Weinyddiaeth Cyfiawnder sy’n pennu gweithdrefnau i reoli newid 
sefydliadol mewn modd sensitif, cyson a theg ac yn unol â gofynion statudol a’r 
arferion gorau.  

Wrth gyflawni newid mor sylfaenol, sydd wedi’i ddisgrifio uchod, cododd risgiau 
sylweddol mewn cysylltiad â pherfformiad, yr effaith ar staff a pharhau â rheoli a 
llywodraethu effeithiol. Mae’r trefniadau ar gyfer rheoli’r risgiau hyn a’u canlyniadau 
wedi’u cofnodi ym mhob rhan o’r datganiad hwn. Er gwaethaf y risgiau hyn, rwyf yn 
falch o ddweud bod y sefydliad wedi cynnal ei berfformiad mewn meysydd allweddol 
gan gyflawni newidiadau sylweddol yr un pryd. Mae data am berfformiad yn adran 4 
o’r Adroddiad Blynyddol.  

Yng ngweddill y datganiad hwn mae disgrifiad manylach o’r strwythur llywodraethu a 
ddatblygwyd yn ogystal â gwybodaeth am nifer o risgiau arwyddocaol eraill y mae’r 
sefydliad wedi’u hwynebu yn ystod y flwyddyn hon. Mae rhai materion wedi codi 
hefyd ynghylch rheoli y credaf eu bod wedi cael effaith arwyddocaol ar y sefydliad ac 
mae’r rhain wedi’u cofnodi ym mhob rhan o’r datganiad, gan gynnwys y camau a 
gymerwyd i ddelio ag effaith y materion hynny.  
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2 Fframwaith Llywodraethu a Strwythur Rheoli 

Mae agweddau arwyddocaol ar y fframwaith a’r strwythur rheoli wedi’u disgrifio isod. 
Er mwyn sicrhau eu bod yn effeithiol, cynhaliwyd hunanasesiadau ‘cyffyrddiad 
ysgafn’ yn ystod Chwefror a Mawrth 2012 i fesur eu heffeithiolrwydd dros y 11 mis 
cyntaf. Cynhelir adolygiad mwy trylwyr ar gyfer 2012-13 wedi i’r Bwrdd a’i is-
bwyllgorau fod yn weithredol am gyfnod hwy. 

Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM – mae’r Bwrdd yn cyflawni 
rôl hanfodol o ran ffurfio a chyfarwyddo’r sefydliad gan sicrhau ein bod yn gallu 
cyflenwi gwasanaethau costeffeithiol o ansawdd uchel i ddefnyddwyr llysoedd a 
thribiwnlysoedd. Mae’n rhoi arweiniad ar gyfeiriad cyffredinol y sefydliad wrth 
gyflawni nodau ac amcanion y mae’r Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus 
wedi cytuno arnynt. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am Lywodraethu Corfforaethol yng 
Ngwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gyffredinol. 

Mae’r Bwrdd yn gweithredu o fewn cwmpas y Ddogfen Fframwaith a’r Cylch Gwaith y 
cytunwyd arno. Mae’r ddwy ddogfen hyn wedi’u cyhoeddi ar fewnrwyd y sefydliad. 

Cynhaliodd Cadeirydd y Bwrdd drafodaeth gychwynnol ar effeithiolrwydd y Bwrdd yn 
ei gyfarfod yn Rhagfyr 2011. Ar ôl hyn cafwyd cais gan y Cadeirydd i aelodau’r 
Bwrdd gwblhau ‘Holiadur Gwerthuso Bwrdd’ y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn 
Chwefror 2012. Cafwyd crynodeb o’r canlyniadau mewn adroddiad a oedd yn pennu 
camau gweithredu allweddol ar gyfer 2012-13. Y camau gweithredu allweddol a 
nodwyd oedd: 

 Bod y Bwrdd yn pennu ffordd effeithiol iddo gael y wybodaeth ddiweddaraf am 
ganlyniadau cyfarfodydd â Gweinidogion a rhanddeiliaid allweddol eraill; 

 Y dylid datblygu ‘strategaeth cynnwys rhanddeiliaid’;  

 Y dylai’r Bwrdd gael adroddiadau manylach pellach gan yr Is-bwyllgor Newid a 
Moderneiddio am yr holl raglenni a phrosiectau gan gynnwys dadansoddiad o’r 
buddion a wireddwyd a phwyntiau allweddol o adolygiadau ôl-werthuso;  

 Bod y Bwrdd yn cymhwyso trefniadau llywodraethu’n barhaus at y gwaith o 
gyflenwi gwasanaethau lle mae atebolrwydd a gwariant wedi’u datganoli i 
sefydliadau sy’n bartneriaid i ni, fel TG; 

 Bod gwybodaeth ariannol fanylach i’w darparu i’r Bwrdd fel y bydd yn sicr o 
faint y cyllid sydd ar gael i gyflawni’r amcanion yng Nghynllun Busnes 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM; 

 Bod Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd yn adolygu’r broses o sefydlu a datblygu 
aelodau o’r Bwrdd ac yn nodi unrhyw gyfleoedd pellach ar gyfer dysgu a 
datblygu. 

Un thema benodol a welwyd yn yr ymatebion oedd y farn bod Gwasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM yn llai na 12 mis oed a bod aelodau’n ei chael yn anodd 
gwerthuso’r Bwrdd mor fuan ar ôl ei sefydlu. Fodd bynnag, mae’r Cadeirydd wedi 
ymrwymo i sicrhau y bydd gwerthusiad annibynnol o effeithiolrwydd y Bwrdd yn cael 
ei gynnal ar ddiwedd 2012–13. 

Mae tri Is-bwyllgor ffurfiol i’r Bwrdd sef: 

Y Pwyllgor Archwilio – mae’r Pwyllgor Archwilio yn gorff cynghori sy’n cynorthwyo’r 
Prif Weithredwr, yn rhinwedd ei rôl yn Swyddog Cyfrifyddu, a’r Bwrdd mewn 
cysylltiad â’i gyfrifoldebau dros reoli risg, rheoli a llywodraethu. Mae’r Pwyllgor yn 
adolygu cwmpas y sicrwydd a roddir gan archwilwyr mewnol ac allanol a rheolwyr 
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gweithredol a sicrwydd o ffynonellau eraill, ac yn asesu uniondeb y sicrwydd hwnnw 
a’r graddau y gellir dibynnu arno. Mae Cadeirydd y Pwyllgor yn darparu adroddiad i’r 
Bwrdd sy’n tynnu sylw at faterion ac yn ymhelaethu arnynt ar ôl pob cyfarfod 
chwarterol. 

Er mwyn adolygu effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio, gofynnodd y Cadeirydd i 
aelodau lenwi rhestr wirio’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar gyfer hunanasesu 
gan bwyllgorau archwilio ym Mawrth 2012. Rhoddwyd crynodeb o’r canlyniadau 
mewn adroddiad lle y pennwyd camau gweithredu allweddol ar gyfer 2012-13. Y 
camau gweithredu allweddol a gododd oedd: 

 Y bydd y Pwyllgor Archwilio’n parhau i gysylltu ag Archwilwyr Mewnol i sicrhau 
bod gweithgareddau archwilio’n cael eu cyflawni’n effeithiol; 

 Y bydd Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd yn adolygu datblygiad parhaus aelodau’r 
Pwyllgor Archwilio i sicrhau bod aelodau’n teimlo eu bod yn meddu ar y sgiliau 
arbenigol y mae eu hangen i fod yn Bwyllgor effeithiol; 

 Y bydd y Pwyllgor Archwilio yn sicrhau gwerthusiad annibynnol o’i 
effeithiolrwydd yn 2012-13. Bydd y Cadeirydd yn ystyried gofyn am fewnbwn 
gan Archwilwyr Mewnol neu Archwilwyr Allanol. 

Yr Is-bwyllgor Newid a Moderneiddio – y Pwyllgor sydd â chyfrifoldeb cyffredinol 
dros ddatblygu a hyrwyddo newid er mwyn cyflawni amcanion strategol ar gyfer y 
sefydliad ar ran y Bwrdd, helpu’r Bwrdd i gyflawni strategaeth a pholisïau’r asiantaeth 
a chyflenwi ei gwasanaethau. Sefydlwyd y Pwyllgor ym mis Gorffennaf 2011. 

Cynhaliodd Cadeirydd y Pwyllgor drafodaeth gychwynnol ar ei effeithiolrwydd yn ei 
gyfarfod yn Chwefror 2012. O ganlyniad i hyn roedd trafodaeth helaeth ar 
effeithiolrwydd wedi’i chynnwys yn agenda’r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Mawrth 
2012. Yn sgîl y drafodaeth lluniwyd adroddiad a oedd yn nodi nifer o gamau 
gweithredu allweddol ar gyfer 2012-13. Y camau gweithredu allweddol a gododd 
oedd: 

 Y bydd Ysgrifenyddiaeth yr Is-bwyllgor a Rheolwyr Swyddfeydd y Portffolio yn 
ystyried ac yn cychwyn gweithgareddau i hybu ymwybyddiaeth o bwrpas a rôl y 
Pwyllgor; 

 Y bydd Rheolwyr Swyddfeydd y Portffolio yn hybu ymwybyddiaeth o’r prosesau 
presennol ar gyfer llunio adroddiadau i’r Is-bwyllgor ac yn parhau i sefydlu 
llwybrau adrodd hollol ffurfiol i sicrhau y bydd prosesau llywodraethu’n cael eu 
dilyn; 

 Y bydd adroddiadau ariannol misol y Portffolio’n cael eu hategu gan 
adroddiadau misol am wariant gwirioneddol o’i gymharu â gwariant arfaethedig 
gan ailddyrannu cyllidebau os bydd angen; 

 Rhoi mwy o sylw i wireddu manteision er mwyn deall y sefyllfa bresennol o ran 
gwireddu manteision a sut mae newidiadau yng nghynlluniau prosiectau’n 
effeithio ar y gallu cyffredinol i wireddu’r manteision; 

 Y bydd Cynllun Prosiect Portffolio ar gyfer 2012–13 yn cael ei ddatblygu i 
sicrhau bod pob gweithgarwch newid yn dod drwy’r Is-bwyllgor. Bydd y Cynllun 
Prosiect Portffolio yn creu cysylltiadau ym mhob rhan o’r portffolio a’r busnes 
ehangach ac yn rhoi modd i flaenoriaethu prosiectau ac adnoddau. 

Ymrwymodd y Cadeirydd i adolygu effeithiolrwydd yn barhaus ac ystyried cynnal 
gwerthusiad pellach o effeithiolrwydd yr Is-bwyllgor ar ddiwedd 2012–13. 
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Y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch – mae’r Pwyllgor yn gorff cynghori sy’n helpu’r Prif 
Weithredwr yn rhinwedd ei swydd yn Swyddog Cyfrifyddu a’r Bwrdd i gyflawni eu 
cyfrifoldebau dros reoli risg a sefydlu rheolaeth effeithiol ar gyfer Iechyd a Diogelwch. 
Mae’r Pwyllgor yn hyrwyddo iechyd a diogelwch ym mhob rhan o’r sefydliad ac yn 
sicrhau ein bod yn cyrraedd safonau y cytunwyd arnynt gan gynnwys 
rhwymedigaethau cyfreithiol.  

Cynhaliodd Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch adolygiad o’i effeithiolrwydd yn 
y cyfarfod ym Mawrth 2012. Ystyriodd aelodau’r Pwyllgor set o gwestiynau a oedd 
wedi’i darparu gan y Cadeirydd i hybu trafodaeth ar effeithiolrwydd y Pwyllgor. Ni 
phennwyd unrhyw gamau gweithredu a daethpwyd i’r casgliad bod yr holl aelodau a 
oedd yn bresennol yn fodlon ar effeithiolrwydd y Pwyllgor. Rhoddodd y Cadeirydd 
ymrwymiad yn y cyfarfod y bydd perfformiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch yn cael 
ei ystyried a’i adolygu drwy gydol 2012–13 i sicrhau ei fod yn parhau’n effeithiol. 

Mae’r holl fanylion am aelodaeth a chofnodion presenoldeb y Bwrdd a’i Is-bwyllgorau 
yn nhablau un i bedwar yn y tablau sydd wedi’u hatodi. 

Mae’r canlynol yn rhan o strwythur rheoli ehangach Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM: 

Uwch Dîm Rheoli (UDRh) Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM – y Prif 
Weithredwr a’i Gyfarwyddwyr arweiniol ar yr holl swyddogaethau yw’r UDRh. Mae’r 
tîm yn cwrdd bob pythefnos i adolygu perfformiad ym mhob rhan o’r sefydliad ac i 
ddelio â phob busnes arall sy’n codi. Yn ogystal â hyn, bydd y cyfarfod yn cael ei 
ymestyn unwaith y mis i gynnwys y Cyfarwyddwyr Cyflawni rhanbarthol, er mwyn 
trafod gweithgarwch busnes arferol y rhanbarthau. Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol hefyd 
am adolygu’r gofrestr risgiau gorfforaethol bob yn ail fis.  

Gweithgor Llywodraethu – er nad yw’n gorff sy’n rhan o’r fframwaith llywodraethu ei 
hun, sefydlwyd y Gweithgor Llywodraethu yn ystod y flwyddyn i’m helpu i ddatblygu’r 
fframwaith ar gyfer y sefydliad newydd. Prif nod y grŵp yw sicrhau bod trefniadau 
priodol a chymesur wedi’u datblygu ar gyfer llywodraethu, a’u bod yn cael eu gwella 
fel y bo’n briodol i ategu’r strwythur llywodraethu symlach newydd.  

Mae’r Gweithgor Llywodraethu yn gyfrifol am gomisiynu adolygiadau a chymeradwyo 
pob newid o bwys yn fframwaith llywodraethu’r sefydliad. Rhaid i benderfyniadau a 
chasgliadau’r Gweithgor Llywodraethu gael eu cadarnhau gan yr UDRh i sicrhau her 
a goruchwyliaeth effeithiol wrth ddatblygu’r trefniadau. 

Cadeirydd y Gweithgor yw’r Cyfarwyddwr Cyflawni dros Lundain ac mae aelodau 
eraill yn cynrychioli arweinwyr ar bolisi awdurdodaethau, y Cyfarwyddwr Cyllid a 
Llywodraethu, yr Archwilwyr Mewnol, Pennaeth Llywodraethu a chynrychiolwyr 
gweithrediadau rheng flaen, a thri Rheolwr Clwstwr llysoedd a thribiwnlysoedd. Mae 
aelod anweithredol o’r Pwyllgor Archwilio wedi ymuno â’r gweithgor yn ddiweddar 
hefyd er mwyn darparu dolen adborth a her allweddol i’r Pwyllgor Archwilio.  

Llywodraethu Corfforaethol yn Adrannau Llywodraeth Ganolog – Cod Arfer Da  

Yn ystod y flwyddyn adrodd hon cyhoeddwyd “Corporate Governance in Central 
Government Departments - Code of Good Practice” drwy Drysorlys EM. Mae’r cod yn 
gymwys i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn uniongyrchol. Mae Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM wedi mabwysiadu’r prif egwyddorion yn arfer da lle’r oedd yn 
briodol. Mae adolygiad o’r cod wedi dangos ein bod yn cydymffurfio â’r prif 
egwyddorion, heblaw am y gofyniad am Bwyllgor Enwebu. Mae prif swyddogaethau’r 
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Pwyllgor hwn yn cael eu cyflawni drwy Bwyllgor Gweithlu’r Weinyddiaeth Cyfiawnder a 
hefyd o fewn cylch gwaith Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM sy’n 
gyfrifol am gymeradwyo’r fframwaith a rheolaethau ar gyfer llywodraethu corfforaethol. 
Oherwydd hyn nid wyf yn credu bod angen sefydlu Pwyllgor ar wahân o fewn y 
strwythur sefydliadol. 

3 Rheoli Risg 

Mae systemau Rheoli Risg ar waith i bennu, asesu a blaenoriaethu risg yn effeithlon 
ac yn effeithiol, ac i sicrhau bod risg yn cael ei reoli ar lefel dderbyniol.  

Roedd fframwaith rheoli risg ar waith gan y sefydliad drwy gydol y flwyddyn i bennu, 
monitro, rheoli ac adrodd ar y risgiau neu fygythiadau a allai ei atal rhag cyflawni ei 
amcanion. Mae’r polisi risg, sy’n cwmpasu’r Rhanbarthau, y Cyfarwyddiaethau a’r 
Gorfforaeth, wedi’i seilio ar y trefniadau a ddefnyddiwyd yn llwyddiannus yng 
Ngwasanaeth Llysoedd EM a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd cynt a’r rheini sydd ar 
waith yn y Weinyddiaeth ar lefel gorfforaethol. 

Un newid allweddol yn y strwythur sefydliadol newydd yw penodi Rheolwyr Clystyrau. 
Maent yn gyfrifol am arweinyddiaeth a rheolaeth er mwyn cyflawni amcanion 
gweithredol a thargedau mewn clwstwr o lysoedd a thribiwnlysoedd. Mae Rheolwyr 
Clystyrau yn adrodd i Gyfarwyddwyr Cyflawni Rhanbarthol. Mae’r Rheolwyr Clystyrau 
yn cynnal rheolaethau risg effeithiol ar lefel y clwstwr a gaiff eu cynnwys mewn 
cofrestrau risg rhanbarthol ar gyfer y Cyfarwyddwr Cyflawni. Yn sgîl y treialu 
llwyddiannus ar ddulliau adrodd newydd i symleiddio’r broses o weinyddu risgiau ar 
lefel y clwstwr, bydd offeryn adrodd newydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer yr holl 
Reolwyr Clystyrau yn 2012-13.  

Mae proses ar gael i godi risgiau ar lefel uwch yng Nghofrestr Risgiau Gorfforaethol y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder os yw risgiau’n torri terfyn goddefiant y sefydliad. Darperir 
copïau o’r Gofrestr Risgiau Gorfforaethol i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn rheolaidd. 

Yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn adrodd, cymerodd yr UDRh a’r Cyfarwyddwyr 
Cyflawni Rhanbarthol ran mewn gweithdy risgiau i bennu’r risgiau corfforaethol 
strategol allweddol a allai atal y sefydliad rhag cyflawni ei amcanion yn ei flwyddyn 
gyntaf o weithredu. O ganlyniad i hyn, lluniwyd y Gofrestr Risgiau Gorfforaethol sy’n 
eiddo i’r UDRh ac yn cael ei chynnal ganddo. Parhaodd yr UDRh i adolygu’r gofrestr 
risgiau bob yn ail fis o leiaf ac, yn unol â’r polisi, mae wedi’i chyflwyno i’r Bwrdd bob 
chwe mis.  

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi canolbwyntio ar y risgiau sy’n deillio o raddau’r 
ailstrwythuro sefydliadol. Rhai o’r risgiau allweddol oedd materion sy’n ymwneud â’r 
gweithlu a’r effaith ar y gallu i gyflawni busnes fel arfer, o ganlyniad yn bennaf i’r 
trefniadau pontio ar gyfer staff o dan gynlluniau Ymadael Cynnar Gwirfoddol a 
phenodi staff i swyddi newydd, colli staff profiadol, oedi wrth recriwtio i swyddi a 
phryder ynghylch ymgysylltu â staff.  

Rwyf yn falch o ddweud bod y materion hyn wedi’u rheoli a’u lliniaru’n effeithiol drwy 
gymryd camau a oedd yn cynnwys cyfathrebu clir a phwrpasol, ymweliadau gan yr 
UDRh i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i staff, a gwneud y Cyfarwyddwr Adnoddau 
Dynol yn Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer y Prosiect Gweithredu fel ei fod yn 
goruchwylio adnoddau dynol ar bob cam. Mae’r gwaith hwn yn parhau wrth i’r 
ailstrwythuro o fewn y sefydliad fynd yn ei flaen. 

Un o’r risgiau allweddol eraill oedd yr effeithiau posibl ar berfformiad oherwydd yr 
ailstrwythuro sy’n mynd ymlaen. Mae’r risg hwn wedi’i reoli i’r graddau bod lefel y 

34 | Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2011-12 



 

perfformiad nid yn unig wedi’i chynnal ond bod y sefydliad wedi cofnodi ei 
berfformiad gorau erioed. Cyflawnwyd hyn drwy drefniadau monitro parhaus, a oedd 
yn cynnwys cynnal cyfarfod misol ar berfformiad gan uwch reolwyr i gael trafodaeth 
agored ar faterion a oedd yn peri pryder a chytuno ar gamau lliniaru yn ôl yr angen i 
gynnal lefel y perfformiad. 

Mae pwysau ariannol wedi’u rheoli’n briodol hefyd i sicrhau bod amcanion wedi’u 
cyflawni o fewn y terfynau ariannol y cytunwyd arnynt. Cyflawnwyd hyn drwy reolaeth 
ariannol gadarn ym mhob rhan o’r sefydliad a chydweithredu effeithiol â swyddogion 
cyllid proffesiynol yn adran Cyllid Corfforaethol y Weinyddiaeth Cyfiawnder. 

Mae’r risg mwyaf arwyddocaol a pharhaus yn ymwneud â digonolrwydd a 
hyblygrwydd y seilwaith TGCh wrth helpu’r sefydliad i gyflawni ei amcanion. Rheolir y 
risg hwn drwy gydweithio â Chyfarwyddwr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu’r 
Weinyddiaeth Cyfiawnder ac mae cynlluniau wedi’u gwneud i liniaru effeithiau i’r 
graddau mwyaf posibl o fewn y cyfyngiadau ariannol presennol.  

Rheoli Risgiau sy’n Codi yn ystod y Flwyddyn 

Yn ystod y flwyddyn hon mae nifer o risgiau wedi codi sydd wedi’i gwneud yn ofynnol 
i’r sefydliad wneud trefniadau wrth gefn i reoli effeithiau’r risgiau. Mae’r rhain wedi’u 
nodi isod ac maent yn cynnwys trefniadau lliniaru a threfniadau wrth gefn. 

 Cynlluniau Parhad Busnes – Aflonyddwch Sifil Haf 2011 

Roedd yn rhaid i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ymateb yn syth ac yn 
weladwy i’r aflonyddwch cyhoeddus ledled Lloegr yn Awst 2011 er mwyn atal anhrefn 
bellach a rhoi tawelwch meddwl i’r cyhoedd. Roedd cynlluniau wrth gefn yn sicrhau 
bod llysoedd yn gallu delio’n gyflym â’r cynnydd sydyn yn y niferoedd a oedd wedi’u 
dwyn o flaen y llysoedd a chyfrannodd y sefydliad hwn yn llawn at yr ymateb cydlynol 
a welwyd yn y System Cyfiawnder Troseddol (SCT) ehangach. 

Gwnaethom adolygu’r sefyllfa ar unwaith mewn partneriaeth ag uwch farnwyr ac 
asiantaethau eraill y SCT yng nghyd-destun yr ymatebion presennol ar gyfer parhad 
busnes. Cytunwyd ar fframwaith i sicrhau ymateb cymesur gan y llysoedd gan gyd-
drefnu penderfyniadau drwy strwythur gorchymyn strategol y SCT a’r uwch farnwyr. 
O ganlyniad i hyn gwnaethpwyd trefniadau i agor llysoedd dros nos neu’n hwyr y nos 
i sicrhau na fyddai celloedd yr heddlu’n orlawn ac i wrando achosion yn 
gyflym. Roedd hyn yn gymorth hefyd i sicrhau llinellau cyfathrebu clir ac yn ategu 
trefniadau lleol i reoli llwythi achosion yn effeithiol, er enghraifft, drwy drefnu i ddau 
Lys y Goron penodedig yn Llundain wrando achosion. Oherwydd hyn penderfynwyd 
nifer mawr o achosion yn gyflym o fewn cyfnod byr iawn. 

Roedd yr ymateb cyffredinol gan y sefydliad i’r sefyllfa annisgwyl ac anarferol hon yn 
rhagorol ac yn eithriadol ac roedd nifer mawr o reolwyr staff ac ynadon a barnwyr 
wedi ymateb y tu hwnt i alwad dyletswydd wrth ddelio â’r sefyllfa hon.  

Rydym yn parhau i gydweithio’n agos â’r Weinyddiaeth Cyfiawnder a’n partneriaid yn 
y SCT i sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd wedi’u cynnwys mewn cynlluniau parhad 
busnes yn y dyfodol.  

 Contract Gwasanaethau Iaith 

Daeth y Contract Gwasanaethau Iaith o dan y Cytundeb Fframwaith ag Applied 
Language Solutions i rym ar 31 Hydref 2011. Ar ôl treialu’r gwasanaeth yn 
llwyddiannus yng Ngogledd-orllewin Lloegr, fe’i cyflwynwyd ym mhob rhan o’r 
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Weinyddiaeth Cyfiawnder ar 30 Ionawr 2012 er mwyn darparu gwasanaethau 
cyfieithu, gan gynnwys rhai mewn llysoedd a thribiwnlysoedd.  

Cafwyd nifer annerbyniol o broblemau yn y pythefnos cyntaf ar ôl dechrau 
gweithredu’r contract yn llawn ar 30 Ionawr 2012. Drwy gadw golwg manwl ar y 
broses o gyflwyno’r gwasanaeth cyfieithu newydd yn genedlaethol, sicrhawyd bod 
cynllun gweithredu ar waith i ddelio â’r problemau o fewn pythefnos ar ôl ei gychwyn 
yn genedlaethol. Roedd y cynllun hwn yn cynnwys darparu staff ychwanegol i ddelio 
ag archebion, recriwtio rhagor o gyfieithwyr ar gyfer ieithoedd allweddol a gwella’r 
prosesau ar gyfer delio â galwadau, cwynion a thaliadau. Rydym wedi gweld 
gwelliant sylweddol yn y gwasanaeth ac rydym yn parhau i fonitro’r system yn 
ddyddiol i sicrhau ei bod yn dal i wella.  

Rydym wedi ymrwymo o hyd i sicrhau bod hawliau ac anghenion y rheini sydd ag 
angen cyfieithwyr yn cael eu diogelu yn ogystal â sicrhau gwerth am arian i 
drethdalwyr ym mhob rhan o’r system gyfiawnder. 

 Gorchmynion Cyrffyw a Thagio  

Mae un rhanbarth wedi adrodd bod gwendid o ran cydymffurfio â’r broses ar gyfer 
hysbysu’r awdurdodau angenrheidiol am orchmynion cyrffyw a thagio. O ganlyniad i 
hyn, roedd un diffynnydd heb gael ei dagio neu ei roi o dan gyrffyw ac wedi mynd 
ymlaen i gyflawni trosedd difrifol pellach. Rhoddwyd trefniadau ar waith ar frys drwy 
Reolwyr y Clystyrau a Chlercod Ynadon i sicrhau bod trefniadau’n gweithio’n 
effeithiol mewn mannau eraill. Cymerwyd camau i hybu ymwybyddiaeth o’r 
canllawiau ymysg staff priodol mewn briffiadau i dimau.  

 Cynllun Bancio’r Llywodraeth (GBS) 

Drwy gyflwyno Cynllun Bancio’r Llywodraeth mae Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM wedi gwella rheolaethau ar gyfer cofnodi a chysoni trafodion 
ariannol yn Llysoedd y Goron a’r llysoedd sirol. Fodd bynnag, dangosodd adborth 
gan archwilwyr allanol ac Archwiliad Mewnol o’r system ar ôl hynny fod cyfleoedd i 
wella’r broses gysoni a thynhau rheolaeth ymhellach drwy roi gwell cyfarwyddyd a 
hyfforddiant i staff. Cafwyd dadansoddiad o anghenion hyfforddi a bydd llysoedd yn 
cael hyfforddiant pellach er mwyn canfod maint unrhyw broblemau a sicrhau cysoni 
priodol â ffurflenni mewnol. 

Risgiau i Iechyd a Diogelwch Personol a Diogelwch Eiddo (IDPDE) 

Mae’r rheolaeth ar y risgiau hyn yn cael ei harwain gan dîm penodedig o weithwyr 
IDPDE proffesiynol. Ar ôl integreiddio’r ddwy asiantaeth flaenorol, gwnaeth y tîm 
IDPDE asesiad o’r prosesau sydd ar waith i reoli diogelwch personol a diogelwch 
eiddo a rhoddwyd sgôr melyn/coch. Cadarnhawyd y sgôr hon drwy adolygiad a 
gynhaliwyd wedyn gan archwilwyr mewnol. Mae hyn yn dangos bod gwendidau 
mewn rheolaethau sy’n galw am sylw’n ddioed. Mae’r materion sy’n peri pryder yn 
ymwneud yn bennaf â phwyntiau ailstrwythuro yn y cyfnod pontio a diffyg eglurder 
ynghylch rolau a chyfrifoldebau newydd a diffyg cyswllt i ryw raddau rhwng systemau 
sicrwydd a etifeddwyd o’r ddwy asiantaeth flaenorol. Tynnwyd y materion hyn i sylw’r 
Pwyllgor Archwilio ac mae gwaith brys i sefydlu rolau newydd a llwyr integreiddio’r 
prosesau sicrwydd bron â chael ei gwblhau.  

Rhoddwyd dau Hysbysiad Gwella i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM y 
flwyddyn ddiwethaf gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch mewn 
cysylltiad â methiant gan ei bersonél Ystadau i reoli asbestos ar ei safleoedd yn 
ddigonol. Cyfarfu aelodau o Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM sy’n gyfrifol 
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am ddiogelwch personol a diogelwch eiddo â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch a’i hysbysu am y camau a gymerwyd i sicrhau na fydd methiannau tebyg 
yn digwydd eto. O ganlyniad i hyn, mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
yn ystyried ein bod wedi cydymffurfio â’r Hysbysiadau Gwella.  

Darperir gwasanaethau ystadau ehangach i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM drwy Gyfarwyddiaeth Ystadau y Weinyddiaeth Cyfiawnder. Rydym yn aros am 
gadarnhad gan adran Gorfforaethol y Weinyddiaeth Cyfiawnder fod y Gyfarwyddiaeth 
Ystadau wedi cymryd yr holl gamau sy’n ofynnol yn yr Hysbysiadau Gwella.  

Mae tîm IDPDE Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gweithio’n galed i 
ddelio â materion a godwyd mewn hunanasesiadau lleol o ddiogelwch personol a 
diogelwch eiddo a thrwy dimau rheoli rhanbarthol. Mae ffrydiau gwaith allweddol 
wedi’u sefydlu a bydd hyn yn cynnwys ail-lansio’r polisi IDPDE cyn dechrau’r 
flwyddyn ariannol newydd ar ôl ei adolygu’n llawn a’i symleiddio. Yn ogystal â hyn, 
cynhelir archwiliadau gan roi blaenoriaeth i’r safleoedd hynny lle mae’r trefniadau 
presennol yn cael eu hystyried yn wannach. Bydd rhaglen newydd o archwiliadau 
rhanbarthol a byddwn yn cydweithio â’n darparwyr allanol i sicrhau bod y contract 
Rheoli Cyfleusterau Cyflawn yn gyson â’n prosesau IDPDE.  

Bydd y Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch yn cael eu hysbysu am y 
cynnydd yn rheolaidd. 

Sicrhau Gwybodaeth 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi ymrwymo i sicrhau bod 
data’r cyhoedd wedi’u diogelu’n briodol ac mae gwaith yn mynd ymlaen yn y 
meysydd hyn i sicrhau bod yr asiantaeth yn cyflawni ei rhwymedigaethau i’r cyhoedd. 
Mae’r sefydliad wedi rhoi trefniadau ar waith i sicrhau gwybodaeth. Mae’r Tîm 
Sicrhau Gwybodaeth yn arwain ac yn cyfarwyddo ym maes Sicrhau Gwybodaeth er 
mwyn sicrhau cydymffurfio â safonau gorfodol llywodraeth sydd wedi’u nodi yn y 
Fframwaith Polisi Diogelwch. Mae gwaith wedi mynd ymlaen yn ystod y flwyddyn hon 
i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r gofynion hyn.  

Rhai o’r rheolaethau allweddol yr ydym wedi’u rhoi ar waith i reoli ein cyfrifoldebau o 
ran sicrhau gwybodaeth yw:  

 Penodi a hyfforddi Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth Gwasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM. 

 Cwblhau hyfforddiant blynyddol gorfodol staff ar Sicrhau Gwybodaeth.  

 Mae’n ofynnol i bob aelod newydd o’r staff gwblhau hyfforddiant sefydlu ar 
Sicrhau Gwybodaeth.  

 Rhaid i adrannau llywodraeth eraill a Chyrff Ymchwil sydd wedi’u rhwymo gan y 
gyfraith i rannu gwybodaeth bersonol lofnodi Cytundebau Rhannu Data 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

 Ymweliadau rheolaidd â llysoedd a thribiwnlysoedd gan y Tîm Sicrhau 
Gwybodaeth i adolygu cydymffurfiaeth gan asesu effeithiolrwydd polisïau, 
canllawiau, gweithdrefnau a phrosesau i benderfynu a oes angen cymryd 
camau pellach, diweddaru neu ddiwygio prosesau a chanllawiau a/neu 
ddarparu hyfforddiant pellach ar Sicrhau Gwybodaeth. 

 Dull sefydledig o drafod digwyddiadau sy’n ymwneud â data sy’n sicrhau, os 
collir data, fod hynny’n cael ei gofnodi, ei godi ar lefel uwch a’i drafod ar y lefel 
briodol o fewn yr asiantaeth. 

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM | 37 



 

Mae nifer o feysydd lle’r ydym wedi canfod nad ydym yn cydymffurfio â’r Fframwaith 
Polisi Diogelwch. Mae hyn hefyd yn ganlyniad i’r newid ac ailstrwythuro gan mwyaf. 
Rhai o’r prif faterion yw: 

 Nid yw unigolion penodol wedi’u henwebu eto i ofalu am ein hasedau 
gwybodaeth. Cyflawnir cyfrifoldebau’r rôl hon ar hyn o bryd gan y 
Cyfarwyddwyr Cyflawni.  

 Ni chynhaliwyd yr asesiadau risg chwarterol o wybodaeth i ystyried 
cyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd asedau gwybodaeth.  Er hynny, fe 
gynhaliwyd asesiadau risg o wybodaeth gan Reolwyr Canolfannau a Rheolwyr 
Tribiwnlysoedd yn ôl y galw. 

 Rydym yn ystyried creu Bwrdd Sicrhau Gwybodaeth i gynnal adolygiad 
penodol a rheolaidd o bolisïau, gweithdrefnau a chanllawiau’r asiantaeth ar 
gyfer Sicrhau Gwybodaeth. 

Yn ystod y flwyddyn adrodd, nid oedd unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol pan 
gollwyd data yr oedd angen adrodd arnynt i’r Comisiynydd Gwybodaeth. Deliwyd â’r 
holl golledion data yn unol â’n trefniadau adrodd, gan gynnwys adrodd ymlaen i 
Weinidogion os oedd yn briodol. Roedd y rhan fwyaf o lawer o’r digwyddiadau colli 
data yn ymwneud â cholli Trwyddedau Gyrru wrth eu hanfon a dylid nodi bod hyn yn 
llai na 0.01% o’r holl drwyddedau a anfonir bob blwyddyn. Er ei bod yn golled fach, 
rydym yn parhau i gydweithio â thrydydd parti i ganfod achosion sylfaenol y colledion 
hyn a’r modd i atal neu leihau nifer y colledion ymhellach byth. 

Fframwaith Rheoli Mewnol 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi rhoi system rheoli mewnol ar 
waith ym mhob rhan o’r sefydliad i hwyluso’r broses o reoli risg yn unol â gofynion 
Trysorlys EM. Mae’r system rheoli mewnol yn cynnwys strwythurau llywodraethu i 
gynnal y fframwaith rheoli risg. Mae prif nodweddion y strwythur, sydd wedi’u 
disgrifio’n gynharach yn y datganiad hwn, wedi’u datblygu a’u gwella drwy gydol y 
flwyddyn wrth i’r sefydliad ddatblygu. Er mwyn cynnal y strwythur newydd hwnnw, 
sefydlwyd fframwaith newydd i adrodd ar risg a sicrwydd er mwyn sicrhau bod 
materion sy’n ymwneud â risg a rheoli’n cael eu nodi, eu rheoli a’u codi ar y lefel 
briodol.  

Mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn darparu nifer o wasanaethau i’r asiantaeth, er 
mwyn cael gwell gwerth am arian ac i gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau 
corfforaethol proffesiynol cyson. Ym meysydd Adnoddau Dynol, Technoleg 
Gwybodaeth a Chaffael ac ym maes rheoli Ystadau, mae Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn cael sicrwydd am ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd 
gwasanaethau gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder. Yn ogystal â hyn, mae’r 
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a’r Cyfarwyddwr Technoleg Gwybodaeth yn aelodau o 
UDRh newydd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM sy’n adrodd yn 
uniongyrchol i’r Swyddog Cyfrifyddu a’r Prif Weithredwr gan roi diweddariadau 
rheolaidd am risgiau a materion sy’n peri pryder yn eu priod feysydd. Mae’r 
Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu yn aelod annibynnol o Bwyllgor Caffael y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder gyfan sy’n goruchwylio caffael ar lefel y gweithredwyr ym 
mhob rhan o’r Weinyddiaeth Cyfiawnder. 

Mae’r sefydliad wedi rhoi prosesau rheoli ar waith i roi sicrwydd i reolwyr ynghylch 
risgiau ariannol a gweithredol. Yn ystod y flwyddyn hon mae nifer o’r prosesau hyn 
wedi’u hadolygu’n drwyadl a’u datblygu i’w gwneud yn fwy addas i’r sefydliad newydd 
symlach a mwy lean. Mae disgrifiad o’r prosesau hyn isod.  
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Cytunais â Phennaeth Archwilio Mewnol y Weinyddiaeth Cyfiawnder ar raglen o 
adolygiadau gan Archwilwyr Mewnol. Roedd y rhaglen Archwilio wedi’i seilio ar 
asesiad ar y cyd o Gofrestr Risgiau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ac 
roedd craffu ychwanegol ar y meysydd sy’n fwyaf agored i risg oherwydd yr 
ailstrwythuro.  

 Mae Rhaglen Sicrwydd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn 
offeryn i’w ddefnyddio gan reolwyr gweithredol i fesur a hunanasesu sicrwydd 
ynghylch prosesau a rheolaethau allweddol o fewn eu cylch gwaith. Roedd y 
broses hon wedi’i defnyddio yn y Gwasanaeth Llysoedd EM blaenorol ac yn 
ystod rhan gyntaf y flwyddyn adrodd hon cafodd ei hymestyn i gynnwys y 
Gwasanaeth Tribiwnlysoedd blaenorol, fel y byddai dull cyson o hunanasesu a 
chael sicrwydd ar draws y sefydliad. Mae llawer o waith wedi mynd ymlaen o 
fewn cylch gwaith y Gweithgor Llywodraethu i ddatblygu a gwella’r offeryn hwn 
i’w wneud yn fwy addas i’r sefydliad symlach. Ar ôl cael adborth cadarnhaol 
iawn, bydd yr offeryn rhagorach hwn yn cael ei gyflwyno’n ffurfiol yn y flwyddyn 
adrodd newydd. 

 Y Fframwaith Rheoli Cydymffurfiaeth a oedd ar waith yn y Gwasanaeth 
Tribiwnlysoedd blaenorol ac a gadwyd yn chwarter cyntaf y flwyddyn adrodd 
cyn mabwysiadu offeryn adrodd Rhaglen Sicrwydd Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM. Hyfforddwyd staff ynghylch yr egwyddorion a’r defnydd 
ohono cyn ei gyflwyno.  

 Roedd Datganiadau Rheolaeth Fewnol wedi’u llunio ar gyfer rheolwyr llysoedd 
yn y Gwasanaeth Llysoedd EM blaenorol a thystysgrifau rheoli cydymffurfiaeth 
wedi’u darparu yn y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd blaenorol. Er mwyn cael 
cysondeb a lleihau’r baich ar weithrediadau rheng flaen, cafwyd gwared â 
phroses ffurfiol y Datganiadau Rheolaeth Fewnol a rhoddwyd proses ardystio 
newydd yn ei lle a oedd yn galw am lai o waith gweinyddu ac yn ategu 
strwythur newydd y clystyrau. Drwy ddefnyddio’r Datganiad Sicrwydd a 
Chydymffurfiaeth newydd, gall rheolwyr gadarnhau bod gweithdrefnau 
sicrwydd ar waith a dangos hefyd fod risgiau a materion sy’n peri pryder wedi’u 
codi ar lefel uwch fel y bo’n briodol. 

 Prosesau risg a sicrwydd ar gyfer iechyd, diogelwch personol a diogelwch 
eiddo a oedd yn ganlyniad i gyfuno’r prosesau a oedd ar waith yn y 
Gwasanaeth Llysoedd EM blaenorol a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd blaenorol. 
Mae adolygiad o’r trefniadau hyn wedi’i ddisgrifio’n gynharach yn yr adroddiad 
hwn. 

 Set o bolisïau i reoli risg twyll drwy atal a darganfod gweithgareddau twyllodrus. 
Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi’i gynrychioli ar Grŵp 
Atal Twyll y Weinyddiaeth Cyfiawnder gyfan ac mae strategaeth gwrth-dwyll 
newydd wedi’i datblygu a fydd ar waith yn y flwyddyn adrodd newydd. 

 Darparu ac adolygu gwybodaeth reoli reolaidd gan gynnwys adolygiadau 
rheolaidd gan reolwyr o adroddiadau ariannol a gweithredol sy’n dangos 
perfformiad o’i gymharu â rhagolygon. 

 Gweithdrefnau ariannol a gweinyddol gan gynnwys dirprwyo awdurdod ariannol 
a gwahanu dyletswyddau mewn prosesau ariannol allweddol. 

Adolygiadau gwerth am arian 

Ym mis Tachwedd 2011 cyflwynodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol adroddiad am 
reolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar ei incwm (gan gynnwys 
incwm o ddirwyon a chosbau y mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn 
eu casglu ar ran trydydd partïon) yn ei Hadroddiad Rheolaeth Ariannol 2011 am y 

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM | 39 



 

Weinyddiaeth Cyfiawnder (HC 1591, Sesiwn 2010-12).  Gwnaeth y Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol argymhelliad cyffredinol y dylai’r Weinyddiaeth Cyfiawnder 
wneud mwy o gynnydd ar ddelio â’r anawsterau strategol sy’n rhwystro gwelliannau 
wrth gasglu ffioedd, dirwyon ac asedau o dan orchmynion atafaelu.  Mae eglurhad 
isod o’r pwyntiau hyn ynghyd â chrynodeb o’r cynnydd diweddar a’r camau y mae 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn eu cymryd ym mhob maes. 

Ynghylch incwm o ffioedd – adroddodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol nad oedd 
y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn llawn ddeall y modd y mae newidiadau yn lefelau 
ffioedd yn effeithio ar y galw, a thynnodd sylw at y gostyngiad yn y lefelau adennill 
ffioedd ar gyfer ffioedd sifil Gwasanaeth Llysoedd EM o 82% yn 2009-10 i 80% yn 
2010-11.  Fel y mae nodyn 6.2 yn dangos, mae’r gyfradd gyfatebol ar gyfer 2011-12 
wedi gwella’n sylweddol i 85% am fod yr incwm o ffioedd yn fwy ac am fod y costau 
cysylltiedig wedi gostwng.  Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi 
rhoi strategaeth ar waith i adennill ei gostau’n llawn mewn cysylltiad â ffrydiau 
busnes taladwy erbyn 2014-15 (heb gynnwys effaith dileadau statudol). 

Ynghylch casglu dirwyon – nododd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol fod y Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus wedi beirniadu prif fesur perfformiad y Weinyddiaeth Cyfiawnder 
ar gyfer casglu dirwyon, sy’n cyfrifo’r swm a gesglir fel canran o’r dirwyon a osodir o 
fewn y flwyddyn, ar y sail bod llawer o’r incwm a gesglir yn perthyn i flynyddoedd 
blaenorol.  Bellach mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi datblygu 
tri mesur newydd ar berfformiad wrth gasglu dirwyon yr adroddir arnynt i’r Bwrdd 
Adrannol. Mae’r rhain bellach yn rhan o’r ystadegau y mae’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder yn eu cyhoeddi ac fe’u cyhoeddwyd gyntaf fel ‘ystadegau arbrofol’ yn yr 
Adroddiad Chwarterol ar Ystadegau Llysoedd - Hydref- Rhagfyr 2011 ar 29 Mawrth 
2012. 

Ynghylch casglu symiau o dan orchmynion atafaelu – nododd y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol fod Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cyflawni rôl fel un 
o nifer o asiantau gorfodi arweiniol ar gyfer gorchmynion atafaelu, yr adroddir ar eu 
cyfanswm yn Natganiad Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM, ac na fu fawr o newid yn y swm a gasglwyd am orchmynion atafaelu er bod 
dyledion ar gynnydd.  Fel y mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn egluro, mae 
hyn yn ganlyniad i amryw o ffactorau gan gynnwys gorchmynion atafaelu untro mawr 
a wnaethpwyd yn 2010-11; y ffaith bod llog yn dal i gronni ar orchmynion lle na 
dderbyniwyd symiau; a chyfyngiadau deddfwriaethol sy’n atal Gwasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM rhag dileu gorchmynion y mae’n credu na ellir eu hadennill.  
Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn parhau i gydweithio â’i 
bartneriaid yn y system cyfiawnder troseddol yn y maes cymhleth hwn er mwyn 
gwella ansawdd y wybodaeth sydd ar gael am orchmynion atafaelu yn y Gronfa 
Ddata Adennill Asedau ar y Cyd, a’r perfformiad cyffredinol wrth gasglu. 

Mae mwy o wybodaeth am incwm o ffioedd yn nodyn 6 ar y cyfrifon.  Nid yw dirwyon 
a chosbau (gan gynnwys gorchmynion atafaelu) wedi’u cofnodi yn y datganiadau 
ariannol am eu bod yn cael eu casglu ar ran trydydd partïon, ond mae mwy o 
wybodaeth ar gael am y rhain yn Natganiad Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM. 

4 Goruchwylio a Sicrwydd 

Fel y Swyddog Cyfrifyddu, rwyf yn gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y system rheoli 
mewnol. Mae fy adolygiad o effeithiolrwydd y system rheoli mewnol wedi’i seilio ar 
waith fy rheolwyr gweithredol sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal ac adrodd ar y 
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fframwaith rheoli mewnol, ynghyd â sylwadau gan yr archwilwyr allanol yn eu 
llythyrau rheoli ac adroddiadau eraill.  

Trefnwyd i Is-adran Archwilio Mewnol a Sicrwydd y Weinyddiaeth Cyfiawnder 
ddarparu rhaglen archwilio mewnol ar gyfer holl weithgareddau Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Oherwydd yr ailstrwythuro yng Ngwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a’r weinyddiaeth yn gyffredinol, roedd y cynllun y 
cytunwyd arno â’r Is-adran Archwilio Mewnol a Sicrwydd wedi llithro ac roedd yn 
rhaid aildrefnu adnoddau er mwyn rhoi blaenoriaeth i’r meysydd lle’r oedd y risg 
mwyaf arwyddocaol. Cwblhaodd yr Is-adran Archwilio Mewnol a Sicrwydd raglen 
archwilio ddiwygiedig gan roi adroddiadau ac adborth priodol i’r rheolwyr ac i 
Bwyllgor Archwilio’r Asiantaeth. 

Mae’r Bwrdd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y proffil risg ac effeithiolrwydd y 
systemau rheoli mewnol drwy dderbyn cofnodion y Pwyllgor Archwilio, drwy adolygu 
adroddiadau am berfformiad Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a thrwy 
adborth uniongyrchol gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio. Hefyd bydd y gofrestr risg 
yn cael ei darparu i’r Bwrdd bob chwe mis. 

Mae’r Cyfarwyddwyr sydd nesaf ataf yn darparu Datganiadau am Reolaeth Fewnol 
bob chwarter.  Roedd y rhain yn cynnwys materion a godwyd ynghylch rheoli gan 
dimau rheoli cyfarwyddiaethau a rhanbarthau, ac a godwyd ar lefel uwch a’u 
hadolygu gan uwch dimau rheoli. Roedd y datganiadau hyn yn cynnwys adroddiadau 
am ffynonellau rheolaeth fewnol ac roedd y rhain yn eu tro’n rhoi sicrwydd o 
gydymffurfiaeth rheolwyr â pholisïau gweithredu, gweithdrefnau a rheolaethau 
allweddol sefydledig. Roedd y Rhaglen Sicrwydd, sy’n adrodd am gydymffurfio ar 
lefel weithredol, wedi’i rhoi ar waith yn y Gwasanaeth Llysoedd EM blaenorol ac 
wedi’i chyflwyno’n llwyddiannus wedyn yn swyddfeydd y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd 
blaenorol.  

Rwyf yn cydnabod bod y sefydliad wedi mynd drwy gyfnod o newid sylweddol y 
flwyddyn hon, a oedd yn cynnwys symud staff i mewn ac allan o swyddi, lleihau 
adnoddau i gyd-fynd â’r strwythur symlach a cholli rhywfaint o brofiad. O ganlyniad i 
hyn roedd risg posibl bod rhai prosesau rheoli sefydledig wedi’u gwanhau. Mae fy 
UDRh a thimau rheoli rhanbarthol wedi rhoi sylw manwl i’r materion hyn gan 
ddefnyddio adnoddau mor effeithiol â phosibl i ddelio â’r risgiau yn y meysydd 
allweddol a’u lliniaru. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio yn goruchwylio digonolrwydd ac effeithiolrwydd prosesau 
rheoli risg a system rheoli mewnol y sefydliad. Cafwyd adolygiadau rheolaidd gan y 
Pwyllgor o’r gofrestr risgiau gorfforaethol ac o’r gwaith o lunio Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon yr Asiantaeth. Caiff Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio fynediad dirwystr a 
chyfrinachol at Gadeirydd Pwyllgor Archwilio’r Weinyddiaeth Cyfiawnder, yr Is-adran 
Archwilio Mewnol a Sicrwydd a’r archwilwyr allanol yn ôl yr angen. 

Goruchwylio ac Adrodd gan yr Archwilwyr Mewnol 

Mae Pennaeth Archwilio Mewnol wedi llunio adroddiad blynyddol sy’n crynhoi 
canlyniadau gwaith archwilio. Mae’r archwilwyr wedi nodi gwendidau mewn nifer o 
systemau. Er bod rhai o’r systemau hyn, er enghraifft, bancio a chofnodi canlyniadau, 
wedi bod yn wan am rai blynyddoedd, a nemor ddim camau wedi’u cymryd i gywiro’r 
gwendidau, mae’n ymddangos bod y Prif Weithredwr newydd wedi ymrwymo i 
sicrhau bod y cynlluniau gweithredu y cytunwyd arnynt ar ôl ein harchwiliadau y 
flwyddyn hon yn cael eu cyflawni’n llwyr. Roedd systemau eraill yn wan am nad ydynt 
wedi’u datblygu i adlewyrchu’r Asiantaeth newydd. 
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Yng nghyd-destun y newid sylweddol yn yr Asiantaeth, ein sylw i risgiau allweddol ac 
i’r meysydd hynny yr oedd rheolwyr a’r archwilwyr mewnol yn credu eu bod yn 
agored i risg, nid wyf ond yn gallu rhoi sicrwydd cyfyngedig ynghylch digonolrwydd 
trefniadau’r Asiantaeth ar gyfer rheoli, llywodraethu a risg.  

5 Materion Rheoli Arwyddocaol 

Yn ystod y gweithgarwch i roi sicrwydd nodwyd bod y materion canlynol yn 
arwyddocaol i’r sefydliad. Rwyf yn hyderus bod pob un o’r materion rheoli wedi’i 
adolygu’n drwyadl a bod cynlluniau gweithredu cynhwysfawr ar waith i ddelio â 
gwendidau a nodwyd. 

Prosesau cofnodi canlyniadau – Cafwyd aelod o staff mewn llys ynadon yn euog o 
dan Ddeddf Llwgrwobrwyo. Mae’r unigolyn wedi’i ddiswyddo, a dau aelod staff 
ychwanegol wedi’u hatal. Cwblhawyd nifer o adolygiadau ac archwiliadau mewnol i 
asesu effeithiolrwydd y rheolaethau presennol. O ganlyniad i hyn, rhoddwyd 
cyfarwyddiadau gorfodol diwygiedig i’r holl lysoedd a chafwyd gwelliannau mewn 
systemau TG. Mae’r holl gamau gweithredu eraill a nodwyd yn y gwaith archwilio 
wedi’u cymryd neu’n mynd ymlaen yn unol â’r amserlen. Cwblhawyd ymarferiad 
gwersi a ddysgwyd a rhoddwyd adroddiad i Gyfarwyddwyr Cyflawni a Rheolwyr y 
Clystyrau. 

Gwendidau mewn gwybodaeth a roddwyd i’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a 
Cherbydau (DVLA) – Mewn cydadolygiad o gyfathrebu rhwng y DVLA a Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM cafwyd nad oedd lefelau alcohol ar gyfer rhai 
euogfarnau am yfed a gyrru wedi’u darparu i’r DVLA gan y llysoedd a bod hyn wedi 
effeithio ar oddeutu 262,225 o gofnodion gyrwyr dros yr 20 mlynedd blaenorol. 
Oherwydd hyn, roedd yn bosibl bod trwyddedau gyrru wedi’u hailroddi i unigolion yr 
oedd eu gwaharddiad wedi dod i ben, ond heb iddynt fynd drwy brofion meddygol sy’n 
ofynnol o dan y gyfraith. Rydym wedi gwneud newidiadau mewn TG sy’n golygu na 
fydd y llysoedd yn caniatáu cofnodi canlyniadau achosion yfed a gyrru heb ddarparu 
lefel alcohol ddilys. At hynny, mae cyfarwyddiadau gweithredu newydd wedi’u rhoi i 
staff sy’n delio ag achosion o’r fath. Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
a’r heddlu yn cydweithio ar frys i ddod o hyd i’r darlleniadau alcohol cywir ar gyfer y 
darlleniadau alcohol coll yn unol â pholisïau ar gadw cofnodion a therfynau amser sydd 
wedi’u pennu o dan Ddeddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1974. Bydd unrhyw 
Droseddwyr Risg Uchel pellach a gaiff eu hadnabod drwy wneud hyn yn gorfod cael 
asesiad meddygol gan y DVLA. Mae’r gwaith hwn wedi’i gwblhau bellach ac rydym 
wedi cytuno â’r DVLA i derfynu’r ymarferiad hwn ar ddiwedd Mehefin 2012. 

Adolygiad o’r System TG ar gyfer Rheoli Achosion – Cwblhawyd adolygiad gan 
Is-bwyllgor Newid a Moderneiddio Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM o’r 
holl brosiectau newid sydd ar y gweill a etifeddwyd oddi wrth yr Asiantaethau 
blaenorol er mwyn gwirio costau a buddion. Drwy’r adolygiad tynnwyd sylw at 
bryderon ynghylch un prosiect TG sy’n rhedeg yn hwyr ar gyfer darparu system rheoli 
achosion newydd i’r llys masnachol. Cytunodd Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM â’r argymhelliad bod y prosiect yn annhebygol o roi’r buddion 
arfaethedig heb ei ailwampio’n sylweddol ac y byddai gwariant ar y prosiect yn y 
dyfodol yn rhoi gwerth gwael iawn am arian. Cytunodd y Bwrdd i ddileu’r 
buddsoddiad cyfalaf yn y prosiect hyd at £5.2 miliwn. 

Comisiynwyd prosiect newydd i ddarparu system rheoli achosion mwy hyblyg y gellir 
ei defnyddio’n fwy eang ar draws Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

Mae’r adolygiad a’r penderfyniad i osgoi gwariant sy’n rhoi gwerth gwael am arian yn 
dystiolaeth o lywodraethu tynnach o lawer ar benderfyniadau buddsoddi gan 
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Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a gyflwynwyd fel rhan o’i ddull o reoli 
portffolios. 

Ymchwiliadau Cyfredol – Rydym wedi neilltuo swyddogion at reoli ac ymchwilio i 
ddigwyddiadau sy’n ymwneud â thwyll ac afreoleidd-dra. Roedd y digwyddiadau ar 
draws y sefydliad yn gymharol brin ond rydym yn dal i ymchwilio ar y cyd â’r heddlu i 
nifer bach o achosion a ystyrir yn fwy pwysig. Mae’r rhain yn cynnwys nifer o 
ddigwyddiadau a gofnodwyd yn y Datganiadau ar Reolaethau Mewnol ar gyfer 
blynyddoedd blaenorol lle mae ymchwiliadau’n parhau. Fodd bynnag, ni ellir datgelu 
rhagor o wybodaeth oherwydd gallai hynny amharu ar yr ymchwiliadau hyn. 

 
Peter Handcock CBE 
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu 

2 Gorffennaf 2012 

 



 

Presenoldeb yng nghyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgorau Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM 

Tabl 1: - Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM  

Aelodau Nifer y cyfarfodydd lle’r 
oedd yn bresennol allan 

o 9 posibl 

Robert Ayling – Cadeirydd Annibynnol 8 

Francis Dobbin – Aelod Anweithredol 9 

Alison White – Aelod Anweithredol 9 

Yr Arglwydd Ustus Carnwath – Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd 7 

Yr Arglwydd Ustus Goldring – Uwch Farnwr Llywyddol 8 

Y Barnwr Rhanbarth Michael Walker – Aelod Barnwrol  7 

Peter Handcock – Prif Weithredwr 9 

Steve Gillespie – Cyfarwyddwr Cyllid 8 

Shaun McNally – Cyfarwyddwr Trosedd 9 

Kevin Sadler – Cyfarwyddwr Llysoedd Sifil a Theulu a 
Thribiwnlysoedd 

9 

 
 Bydd aelodau eraill o’r UDRh yn ymbresenoli’n rheolaidd yng nghyfarfodydd y Bwrdd yn ôl gofynion 

yr agenda. 
 Mae Archwilwyr Allanol wedi bod yn bresennol hefyd i arsylwi ar lywodraethu. 
 
Tabl 2: Is-bwyllgor Newid a Moderneiddio Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 

Aelodau Nifer y cyfarfodydd lle’r 
oedd yn bresennol allan 

o 8 posibl 

Cyfarwyddwr Strategaeth a Newid - Cadeirydd 7 

Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Newid 8 

Cyfarwyddwr Cyllid 7 

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol 7 

Cyfarwyddwr TG 8 

Barnwr Rhanbarth – Cynrychiolydd Barnwrol – Llysoedd 8 

Cynrychiolydd Barnwrol – Tribiwnlysoedd 4 

Cyfarwyddwr Llysoedd Sifil a Theulu a Thribiwnlysoedd (neu ei 
gynrychiolydd) 

8 

Cyfarwyddwr Cyflawni De-ddwyrain Lloegr 6 

Dirprwy Gyfarwyddwr Trosedd (neu ei gynrychiolydd) 8 

Alison White – Aelod Anweithredol 1 (allan o 3 posibl 
o Ionawr 2012) 

 
Roedd rheolwyr gweithredol eraill yn bresennol yn ôl yr angen. 
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Tabl 3: Pwyllgor Archwilio Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 

Aelodau Nifer y cyfarfodydd lle’r 
oedd yn bresennol 

allan o 3 posibl

Francis Dobbyn – Aelod Anweithredol – Cadeirydd 3 

Alison White – Aelod Anweithredol 3 

Y Barnwr Rhanbarth Michael Walker – Aelod Barnwrol 3 

Y Barnwr Colin Bishopp – Aelod Pwyllgor Barnwrol 1 

Rhai sy’n Ymbresenoli’n Rheolaidd  

Peter Handcock – Prif Weithredwr 2 

Steve Gillespie – Cyfarwyddwr Cyllid 3 

Hannah Witty – Pennaeth Llywodraethu a Sicrwydd 3 

Gary Spooner – Pennaeth Sicrwydd a Chydymffurfiaeth 
Weithredol 

2 

Joyce Drummond Hill – Pennaeth Archwilio Mewnol a Sicrwydd  
(neu ei chynrychiolydd) 

3 

Tîm Archwilio’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol a 
Pricewaterhouse Coopers 

3 

 
 
Tabl 4: Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 

Aelodau a Rhai a oedd yn Bresennol Nifer y cyfarfodydd lle’r 
oedd yn bresennol 

allan o 4 posibl

Cyfarwyddwr Cyllid - Cadeirydd 3 

Cynrychiolydd Rhanbarth Gogledd-ddwyrain Lloegr 2 

Cynrychiolydd Rhanbarth Gogledd-orllewin Lloegr 1 

Cynrychiolydd Rhanbarth Canolbarth Lloegr 2 

Cynrychiolydd Rhanbarth De-ddwyrain Lloegr 2 

Cynrychiolydd Rhanbarth De-orllewin Lloegr 2 

Cynrychiolydd Rhanbarth Llundain 3 

Cynrychiolydd Cymru 3 

Ochr yr Undebau Llafur Adrannol – 4/5 cynrychiolydd 4 

Pennaeth Iechyd, Diogelwch Personol a Diogelwch Eiddo 2 

Swyddog Iechyd, Diogelwch a Thân 4 

Swyddog Iechyd, Diogelwch a Thân 4 

Swyddog Diogelwch Eiddo 1 

Cynrychiolydd Ystadau’r Weinyddiaeth Cyfiawnder 2 
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Adroddiad am gydnabyddiaeth ariannol 

Mae’r tablau yn yr Adroddiad am gydnabyddiaeth ariannol hwn wedi’u harchwilio a chyfeiriwyd 
atynt yn Nhystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol i Dŷ’r Cyffredin. 

Adroddiad am gydnabyddiaeth ariannol aelodau’r Bwrdd  

Mae’r Adroddiad am gydnabyddiaeth ariannol wedi’i baratoi’n unol â gofynion Llawlyfr 
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. 

Y Prif Weinidog sy’n pennu’r polisi ar gydnabyddiaeth ariannol i uwch weision sifil ar ôl cael 
cyngor annibynnol gan y Corff Adolygu Cyflogau Uwch-swyddogion. Pennwyd cyflogau aelodau 
Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar ôl trafodaethau rhwng Ysgrifennydd 
Parhaol y Weinyddiaeth Cyfiawnder a’i Gyfarwyddwyr Cyffredinol yn unol â rheolau Cod Rheoli’r 
Gwasanaeth Sifil. 

Nid oes Pwyllgor Tâl gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Cyflawnir prif 
swyddogaethau’r Pwyllgor hwn drwy Bwyllgor Gweithlu’r Weinyddiaeth Cyfiawnder. 

Mae’r adrannau canlynol yn dangos manylion cydnabyddiaeth ariannol a buddion pensiwn 
aelodau Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a wasanaethodd yn ystod 2011–
12. Penodwyd holl aelodau’r Bwrdd ar 1 Ebrill 2011 ac roeddent yn dal yn eu swydd ar 31 
Mawrth 2012. Cyfrifyddwyd ar gyfer cyfuno Gwasanaeth Llysoedd EM a’r Gwasanaeth 
Tribiwnlysoedd ar 1 Ebrill 2011 drwy ddilyn egwyddorion cyfrifyddu cyfuno. Felly mae’r 
datgeliadau yn 2010–11 ar gyfer taliadau cydnabyddiaeth i aelodau Bwrdd Gwasanaeth 
Llysoedd EM a Bwrdd Rheoli’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd wedi’u cyflwyno yn yr adrannau sy’n 
dilyn. 

Tabl 1 – Taliadau cydnabyddiaeth i aelodau Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2011 a 31 Mawrth 2012 
 

Enw Rôl yr aelod Bwrdd 
Cyflog

£’000

Taliadau 
Bonws 

£’000 

Buddion o 
fath arall

£’000

Robert Ayling Cadeirydd Annibynnol 15 - 20 Dim Dim

Peter Handcock Prif Weithredwr 140 – 145 10 – 15 0.5 – 0.6

Steve Gillespie Cyfarwyddwr, Cyllid a 
Llywodraethu 

80 – 85 5 – 10 Dim

Shaun McNally Cyfarwyddwr, Trosedd 80 – 85 5 – 10 Dim

Kevin Sadler Cyfarwyddwr, Llysoedd Sifil a 
Theulu a Thribiwnlysoedd 

95 – 100 5 – 10  Dim

Alison White  Cyfarwyddwr Anweithredol 5 – 10 Dim Dim

Francis Dobbyn Cyfarwyddwr Anweithredol 5 – 10 Dim Dim

Yr Arglwydd Ustus 
Carnwath 
Ymddiswyddodd 16 
Ebrill 2012 

Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd Dim1 Dim1 Dim1

Yr Arglwydd Ustus 
Goldring 

Uwch Farnwr Llywyddol Dim1 Dim1 Dim1

Y Barnwr Rhanbarth 
Michael Walker 

Cynrychiolydd Barnwrol Dim1 Dim1 Dim1
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Band Cyfanswm y Gydnabyddiaeth i’r Cyfarwyddwr Uchaf ei Dâl £140,000 - £145,000

Cyfanswm Cydnabyddiaeth Canolrifol £19,800

Cymhareb 8.0
1 Caiff aelodau barnwrol gydnabyddiaeth fel barnwyr ac ni chawsant unrhyw daliadau ychwanegol fel cyfarwyddwyr 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 
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Tabl 2 – Taliadau cydnabyddiaeth i aelodau Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd EM yn y cyfnod 
rhwng 1 Ebrill 2010 a 31 Mawrth 2011 

Enw Rôl yr aelod Bwrdd 

Cyflog 
2010-11 

£000

Cyflog 
cyfwerth â 
blwyddyn 

lawn 
£000 

Taliadau 
bonws 

2010-11 
£000

Syr Duncan Nichol 
CBE 

Cadeirydd (hyd 31 Mawrth 2011) 45 – 50 45 – 50 Dim

Chris Mayer CBE Prif Weithredwr (hyd 30 Medi 2010) 60 – 651 125 – 130 Dim

Peter Handcock CBE2 Cyfarwyddwr Cyffredinol Mynediad at 
Gyfiawnder, Cynrychiolydd y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder (hyd 30 Medi 2010); 
Prif Weithredwr (rhwng 1 Hydref 2010 a 31 
Mawrth 2011) 

70 – 75 140 – 145 5 – 10

Owen Mapley Cyfarwyddwr Cyllid (hyd 30 Tachwedd 
2010) 

60 – 65 90 – 95 5 – 10

Steve Gillespie Cyfarwyddwr Cyllid (rhwng 1 Rhagfyr 2010 
a 31 Mawrth 2011) 

25 – 30 80 – 85 Dim

Alan Eccles Cyfarwyddwr Rhanbarthol (Aelod Bwrdd hyd 
31 Mawrth 2011) 

140 –
145

140 – 145 5 – 10

Clare Pillman Cyfarwyddwr Rhanbarthol (Aelod Bwrdd 
rhwng 1 Mehefin 2010 a 7 Mawrth 2011) 

60 – 65 80 – 85 Dim

Anita Bharucha Cyfarwyddwr Rhaglen, Rhaglen Integreiddio 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd, Cynrychiolydd 
y Weinyddiaeth Cyfiawnder (rhwng 1 Hydref 
2010 a 1 Mawrth 2011) 

Dim3 Dim3 Dim3

Jonathan Booth Cyfarwyddwr, Diwygio Cyfiawnder 
Troseddol, Cynrychiolydd y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder (rhwng 2 Mawrth a 31 Mawrth 
2011) 

Dim4 Dim4 Dim4

Guy Beringer QC Cyfarwyddwr Anweithredol (hyd 31 Mawrth 
2011) 

10 – 15 10 – 15 Dim

Kenneth Ludlam Cyfarwyddwr Anweithredol (hyd 31 Mawrth 
2011) 

10 – 15 10 – 15 Dim

Y Barnwr Rhanbarth 
Michael Walker CBE 

Aelod Barnwrol (hyd 31 Mawrth 2011) Dim5 Dim5 Dim5

Yr Arglwydd Ustus 
Goldring 

Aelod Barnwrol (hyd 31 Mawrth 2011) Dim5 Dim5 Dim5

Ei Anrhydedd y 
Barnwr William 
Kennedy 

Aelod Barnwrol (hyd 31 Mawrth 2011) Dim5 Dim5 Dim5

Band Cyfanswm y Gydnabyddiaeth i’r Cyfarwyddwr Uchaf ei Dâl £140,000 – £145,000

Cyfanswm Cydnabyddiaeth Canolrifol £19,580

Cymhareb 7.8
 

Ni chafodd unrhyw aelodau o’r Bwrdd fuddion o fath arall yn ystod 2010-11. 

Nodiadau: 
1 Yn ychwanegol at y symiau cyflog uchod, cafodd Chris Mayer CBE dâl yn lle rhybudd wrth ymadael yn yr ystod 
rhwng £30,000 a £35,000 a thaliad o hawliadau a gronnwyd am wyliau yn yr ystod rhwng £10,000 a £15,000. 
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2 Roedd Peter Handcock CBE yn aelod o Fwrdd Gwasanaeth Llysoedd EM fel cynrychiolydd ffurfiol i’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder yn ystod 2009/10. Mae manylion y gydnabyddiaeth ar gyfer y cyfnod hwn wedi’u datgelu ar wahân yng 
nghyfrifon adnoddau’r Weinyddiaeth Cyfiawnder.  

3 Roedd Anita Bharucha yn aelod o Fwrdd Gwasanaeth Llysoedd EM fel cynrychiolydd ffurfiol i’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder. Mae manylion y gydnabyddiaeth wedi’u datgelu ar wahân yng nghyfrifon adnoddau’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder.  

4 Roedd Jonathan Booth yn aelod o Fwrdd Gwasanaeth Llysoedd EM fel cynrychiolydd ffurfiol i’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder. Mae manylion y gydnabyddiaeth wedi’u datgelu ar wahân yng nghyfrifon adnoddau’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder.  

5 Caiff aelodau barnwrol gydnabyddiaeth fel barnwyr ac ni chawsant unrhyw daliadau ychwanegol fel cyfarwyddwyr 
Gwasanaeth Llysoedd EM. 

Tabl 3 – Taliadau cydnabyddiaeth i aelodau Bwrdd Rheoli’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd 
rhwng 1 Ebrill 2010 a 31 Mawrth 2011 

Enw Rôl yr aelod Bwrdd 

Cyflog 
2010-11 

£000

Cyflog 
cyfwerth â 
blwyddyn 

lawn 
£000 

Taliadau 
bonws 

2010-11 
£000

Kevin Sadler Prif Weithredwr 95 – 100 95 – 100 5 – 10

Nick Chibnall Cyfarwyddwr Polisi 85 – 90 85 – 90 Dim

Joy Coles Rheolwr y Rhaglen Newid 60 – 65 60 – 65 0 – 5

Dennis Collins 
Cyfarwyddwr Dros Dro, Cyllid ac 
Adnoddau 

70 – 75 70 – 75  Dim

Norman Egan 

Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Gogledd 
Lloegr (hyd 10 Hydref 2010) 
Cyfarwyddwr, Yr Alban (o 11 Hydref 
2010) 

35 – 40 75 – 80 0 – 5 

Paul Stockton 
Cyfarwyddwr Swyddfa Farnwrol y 
Tribiwnlysoedd 

85 – 90 85 – 90 0 – 5

Guy Tompkins 

Cyfarwyddwr Rhanbarthol, De Lloegr 
(hyd 10 Hydref 2010), Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau (Cymru a Lloegr) (o 11 
Hydref 2010) 

70 – 75 70 – 75 5 – 10

Paul Shipley Cyfarwyddwr TG 115 – 120 115 – 120 5 – 10

Chris Ball Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol 90 – 95 90 – 95 Dim

Greg Watkins Pennaeth Cymorth Gweithredol 70 – 75 70 – 75 0 – 5 

John Butler Cyfarwyddwr Anweithredol 5 – 10 5 – 10 Dim

Howard Cressey Cyfarwyddwr Anweithredol 10 – 15 10 – 15 Dim

Francis Dobbyn Cyfarwyddwr Anweithredol 0 – 5 0 – 5 Dim

Band Cyfanswm y Gydnabyddiaeth i’r Cyfarwyddwr Uchaf ei 
Dâl 

£115,000 - £120,000

Cyfanswm Cydnabyddiaeth Canolrifol £19,098

Cymhareb 6.4

 
Ni chafodd unrhyw aelodau o’r Bwrdd fuddion o fath arall yn ystod 2010-11. 
 

Cyflog 

Mae cyflog yn cynnwys symiau pensiynadwy ac amhensiynadwy ac yn cwmpasu’r canlynol, ond 
nid yn gyfyngedig iddynt o reidrwydd: cyflogau gros; goramser; hawliau neilltuedig i bwysoliadau 
Llundain neu lwfansau Llundain; lwfansau recriwtio a chadw; lwfansau swyddfa breifat ac 
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unrhyw lwfans arall i’r graddau y mae’n agored i’w drethu yn y DU; ac unrhyw daliadau 
ex gratia. Nid yw’r ffigurau a ddangoswyd yn cynnwys symiau sy’n ad-daliad i’r unigolyn am 
dreuliau a dynnodd yn uniongyrchol wrth gyflawni ei ddyletswyddau. Mae’r adroddiad hwn wedi’i 
seilio ar daliadau cronedig a wnaethpwyd gan yr Adran ac maent wedi’u cofnodi felly yn y 
cyfrifon hyn.  

Taliadau bonws 

Mae taliadau bonws wedi’u seilio ar lefelau perfformiad a gyrhaeddwyd ac fe’u gwneir fel rhan 
o’r broses arfarnu. Mae taliadau bonws yn gysylltiedig â’r perfformiad yn y flwyddyn y maent yn 
dod yn daladwy i’r unigolyn. Mae’r taliadau bonws a gofnodwyd yn 2011-12 yn gysylltiedig â 
pherfformiad yn 2010-11 ac mae’r taliadau bonws er cymhariaeth a gofnodwyd ar gyfer 2010-11 
yn gysylltiedig â pherfformiad yn 2009-10.  

Buddion o fath arall 

Mae gwerth ariannol buddion o fath arall yn cynnwys unrhyw fuddion a ddarparwyd gan y 
cyflogwr ac a gafodd eu trin fel enillion trethadwy gan Gyllid a Thollau EM.  

Taliadau i drydydd parti 

Nid oedd unrhyw symiau’n daladwy i drydydd parti mewn cysylltiad ag aelodau Bwrdd 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn 2011-12. 

Mae’n ofynnol i gyrff adrodd ddatgelu’r berthynas rhwng y gydnabyddiaeth i’r cyfarwyddwr uchaf 
ei dâl yn eu sefydliad a’r gydnabyddiaeth ganolrifol i weithlu’r sefydliad. 

Band cydnabyddiaeth y cyfarwyddwr uchaf ei dâl 

Band cydnabyddiaeth y cyfarwyddwr uchaf ei dâl yng Ngwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM ym mlwyddyn ariannol 2011–12 oedd £155–160,000 ac mae hyn yn 
cynnwys cyflog o £140-£145,000 a thaliadau bonws o £10-£15,000 (2010–11, GLlEM: £150–
155,000, GT: £120-125,000). Roedd hyn yn 8.0 gwaith (2010–11, GLlEM: 7.8, GT: 6.4) y 
gydnabyddiaeth ganolrifol i’r gweithlu, a oedd yn £19,800 (2010–11, GLlEM: £19,580, GT: 
19,098). Yn 2011-12, ni chafodd yr un cyflogai (2010-11, GLlEM: dim, GT: dim) gydnabyddiaeth 
a oedd yn fwy nag un y cyfarwyddwr uchaf ei dâl.  

Mae cyfanswm y gydnabyddiaeth yn cynnwys cyflog, tâl cysylltiedig â pherfformiad ar wahân a 
thaliadau diswyddo. Nid yw’n cynnwys buddion o fath arall, cyfraniadau pensiwn y cyflogwr na 
gwerth trosglwyddo pensiynau sy’n gyfwerth ag arian parod.  

Contractau Gwasanaeth  

O dan Ddeddf Diwygio a Llywodraethu Cyfansoddiadol 2010 mae’n ofynnol gwneud 
penodiadau i’r Gwasanaeth Sifil ar sail rhagoriaeth drwy gystadlu teg ac agored. Mae’r 
Egwyddorion Recriwtio a gyhoeddwyd gan Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil yn pennu’r 
amgylchiadau lle y ceir gwneud penodiadau fel arall. 

Mae’r swyddogion sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn yn dal penodiadau sy’n 
benagored, heblaw am Gyfarwyddwyr Anweithredol a benodir am gyfnod o dair blynedd. Pe 
byddai’r penodiad yn cael ei derfynu’n gynnar, heblaw am gamymddwyn, byddai’r unigolyn yn 
cael ei ddigolledu’n unol â Chynllun Digolledu’r Gwasanaeth Sifil. 

Mae mwy o wybodaeth am waith Comisiwn y Gwasanaeth Sifil yn 
www.civilservicecommission.org.uk 
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Enw Dyddiad dechrau’r 
contract 

Cyfnod sydd heb 
ddarfod 

Cyfnod rhybudd 

Robert Ayling 1 Ebrill 2011 3 blynedd 1 mis 

Peter Handcock 4 Ionawr 1971 Hyd ei ymddeoliad 3 mis 

Steve Gillespie 22 Tachwedd 1976 Hyd ei ymddeoliad 3 mis 

Shaun McNally 17 Rhagfyr 1985 Hyd ei ymddeoliad 3 mis 

Kevin Sadler 10 Medi 1984 Hyd ei ymddeoliad 3 mis 

Alison White 1 Ebrill 2011 2 flynedd 1 mis 

Francis Dobbyn 1 Ebrill 2011 2 flynedd 1 mis 

Yr Arglwydd Ustus 
Carnwath1 

Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Yr Arglwydd Ustus 
Goldring1 

Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Y Barnwr Rhanbarth 
Michael Walker1 

Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

 
Nodiadau: 
1 Nid yw aelodau barnwrol yn gweithio o dan gontractau.  
 

Buddion Pensiwn 

Tabl 4 – Buddion pensiwn aelodau Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a 
Gwerthoedd Trosglwyddo sy’n Gyfwerth ag Arian Parod (CETV) y buddion hynny yn ystod ac 
ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 
 

Enw 

Pensiwn a gronnir 
erbyn yr oed 

pensiwn ar 31/3/12 
a’r cyfandaliad 

cysylltiedig 
£’000

Gwir gynnydd yn 
y pensiwn a’r 

cyfandaliad 
cysylltiedig erbyn 

yr oed pensiwn
£’000

CETV ar 
31/3/12 

£’000 

CETV ar 
31/3/11 

wedi’i 
ailddatga

n 
£’000 

Gwir 
gynnydd 

mewn 
CETV
£’000

Robert Ayling 
Cadeirydd Annibynnol 

Amh. Amh. Amh. Amh. Amh.

Peter Handcock 
Prif Weithredwr 

90 – 95 a mwy 
dim cyfandaliad

(2.5) – 0 a mwy 
cyfandaliad o

 (2.5)  – 0

1,825 1,724 (50)

Steve Gillespie 
Cyfarwyddwr, Cyllid a 
Llywodraethu 

35 – 40 a mwy 
cyfandaliad o

 110 – 115 

2.5 – 5 a mwy 
cyfandaliad o

 7.5 – 10 

708 604 52

Shaun McNally 
Cyfarwyddwr, Trosedd 

25 – 30 a mwy 
cyfandaliad o

 80 – 85 

(2.5) – 0 a mwy 
cyfandaliad o

 (2.5) – 0 

397 371 (7)

Kevin Sadler, 
Cyfarwyddwr, Llysoedd 
Sifil a Theulu a 
Thribiwnlysoedd 

30 – 35 a mwy 
cyfandaliad o 

100 – 105 

(2.5) – 0 a mwy 
cyfandaliad o

(2.5) – 0 

589 550 (10)

Alison White Amh.1 Amh.1 Amh.1 Amh.1 Amh.1

Francis Dobbyn Amh.1 Amh.1 Amh.1 Amh.1 Amh.1

Yr Arglwydd Ustus Amh.2 Amh.2 Amh.2 Amh.2 Amh.2
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Carnwath 
Uwch Lywydd y 
Tribiwnlysoedd 

Yr Arglwydd Ustus 
Goldring 
Uwch Farnwr 
Llywyddol 

Amh.2 Amh.2 Amh.2 Amh.2 Amh.2

Y Barnwr Rhanbarth 
Michael Walker 
Cynrychiolydd 
Barnwrol 

Amh.2 Amh.2 Amh.2 Amh.2 Amh.2

 
Nodiadau: 
1 Ni wneir unrhyw gyfraniadau pensiwn ar ran aelodau anweithredol o Fwrdd Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM.  

2 Caiff aelodau barnwrol gydnabyddiaeth fel barnwyr ac ni chawsant unrhyw hawliadau pensiwn ychwanegol fel 
cyfarwyddwyr Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

 

Darperir buddion pensiwn drwy drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. O 30 Gorffennaf 2007, 
gall gweision sifil fod mewn un o bedwar cynllun â buddion wedi’u diffinio; un ai cynllun cyflog 
terfynol (classic, premium neu classic plus); neu gynllun gyrfa gyfan (nuvos). Nid yw’r 
trefniadau statudol hyn wedi’u hariannu a thelir am gost y buddion ag arian a ddyfernir gan y 
Senedd bob blwyddyn. Mae pensiynau sy’n daladwy o dan classic, premium, classic plus a 
nuvos yn cynyddu’n flynyddol yn unol â deddfwriaeth Cynyddu Pensiwn. Gall aelodau sy’n 
ymuno o Hydref 2002 ddewis un ai’r trefniant priodol â buddion wedi’u diffinio neu bensiwn 
cyfranddeiliaid ‘prynu ag arian’ gyda chyfraniad gan y cyflogwr (cyfrif pensiwn partneriaeth). 

Mae cyfraniadau gan gyflogeion wedi’u gosod ar gyfradd o 1.5% o enillion pensiynadwy ar gyfer 
classic a 3.5% ar gyfer premium, classic plus a nuvos. Bydd cynnydd yn y cyfraniadau gan 
gyflogeion o 1 Ebrill 2012. Mae buddion yn y cynllun classic yn cronni ar gyfradd o 1/80 o’r 
enillion pensiynadwy terfynol am bob blwyddyn o wasanaeth. Ar ben hyn, mae cyfandaliad sy’n 
gyfwerth â thair blynedd o’r pensiwn cychwynnol yn daladwy wrth ymddeol. Ar gyfer premium, 
mae buddion yn cronni ar gyfradd o 1/60 o’r enillion pensiynadwy terfynol am bob blwyddyn o 
wasanaeth. Yn wahanol i classic, ni thelir cyfandaliad yn awtomatig. Mae’r cynllun classic plus 
yn groesiad rhwng y ddau i bob pwrpas gan fod buddion am wasanaeth cyn 1 Hydref 2002 yn 
cael eu cyfrifo’n eithaf tebyg i’r cynllun classic a buddion am wasanaeth ar ôl Hydref 2002 yn 
cael eu cyfrifo yn yr un ffordd â’r cynllun premium. Yn achos y cynllun nuvos bydd yr aelod yn 
cronni pensiwn ar sail ei enillion pensiynadwy yn ystod cyfnod ei aelodaeth o’r cynllun. Ar 
ddiwedd blwyddyn y cynllun (31 Mawrth) bydd yr aelod yn rhoi 2.3% o’i enillion pensiynadwy yn 
y flwyddyn honno o’r cynllun at y pensiwn y mae wedi’i ennill a chynyddir cyfradd y pensiwn a 
gronnwyd yn unol â deddfwriaeth Cynyddu Pensiynau. Ym mhob achos caiff aelodau ddewis 
ildio (cyfnewid) rhywfaint o’u pensiwn er mwyn cael cyfandaliad hyd at derfynau sydd wedi’u 
pennu yn Neddf Cyllid 2004. 

Mae’r cyfrif pensiwn partneriaeth yn drefniant pensiwn ar gyfer cyfranddeiliaid. Bydd y cyflogwr 
yn rhoi cyfraniad sylfaenol rhwng 3% a 12.5% (yn ôl oed yr aelod) tuag at gynnyrch pensiwn 
cyfranddeiliaid sydd wedi’i ddewis gan y cyflogai o’r rhai a gynigir gan banel o dri darparwr. Nid 
oes rhaid i’r cyflogai gyfrannu ond, os bydd yn gwneud, bydd y cyflogwr yn rhoi cyfraniadau 
cyfatebol hyd at derfyn o 3% o’r cyflog pensiynadwy (ar ben cyfraniad sylfaenol y cyflogwr). 
Bydd cyflogwyr hefyd yn cyfrannu 0.8% pellach o’r cyflog pensiynadwy i dalu am gost yswiriant 
am risg i fuddion a ddarperir yn ganolog (marw yn y swydd ac ymddeol oherwydd afiechyd). Nid 
oedd unrhyw aelodau o Fwrdd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn aelodau o gyfrif 
pensiwn partneriaeth. 
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Y pensiwn cronedig a gofnodwyd yw’r pensiwn y mae gan yr aelod hawl i’w gael pan fydd yn 
cyrraedd oed pensiwn, neu’n syth ar ôl peidio â bod yn aelod gweithredol o’r cynllun os yw wedi 
cyrraedd yr oed pensiwn neu’n hŷn na hynny. Yr oed pensiwn yw 60 i aelodau classic, 
premium a classic plus a 65 i aelodau nuvos. 

Mae mwy o fanylion am drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar y wefan 
http://www.civilservice.gov.uk/pensions 

Gwerthoedd Trosglwyddo sy’n Gyfwerth ag Arian Parod 

Y Gwerth Trosglwyddo sy’n Gyfwerth ag Arian Parod (CETV) yw gwerth cyfalafog y buddion 
mewn cynllun pensiwn yn ôl asesiad gan actiwari sydd wedi’u cronni gan aelod ar adeg 
benodol. Y buddion a brisir yw’r buddion y mae’r aelod wedi’u cronni ac unrhyw bensiwn 
dibynnol sy’n daladwy i briod yr aelod o’r cynllun. Mae’r CETV yn daliad o gynllun neu drefniant 
pensiwn i sicrhau buddion pensiwn mewn cynllun neu drefniant pensiwn arall pan fydd aelod yn 
gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r buddion sydd wedi’u cronni yn ei gynllun blaenorol. 
Mae’r ffigurau pensiwn a ddangoswyd yn ymwneud â’r buddion y mae’r unigolyn wedi’u cronni o 
ganlyniad i holl gyfnod ei aelodaeth o’r cynllun pensiwn, nid y gwasanaeth mewn swydd uwch y 
mae’r datgeliad yn gymwys iddo’n unig.  

Mae’r ffigurau’n cynnwys gwerth unrhyw fuddion pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall y 
mae’r unigolyn wedi’u trosglwyddo i drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Maent hefyd yn 
cynnwys unrhyw fuddion pensiwn ychwanegol y mae’r aelod wedi’u cronni o ganlyniad i brynu 
buddion pensiwn ychwanegol ganddo ar ei draul ei hun. Caiff y CETV ei gyfrifo’n unol â 
Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) (Diwygio) 2008 ac 
nid yw’n rhoi cyfrif am unrhyw ostyngiad gwirioneddol na phosibl mewn buddion o ganlyniad i’r 
Dreth Lwfans Gydol Oes a allai fod yn ddyledus pan hawlir y buddion pensiwn. 

Roedd newid yn y ffactorau actiwaraidd a ddefnyddir i gyfrifo CETV yn 2011-12. Mae’r CETV ar 
31.3.11 ac ar 31.3.12 wedi’u cyfrifo gan ddefnyddio’r ffactorau newydd er mwyn cysondeb. Felly 
mae’r CETV ar 31.3.11 yn wahanol i’r ffigur cyfatebol yn adroddiad y flwyddyn ddiwethaf a 
gafodd ei gyfrifo gan ddefnyddio’r ffactorau blaenorol. 
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Gwir gynnydd mewn CETV 

Mae hyn yn adlewyrchu’r cynnydd mewn CETV a gaiff ei ariannu gan y cyflogwr. Nid yw’n 
cynnwys y cynnydd yn y pensiwn cronedig o ganlyniad i chwyddiant, cyfraniadau sydd wedi’u 
talu gan y cyflogai (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion a drosglwyddwyd o gynllun neu 
drefniant pensiwn arall) ac mae’n defnyddio ffactorau prisio cyffredin y farchnad ar ddechrau a 
diwedd y cyfnod. 

 

Peter Handcock CBE 
Prif Gyfarwyddwr a Swyddog Cyfrifyddu 
2 Gorffennaf 2012 
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Adroddiad am Gynaliadwyedd 2011-12 

Cyflwyniad 

Mae’n ofynnol yn awr i bob corff llywodraeth ganolog sy’n llunio Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth gynnwys adran ar wahân sy’n 
rhoi gwybodaeth am gynaliadwyedd a chostau cysylltiedig.  

Hwn yw ein hadroddiad cyntaf am gynaliadwyedd. Hwn yw Adroddiad cyflawn Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM am Gynaliadwyedd ac mae hefyd yn rhan o adroddiad cyfunol 
y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.  

Rydym yn canolbwyntio ar yr heriau amgylcheddol a gaiff yr effaith fwyaf ar ein hystad. Mae hyn 
yn cynnwys yr effaith ar yr amgylchedd drwy ein defnydd o ynni a dŵr, y gwastraff yr ydym yn ei 
gynhyrchu a’r deunydd yr ydym yn ei ailgylchu ynghyd â’r costau sy’n gysylltiedig â phob un o’r 
rhain. Ein blaenoriaeth yw lleihau ein defnydd o gyfleustodau. 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi llunio glasbrint o gynllun rheoli carbon 
yn ddiweddar drwy gydweithio â’r Ymddiriedolaeth Garbon. Mae’r cynllun yn ddull systematig o 
leihau allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr – gan integreiddio elfennau technegol, rheoliadol, ariannol, 
llywodraethu corfforaethol a chyfathrebu o fewn strategaeth gyffredinol. Mae’r cynllun yn gyson 
â fframwaith yr Ymddiriedolaeth Garbon ar gyfer lleihau allyriadau carbon yn effeithiol, sydd 
wedi’i gydnabod yn genedlaethol. 

Bydd y cynlluniau a datganiadau ar gyfer rheoli carbon yn cael eu dal dan sylw a gellir eu newid 
er mwyn hwyluso mwy o gamau gweithredu a thargedau i gyflawni ein rhwymedigaethau 
statudol a gorfodol ar gyfer addasu i’r newid yn yr hinsawdd.  

Cwmpas 

Ffurfiwyd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn Ebrill 2011 ar ôl cyfuno Gwasanaeth 
Llysoedd EM a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd. Mae ystad yr asiantaeth yn amrywiol, ac mae 
ynddi fwy na 700 o safleoedd ag amrywiaeth o swyddogaethau ledled Cymru a Lloegr sy’n 
cynnwys llysoedd, Lletyau Barnwyr a safleoedd gweinyddol. Yn ogystal â hyn, mae 
tribiwnlysoedd penodol yn yr Alban yn cael eu rheoli gan Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM. Mae Awdurdodau Heddlu ac Ymddiriedolaethau Prawf yn meddiannu 
rhannau o nifer o’n hadeiladau. 

Y tu allan i’r cwmpas 

Mae nifer o adeiladau yn ein hystad sy’n cael eu rhannu neu sydd wedi’u gosod i denantiaid 
nad oes data digonol ar gael ar eu cyfer mewn cysylltiad â chynaliadwyedd. Wrth drafod 
adeiladau o’r fath, rydym wedi gwneud amcangyfrif ar sail cost gyfartalog yr uned o ynni, 
gwastraff neu ddŵr. 

Mae’r ymdriniaeth ag allyriadau sy’n ffoi yn gyfyngedig ar hyn o bryd. Mae systemau ar waith yn 
awr i gasglu’r data hyn ond nid yw data hanesyddol ar gael.  

Ymrwymiadau i Wneud y Llywodraeth yn Fwy Gwyrdd  

Cychwynnodd yr Ymrwymiadau i Wneud y Llywodraeth yn Fwy Gwyrdd ar 1 Ebrill 2011 ac 
maent yn cymryd lle’r targedau ar gyfer Gweithrediadau Cynaliadwy ar Ystad y Llywodraeth. Yr 
Ymrwymiadau i Wneud y Llywodraeth yn Fwy Gwyrdd yw prif darged y llywodraeth a’i sbardun 
ar gyfer effeithlonrwydd ynni – mae’r ymrwymiadau’n ei gwneud yn ofynnol i Wasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ostwng allyriadau carbon 25% erbyn 2014-15 (o’i gymharu â 
llinell sylfaen 2009-10). Gellir gweld yr ymrwymiadau hyn yn http://sd.defra.gov.uk/gov/green-
government/commitments/.  
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Mae’r ffigurau llinell sylfaen ar gyfer 2009-10 yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd ac mae’r 
Weinyddiaeth Cyfiawnder yn cydweithio â Swyddfa’r Cabinet a DEFRA er mwyn cadarnhau’r 
llinell sylfaen. 

Ymrwymiad Lleihau Carbon  

Mae’r Ymrwymiad Lleihau Carbon yn cael ei reoli gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder er bod pob 
adran sy’n adrodd, gan gynnwys Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, yn cronni 
lwfansau carbon cysylltiedig. Y croniad yn y gyllideb sy’n gysylltiedig â lwfansau’r Ymrwymiad 
Lleihau Carbon ar gyfer Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn 2011-12 yw 
£1,428,000 (ar sail defnydd y flwyddyn ddiwethaf).  

Lliniaru’r Newid yn yr Hinsawdd ac ymaddasu iddo 

Mae Tîm Cyflawni Datblygu Cynaliadwy (TCDC) y Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi drafftio 
Datganiad ar gyfer Ymaddasu i’r Newid yn yr Hinsawdd; ac wedi pennu amcanion ymestynnol 
ar gyfer yr ystad adeiledig ac anadeiledig a fydd yn canolbwyntio ar ddelio â’r pedwar maes 
canlynol: 

• Galluogi ystad y Weinyddiaeth Cyfiawnder i werthuso risgiau i’r strategaeth ar gyfer cyflawni 
rhaglenni ar orlifdiroedd sydd mewn perygl o lifogydd a gwerthuso ei llinell sylfaen ar gyfer 
addasu ei thargedau a’i chamau gweithredu yn y dyfodol ar gyfer y newid yn yr hinsawdd. 

• Galluogi ystad y Weinyddiaeth Cyfiawnder i roi blaenoriaeth i reoli safleoedd risg uchel a, lle 
y bo angen, dargyfeirio ac ailgyfrifo adnoddau pwysig a brau lle y maent yn hanfodol i 
gyflawni gweithrediadau. 

• Pennu lle mae angen i’w rhanddeiliaid a’i phartneriaid canolog weithredu i hwyluso camau 
gweithredu pellach neu ychwanegol i warchod rhag y newid yn yr hinsawdd. 

• Sefydlu proses strategol lle y gall y Weinyddiaeth Cyfiawnder roi mesurau ar waith sy’n 
angenrheidiol i ymaddasu i newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol. 

Bydd y cynlluniau a datganiadau hyn yn cael eu dal dan sylw a gellir eu newid er mwyn hwyluso 
camau gweithredu ychwanegol a thargedau i gyflawni ein rhwymedigaethau statudol a gorfodol 
ar gyfer addasu i’r newid yn yr hinsawdd. 

Cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth 

Mae TCDC y Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi rhoi strategaeth ar waith ar gyfer Bioamrywiaeth ar 
draws ystad y Weinyddiaeth Cyfiawnder er mwyn cyrraedd y Targedau Tryloywder ar gyfer 
Gwneud y Llywodraeth yn Fwy Gwyrdd. Mae’r holl safleoedd ar ystad y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder sy’n cynnwys safleoedd dynodedig un ai drwy hawl perchnogaeth neu am fod 
safleoedd dynodedig yn gyfagos yn parhau i gyflawni Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth.  

Hyd yn hyn mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi rhoi 30 o Gynlluniau Gweithredu 
Bioamrywiaeth ar waith ar safleoedd o’i heiddo sydd â dynodiad cenedlaethol. Mae proses 
barhaus ar waith hefyd i archwilio’r cynlluniau hyn, sy’n cael ei monitro’n awr gan dîm data a 
gwybodaeth; a chynhelir archwiliadau o’r safleoedd yn awr gan Gydgysylltwyr Bioamrywiaeth 
Ardal.  

Mae ystad y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn aelod bellach o’r Rhwydwaith Bioamrywiaeth 
Cenedlaethol, a gaiff ei weinyddu drwy’r TCDC. Mae’r contract Rheoli Cyfleusterau Cyflawn yn 
rhoi pob ystyriaeth i ddeddfwriaeth ar fioamrywiaeth drwy gyfathrebu â TCDC y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder a thrwy brotocolau mewnol. 
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Llywodraethu a sicrwydd mewnol 

Mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi pennu protocolau a chyfrifoldebau clir ar gyfer 
llywodraethu mewn cysylltiad ag Adroddiadau am Gynaliadwyedd. Mae’r rhain yn tynnu sylw at 
randdeiliaid allweddol a’u cyfrifoldebau ac yn cyfeirio hefyd at ganllawiau, gan nodi 
gweithdrefnau mewnol a’r prif feysydd adrodd. Tîm Cynllunio Ariannol y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder sy’n rheoli’r trefniadau cyffredinol ar gyfer llywodraethu a rhoi sicrwydd a rhoddir 
gwybod am sicrwydd gan Dîm Cyflawni Datblygu Cynaliadwy’r Weinyddiaeth Cyfiawnder.  

Ynghylch ein data  

Mae terfynau ar gywirdeb ein data am gynaliadwyedd ariannol ac anariannol ac rydym yn dal i 
wella ansawdd ein rheolaethau mewnol, er enghraifft, drwy archwilio mewnol. Amcan y broses 
casglu data yw darparu goruchwyliaeth a sicrwydd ynghylch yr Adroddiad am Gynaliadwyedd. 
Mae pob adran yn y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn llunio ac yn cymeradwyo Adroddiadau 
annibynnol am Gynaliadwyedd a gaiff eu hadolygu a’u cydgrynhoi wedyn mewn Adroddiad 
corfforaethol.  

Caffael cynaliadwy  

Mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi dod yn brif gyfranogwr yn ddiweddar yng Nghytundeb 
Gwirfoddol y Sector Lletygarwch a Gwasanaethau Bwyd (menter gan DEFRA i fynd i’r afael â 
phroblemau gwastraff bwyd) a bydd yn ystyried beth yw’r strategaeth fwyaf priodol i gymell 
darparwyr gwasanaethau arlwyo i gymeradwyo’r Cytundeb, yn awr ac yn y dyfodol, yng nghyd-
destun Safonau Prynu’r Llywodraeth. 

Adeiladu cynaliadwy 

Mae’n ofynnol asesu pob gwaith adnewyddu sylweddol a phob adeilad newydd drwy Ddull 
Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) i sicrhau safon ‘da iawn’ ar gyfer 
gwaith adnewyddu a safon ‘rhagorol’ ar gyfer adeiladau newydd. Yn ogystal â hyn, mae’r adran 
wedi ymrwymo i leihau maint y gwastraff adeiladu a aiff i safleoedd tirlenwi ac mae’n sicrhau 
bod pob prosiect ar gyfer adnewyddu sylweddol ac adeiladau newydd yn cynnwys cymalau sy’n 
galw am wybodaeth am ffrydiau gwastraff.  

Ymwybyddiaeth gymdeithasol ac amgylcheddol 

Mae TCDC y Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi drafftio datganiad ar gyfer partneriaeth 
gymdeithasol a chymunedol, sydd hefyd yn cymell partneriaethau allanol i hyrwyddo dysgu a 
hyfforddiant mewn sgiliau ym mhob ffrwd gwaith ar gyfer datblygu cynaliadwy. Yn ogystal â hyn, 
mae TCDC y Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi cychwyn mentrau i annog ei phartneriaid arweiniol 
a chanolog i wneud Memoranda Cyd-ddealltwriaeth, sy’n hybu cyfiawnder adferol, yn gostwng 
aildroseddu ac yn rhoi mwy o gymorth i gyrraedd targedau yn strategaeth datblygu cynaliadwy’r 
DU. 

System reoli amgylcheddol  

Mae TCDC y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn cynnal rhaglen barhaus i weithredu System reoli 
amgylcheddol ac mae’n bwriadu datblygu system symlach sy’n cwrdd â’r holl ofynion gan 
leihau’r effaith ar adnoddau mewn gwasanaethau rheng flaen. 

Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2010-11 2011-12 

Dangosyddion 
Anariannol (tCO2e)  

Cyfanswm yr allyriadau gros ar gyfer 
cwmpasau 1 a 2 

121,987 103,936 
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Trydan: gwyrdd/adnewyddadwy11 19,688 14,046 

Cyfanswm yr allyriadau net ar gyfer 
cwmpasau 1 a 2 

102,299 89,890 

Allyriadau gros ar gyfer cwmpas 3 – 
teithio 

3,394 3,920 

Cyfanswm yr allyriadau gros a 
gofnodwyd 

125,381 107,856 

Trydan: WEDI’I BRYNU. Grid, gwres a 
phŵer cyfunedig ac anadnewyddadwy 

146,753 135,220 

Trydan: adnewyddadwy 6 6 

Nwy 193,177 162,768 

Ffynonellau ynni eraill 8,009 1,944 

Anariannol (mWh) 

Cyfanswm ynni 347,946 299,938 

Gwariant ar ynni £19,591,000 £22,159,000 Dangosyddion Ariannol 

Gwariant ar deithiau busnes swyddogol £8,011,000 £11,087,000 
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11 Nid yw ynni adnewyddadwy ond yn caniatáu gostwng allyriadau CO2, nid kWh. 
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Sylwadau am berfformiad (gan gynnwys targedau) 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi ymrwymo i gyflawni’r Ymrwymiadau i 
Wneud y Llywodraeth yn Fwy Gwyrdd erbyn 2014-15 (ar sail llinell sylfaen 2009-10 – nid yw’r 
asiantaeth wedi pennu llinell sylfaen ar gyfer carbon eto). Mae’r ffigurau uchod yn dangos bod y 
defnydd o drydan wedi gostwng 7% a’r defnydd o nwy wedi gostwng 15% ar sail y defnydd yn 
2010-11. Mae hyn yn rhoi ffigur o fwy na 14% ar gyfer lleihau carbon ar gyfer cwmpasau 1 a 2. 
Gellir priodoli hyn i nifer mawr o brosiectau fel rhesymoli ystad y llysoedd, optimeiddio foltedd, 
ymgyrchoedd hybu ymwybyddiaeth (gan gynnwys yr ymgyrch i ddiffodd offer ar wyliau banc) a 
hefyd yr ymgyrch 10% a gwblhawyd yn llwyddiannus ym Mai 2011. Mae nifer o’r arferion gorau 
a gwelliannau mewn seilwaith a sicrhawyd yn yr ymgyrch 10% yn parhau o ddydd i ddydd. 
Hefyd gellir priodoli’r gostyngiad arwyddocaol yn y defnydd o nwy yn bennaf i’r gaeaf mwyn a 
gafwyd yn y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

Perfformiad wedi’i normaleiddio (ar sail swyddi cyfwerth ag amser llawn): 
2010-11: 20,777 o swyddi cyfwerth ag amser llawn a 125,381 tCO2e = 6.03 tCO2e y cyflogai. 
2011-12 = 19,704 o swyddi cyfwerth ag amser llawn a 107,856 tCO2e = 5.47tCO2e y cyflogai. 

Sylwadau am effeithiau rheoladwy 

Mae sicrhau arbedion cost a charbon yn flaenoriaeth o hyd i Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM. Mae materion Datblygu Cynaliadwy a thargedau lleihau ynni yn elfennau 
canolog yn y contractau Rheoli Cyfleusterau Cyflawn a ddyfarnwyd yn ddiweddar. Mae’r 
contractau’n nodi bod targedau’r Ymrwymiadau i Wneud y Llywodraeth yn Fwy Gwyrdd erbyn  
2014-15 yn ganlyniadau allweddol. 

Trosolwg ar effeithiau y dylanwadwyd arnynt 

Mae tîm Caffael y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn cydgysylltu â chyflenwyr ynni i wella systemau 
monitro ac adrodd. Yn ogystal â hyn, mae tîm Caffael y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn ymgysylltu 
â chyflenwyr, os oes modd, ynghylch safonau prynu’r Llywodraeth mewn cysylltiad ag 
effeithlonrwydd, cynaliadwyedd a lleihau costau. 
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Gwastraff Pwysau (tunelli) 

   2010-11 2011-12 

Gwastraff 
peryglus 

Gwastraff peryglus 136 9 

Gwastraff tirlenwi 20,627 18,837 

Gwastraff a ailddefnyddiwyd / 
ailgylchwyd13 

7,396 4,837 

Gwastraff nad 
yw’n beryglus 

Ynni o wastraff14 0 0 

Dangosyd
dion 
Anariannol 
(tunelli)12  

 Cyfanswm y gwastraff a 
gododd 

28,159 23,683 

     

   Cyllid 

   2010-11 2011-12 

Gwastraff 
peryglus 

Gwastraff peryglus 

Gwastraff tirlenwi 

Gwastraff a ailddefnyddiwyd / 
ailgylchwyd 16 

Gwastraff nad 
yw’n beryglus 

Gwastraff a losgwyd17 

£1,786,662 £1,805,543 

Dangosyd
dion 
Ariannol15  

 Cyfanswm y costau 
gwastraff 

£1,786,662 £1,805,543 

                                                 
12 Y gofyniad sylfaenol yw cofnodi gwerthoedd absoliwt ar gyfer gwastraff gweinyddol a gweithredol, gan gynnwys 

adeiladu, a gynhyrchwyd gan y sefydliad o dan y categorïau canlynol: cyfanswm y gwastraff a gododd, gwastraff a 
anfonwyd i safleoedd tirlenwi (e.e. gwastraff gweddilliol), gwastraff a ailgylchwyd / ailddefnyddiwyd (ailgylchu, 
compostio, ailddefnyddio’n fewnol neu’n allanol), a gwastraff a losgwyd / ynni o wastraff (e.e. gwastraff bwyd). 

13 Wedi’i ailgylchu, ei gompostio neu ei ailddefnyddio’n fewnol neu’n allanol. 
14 Mae hyn yn cynnwys gwastraff bwyd a anfonwyd i gynhyrchu bionwy (h.y. ynni o wastraff). 
15 Cyfanswm y gwariant ar waredu gwastraff (contractau gwaredu gwastraff, gwastraff arbenigol sy’n codi a phrynu 

trwyddedau ar gyfer gwastraff) a gwariant ar bob categori. 
16 Wedi’i ailgylchu, ei gompostio neu ei ailddefnyddio’n fewnol neu’n allanol. 
17 Mae hyn yn cynnwys gwastraff bwyd a anfonwyd i gynhyrchu bionwy (h.y. ynni o wastraff). 
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Sylwadau am berfformiad (gan gynnwys targedau) 

Mae targedau gwastraff Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn dilyn Ymrwymiadau i 
Wneud y Llywodraerth yn Fwy Gwyrdd y llywodraeth sy’n galw am ostyngiad o 25% yn y 
gwastraff sy’n codi erbyn 2014-15 ar sail llinell sylfaen 2009-10. Ar hyn o bryd, mae’r ffigurau’n 
dangos gostyngiad o 16% rhwng 2010-11 a 2011-12 yng Ngwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM. Mae costau gwastraff yn cynnwys y prif gyfrifon – ar hyn o bryd nid yw 
systemau’n caniatáu dadansoddi’r gwahanol gostau er bod bwriad i wella’r adrodd ar hyn ar 
gyfer 2012-13. 

Perfformiad wedi’i normaleiddio (ar sail swyddi cyfwerth ag amser llawn) 

2010-11: 20,778 o swyddi cyfwerth ag amser llawn a 28,159 o dunelli o wastraff wedi codi = 
1.36 tunnell y cyflogai. 2011-12 = 19,704 o swyddi cyfwerth ag amser llawn a 23,683 o dunelli o 
wastraff wedi codi = 1.20 tunnell y cyflogai. 

Sylwadau am effeithiau rheoladwy 

Cesglir data am wastraff drwy system reoli ganolog. Caiff y ffigurau eu codi’n uwch ar sail cyfran 
y swyddfeydd sy’n darparu data misol llawn. Yr ‘adroddiad rheoli gwastraff’ yw strwythur 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar gyfer monitro gwastraff ac mae’n fodd i sicrhau 
cofnodi cywir a monitro gostyngiadau â sicrwydd. 

Trosolwg ar effeithiau y dylanwadwyd arnynt 

Mae tîm Caffael y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn cydgysylltu â chyflenwyr i leihau effaith 
amgylcheddol ein gweithrediadau. Os oes modd, mae tîm Caffael y Weinyddiaeth Cyfiawnder 
yn ymgysylltu â chyflenwyr ynghylch safonau prynu’r Llywodraeth mewn cysylltiad ag 
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effeithlonrwydd, cynaliadwyedd a lleihau costau. Hefyd anogir staff Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM i leihau gwastraff tirlenwi drwy gyhoeddiadau fel ‘Green Message’. 

Dŵr 2010-11 2011-12 

Dŵr wedi’i 
gyflenwi

655,547 655,650 

Defnydd o ddŵr 
Dŵr wedi’i 

dynnu
0 0 

Dangosyddion 
Anariannol (metrau 
ciwbig) 

Cyfanswm y defnydd o ddŵr 655,547 655,650 

Dangosyddion 
Ariannol  

Cyfanswm y costau am gyflenwi dŵr £2,241,650 £1,966,138 
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Sylwadau am berfformiad (gan gynnwys targedau) 

Mae’r data uchod wedi’u hamcangyfrif ar sail datganiadau ariannol. Mae targedau Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn dilyn Ymrwymiadau i Wneud y Llywodraeth yn Fwy Gwyrdd 
y Llywodraeth sy’n galw am sicrhau perfformiad meincnod erbyn 2014-15. Y targed yw lleihau’r 
defnydd o ddŵr o linell sylfaen 2009-10, a chofnodi’r defnydd o ddŵr mewn swyddfeydd yn 
erbyn meincnodau’r arfer gorau – mae defnyddio ≥6 m3 o ddŵr am bob swydd sy’n gyfwerth ag 
amser llawn yn cael ei ystyried yn arfer gwael, defnyddio rhwng 4m3 a 6m3 am bob swydd sy’n 
gyfwerth ag amser llawn yn cael ei weld yn arfer da a defnyddio ≤4m3 am bob swydd sy’n 
gyfwerth ag amser llawn yn arfer gorau. Disgwylir i’r adran gofnodi canran y swyddfeydd sy’n 
cyrraedd pob meincnod.  

Sylwadau am effeithiau rheoladwy 

Mae’r systemau presennol ar gyfer monitro dŵr yn gyfyngedig. Mae’r mater hwn yn flaenoriaeth. 
Mae ffigurau ar gael am ddefnydd dŵr ar gyfran o’r ystad sydd wedi’u seilio ar ddata o 
anfonebau – mae’r data sydd ar gael drwy’r broses hon yn gyfyngedig ond disgwylir y bydd 
mwy ar gael. Drwy osod mesuryddion dŵr deallus bydd modd monitro defnydd yn gywirach a 
gosod targedau’n unol â’r gofynion uchod am gofnodi. 
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Trosolwg ar effeithiau y dylanwadwyd arnynt 

Mae tîm Caffael y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn cydgysylltu â chyflenwyr ynni i wella systemau 
monitro a chofnodi. Yn ogystal â hyn, os oes modd, mae tîm Caffael y Weinyddiaeth Cyfiawnder 
yn ymgysylltu â chyflenwyr ynghylch safonau prynu’r Llywodraeth mewn cysylltiad ag 
effeithlonrwydd, cynaliadwyedd a lleihau costau. Mae systemau cofnodi dŵr i’w huwchraddio i 
wella ein dull o fonitro yn unol â thargedau sydd wedi’u gosod gan lywodraeth. 

Papur 2011-12 

Cost heb gynnwys TAW £1,196,000 

 
Dechreuodd y Weinyddiaeth Cyfiawnder ddefnyddio’r contract gorfodol i’r holl lywodraeth ar 
gyfer Cyflenwadau Swyddfeydd Llywodraeth yn Hydref 2011. O dan delerau’r contract, caiff 
data o wybodaeth reoli eu dosbarthu gan Wasanaeth Caffael y Llywodraeth a disgwylir cael 
mwy o fanylion er nad ydynt ar gael ar hyn o bryd. 
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Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol 
i Dŷ’r Cyffredin 

Rwyf yn ardystio fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2012 o dan Ddeddf 
Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000. Y datganiadau ariannol yw: y Datganiad o Wariant 
Net Cynhwysfawr, Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol, Datganiad o Lifau Arian Parod, Datganiad o 
Newidiadau yn Ecwiti’r Trethdalwyr; a’r nodiadau cysylltiedig. Mae’r datganiadau ariannol hyn 
wedi’u paratoi o dan y polisïau cyfrifyddu sydd wedi’u nodi ynddynt. Rwyf hefyd wedi archwilio’r 
wybodaeth yn yr Adroddiad am Gydnabyddiaeth Ariannol y dywedir yn yr adroddiad hwnnw ei 
bod wedi’i harchwilio. 

Priod gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu a’r archwilydd 

Fel y mae’r Datganiad o Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu yn egluro’n fwy helaeth, mae’r Prif 
Weithredwr fel Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol ac am gael ei 
fodloni eu bod yn rhoi darlun cywir a theg. Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd ar 
y datganiadau ariannol yn unol â Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000. Cynhaliais 
fy archwiliad yn unol â Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (Y DU ac Iwerddon). Mae’r safonau 
hynny yn ei gwneud yn ofynnol i mi a’m staff gydymffurfio â Safonau Moesegol y Bwrdd Arferion 
Archwilio i Archwilwyr. 

Cwmpas yr archwiliad o’r datganiadau ariannol 

Mae archwilio’n galw am gael tystiolaeth am y symiau a’r datgeliadau yn y datganiadau ariannol 
sy’n ddigon i roi sicrwydd rhesymol bod y datganiadau ariannol yn rhydd oddi wrth gamddatgan 
perthnasol, boed oherwydd camgymeriad neu dwyll. Mae hyn yn cynnwys asesiad o’r canlynol: 
a yw’r polisïau cyfrifyddu’n addas i amgylchiadau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
ac a ydynt wedi’u cymhwyso’n gyson a’u datgelu’n ddigonol; rhesymoldeb amcangyfrifon 
cyfrifyddu arwyddocaol gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM; a’r ffordd y mae’r 
datganiadau ariannol wedi’u cyflwyno’n gyffredinol. Yn ogystal â hyn, byddaf yn darllen yr holl 
wybodaeth ariannol ac anariannol yn yr adroddiad blynyddol i ganfod anghysonderau 
perthnasol â’r datganiadau ariannol a archwiliwyd. Os deuaf i wybod am unrhyw beth sy’n 
ymddangos yn gamddatganiad neu anghysonder arwyddocaol, byddaf yn ystyried y 
goblygiadau mewn cysylltiad â’m tystysgrif. 

Mae’n ofynnol i mi gael tystiolaeth sy’n ddigon i roi sicrwydd rhesymol bod y gwariant ac incwm 
sydd wedi’u cofnodi yn y datganiadau ariannol wedi’u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan 
y Senedd a bod y trafodion ariannol sydd wedi’u cofnodi yn y datganiadau ariannol yn 
cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu llywodraethu. 

Barn am reoleidd-dra 

Yn fy marn i, ym mhob mater perthnasol mae’r gwariant ac incwm sydd wedi’u cofnodi yn y 
datganiadau ariannol wedi’u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd ac mae’r 
trafodion ariannol sydd wedi’u cofnodi yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â’r 
awdurdodau sy’n eu llywodraethu. 

Barn am y datganiadau ariannol 

Yn fy marn i: 

 mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM ar 31 Mawrth 2012 a’i gost gweithredu net ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben bryd hynny; 
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 mae’r datganiadau ariannol wedi’u paratoi’n briodol yn unol â Deddf Adnoddau a Chyfrifon 
y Llywodraeth 2000 a chyfarwyddiadau a roddwyd gan Drysorlys EM o dan y ddeddf 
honno. 

 

Barn am faterion eraill 

Yn fy marn i: 

 mae’r rhan o’r Adroddiad am Gydnabyddiaeth Ariannol a oedd i’w harchwilio wedi’i 
pharatoi’n briodol yn unol â chyfarwyddiadau a wnaeth Trysorlys EM o dan Ddeddf 
Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000; 

 mae’r wybodaeth yn Adroddiad y Prif Weithredwr am y flwyddyn ariannol y mae’r 
datganiadau ariannol wedi’u paratoi ar ei chyfer yn gyson â’r datganiadau ariannol. 

 

Materion y byddaf yn adrodd arnynt drwy eithriad 

Nid oes gennyf ddim i’w gofnodi mewn cysylltiad â’r materion canlynol y byddaf yn adrodd 
arnynt os byddaf o’r farn: 

 nad yw cofnodion cyfrifyddu digonol wedi’u cadw neu na chafwyd datganiadau digonol ar 
gyfer fy archwiliad o ganghennau nad yw fy staff wedi ymweld â hwy; neu 

 nad yw’r datganiadau ariannol a’r rhan o’r Adroddiad am Gydnabyddiaeth Ariannol sydd 
i’w harchwilio yn gyson â’r cofnodion neu ddatganiadau cyfrifyddu; neu 

 nad wyf wedi cael yr holl wybodaeth ac esboniadau y mae arnaf eu hangen ar gyfer fy 
archwiliad; neu 

 nad yw’r Datganiad ar Lywodraethu yn cydymffurfio â chanllawiau Trysorlys EM. 
 

Adroddiad 

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

 

 

Amyas C E Morse    4 Gorffennaf 2012 
Y Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol 
 
Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
Llundain 
SW1W 9SP 
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Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr am y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 
Mawrth 2012 

 
Nodiad

au 2011-12
2010-11 

wedi’i ailddatgan*

 £000 £000

Costau gweinyddu: 

Costau staff a’r farnwriaeth 4 12,705 18,779

Costau gweinyddu eraill 5.1 13,588 16,988

 26,293 35,767

Incwm 6 - (23)

Costau gweinyddu net 26,293 35,744

 

Costau rhaglenni: 

Costau staff a’r farnwriaeth 4 1,080,255 1,071,317

Costau rhaglenni eraill 5.1 879,443 1,003,125

Costau cyllid  5.2 37,313 28,248

 1,997,011 2,102,690

Incwm 6 (594,623) (568,577)

Costau rhaglenni net 1,402,388 1,534,113

Cost gweithredu net 1,428,681 1,569,857

 
* Mae gweddillau 2010-11 wedi’u hailddatgan i adlewyrchu cyfuno Gwasanaeth Llysoedd EM a’r 

Gwasanaeth Tribiwnlysoedd sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 2, yr addasu yn y cyfnod cyn hynny a’r 
newid mewn polisïau cyfrifyddu sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 1.33. 

 
Gwariant Cynhwysfawr Arall 

 
Nodiada

u 2011-12
2010-11

wedi’i ailddatgan*

 £000 £000

Cost gweithredu net 1,428,681 1,569,857

(Ennill)/colled net ar ôl ailbrisio eiddo, cyfarpar ac 
eiddo buddsoddi  (30,653) (39,251)

(Ennill)/colled net ar ôl ailbrisio asedau anniriaethol (65) 334

Ennill actiwaraidd ar rwymedigaethau cynlluniau 
pensiwn 16.3 (19) (37)

Cyfanswm y gwariant cynhwysfawr  1,397,944 1,530,903

 
* Mae gweddillau 2010-11 wedi’u hailddatgan i adlewyrchu cyfuno Gwasanaeth Llysoedd EM a’r 

Gwasanaeth Tribiwnlysoedd sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 2, yr addasu yn y cyfnod cyn hynny a’r 
newid mewn polisïau cyfrifyddu sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 1.33. 

 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 73 i 139 yn rhan o’r cyfrifon hyn. 
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Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2012 

 Nodia
dau 

31 Mawrth 2012 31 Mawrth 2011 
 wedi’i ailddatgan* 

1 Ebrill 2010
 wedi’i 

ailddatgan * 

  £000 £000 £000 

Asedau nad ydynt yn gyfredol     

Eiddo a chyfarpar 7 2,787,832 2,828,845 2,791,458 

Eiddo buddsoddi 8 950 1,000 1,855 

Asedau anniriaethol 10 58,465 72,559 77,161 

Masnach a symiau derbyniadwy eraill 12 114 136 38,982 

Rhagdaliadau lesoedd gweithredu 18 145 150 154 

Cyfanswm asedau nad ydynt yn 
gyfredol  

2,847,506 2,902,690 2,909,610 

  

Asedau cyfredol     

Asedau wedi’u dal i’w gwerthu 9 5,405 20,252 4,103 

Masnach a symiau derbyniadwy eraill 12 101,431 254,656 103,010 

Arian parod a symiau sy’n gyfwerth 
ag arian parod 13 

11,995 60,976 167,773 

Cyfanswm yr asedau cyfredol  118,831 335,884 274,886 

Cyfanswm yr asedau  2,966,337 3,238,574 3,184,496

Rhwymedigaethau cyfredol     

Masnach a symiau taladwy eraill 14 (345,724) (399,218) (352,378) 

Darpariaethau ar gyfer 
rhwymedigaethau a ffioedd 16 

(25,109) ( 21,119) ( 32,030) 

Cyfanswm y rhwymedigaethau 
cyfredol  

(370,833) (420,337) (384,408) 

Cyfanswm yr asedau llai’r 
rhwymedigaethau cyfredol  2,595,504 2,818,237 2,800,088 
  

Rhwymedigaethau nad ydynt yn 
gyfredol  

   

Masnach a symiau taladwy eraill 14 (397,796) (384,715) (256,296) 

Darpariaethau ar gyfer 
rhwymedigaethau a ffioedd 16 

(277,218) (298,020) (275,062) 

Cyfanswm y rhwymedigaethau nad 
ydynt yn gyfredol  

(675,014) (682,735) (531,358) 

Cyfanswm yr asedau llai cyfanswm 
y rhwymedigaethau  1,920,490 2,135,502 2,268,730 

Ecwiti’r trethdalwyr     

Cronfa gyffredinol  1,667,765 1,887,645 2,050,510 

Cronfeydd ailbrisio  252,725 247,857 218,220 

Cyfanswm ecwiti’r trethdalwyr  1,920,490 2,135,502 2,268,730 
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* Mae gweddillau 2010-11 wedi’u hailddatgan i adlewyrchu cyfuno Gwasanaeth Llysoedd EM a’r 
Gwasanaeth Tribiwnlysoedd sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 2, yr addasu yn y cyfnod cyn hynny a’r newid 
mewn polisïau cyfrifyddu sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 1.33. 
 
 
 

Peter Handcock CBE 
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu 
02 Gorffennaf 2012 
Mae’r nodiadau ar dudalennau 72 i 139 yn rhan o’r cyfrifon hyn. 
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Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti’r Trethdalwyr am y Flwyddyn a Ddaeth i 
Ben 31 Mawrth 2012 

 
Nodia

dau
Cronfa 

gyffredinol
Cronfeydd 

ailbrisio

Cyfanswm
wedi’i 

ailddatgan*

 £000 £000 £000

Gweddillau ar 1 Ebrill 2010 2,050,510 218,220 2,268,730

 

Arian oddi wrth y Weinyddiaeth Cyfiawnder 1,108,518 - 1,108,518

Gwariant cynhwysfawr am y flwyddyn  (1,569,857) - (1,569,857)

Costau tybiannol: 

Cyflogau barnwrol y gronfa gyfunol 15 143,203 - 143,203

Tâl i’r archwilwyr allanol 15 514 - 514

Ailgodi taliadau ar yr adran 15 143,007 - 143,007

Rhent tybiannol 15 1,783 - 1,783

Symudiadau eraill 350 - 350

Ailbrisio eiddo a chyfarpar (4,522) 43,773 39,251

Colled net ar ôl ailbrisio asedau anniriaethol - (334) (334)

Addasiadau’r Safonau Adrodd Ariannol 
Rhyngwladol 300 - 300

Ennill actiwaraidd ar rwymedigaethau 
cynlluniau pensiwn 16.3 37 - 37

Ailddosbarthu o gronfeydd ailbrisio  12,875 (12,875) -

Symudiad rhwng cronfeydd 927 (927) -

Gweddill ar 31 Mawrth 2011 1,887,645 247,857 2,135,502

 

Trosglwyddo o adrannau eraill (1,838) - (1,838)

Arian oddi wrth y Weinyddiaeth Cyfiawnder 900,700 - 900,700

Gwariant cynhwysfawr am y flwyddyn (1,428,681) - (1,428,681)

Costau tybiannol: 

Cyflogau barnwrol y gronfa gyfunol 15 141,962 - 141,962

Tâl i’r archwilwyr allanol 15 459 - 459

Ailgodi taliadau ar yr adran 15 139,716 - 139,716

Rhent tybiannol 15 1,933 - 1,933

Ailbrisio eiddo, cyfarpar ac eiddo buddsoddi 30,653 30,653

Ennill net ar ôl ailbrisio asedau anniriaethol - 65 65

Ennill actiwaraidd ar rwymedigaethau 
cynlluniau pensiwn 16.3 19 - 19

Ailddosbarthu o gronfeydd ailbrisio 25,850 (25,850) -

Gweddill ar 31 Mawrth 2012 1,667,765 252,725 1,920,490 
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* Mae gweddillau ar 31 Mawrth 2011 ac ar 1 Ebrill 2010 wedi’u hailddatgan i adlewyrchu cyfuno 
Gwasanaeth Llysoedd EM a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 2, yr addasu 
yn y cyfnod cyn hynny a’r newid mewn polisïau cyfrifyddu sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 1.33. 
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Datganiad o Lifau Arian Parod am y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 Mawrth 
2012 

 
Nodia

dau 2011-12 

2010-11
wedi’i 

ailddatgan*

 £000 £000

Llifau arian parod o weithgareddau gweithredu  

Costau gweithredu net (1,428,681) (1,569,857)

Addasiadau ar gyfer trafodion tybiannol a rhai nad ydynt yn 
arian parod 15 478,240 616,888

Costau cyllid 5.2 37,313 28,248

Gostyngiad/(cynnydd) mewn masnach a symiau derbyniadwy 
eraill 153,133 (109,570)

(Gostyngiad) mewn masnach a symiau taladwy eraill (54,972) (6,755)

Defnydd o ddarpariaethau 16 (52,935) (36,049)

All-lif net o arian parod o weithgareddau gweithredu (867,902) (1,077,095)

 

Llifau arian parod o weithgareddau buddsoddi  

Prynu eiddo a chyfarpar  15.2 (95,994) (97,941)

Prynu asedau anniriaethol 10 - (11,028)

Elw o werthu eiddo a chyfarpar ac asedau wedi’u dal i’w 
gwerthu 54,930 2,404

All-lif net o arian parod o weithgareddau buddsoddi (41,064) (106,565)

 

Llifau arian parod o weithgareddau ariannu 

Arian oddi wrth y Weinyddiaeth Cyfiawnder  900,700 1,108,518

Elfen cyfalaf contractau PFI (8,926) (8,926)

Elfen cyfalaf lesoedd cyllid (85) 92

Ad-dalu Benthyciadau Awdurdodau Lleol (3,121) (3,293)

Llog a dalwyd 5.2 (12,218) (13,059)

Mewnlif net o arian parod o weithgareddau ariannu 876,350 1,083,332

 

(Gostyngiad) mewn gweddillau trydydd parti  14 (16,365) (6,469)

 

Gostyngiad net mewn arian parod a symiau sy’n gyfwerth 
ag arian parod yn y cyfnod 13 (48,981) (106,797)

Arian parod a symiau sy’n gyfwerth ag arian parod ar 
ddechrau’r cyfnod 13 60,976 167,773

Arian parod a symiau sy’n gyfwerth ag arian parod ar 
ddiwedd y cyfnod 13 11,995 60,976

 
* Mae gweddillau 2010-11 wedi’u hailddatgan i adlewyrchu cyfuno Gwasanaeth Llysoedd EM a’r 
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Gwasanaeth Tribiwnlysoedd sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 2, yr addasu yn y cyfnod cyn hynny a’r 
newid mewn polisïau cyfrifyddu sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 1.33. 

 
 
 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 73 i 139 yn rhan o’r cyfrifon hyn. 
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Nodiadau ar y Cyfrifon am y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 
Mawrth 2012  

1 Datganiad o bolisïau cyfrifyddu  

Mae’r datganiadau ariannol hyn wedi’u paratoi’n unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y 
Llywodraeth 2011-12 a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. Mae’r polisïau cyfrifyddu sydd yn y 
Llawlyfr yn cymhwyso Safonau Adroddiadau Ariannol Rhyngwladol wedi’u dehongli ar gyfer y 
sector cyhoeddus.  

Lle mae Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth yn caniatáu dewis rhwng polisïau 
cyfrifyddu, dewiswyd y polisi cyfrifyddu y credir ei fod yn fwyaf addas i amgylchiadau penodol 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM er mwyn rhoi darlun cywir a theg. Mae’r polisïau 
penodol sydd wedi’u mabwysiadu gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi’u 
disgrifio isod. Maent wedi’u cymhwyso’n gyson wrth ddelio ag eitemau y credwyd eu bod yn 
berthnasol i’r cyfrifon. 

1.1 Confensiwn cyfrifyddu 

Mae cyfrifon Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi’u paratoi o dan y confensiwn 
cost hanesyddol sydd wedi’i addasu i roi cyfrif am ailbrisio eiddo a chyfarpar, eiddo buddsoddi 
ac asedau anniriaethol, rhestrau eiddo ac asedau a rhwymedigaethau ariannol penodol.  

Wrth baratoi’r cyfrifon yn unol â Safonau Adroddiadau Ariannol Rhyngwladol, mae’n ofynnol 
defnyddio amcangyfrifon critigol penodol ar gyfer cyfrifyddu. Mae hefyd yn ofynnol i’r rheolwyr 
arfer eu barn wrth gymhwyso’r polisïau cyfrifyddu.  

1.2 Gweinyddu a Rhaglenni Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 

Mae’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn gwahaniaethu rhwng incwm a gwariant 
Gweinyddu ac incwm a gwariant Rhaglenni. Mae’r dosbarthu ar incwm a gwariant o dan 
Weinyddu a Rhaglenni yn unol â’r diffiniad o gostau gweinyddu a gyflwynwyd yn yr Adolygiad o 
Wariant gan Drysorlys EM. Mae’r gwariant ar weinyddu’n adlewyrchu’r costau o redeg 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM tra bo costau rhaglenni’n ymwneud â 
gweithgareddau i gyflenwi gwasanaethau. 

1.3 Newidiadau ym Mheirianwaith Llywodraeth ac ailddatgan cymaryddion 

Os ceir newidiadau ym Mheirianwaith Llywodraeth sy’n golygu trosglwyddo swyddogaethau neu 
gyfrifoldebau rhwng dwy neu ragor o rannau o adrannau yn y sector cyhoeddus/preifat, mae’n 
ofynnol rhoi cyfrif amdanynt drwy ddefnyddio egwyddorion cyfrifyddu cyfuno yn unol â Llawlyfr 
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth. Lle bo’n berthnasol, caiff cymaryddion y flwyddyn flaenorol 
eu hailddatgan fel y bo’n briodol, fel ei bod yn ymddangos bod yr endid wedi bodoli erioed ar ei 
ffurf bresennol. 

Ar 1 Ebrill 2011, unodd Gwasanaeth Llysoedd EM â’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd i ffurfio 
Asiantaeth newydd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Mae’r endid newydd yn 
bartneriaeth rhwng yr Arglwydd Ganghellor, yr Arglwydd Brif Ustus ac Uwch Lywydd y 
Tribiwnlysoedd ac mae’n gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, sifil a theulu a 
thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr, a thribiwnlysoedd sydd heb eu datganoli yn yr Alban a 
Gogledd Iwerddon. Yn lle Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd EM a Bwrdd y Gwasanaeth 
Tribiwnlysoedd a oedd ar wahân cynt, cafwyd Bwrdd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM sydd wedi’i gynnull o’r newydd.  

Mae’r ffigurau cymharol yn y datganiadau ariannol hyn wedi’u hailddatgan i ymgorffori 
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gweithgareddau a sefyllfa ariannol yr endidau a gyfunwyd. Mae manylion am ailddatgan y 
cymaryddion yn nodyn 2. 

Mae costau penodol a ddangoswyd o fewn costau gweithredu eraill wedi’u hailddosbarthu o 
fewn categorïau yn nodyn 5. Nid yw’r ailddosbarthu’n effeithio ar gyfanswm y costau 
gweithredu. 

Yn ogystal â’r cyfuno sydd wedi’i ddisgrifio uchod, trosglwyddwyd y tribiwnlysoedd canlynol i 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn 2011-12: 

Enw Rhiant-adran flaenorol Dyddiad trosglwyddo 

Gwasanaeth Tribiwnlysoedd 
Eiddo Preswyl (RPTS) 

Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol 
(DCLG) 

1 Ebrill 2011 

Tribiwnlys Apêl Trwyddedu 
Gangfeistri (GLA) 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 
Gwledig (Defra) 

19 Medi 2011 

Tribiwnlys Tiroedd 
Amaethyddol 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 
Gwledig (Defra) 

31 Hydref 2011 

 
Nid oedd yr asedau a rhwymedigaethau a drosglwyddwyd gan y tri thribiwnlys hyn, na’u 
gwariant cynhwysfawr yn 2010-11, yn berthnasol i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
ac felly mae’r trosglwyddiadau hyn wedi’u trin fel trafodion yn ystod y flwyddyn. Oherwydd hyn, 
nid yw’r ffigurau cymharol wedi’u hailddatgan. 

1.4 Incwm 

Mae incwm gweithredu yn incwm sy’n ymwneud yn uniongyrchol â gweithgareddau gweithredu 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ac felly mae wedi’i gydnabod yn refeniw yn y 
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr.  

Y prif elfennau ynddo yw ffioedd am wasanaethau a ddarparwyd ar sail cost lawn i gwsmeriaid 
allanol ac adenillion o gostau oddi wrth adrannau llywodraeth eraill. Yn gynwysiedig yn yr incwm 
gweithredu arall mae rhenti, symiau derbyniadwy a derbyniadau amrywiol (er enghraifft, 
gwerthu cyhoeddiadau). Mae incwm wedi’i ddatgan heb TAW. 

Mae arian oddi wrth y Weinyddiaeth Cyfiawnder yn cael ei gredydu’n uniongyrchol i’r Gronfa 
Gyffredinol yn unol â gofynion Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth. 

1.5 Refeniw o ffioedd 

Refeniw o ffioedd yw symiau am wasanaethau a roddwyd i ddefnyddwyr llysoedd sifil a theulu a 
thribiwnlysoedd. Mae’r elfennau y derbyniwyd tâl amdanynt ond sy’n ymwneud â gwaith sydd 
heb ei gwblhau eto, wedi’u dal yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol fel refeniw gohiriedig. Bydd y 
refeniw gohiriedig yn cael ei gydnabod yn refeniw wedyn ar ôl cwblhau’r gwasanaeth. 

Penderfynir y pwynt y caiff y refeniw ei gydnabod ar sail natur ac amgylchiadau’r gwasanaeth 
penodol a ddarperir. Yn achos y rhan fwyaf o ffrydiau refeniw, mae’r gwasanaeth y mae 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn ei ddarparu’n cael ei gychwyn gan y cais, a 
bydd hyn yn digwydd yn syth ar ôl derbyn y cais. Felly mae’r ffi sydd gyda’r cais yn cael ei 
chydnabod yn refeniw yn syth ar ôl ei derbyn.  

Ar gyfer rhai ffrydiau refeniw o ffioedd, fel gwarantau ac asesiadau, gwneir amcangyfrif o’r 
cyfnod pan wneir y cais (wythnos fel arfer) a bydd yr elfen ohiriedig yn cael ei phennu’n unol â 
hynny.  

Yn achos ffrydiau refeniw eraill o ffioedd, fel deisebau, apelau a phrofiant, cedwir cofnodion 
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penodol o’r gwasanaethau sydd heb eu cwblhau a phennir y refeniw gohiriedig ar sail y rhain.  

Mae refeniw o ffioedd wedi’i ddatgan heb gynnwys ffioedd sydd wedi’u dileu neu eu hesemptio 
(REMEX). Mae’r cynllun REMEX wedi’i ragnodi yn y Gorchmynion Ffioedd sydd wedi’u 
cymeradwyo gan y Senedd ac nid yw Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn casglu 
ffioedd sydd wedi’u dileu. Cytunwyd â Thrysorlys EM ar yr amcan ariannol o adennill costau’n 
llawn heb gynnwys ffioedd sydd wedi’u dileu neu eu hesemptio er mwyn sicrhau na wrthodir 
mynediad at gyfiawnder i unigolion am nad ydynt yn gallu fforddio’r ffioedd a bennwyd.  

1.6 Dirwyon a chostau ariannol a osodwyd gan y system cyfiawnder troseddol  

Llysoedd ynadon sy’n gyfrifol am gasglu ffioedd a chosbau ariannol sydd wedi’u gosod gan y 
system cyfiawnder troseddol.  

O 1 Ebrill 2011 ymlaen, peidiodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM â chydnabod 
gweddillau sy’n gysylltiedig â chasglu dirwyon a chosbau. Rhoddir cyfrif llawn am y gweddillau 
hyn yn awr yn Natganiad Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM fel y 
mae nodyn 1.33 yn dangos.  

1.7 Datganiad Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 

Er 2010-11, mae Trysorlys EM wedi’i gwneud yn ofynnol i adrannau Llywodraeth sy’n casglu 
refeniw perthnasol o drethi, tollau, dirwyon a chosbau, ar ran y Gronfa Gyfunol, baratoi 
Datganiad Ymddiriedolaeth ar wahân sy’n adrodd yn benodol ar y gweithgareddau ariannol sy’n 
ymwneud â chasglu o’r fath.  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, sef Asiantaeth Weithredol y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder sy’n gyfrifol am gasglu dirwyon a chosbau ariannol a osodwyd gan y system 
cyfiawnder troseddol, yn paratoi Datganiad Ymddiriedolaeth ar wahân y dylid ei ddarllen ar y 
cyd ag Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

Mae’r Datganiad Ymddiriedolaeth yn rhoi cyfrif am ddirwyon a chosbau a osodwyd gan y 
system cyfiawnder troseddol fel refeniw sy’n daladwy yn y pen draw i’r Gronfa Gyfunol, ar sail 
gros. Mae hefyd yn rhoi cyfrif am yr arian parod a’r gweddillau sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol 
ac i drydydd partïon mewn cysylltiad â chasglu symiau’r dirwyon a chosbau.  

1.8 Ffioedd nad ydynt yn arian parod 

Mae ffioedd nad ydynt yn arian parod yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn cynnwys 
cydnabyddiaeth i archwilwyr allanol, sef y gost i’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol am archwilio 
cyfrifon Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, taliadau a ailgodir am orbenion adrannol 
a ailgodir ar yr Asiantaeth gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder, a rhenti tybiannol am adeiladau sy’n 
eiddo i Gorfforaeth Dinas Llundain a Bwrdeistref Frenhinol Kingston upon Thames. 

Ymhlith y ffioedd eraill nad ydynt yn arian parod y mae costau cyflog a nawdd cymdeithasol 
uwch farnwyr sydd, am eu bod yn annibynnol ar Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, yn 
cael eu hariannu o’r Gronfa Gyfunol. Mae uwch farnwyr yn cael taliadau am wasanaeth hir 
hefyd o dan gytundeb â’r Weinyddiaeth Cyfiawnder. Mae darpariaeth ar gyfer y taliadau hyn yng 
nghyfrifon adnoddau’r Weinyddiaeth Cyfiawnder.  

1.9 Segmentau gweithredu  

Mae segmentau gweithredu wedi’u dadansoddi’n unol ag IFRS 8 ‘Operating Segments’ ynghyd 
â’r llinellau gwybodaeth a gyflwynwyd i’r Prif Benderfynwr Gweithredol sef, i ddibenion y cyfrifon 
hyn, y Prif Weithredwr. Mae’r Prif Benderfynwr Gweithredol yn gyfrifol am ddyrannu adnoddau 
ac asesu perfformiad y segmentau gweithredu.  
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1.10 Cydnabod eiddo a chyfarpar  

Mae eitemau eiddo a chyfarpar, gan gynnwys gwariant dilynol ar asedau presennol, yn cael eu 
cydnabod am eu cost os yw’n debygol y bydd buddion economaidd yn y dyfodol neu botensial 
gwasanaeth sy’n gysylltiedig â’r ased yn dod i ran Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
a bod modd mesur cost yr ased yn ddibynadwy. Codir yr holl daliadau am atgyweiriadau a 
chynnal a chadw ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn ystod y cyfnod ariannol pan 
dynnir nhw. 

Trothwy cyfalafu – asedau unigol 

Y trothwy ar gyfer asedau unigol yw £10,000. 

Trothwy cyfalafu – grwpiau o asedau 

Os prynwyd nifer sylweddol o asedau unigol sydd ar eu pen eu hunain yn is na’r trothwy cyfalafu 
mewn cysylltiad ag un prosiect, maent wedi’u trin fel grŵp o asedau. 

Grwpiau o asedau fel arfer yw: 

• System integredig o eitemau cyfarpar gwahanol at ddiben penodol, er enghraifft, prosiect 
adnewyddu cyfarpar TG; 

• Nifer sylweddol o eitemau dodrefn neu offer TG sydd wedi’u caffael mewn un safle; neu 

• Raglenni adnewyddu TG a dodrefn, lle mae’r gwariant arfaethedig cyfan yn uwch na’r 
trothwy cyfalafu. 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cymhwyso trothwy cyfalafu o £1 miliwn 
(gan gynnwys TAW) ar gyfer grwpiau o asedau. Os bydd cost yr eitem yn is na’r terfyn a 
bennwyd, ond ei bod yn rhan annatod o becyn y mae cyfanswm ei werth yn uwch na’r lefel 
gyfalafu, yna caiff yr eitem honno ei thrin fel ased sefydlog diriaethol. 

1.11 Prisio eiddo a chyfarpar 

Tir ac adeiladau (gan gynnwys anheddau)  

Cyfleusterau llys gan mwyaf yw tir ac adeiladau (gan gynnwys anheddau). Mae tir ac adeiladau 
wedi’u cynnwys ar eu gwerth teg, yn ôl dehongliad Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y 
Llywodraeth, ar sail prisiadau proffesiynol a wneir o leiaf unwaith bob pum mlynedd ar gyfer pob 
uned eiddo.  

Gwneir y rhan fwyaf o brisiadau proffesiynol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio gan ddefnyddio 
Llawlyfr Arfarnu a Phrisio Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, sy’n cael ei alw’n ‘Llyfr 
Coch’. Rhwng un prisiad proffesiynol a’r nesaf, caiff gwerthoedd cario eu haddasu drwy 
ddefnyddio mynegrifau neu brisiadau bwrdd gwaith. 

Mae’r rhan fwyaf o Lysoedd Troseddol wedi’u dynodi’n adeiladau arbenigol na ellir eu gwerthu 
ar y farchnad agored. Caiff adeiladau arbenigol eu prisio ar sail eu cost gyfnewid ddibrisiedig 
a’u cyfwerth modern yn unol â’r Llyfr Coch, gan ystyried natur ddarfodol swyddogaeth yr eiddo. 
Rhoddir y gwerth teg am waith symud i mewn gan ddefnyddio Mynegai Prisiau Tendro’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth Costau Adeiladu sydd wedi’i lunio gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr 
Siartredig. 

Ar gyfer asedau eiddo anarbenigol sy’n dal i gael eu defnyddio, y dehongliad o werth teg yw 
gwerth y farchnad am y defnydd presennol. Y diffiniad o hyn yn y Llyfr Coch yw gwerth y 
farchnad gan ragdybio y caiff yr eiddo ei werthu fel rhan o’r fenter barhaol sy’n ei meddiannu. 
‘Gwerth defnydd’ ased nad yw’n cynhyrchu arian parod yw gwerth presennol y potensial 
gwasanaeth sy’n parhau yn yr ased, y gellir cymryd ei fod o leiaf yn gyfwerth â chost gyfnewid y 
potensial gwasanaeth hwnnw. 
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Wrth gynnal adolygiad parhaus ar gyfer rhesymoli llysoedd, clustnododd Gweinidogion 163 o 
adeiladau llys sy’n cael eu tanddefnyddio i’w cau yn y ddwy neu dair blynedd nesaf. Gan nad 
oes disgwyl y bydd y llysoedd hyn yn rhan o ystad weithredol Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn y dyfodol, mae’r dull o’u prisio wedi’i newid o’r gost gyfnewid 
ddibrisiedig i’r gwerth teg llai costau gwerthu a bennir ar sail gwybodaeth am y farchnad. Gan 
fod y newid hwn yn y dull prisio yn golygu lleihad parhaol mewn gwerth, mae unrhyw leihad 
mewn gwerth wedi’i godi’n uniongyrchol ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr, a gweddill 
unrhyw Gronfa Ailbrisio wedi’i roi yn y Gronfa Gyffredinol. 

Asedau eraill  

Asedau eraill yw technoleg gwybodaeth, cyfarpar, dodrefn, gosodiadau a ffitiadau. Mae’r 
asedau hyn wedi’u cynnwys ar eu cost prynu ac yn cael eu hailddatgan ar bob dyddiad adrodd 
gan ddefnyddio Mynegai Prisiau Cynhyrchwyr y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Cyfrifyddir ailbrisiadau o asedau eraill a chostau dilynol mewn dull sy’n gyson â’r un ar gyfer tir 
ac adeiladau uchod.  

Asedau nad ydynt yn gyfredol sydd wedi’u dal i’w gwerthu  

Bydd asedau nad ydynt yn gyfredol yn cael eu dynodi’n rhai sydd wedi’u ‘dal i’w gwerthu’ os yw 
eu swm cario i’w adennill yn bennaf drwy drafodiad gwerthu a bod gwerthiant yn cael ei ystyried 
yn debygol iawn. Mae asedau sydd wedi’u dal i’w gwerthu’n cael eu datgan ar eu gwerth cario 
isaf yn union cyn eu dynodi’n rhai sydd wedi’u ‘dal i’w gwerthu’. Bydd unrhyw leihad mewn 
gwerth neu wrthdroi ar leihad a geir wedyn yn cael ei gydnabod yn y Datganiad o Wariant Net 
Cynhwysfawr. Nid yw asedau sydd wedi’u dal i’w gwerthu’n cael eu dibrisio.  

Asedau sy’n cael eu hadeiladu  

Mae asedau sy’n cael eu hadeiladu’n cael eu prisio ar gost hanesyddol o fewn eiddo, 
peiriannau a chyfarpar ac nid ydynt yn cael eu dibrisio. Caiff gwariant perthnasol ei gyfalafu os 
gellir ei briodoli’n uniongyrchol i’r broses o roi ased mewn cyflwr gweithredol, er enghraifft, 
costau ymgynghorydd allanol, costau cyflogeion perthnasol a chyfran briodol o orbenion 
perthnasol. 

Rhoddir y gorau i ddynodi ased yn ased sy’n cael ei adeiladu pan fydd yn barod i’w ddefnyddio. 
Wedyn caiff ei werth cario ei symud o asedau sy’n cael eu hadeiladu a’i drosglwyddo i’r categori 
asedau priodol. Codir dibrisiant ar yr ased wedyn yn unol â’r polisi cyfrifyddu dibrisiant. 

1.12 Ailbrisio eiddo a chyfarpar  

Pan fydd gwerth cario rhyw ased yn cynyddu o ganlyniad i ailbrisiad, bydd unrhyw arian dros ben 
ar ôl ailbrisio’n cael ei gredydu i wariant cynhwysfawr arall a’i gronni’n uniongyrchol yn Ecwiti’r 
trethdalwyr o dan bennawd Cronfa Ailbrisio. Eithriad i hyn yw unrhyw ennill ar ôl ailbrisio sy’n 
gwrthdroi gostyngiad ar ôl ailbrisio’r un ased sydd wedi’i gydnabod yn draul cyn hynny. Caiff 
enillion o’r fath eu credydu’n gyntaf o fewn costau gweithredu net yn y Datganiad o Wariant Net 
Cynhwysfawr i’r graddau y mae’r ennill yn gwrthdroi colled a oedd wedi’i chydnabod cynt o fewn 
costau gweithredu net yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. 

Pan fydd swm cario rhyw ased yn gostwng o ganlyniad i leihad parhaol yng ngwerth yr ased 
oherwydd defnydd clir o’i fudd economaidd neu botensial gwasanaeth, codir y gostyngiad yn 
uniongyrchol ar ‘Costau Gweithredu Eraill’ yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr, a bydd 
unrhyw weddill sy’n aros mewn Cronfa Ailbrisio yn cael ei ryddhau i’r Gronfa Gyffredinol.  

Pan fydd swm cario rhyw ased yn gostwng (heblaw o ganlyniad i leihad parhaol), caiff y 
gostyngiad ei gydnabod yn y Gronfa Ailbrisio i’r graddau bod gweddill yn bodoli ar gyfer yr ased 
hwnnw. Bydd unrhyw ostyngiad pellach sy’n fwy na’r gwargedau ailbrisio yn cael ei godi ar 
‘Costau Gweithredu Eraill’ yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. 
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Bob blwyddyn bydd y gwahaniaeth rhwng dibrisiad wedi’i seilio ar ailbrisiad o swm cario’r ased 
a godwyd ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr a dibrisiad wedi’i seilio ar gost wreiddiol yr 
ased yn cael ei drosglwyddo o’r Gronfa Ailbrisio i’r Gronfa Gyffredinol. 

1.13 Dibrisiant eiddo a chyfarpar 

Codir am ddibrisiant ar sail llinell syth ar gyfraddau sydd wedi’u cyfrifo fel eu bod yn dileu gwerth 
yr asedau llai amcangyfrif o’u gwerth gweddilliol yn gyson dros gyfnod eu hoes fuddiol 
amcangyfrifedig neu, yn achos asedau wedi’u lesio, dros gyfnod y les neu’r cyfnod sy’n 
oblygedig yn yr amserlen ad-dalu. Mae oes fuddiol asedau neu gategorïau o asedau’n cael eu 
hadolygu’n flynyddol a thrafodir unrhyw newidiadau â’r awdurdodau perthnasol i sicrhau bod 
goblygiadau o ran cyllidebu wedi’u hystyried yn briodol. Os cytunir ar newid yn oes fuddiol rhyw 
ased, caiff yr ased ei ddibrisio ar sail llinell syth dros weddill ei oes fel y mae wedi’i hasesu. 
Bydd dibrisiant yn dechrau yn y mis ar ôl caffael ased nad yw’n gyfredol yn achos tir, adeiladau 
ac anheddau ac o fewn y mis yn achos pob math arall o ased nad yw’n gyfredol. 

Os yw eitem o eiddo, peiriant neu gyfarpar yn cynnwys dwy neu ragor o gydrannau 
arwyddocaol, a bod eu hoesau buddiol yn sylweddol wahanol, caiff pob cydran ei thrin ar wahân 
at ddibenion dibrisio a’i dibrisio dros gyfnod ei hoes fuddiol unigol. 

Mae oes fuddiol asedau wedi’i hamcangyfrif o fewn yr amrediadau canlynol: 

Tir rhydd-ddaliadol Heb ei ddibrisio 

Tir ar les  Y byrraf o’r oes sy’n weddill neu’r cyfnod sy’n weddill ar 
y les 

Adeiladau rhydd-ddaliadol (gan gynnwys 
anheddau) 

Y byrraf o’r oes sy’n weddill neu 60 mlynedd  

Adeiladau ar les (gan gynnwys anheddau) Y byrraf o’r oes sy’n weddill, y cyfnod sy’n weddill ar y 
les neu 60 mlynedd  

Technoleg gwybodaeth  Y byrraf o’r cyfnod sy’n weddill ar y les neu 7 mlynedd  

Peiriannau a Chyfarpar  Y byrraf o’r cyfnod sy’n weddill ar y les neu 3 i 5 mlynedd 

Dodrefn a ffitiadau  Y byrraf o’r cyfnod sy’n weddill ar y les neu 10 i 20 
mlynedd  

Asedau wedi’u dal i’w gwerthu Heb eu dibrisio 

Eiddo buddsoddi Heb ei ddibrisio 

Asedau sy’n cael eu hadeiladu Heb eu dibrisio 

 
1.14 Gwerthu eiddo a chyfarpar 

Pennir enillion neu golledion ar ôl gwerthu asedau nad ydynt yn gyfredol drwy gymharu’r enillion 
â’r swm cario ac maent yn cael eu cydnabod o fewn ‘Costau Gweithredu Eraill’ yn y Datganiad o 
Wariant Net Cynhwysfawr.  

Pan werthir asedau sydd wedi’u hailbrisio, trosglwyddir y symiau sydd yn y Gronfa Ailbrisio i’r 
Gronfa Gyffredinol.  

1.15 Eiddo buddsoddi  

Eiddo buddsoddi yw tir ac adeiladau rhydd-ddaliadol nad ydynt wedi’u meddiannu’n bennaf gan 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Caiff eiddo buddsoddi ei gofnodi ar ei werth teg, 
sydd wedi’i seilio ar brisiau’r farchnad ar y pryd wedi’i addasu, os oes angen, i roi cyfrif am unrhyw 
wahaniaeth yn natur, lleoliad neu gyflwr yr ased penodol. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio 
(VOA), sy’n annibynnol ar Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, yn cwblhau’r prisiadau’n 
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unol â Llawlyfr Arfarnu a Phrisio Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, sy’n cael ei alw’n 
‘Llyfr Coch’, ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Cofnodir newidiadau mewn gwerthoedd teg yn y 
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr.  

Pan gaiff eiddo buddsoddi ei osod ar les o dan les gweithredu, bydd yr ased a lesiwyd yn aros o 
fewn ‘Eiddo Buddsoddi’ yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol. Bydd y refeniw o’r les yn cael ei 
gydnabod dros gyfnod y les ar sail llinell syth.  

1.16 Asedau anniriaethol  

Asedau anniriaethol Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yw meddalwedd sydd wedi’i 
datblygu’n fewnol at ddefnydd mewnol (gan gynnwys asedau o’r fath sy’n cael eu hadeiladu). 

Mae costau datblygu y gellir eu priodoli’n uniongyrchol i’r broses o gynllunio a threialu 
meddalwedd adnabyddadwy ac unigryw sydd o dan reolaeth Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM, fel costau ymgynghorwyr allanol, costau cyflogeion sy’n datblygu 
meddalwedd a chyfran briodol o’r gorbenion perthnasol, yn cael eu cydnabod yn asedau 
anniriaethol os bydd y meini prawf canlynol wedi’u bodloni: 

 ei bod yn dechnegol bosibl cwblhau’r feddalwedd fel y bydd ar gael i’w defnyddio; 

 bod Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn bwriadu cwblhau’r feddalwedd a’i 
defnyddio; 

 bod gallu i ddefnyddio’r feddalwedd; 

 ei bod yn debygol y bydd y feddalwedd yn creu buddion economaidd yn y dyfodol; 

 bod digon o adnoddau technegol ac ariannol ac adnoddau eraill ar gael i gwblhau’r 
datblygu a defnyddio’r feddalwedd; a 

 bod modd dibynadwy i fesur y gwariant y gellir ei briodoli i’r feddalwedd wrth ei datblygu. 

Bydd gwariant arall ar ddatblygu sydd heb fodloni’r meini prawf hyn yn cael ei gydnabod yn 
draul wrth ei dynnu. Ni fydd costau datblygu sydd wedi’u cydnabod yn draul cyn hynny yn cael 
eu cydnabod yn ased mewn cyfnod dilynol.  

Mae trwyddedau meddalwedd a brynwyd yn cael eu cydnabod yn asedau os yw’n debygol y 
bydd potensial gwasanaeth yn dod i ran Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn y 
dyfodol a bod modd dibynadwy i fesur cost y drwydded. Caiff trwyddedau o’r fath eu mesur ar 
sail cost ar y dechrau. 

Ar ôl eu cydnabod gyntaf, bydd asedau anniriaethol yn cael eu cynnwys yn y datganiadau 
ariannol ar eu gwerth teg. Gan nad oes marchnad weithredol ar gyfer asedau anniriaethol 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, caiff y gwerth teg ei asesu fel cost gyfnewid llai 
unrhyw golledion a gronnwyd am amorteiddio a lleihad mewn gwerth (h.y. cost gyfnewid 
ddibrisiedig).  

Bydd asedau anniriaethol sy’n cael eu defnyddio’n cael eu hailfesur ar ddiwedd pob cyfnod 
adrodd gan ddefnyddio Mynegai Prisiau Cynhyrchwyr y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Caiff asedau anniriaethol eu hamorteiddio ar sail llinell syth dros gyfnod eu hoes fuddiol 
ddisgwyliedig. Mae oes fuddiol meddalwedd sydd wedi’i datblygu’n fewnol yn amrywio o dair i 
saith mlynedd. Mae trwyddedau meddalwedd a brynwyd yn cael eu hamorteiddio dros gyfnod y 
drwydded. Ni fydd asedau sy’n cael eu datblygu’n cael eu hamorteiddio nes byddant yn barod 
i’w defnyddio: bryd hynny codir am amorteiddio’n unol â’r polisi cyfrifyddu sydd wedi’i ddatgan.  
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1.17 Lleihad yng ngwerth eiddo, cyfarpar ac asedau anniriaethol  

Mae lleihad mewn gwerth yn golygu lleihad parhaol yng ngwerth rhyw ased o ganlyniad i 
ddefnydd clir o’i fudd economaidd neu botensial gwasanaeth. Ar bob dyddiad adrodd, bydd 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn asesu’r holl asedau am arwyddion o leihad 
mewn gwerth. Os oes arwyddion o’r fath, rhoddir prawf am leihad mewn gwerth ar yr asedau 
dan sylw drwy gymharu gwerth cario’r asedau hynny â’r symiau y gellir eu hadennill amdanynt. 
Os yw’r swm y gellir ei adennill am ased yn llai na’i werth cario, gostyngir gwerth cario’r ased at 
y swm y gellir ei adennill amdano. Mae eiddo, cyfarpar ac asedau anniriaethol yn cael eu 
hadolygu bob blwyddyn i ganfod lleihad mewn gwerth.  

Y swm y gellir ei adennill am ased yw’r uchaf o un ai ei “werth teg llai costau i’w werthu” neu ei 
“werth defnydd”. I ddibenion y sector cyhoeddus, y diffiniad yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y 
Llywodraeth o “werth defnydd” ased nad yw’n cynhyrchu arian parod yw gwerth presennol y 
potensial gwasanaeth sy’n parhau yn yr ased, y gellir cymryd ei fod yn gyfwerth o leiaf â chost 
cyfnewid y potensial gwasanaeth hwnnw. 

Codir unrhyw golled am leihad mewn gwerth yn uniongyrchol ar ‘Costau Gweithredu Eraill” yn y 
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. Os yw’r ased y cafwyd lleihad yn ei werth wedi’i ailbrisio 
cyn hynny, bydd unrhyw weddill yn y Gronfa Ailbrisio (hyd at lefel y golled am leihad mewn gwerth) 
yn cael ei drosglwyddo i’r Gronfa Gyffredinol.  

Ar bob dyddiad adrodd bydd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM hefyd yn asesu a 
oes unrhyw arwydd bod colled am leihad mewn gwerth a oedd wedi’i chydnabod mewn cyfnod 
blaenorol wedi peidio â bod neu wedi gostwng. Os oes arwydd o’r fath, ailasesir y symiau y 
gellir eu hadennill am yr asedau dan sylw. Bydd gwrthdroi ar golled am leihad mewn gwerth yn 
cael ei gydnabod yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr, os bu newid yn yr amcangyfrifon 
a ddefnyddiwyd i bennu’r swm y gellir ei adennill am yr ased ers gwneud y prawf diwethaf am 
leihad mewn gwerth. Y swm mwyaf y gellir ei roi am unrhyw wrthdroi ar golled yw un sy’n 
cynyddu gwerth cario’r asedau dan sylw at y gwerth cario a fyddai wedi’i gydnabod pe na 
byddai’r lleihad gwreiddiol mewn gwerth wedi digwydd (hynny yw, ar ôl ystyried y dibrisiant a 
fyddai wedi’i godi fel arfer pe na byddai unrhyw leihad mewn gwerth wedi digwydd). 

1.18 Trafodion Menter Cyllid Preifat (PFI)  

Mae Trysorlys EM wedi penderfynu bod rhaid i gyrff llywodraeth gyfrifyddu ar gyfer cynlluniau 
PFI seilwaith, lle bydd y corff llywodraeth yn rheoli’r defnydd o’r seilwaith a’r budd gweddilliol yn 
y seilwaith ar ddiwedd y trefniant, fel trefniadau consesiynau gwasanaeth. Felly mae 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi cydnabod cynlluniau PFI ‘ar y Datganiad o’r 
Sefyllfa Ariannol’ fel eiddo a chyfarpar ynghyd â rhwymedigaeth i dalu amdanynt. Mae’r 
gwasanaethau a gafwyd o dan y contract wedi’u cofnodi fel costau gweithredu. Mae cynlluniau 
PFI sydd ‘oddi ar y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol’ yn cael eu trin fel lesoedd gweithredu. Mae 
mwy o fanylion am y cynlluniau hyn yn nodyn 20.  

Ar gyfer cynlluniau PFI sydd ‘ar y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol’, mae’r taliadau unedol blynyddol 
wedi’u gwahanu’n elfennau fel a ganlyn, gan ddefnyddio technegau amcangyfrif priodol os oedd 
angen: 

 Tâl am werth teg y gwasanaethau a gafwyd; 

 Tâl am yr ased PFI, gan gynnwys costau cyllid.  

Gwasanaethau a gafwyd 

Mae gwerth teg y gwasanaethau a gafwyd yn ystod y flwyddyn wedi’i gofnodi o dan y penawdau 
gwariant perthnasol o fewn ‘Costau Gweithredu Eraill’.  
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Ased PFI  

Mae ased PFI yn cael ei gydnabod pan ddechreuir defnyddio’r ased. Caiff yr ased ei gyfalafu ar 
y gwerth isaf o un ai gwerth teg yr eiddo neu gyfarpar neu werth presennol y taliadau sylfaenol. 
Wedi hynny, caiff yr ased ei fesur ar ei werth teg yn unol â pholisi cyfrifyddu Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar gyfer pob dosbarth asedau perthnasol.  

Rhwymedigaeth PFI 

Mae rhwymedigaeth PFI yn cael ei chydnabod yr un pryd â chydnabod yr ased PFI. Caiff ei 
mesur yn gyntaf ar yr un swm â gwerth teg yr ased PFI a’i mesur wedyn ar gost wedi’i 
hamorteiddio. Mae’r rhwymedigaethau cyfatebol am rent, heb gynnwys ffioedd cyllid, wedi’u 
cynnwys o fewn masnach a symiau taladwy eraill. Codir llog ar y Datganiad o Wariant Net 
Cynhwysfawr dros gyfnod y trefniant ar gyfradd llog gyfnodol gyson ar y gweddill sy’n aros o’r 
rhwymedigaeth am bob cyfnod.  

1.19 Mathau o lesoedd  

Mae lesoedd wedi’u dynodi un ai’n lesoedd cyllid neu’n lesoedd gweithredu yn ôl natur y 
trefniant. Mae lesoedd ar dir ac adeiladau’n cael eu rhannu ar ddechrau’r les yn les ar dir ac yn 
les ar adeiladau ar wahân.  

Lesoedd gweithredu 

Mae lesoedd lle mae cyfran sylweddol o risgiau a manteision perchnogaeth yn cael eu cadw 
gan y lesydd yn cael eu dynodi’n lesoedd gweithredu. Codir taliadau o dan lesoedd gweithredu 
(heb gynnwys unrhyw gymhellion a gafwyd oddi wrth y lesydd) ar y Datganiad o Wariant Net 
Cynhwysfawr ar sail llinell syth dros gyfnod y les. Mae rhent sy’n ddibynnol ar hyn yn cael ei 
gydnabod yn y cyfnod y mae’n codi.  

Mae taliadau ymlaen llaw am fuddiant lesddaliadol sydd wedi’i ddynodi’n les gweithredu yn cael 
eu cydnabod fel rhagdaliad les yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ac yn cael eu hamorteiddio 
dros gyfnod y les.  

Mae refeniw lesoedd o lesoedd gweithredu lle mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM yn lesydd yn cael ei gydnabod o fewn refeniw ar sail llinell syth dros gyfnod y les. 

Cymhellion lesoedd gweithredu 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn trin cymhellion lesoedd (fel cyfnodau di-
rent neu gyfraniadau gan y lesydd at gostau adleoli’r lesddeiliad) fel rhan annatod o’r 
gydnabyddiaeth am ddefnyddio’r ased sydd wedi’i lesio. Rhoddir cyfrif am y cymhellion fel rhan 
o’r gydnabyddiaeth net y cytunwyd arni ar gyfer defnyddio’r ased sydd wedi’i lesio ac fe’u 
rhennir yn briodol dros gyfnod y les. 

Lesoedd cyllid  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cymryd eiddo a chyfarpar penodol ar les 
oddi wrth bartïon eraill. Bydd lesoedd eiddo a chyfarpar yn cael eu dynodi’n lesoedd cyllid os yw 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn meddu ar yr holl risgiau a manteision hanfodol 
o berchnogaeth. Caiff lesoedd cyllid eu cyfalafu ar ddechrau’r les ar un ai gwerth teg yr eiddo 
neu gyfarpar sydd ar les neu werth presennol y taliadau les sylfaenol, pa un bynnag yw’r isaf. 
Mae taliadau ymlaen llaw am fuddiant lesddaliadol sydd wedi’i ddynodi’n les cyllid yn cael eu 
cyfalafu fel rhan o’r ased.  

Mae’r rhwymedigaethau rhent cyfatebol, heb gynnwys ffioedd cyllid, wedi’u cynnwys o fewn 
masnach a symiau taladwy eraill. Codir llog ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr dros 
gyfnod y les ar gyfradd llog gyfnodol gyson ar weddill y rhwymedigaeth sy’n aros am bob 
cyfnod. Mae rhent sy’n ddibynnol ar hyn yn cael ei gydnabod yn y cyfnod y mae’n codi.  
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Mae’r eiddo a chyfarpar a gaffaelir o dan lesoedd cyllid yn cael eu dibrisio un ai dros oes fuddiol 
yr ased neu gyfnod y les, pa un bynnag yw’r byrraf, os nad oes sicrwydd rhesymol y bydd 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cael perchnogaeth ar ddiwedd cyfnod y les. 

1.20 Arian parod a symiau sy’n gyfwerth ag arian parod  

Mae arian parod a symiau sy’n gyfwerth ag arian parod sydd wedi’u cofnodi yn y Datganiad o’r 
Sefyllfa Ariannol a’r Datganiad o Lifau Arian Parod yn cynnwys arian parod mewn llaw, arian 
sydd ar gadw ac at alwad mewn banciau, buddsoddiadau byrdymor hylifol iawn eraill sydd â 
chyfnodau aeddfedu gwreiddiol o dri mis neu lai, a gorddrafftiau banc. 

1.21 Gweddillau arian parod trydydd parti  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn dal nifer o weddillau arian parod 
gwahanol ar ran trydydd partïon. Arian mechnïaeth yw hwn sy’n cael ei dderbyn a’i ddal tra 
bydd achos troseddol yn mynd ymlaen.  

Yn unol â gofynion Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, nid yw gweddillau arian parod 
trydydd parti wedi’u cynnwys yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ac mae’r gweddillau hyn 
wedi’u datgelu yn nodyn 23 ar y cyfrifon. 

1.22 Offerynnau ariannol  

Cydnabod 

Mae asedau ariannol a rhwymedigaethau ariannol sy’n codi o gontractau am brynu a gwerthu 
eitemau anariannol (fel nwyddau neu wasanaethau), a wneir yn unol ag anghenion arferol 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM am brynu, gwerthu neu ddefnyddio, yn cael eu 
cydnabod ar yr adeg, ac i’r graddau, y maent yn digwydd. Mae’r holl asedau a 
rhwymedigaethau ariannol eraill yn cael eu cydnabod pan fydd Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn dod yn barti i’r darpariaethau contractiol i dderbyn neu wneud taliadau 
arian parod.  

Datgydnabod  

Ystyrir datgydnabod ased ariannol pan fydd yr hawliau contractiol ar y llifau arian parod o’r ased 
ariannol yn dod i ben, neu pan fydd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM un ai wedi 
trosglwyddo’r hawl gontractiol i dderbyn y llifau arian parod o’r ased, neu wedi ymgymryd â 
rhwymedigaeth i dalu’r llifau arian parod hynny i un neu ragor o dderbynwyr, yn amodol ar feini 
prawf penodol. Bydd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn datgydnabod ased 
ariannol sydd wedi’i drosglwyddo os bydd yn trosglwyddo holl risgiau a manteision hanfodol 
perchnogaeth.  

Masnach a symiau derbyniadwy eraill  

Mae masnach a symiau derbyniadwy eraill yn asedau ariannol nad ydynt yn ddeilliannol sydd â 
thaliadau penodedig neu benodadwy ac sydd heb eu rhestru mewn marchnad weithredol. Yn 
achos Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, masnach a symiau derbyniadwy eraill yw 
masnach a dyledwyr eraill, ernesau a blaendaliadau, refeniw cronedig, dyledwyr o fewn yr 
adran a dyledwyr rhwng adrannau. Mae masnach a symiau derbyniadwy eraill yn cael eu 
cydnabod yn gyntaf ar eu gwerth teg a’u mesur ar gost wedi’i hamorteiddio gan ddefnyddio dull 
y gyfradd llog effeithiol. Mae’r gyfradd llog effeithiol yn ffordd o gyfrifo cost ased ariannol wedi’i 
hamorteiddio ac o ddyrannu refeniw neu draul y llog dros y cyfnod perthnasol gan ddefnyddio’r 
amcangyfrif o lifau arian parod yn y dyfodol.  

Lleihad yng ngwerth asedau ariannol  

Ar ddiwedd pob cyfnod adrodd, mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn asesu a 
oes tystiolaeth wrthrychol bod gwerth ased ariannol neu grŵp o asedau ariannol wedi lleihau. 
Mae gwerth ased ariannol neu grŵp o asedau ariannol yn lleihau a chodir colledion am leihad 
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mewn gwerth: 

 os oes tystiolaeth wrthrychol o leihad mewn gwerth o ganlyniad i ddigwyddiad colled a 
gafwyd ar ôl cydnabod yr ased yn gyntaf a hyd at ddiwedd y cyfnod adrodd (‘digwyddiad 
colled’); 

 os cafodd y digwyddiad colled effaith ar y llifau arian parod amcangyfrifedig o’r ased 
ariannol neu grŵp o asedau ariannol yn y dyfodol; ac 

 os gellir gwneud amcangyfrif dibynadwy o’r swm.  

Mae asedau ariannol wedi’u cofnodi yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol heb gynnwys unrhyw 
leihad mewn gwerth.  

Rhwymedigaethau ariannol  

Mae rhwymedigaethau ariannol yn cael eu cydnabod yn gyntaf ar eu gwerth teg, heb gynnwys 
unrhyw gostau am drafodion a dynnwyd, a’u mesur wedyn ar gost wedi’i hamorteiddio gan 
ddefnyddio dull y gyfradd llog effeithiol. Os yw’r effaith yn sylweddol, mae llifau arian parod 
amcangyfrifedig y rhwymedigaethau ariannol yn cael eu disgowntio. 

Maent wedi’u cynnwys o fewn rhwymedigaethau cyfredol heblaw am y symiau sy’n daladwy 
mwy na deuddeg mis ar ôl diwedd y cyfnod adrodd, sy’n cael eu dynodi’n rhwymedigaethau nad 
ydynt yn gyfredol. Mae’r llog ar rwymedigaethau ariannol sydd wedi’u cario ar gost wedi’i 
hamorteiddio’n cael ei gyfrifo drwy ddull y gyfradd llog effeithiol ac fe’i codir ar y Datganiad o 
Wariant Net Cynhwysfawr.  

1.23 Treth ar Werth (TAW)  

Mae’r rhan fwyaf o weithgareddau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM y tu allan i 
gwmpas TAW ac, yn gyffredinol, nid yw treth allbwn yn gymwysadwy ac ni ellir adennill treth 
mewnbwn ar bryniadau. Mae TAW na ellir ei adennill yn cael ei godi ar y categori gwariant 
perthnasol neu ei gynnwys yng nghost prynu cyfalaf eiddo a chyfarpar ac asedau anniriaethol. 
Lle mae treth allbwn wedi’i chodi neu lle y gellir adennill treth mewnbwn, mae’r symiau wedi’u 
datgan heb gynnwys TAW.  

1.24 Darpariaethau  

Darpariaethau yw rhwymedigaethau lle mae ansicrwydd ynghylch eu swm neu amseriad. 

Mae darpariaethau wedi’u cydnabod pan fo: 

 Rhwymedigaeth gyfreithiol neu ddeongladwy bresennol gan Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM o ganlyniad i ddigwyddiadau yn y gorffennol;  

 Tebygolrwydd y bydd angen all-lif adnoddau i setlo’r rhwymedigaeth; a  

 Bod modd gwneud amcangyfrif dibynadwy o’r swm.  

Caiff darpariaethau eu mesur yn ôl gwerth presennol y gwariant y disgwylir iddo fod yn ofynnol i 
setlo’r rhwymedigaeth. Lle mae’r effaith yn sylweddol, mae’r llifau arian parod amcangyfrifedig 
yn cael eu disgowntio. Mae’r cynnydd yn y ddarpariaeth oherwydd treigl amser yn cael ei 
gydnabod fel traul ar ffurf llog.  

1.25 Rhwymedigaethau wrth gefn 

Yn ogystal â rhwymedigaethau wrth gefn sydd wedi’u datgelu’n unol â IAS 37 ‘Provisions, 
contingent liabilities, and contingent assets’, mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
yn datgelu rhwymedigaethau wrth gefn statudol ac anstatudol penodol, i ddibenion adroddiadau 
i’r Senedd ac atebolrwydd, lle mae’n annhebygol iawn y bydd budd economaidd yn cael ei 
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drosglwyddo, yn unol â’r gofynion yn Managing Public Money.  

Lle mae gwerth amser arian yn berthnasol, mae rhwymedigaethau wrth gefn y mae’n ofynnol eu 
datgelu o dan IAS 37 wedi’u mesur mewn symiau wedi’u disgowntio. Mae rhwymedigaethau 
wrth gefn nad yw’n ofynnol eu cofnodi o dan IAS 37 wedi’u datgan ar y swm a adroddwyd i’r 
Senedd.  

1.26 Asedau wrth gefn  

Datgelir asedau wrth gefn lle mae ased dichonol yn codi o ddigwyddiad yn y gorffennol ac na 
fydd ei fodolaeth yn cael ei gadarnhau heblaw drwy un neu ragor o ddigwyddiadau ansicr yn y 
dyfodol nad ydynt o dan reolaeth lwyr Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

1.27 Y Gronfa Gyffredinol  

Mae arian a geir oddi wrth y llywodraeth yn cael ei gredydu i’r Gronfa Gyffredinol o fewn y 
Datganiad o Ecwiti’r Trethdalwyr ar ôl derbyn yr arian.  

1.28 Cyfnewid arian tramor 

Mae trafodion sydd wedi’u rhoi mewn arian tramor yn cael eu trosi’n sterling, sef yr arian 
gweithredol, ar y gyfradd gyfnewid sydd wedi’i phennu yn y contract. Caiff trafodion eu trosi’n 
sterling ar y gyfradd gyfnewid a geir ar ddyddiad pob trafodiad, ac eithrio lle nad yw cyfraddau’n 
amrywio’n sylweddol pryd y defnyddir cyfradd gyfartalog ar gyfer y cyfnod. Mae asedau a 
rhwymedigaethau ariannol sydd mewn arian tramor ar ddyddiad y Datganiad o’r Sefyllfa 
Ariannol yn cael eu trosi ar y cyfraddau ar y diwrnod hwnnw. Mae’r gwahaniaethau hyn wrth 
drosi’n cael eu trafod yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. Nid yw Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi defnyddio cyfrifyddu rhagfantoli. 

1.29 Buddion cyflogeion 

Mae buddion byrdymor fel cyflogau a thaliadau neu fuddion ar ôl bod yn gyflogedig sy’n 
ganlyniad i gyflogaeth a buddion hirdymor fel dyfarndaliadau am wasanaeth hir, gan gynnwys 
buddion terfynu (er enghraifft, costau ymadael cynnar) a buddion pensiwn yn cael eu cydnabod 
ar gost darparu’r budd yn y cyfnod y mae’r cyflogai’n ei ennill, yn hytrach na phan gaiff ei dalu 
neu pan ddaw’n daladwy. 

Mae IAS 19 (‘Employee Benefits’) yn ei gwneud yn ofynnol i Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM gydnabod cost ddisgwyliedig yr hawl i wyliau blynyddol sydd gan ei 
gyflogeion sydd wedi cronni erbyn diwedd pob blwyddyn ariannol. Mae Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn amcangyfrif y croniad hwn drwy gyfrifo gwerth cyfartalog y gwyliau sydd 
heb eu cymryd ym mhob band cyflog a chyfrifo cyfanswm drwy allosod. 

1.30 Pensiynau  

Mae’r rhan fwyaf o gyflogeion presennol a blaenorol yn dod o dan ddarpariaethau Prif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Nid yw’r cynlluniau sydd â buddion diffiniedig wedi’u hariannu ac ni 
thelir cyfraniadau iddynt heblaw mewn cysylltiad â buddion dibynyddion. Mae’r asiantaeth yn 
cydnabod cost ddisgwyliedig yr elfennau hyn ar sail systematig a rhesymegol dros y cyfnod y 
mae cyflogeion yn ei wasanaethu drwy dalu symiau i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil 
sydd wedi’u cyfrifo ar sail gronnol. Mae’r atebolrwydd am dalu buddion yn y dyfodol yn cael ei 
godi ar Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. O ran y cynlluniau sydd â chyfraniadau 
diffiniedig, mae’r asiantaeth yn cydnabod y cyfraniadau sy’n daladwy am y flwyddyn. 

Mae aelodau’r Farnwriaeth yn dod o dan y Cynllun Pensiwn Barnwrol. Mae mwy o fanylion am y 
cynllun hwn yn nodyn 4.2.2. 

84 | Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2011-12  



 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi cydnabod darpariaeth ar gyfer y diffyg 
trosglwyddo pensiwn sy’n codi ar ôl trosglwyddo cyflogeion o Bwyllgorau Llysoedd Ynadon i’r 
Asiantaeth yn 2005, gan fod hyn yn atebolrwydd ychwanegol sydd wedi’i gyfrifo o dan gytundeb 
ar wahân â Phrif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Caiff y ddarpariaeth hon ei phrisio’n 
ffurfiol bob blwyddyn gan Adran Actiwari’r Llywodraeth ac mae’r swm sydd wedi’i gofnodi yn y 
Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol yn adlewyrchu’r prisiad hwn.  

1.31 Costau ymadael cynnar  

Mae’n ofynnol i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM dalu cost ychwanegol y buddion sydd 
ar ben buddion arferol Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar gyfer cyflogeion sy’n ymddeol 
yn gynnar, oni bai eu bod yn ymddeol ar sail feddygol sydd wedi’i chymeradwyo. Darperir 
cyfanswm y gost yn llawn pan fo’r rhaglen ymadael cynnar neu gytundeb unigol yn rhwymo 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i wneud hynny. Caiff y ddarpariaeth ei mesur yn ôl 
gwerth presennol y gwariant sy’n angenrheidiol i setlo’r rhwymedigaeth. Os yw’r effaith yn 
sylweddol, mae’r llifau arian parod amcangyfrifedig a addaswyd ar sail risg yn cael eu disgowntio 
gan ddefnyddio’r gyfradd nominal sydd wedi’i phennu gan Drysorlys EM (2011-12: 4.9% a 2010-
11: 5.6%). Mae’r cynnydd yn y ddarpariaeth o ganlyniad i dreigl amser yn cael ei gydnabod fel 
traul ar ffurf llog. 

1.32 Cynlluniau pensiwn cydweddol 

Mae gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM dri chynllun pensiwn cydweddol ar gyfer y 
Siambr Mewnfudo a Lloches, y tribiwnlys Digolledu am Anafiadau Troseddol a’r Gwasanaeth 
Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl sy’n debyg i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Caiff y 
rhain eu hariannu o’r cyllid a ddyfernir i’r Adran ac mae taliadau’n cael eu gweinyddu gan yr 
Adran a chan Capita. Gwneir taliadau i bensiynwyr y Siambr Mewnfudo a Lloches drwy’r system 
gyflogres. 

1.33 Newidiadau yn y polisi cyfrifyddu, datgeliadau ac addasu yn y cyfnod 
blaenorol 

Newidiadau yn y polisi cyfrifyddu  

Cyfrifyddu ar gyfer Incwm o Ddirwyon 

Cyn dechrau’r flwyddyn ariannol, cyflwynodd y rheolwyr newid yn y polisi cyfrifyddu mewn 
cysylltiad â chyfrifyddu elfennau o dderbyniadau dirwyon yr oedd gan Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM hawl i’w cadw fel incwm cyn hynny.  

Cyflwynwyd y newid hwn er mwyn dileu unrhyw ganfyddiad posibl bod y farnwriaeth yn 
rhagfarnu wrth ddedfrydu er mwyn gwella sefyllfa ariannol Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM drwy’r cytundeb partneriaeth rhwng yr Arglwydd Ganghellor, yr Arglwydd 
Brif Ustus ac Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd sy’n rheoli gweithrediadau’r asiantaeth.  

O ganlyniad i’r newid, mae’r elfennau o dderbyniadau dirwyon yr oedd gan Wasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM hawl i’w cadw fel incwm cyn hynny bellach yn cael eu cofnodi 
fel incwm gan Adran Graidd y Weinyddiaeth. Mae gwybodaeth am yr incwm a gedwir yn 
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Weinyddiaeth Cyfiawnder ar gyfer 2011-12.  

Oherwydd y newid hwn yn y polisi cyfrifyddu, roedd angen ailddatgan ffigurau cymharol y 
flwyddyn flaenorol sydd yn y cyfrifon. O’i gymharu â chyfrifon 2010-11, mae’r ailddatganiadau 
hyn wedi arwain at ostyngiad mewn refeniw o £103.6 miliwn a chynnydd cyfwerth yn y costau net 
am y flwyddyn sydd wedi’u cydnabod yn y Gronfa Gyffredinol. Mae’r cynnydd tybiannol hwn yn y 
costau net am y flwyddyn wedi’i wrthbwyso gan gynnydd cyfatebol mewn arian oddi wrth y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder. Mae’r newidiadau hyn wedi’u hadlewyrchu yn y golofn sydd wedi’i 
hailddatgan ar gyfer 2010-11 yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr a’r Datganiad o 
Newidiadau yn Ecwiti’r Trethdalwyr. 
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Cyfrifyddu ar gyfer casglu dirwyon a chosbau 

Mae’r rheolwyr wedi cyflwyno newid yn y polisi cyfrifyddu mewn cysylltiad â chyfrifyddu ar gyfer 
casglu dirwyon a chosbau. Mae’r newid hwn yn effeithio ar y cofnodi ar arian parod a gweddillau 
sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol ac i drydydd partïon eraill y mae derbyniadau dirwyon a 
chosbau’n ddyledus iddynt.  

O’r blaen, wrth gasglu dirwyon a chosbau, byddai Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
yn cydnabod gweddillau arian parod a gweddillau taladwy cyfatebol a oedd yn ddyledus i Adran 
Graidd y Weinyddiaeth Cyfiawnder (ar ran y Gronfa Gyfunol) neu i drydydd parti, yn ôl natur y 
ddirwy neu gosb a gasglwyd.  

O 1 Ebrill 2011, peidiodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM â chydnabod gweddillau 
sy’n gysylltiedig â chasglu dirwyon a chosbau. Rhoddir cyfrif am y gweddillau hyn yn gyfan gwbl 
yn awr yn Natganiad Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

Yn unol â chanllawiau Trysorlys EM, mae’r newid hwn yn y polisi cyfrifyddu, sy’n ymwneud â’r 
dull o gyflwyno’n unig ac sydd heb unrhyw effaith ar asedau na gwariant net, wedi’i gymhwyso 
ar gyfer y dyfodol ac felly nid yw wedi effeithio ar y gweddillau cymharol ar gyfer 2010-11.  

Mae mwy o wybodaeth am hyn yn Natganiad Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM 2011-12. 

Addasu yn y cyfnod blaenorol 

Cyfrifyddu’r ddarpariaeth ar gyfer diffyg trosglwyddo pensiwn 

Mae disgrifiad o natur y trafodiad a arweiniodd at y diffyg trosglwyddo pensiwn yn y sylwadau 
sydd gyda nodyn 16.1. 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, ar y cyd â’n harchwilwyr, wedi adolygu’r 
diffyg trosglwyddo pensiwn ac wedi cytuno bod digon o sicrwydd ynghylch elfennau penodol y 
ddarpariaeth fel bod angen ailddynodi’r elfennau hynny’n fasnach a symiau taladwy eraill yn 
ystod 2011-12. Er mwyn cysondeb ac eglurdeb, mae hyn wedi’i gymhwyso’n ôl-weithredol at 
ffigurau cymharol y flwyddyn flaenorol ar gyfer 2010-11 fel y gellir cymharu darpariaethau a 
masnach a symiau taladwy eraill rhwng y flwyddyn gyfredol a’r flwyddyn flaenorol. 

O ganlyniad i hyn, mae £167,867,000 wedi’i ailddynodi’n fasnach a symiau taladwy eraill ar 31 
Mawrth 2012 (31 Mawrth 2011: £145,273,000). Nid oedd unrhyw effaith ar gostau gweithredu 
net nac ar y sefyllfa net o ran asedau yn y flwyddyn gyfredol na’r flwyddyn flaenorol.  

Mae mwy o wybodaeth am rwymedigaeth y diffyg trosglwyddo pensiwn ac am ddosbarthu’r 
rhwymedigaeth rhwng darpariaethau a masnach a symiau taladwy eraill yn nodyn 16.1. 

Mabwysiadu safonau cyfrifyddu newydd yn gynnar 

Nid oedd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi mabwysiadu unrhyw safonau 
cyfrifyddu newydd yn gynnar yn ystod y flwyddyn.  

Mabwysiadu safonau newydd a diwygiedig 

Newidiwyd IAS 24 (wedi’i diwygio), ‘Related party disclosures’, i symleiddio’r diffiniad o barti 
cysylltiedig ac i roi esemptiad rhannol rhag y gofynion datgelu ar gyfer endidau sy’n gysylltiedig 
â llywodraeth. Safon ar gyfer datgelu’n unig yw hon ac nid oes effaith ariannol ar y cyfrifon. 
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Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol a gyhoeddwyd ond sydd heb ddod i rym eto ar 
gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dechrau 1 Ebrill 2011 ac sydd heb eu mabwysiadu’n 
gynnar 

IFRS 9 – Offerynnau ariannol  

Mae IFRS 9, ‘Financial instruments’ yn ymwneud â dosbarthu, mesur a chydnabod asedau 
ariannol a rhwymedigaethau ariannol. O dan IFRS 9 mae’n ofynnol dosbarthu asedau ariannol i 
ddau gategori mesur: y rheini a fesurir ar eu gwerth teg a’r rheini a fesurir ar gost wedi’i 
hamorteiddio. Penderfynir ar hyn wrth eu cydnabod yn gyntaf ac mae’n dibynnu ar nodweddion 
yr offeryn o ran y llif arian parod contractiol a’r dull y mae’r endid yn ei ddefnyddio i reoli ei 
offerynnau ariannol. Mae’r safon newydd yn gymwysadwy at gyfnodau cyfrifyddu sy’n dechrau 
ar neu ar ôl 1 Ionawr 2015 ac ni ddisgwylir iddi gael effaith sylweddol ar Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM.  

IAS 19 (wedi’i diwygio yn 2011) – Buddion cyflogeion 

Diwygiwyd IAS 19 (wedi’i diwygio yn 2011) ‘Employee benefits’ (sy’n effeithiol ar gyfer cyfnodau 
cyfrifyddu sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2013) ym Mehefin 2011. Yr effaith ar y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder fydd cydnabod yr holl gostau gwasanaeth blaenorol ac, yn lle costau 
llog ac elw disgwyliedig o asedau cynlluniau, rhoi swm llog net sydd wedi’i gyfrifo drwy 
gymhwyso’r gyfradd disgownt at rwymedigaeth net y buddion diffiniedig. 

IFRS 13 – Mesur gwerth teg  

Amcan IFRS 13, ‘Fair value measurement’, yw gwella cysondeb a lleihau cymhlethdod drwy roi 
diffiniad manwl o werth teg ac un ffynhonnell ar gyfer mesur gwerth teg a gofynion datgelu i’w 
defnyddio o dan yr holl Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol. Nid yw’r gofynion, sydd wedi’u 
halinio gan mwyaf rhwng Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol a darpariaethau GAAP yr Unol 
Daleithiau, yn ymestyn y defnydd o gyfrifyddu gwerth teg ond maent yn rhoi arweiniad ynghylch 
sut y dylid ei gymhwyso lle mae gofyniad neu ganiatâd i’w ddefnyddio eisoes o dan safonau 
eraill yn y Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol neu ddarpariaethau GAAP yr Unol Daleithiau. 
Mae’r safon newydd yn gymwysadwy i gyfnodau cyfrifyddu sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 
2013 ac ni ddisgwylir iddi gael effaith sylweddol ar Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

Newid yn IFRS 7, Offerynnau ariannol: Datgeliadau 

Mae newid yn IFRS 7, ‘Financial instruments: Disclosures’ (sy’n effeithiol ar gyfer cyfnodau 
cyfrifyddu sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Gorffennaf 2011) yn darparu gofynion ychwanegol am 
ddatgelu i helpu i roi eglurhad gwell o risgiau sydd oddi ar y fantolen. 

1.34 Amcangyfrifon a dyfarniadau cyfrifyddu critigol 

Mae amcangyfrifon a dyfarniadau’n cael eu gwerthuso’n barhaus ac maent wedi’u seilio ar 
brofiad hanesyddol a ffactorau eraill, gan gynnwys disgwyliadau am ddigwyddiadau yn y dyfodol 
y credir eu bod yn rhesymol o dan yr amgylchiadau.  

Amcangyfrifon a rhagdybiaethau cyfrifyddu critigol  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gwneud amcangyfrifon a rhagdybiaethau 
ynghylch y dyfodol. Drwy ddiffiniad, anaml y bydd yr amcangyfrifon cyfrifyddu’n cyfateb yn union 
i’r canlyniadau. Mae’r amcangyfrifon a rhagdybiaethau sydd â risg arwyddocaol o achosi 
addasiad sylweddol yn symiau cario’r asedau a rhwymedigaethau o fewn y flwyddyn ariannol 
nesaf wedi’u trafod isod.  

Prisio eiddo a chyfarpar  

Cyfleusterau llys yw’r rhan fwyaf o dir ac adeiladau (gan gynnwys anheddau). Mae tir ac 
adeiladau wedi’u dangos ar eu gwerth teg, sy’n seiliedig ar brisiadau proffesiynol. Mae 
Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gwneud y prisiadau’n unol â Llawlyfr Arfarnu a Phrisio Sefydliad 
Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, sy’n cael ei alw’n ‘Llyfr Coch’. 
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Caiff y rhan fwyaf o adeiladau eu prisio ar gost gyfnewid ddibrisiedig ar sail gyfwerth fodern. 
Prisir yr holl adeiladau eraill ar eu gwerth teg ar sail tystiolaeth am y farchnad. Mae gwerth tir ac 
adeiladau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn amrywio yn ôl newidiadau mewn 
costau adeiladu a gwerth presennol tir ac adeiladau ar y farchnad. Mae’r polisi cyfrifyddu ar 
gyfer tir ac adeiladau wedi’i ddisgrifio yn nodyn 1 ac mae gwybodaeth am y tir ac adeiladau yn 
nodyn 7. 

Darpariaeth ar gyfer diffyg trosglwyddo pensiwn  

Mae gwerth presennol y rhwymedigaethau am ddiffyg trosglwyddo pensiwn yn dibynnu ar nifer 
o ffactorau a gaiff eu pennu ar sail actiwaraidd ac ar werth yr asedau sylfaenol sydd i’w 
trosglwyddo i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Yr asedau sydd i’w trosglwyddo yw 
stociau gilt, bondiau, ecwitïau, arian parod ac eiddo. Felly bydd ansicrwydd o hyd ynghylch 
elfennau’r rhwymedigaeth benodol sydd i’w chymryd gan Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM, oherwydd nifer o ffactorau. Mae’r polisi cyfrifyddu ar gyfer trosglwyddo 
diffyg pensiwn wedi’i egluro yn nodyn 1 ac mae mwy o wybodaeth am y diffyg trosglwyddo 
pensiwn yn nodyn 16.1.  

Cyfrifyddu lesoedd 

Mae angen dyfarnu ar y dechrau wrth ddosbarthu lesoedd i benderfynu a ydynt yn lesoedd 
gweithredu neu’n lesoedd cyllid. Lle mae les wedi’i chymryd am dir ac adeiladau gyda’i gilydd, 
ceir cyfalafu’r adeiladau a’r tir yn lesoedd cyllid ar wahân os ydynt yn bodloni’r meini prawf ar 
gyfer les cyllid. Os nad yw’r taliadau les wedi’u rhannu rhwng tir ac adeiladau yng nghontract y 
les, fe’u rhennir ar sail gwerthoedd y tir a’r adeiladau ar y farchnad ar ddechrau’r les. Mae’r 
polisi cyfrifyddu ar gyfer lesoedd yn nodyn 1. 

Cyfrifyddu ar gyfer casglu dirwyon a chosbau 

Rhoddir cyfrif am arian parod a gasglwyd gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM am 
ddirwyon a chosbau a osodwyd gan y system cyfiawnder troseddol yn gyfan gwbl yn awr yn 
Natganiad Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

Yn ymarferol, mae’r derbyniadau arian parod hyn yn cael eu cadw mewn cyfrifon banc lleol ac 
yn dod o dan brosesau rheoli trysorlys Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Mae 
Llysoedd Ynadon yn defnyddio cyfrifon banc masnachol lleol, unigol sy’n trosglwyddo 
derbyniadau’n fisol i gyfrif masnachol canolog. Er mwyn cadw cyn lleied o arian parod â phosibl 
mewn banciau masnachol, mae’r holl arian parod a ddelir mewn banciau masnachol yn cael ei 
gyrchu i gyfrifon banc canolog, sy’n cael eu rhedeg gan Wasanaeth Bancio’r Llywodraeth. Er 
mwyn symud derbyniadau o ddirwyon a chosbau, yn ogystal ag arian parod sydd wedi’i ddal 
mewn cyfrifon banc masnachol, bu’n rhaid i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
ddyfarnu ynghylch gwerth yr arian parod sy’n cael ei ddal yn gyfredol yng nghyfrifon 
Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth sydd o fewn ei gwmpas cyfrifyddu o ganlyniad i’r trefniadau 
cyrchu sy’n effeithio ar dderbyniadau o ddirwyon a chosbau. Mae dyfarniad y rheolwyr wedi’i 
seilio ar wybodaeth ariannol a ddarparwyd i ni gan fanciau masnachol sy’n bartneriaid i ni. 
Amcangyfrif y rheolwyr o arian parod o ddirwyon a chosbau yng nghyfrifon Gwasanaeth 
Bancio’r Llywodraeth sydd wedi’i symud o’r cyfrifon hyn ac sydd wedi’i gyfrifyddu yn y Datganiad 
Ymddiriedolaeth yw £58.9 miliwn. Mae arian parod mewn cyfrifon masnachol wedi’i gyfrifyddu 
hefyd yn y Datganiad Ymddiriedolaeth. £58.9 miliwn yw amcangyfrif gorau’r rheolwyr o’r gwerth, 
ac mae’r rheolwyr yn hyderus bod yr amcangyfrif, ym mhob mater perthnasol, yn gyflawn ac yn 
gywir. 
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2. Newid ym Mheirianwaith Llywodraeth 

Ar 1 Ebrill 2011, unodd Gwasanaeth Llysoedd EM â’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd i ffurfio 
Asiantaeth newydd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Mae’r newid hwn wedi’i 
gyfrifyddu drwy ddefnyddio’r egwyddorion cyfrifyddu cyfuno yn unol ag adran 5.4 o Lawlyfr 
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth. Felly mae’r ffigurau cymharol ar gyfer 2010-11 yn y 
datganiadau ariannol hyn wedi’u cyflwyno fel ei bod yn ymddangos bod yr endid newydd wedi 
bodoli erioed ar ei ffurf bresennol. 

Mae crynodeb isod o brif ddatganiadau’r ddau endid a gyfunwyd ar 1 Ebrill 2011 sy’n dangos 
sut y cafwyd y ffigurau cymharol. 

 2010-11 2010-11 2010-11 2010-11

 £000 £000 £000 £000

 

GLlEM wedi’i 
ailddatgan

Gwasanaeth 
Tribiwnlysoe

dd
Addasiad 

cyfuno 

Gwasanaeth 
Llysoedd a 

Thribiwnlyso
edd EM wedi’i 

ailddatgan

Costau net drwy’r Datganiad o Wariant 
Net Cynhwysfawr (1,268,329) (301,528)

 
- (1,569,857)

Arian oddi wrth y Weinyddiaeth 
Cyfiawnder 842,318 266,200 

- 
1,108,518 

Symudiadau ailbrisio drwy’r Gronfa 
Gyffredinol 8,353 927 

 
- 9,280 

Costau tybiannol 273,167 15,340 - 288,507 

Symudiadau eraill y Gronfa Gyffredinol 350 337 - 687 

Cyfanswm symudiadau’r Gronfa 
Gyffredinol (144,141) (18,724)

- 
(162,865)

  

Symudiad net y Gronfa Ailbrisio 
30,255 (618)

 
- 29,637 

     

Y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol     

Asedau nad ydynt yn gyfredol 2,872,578 30,112 - 2,902,690 

Asedau cyfredol 321,316 15,946 (1,378) 335,884 

Rhwymedigaethau cyfredol (373,902) (47,813) 1,378 (420,337)

Rhwymedigaethau nad ydynt yn 
gyfredol (677,554) (5,181)

- 
(682,735)

Cyfanswm yr asedau llai 
rhwymedigaethau 2,142,438 (6,936)

- 
2,135,502 

     

Y Gronfa Gyffredinol 1,901,204 (13,559) - 1,887,645 

Cronfeydd Ailbrisio 241,234 6,623  247,857 

Cyfanswm ecwiti’r trethdalwyr 2,142,438 (6,936) - 2,135,502 
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3. Datganiad o Gostau Gweithredu yn ôl Segmentau Gweithredu 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi’i drefnu i ddibenion rheoli’n wyth 
rhanbarth gweithredol ac yn nifer o feysydd corfforaethol. 

I ddibenion adroddiadau ariannol, mae’r fformat ar gyfer adrodd ar segmentau wedi’i bennu ar 
sail dull y Prif Benderfynwr Gweithredol o fonitro canlyniadau gweithredu’r segmentau er mwyn 
gwneud penderfyniadau a dyrannu adnoddau.  

Segmentau gweithredu Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i ddibenion adroddiadau 
yw: 

 Rhanbarth Llundain 

 Rhanbarth Gogledd-ddwyrain Lloegr 

 Rhanbarth De-ddwyrain Lloegr 

 Rhanbarth Gogledd-orllewin Lloegr 

 Rhanbarth Canolbarth Lloegr 

 Rhanbarth De-orllewin Lloegr 

 Rhanbarth Cymru  

 Rhanbarth yr Alban 

 Y Rheng Flaen Ganolog 

 Ystadau Canolog 

 Eraill 

Mae cost gweithrediadau net y segmentau gweithredu wedi’i mesur ar yr un sail â’r symiau 
cyfatebol sydd wedi’u cofnodi yn y datganiadau ariannol.  

Mae costau’r rheng flaen ganolog yn cynnwys costau gweithrediadau rheng flaen sydd heb eu 
tynnu’n uniongyrchol gan Gyfarwyddiaethau Rhanbarthol fel Cyflogau a Ffioedd Uwch Farnwyr, 
y Tîm Trethiant Cenedlaethol a Chanolfannau Swmp-brosesu a Gorfodaeth. 
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3.1 Refeniw a chanlyniadau segmentau 

Mae disgrifiad yn nodyn 6 o’r gwasanaethau y mae’r segmentau adroddadwy’n cael incwm 
ohonynt. Nid oedd unrhyw drafodion rhwng segmentau yn ystod y flwyddyn (2010-11: dim).  

Mae’r tabl isod yn dangos costau gweithredu net y gweithrediadau yn ôl segmentau gweithredu 
adroddadwy am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2012: 

 
2011-12 

2010-11
wedi’i ailddatgan* 

 £000 £000 

Rhanbarth Llundain 296,948 286,515 

Rhanbarth Gogledd-ddwyrain Lloegr 125,974 132,868 

Rhanbarth De-ddwyrain Lloegr 126,592 137,973 

Rhanbarth Gogledd-orllewin Lloegr 123,555 127,748 

Rhanbarth Canolbarth Lloegr 144,490 149,022 

Rhanbarth De-orllewin Lloegr 75,697 80,109 

Rhanbarth Cymru 58,074 57,853 

Rhanbarth yr Alban 24,225 22,999 

Y Rheng Flaen Ganolog 264,984 261,776 

Ystadau Canolog 239,077 218,026 

Eraill 543,688 663,568 

Gwariant Gros 2,023,304 2,138,457 

Incwm (594,623) (568,600) 

Gwariant Net yn ôl y Datganiad o Gostau 
Gweithredu  1,428,681 1,569,857 

 
Mae’r ‘Rheng Flaen Ganolog’ yn cynnwys costau gweithredu rheng flaen sydd heb eu tynnu’n 
uniongyrchol gan Gyfarwyddiaethau Rhanbarthol fel Gorfodaeth, Cyflogau a Ffioedd Uwch 
Farnwyr, y Tîm Trethiant Cenedlaethol a Chanolfannau Swmp-brosesu. 

Mae ‘Eraill’ yn cynnwys swyddogaethau pencadlys, eitemau nad ydynt yn arian parod sydd 
wedi’u rheoli’n ganolog a gorbenion wedi’u hailgodi gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder. 

Caiff ‘Incwm’ ei reoli’n ganolog gan mwyaf ac felly mae wedi’i ddangos yn gategori ar wahân. 

* Mae segmentau gweithredu 2010-11 wedi’u hailddatgan i sicrhau cysondeb â segmentau adroddadwy 
ar ôl creu Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 
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4 Costau a niferoedd staff a barnwyr 

Mae costau a niferoedd staff wedi’u gwahanu rhwng y rheini y gellir eu priodoli i gyflogeion 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a’r rheini y gellir eu priodoli i aelodau o’r 
farnwriaeth. Trafodir y ddau gategori yn y nodiadau sy’n dilyn, ac mae crynodeb o gyfanswm y 
costau yn y tabl isod: 

 2011-12 2010-11

 
Nodiad

au 
Gweinydd

u
Rhaglenn

i
Cyfansw

m
Gweinydd

u
Rhaglenn

i
Cyfansw

m

  £000 £000 £000 £000 £000 £000

Costau staff  4.1 12,369 610,175 622,544 17,457 601,550 619,007

Costau barnwyr  4.2 38 462,503 462,541 290 454,078 454,368

Costau staff asiantaethau 4.1 298 7,577 7,875 1,032 15,689 16,721

Cyfanswm costau staff a 
barnwyr 

 12,705 1,080,255 1,092,960 18,779 1,071,317 1,090,096

 
4.1 Costau staff yw: 

 2011-12 

 Staff parhaol

Staff 
asiantaethau a 

staff ar 
gontract Cyfanswm 

 £000 £000 £000 

Taliadau a chyflogau  459,983 7,875 467,858

Costau nawdd cymdeithasol  30,315 - 30,315

Cyfraniadau pensiwn y cyflogwr  77,915 - 77,915

Ymadael cynnar gwirfoddol 54,817 - 54,817

 623,030 7,875 630,905

Ychwaneger: secondiadau i mewn 737 - 737

 623,767 7,875 631,642

Llai: adenillion am secondiadau allan (1,223) - (1,223)

Cyfanswm costau staff 622,544 7,875 630,419

 

2010-11 

Staff parhaol

Staff 
asiantaethau a 

staff ar 
gontract Cyfanswm 

£000 £000 £000 

Taliadau a chyflogau 487,882 16,721 504,603

Costau nawdd cymdeithasol 32,498 - 32,498

Cyfraniadau pensiwn y cyflogwr 82,555 - 82,555

Ymadael cynnar gwirfoddol 17,139 - 17,139
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 620,074 16,721 636,795

Ychwaneger: secondiadau i mewn 955 - 955

 621,029 16,721 637,750

Llai: adenillion am secondiadau allan (2,022) - (2,022)

Cyfanswm costau staff 619,007 16,721 635,728

Cynigiodd y Weinyddiaeth Cyfiawnder gynllun Ymadael Cynnar Gwirfoddol i gyflogeion penodol 
yng Ngwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Roedd telerau’r cynllun yn unol â chynllun 
Digolledu’r Gwasanaeth Sifil a gyflwynwyd gan y llywodraeth yn Rhagfyr 2010. Mae treuliau’r 
cynllun Ymadael Cynnar Gwirfoddol a gofnodwyd uchod yn cynnwys symiau a dalwyd i 
unigolion a dderbyniodd y cynnig i ymadael yn gynnar ac y cymeradwywyd eu hymadawiad yn 
ystod 2010-11 a 2011-12. Yn unol â thelerau cynllun Digolledu’r Gwasanaeth Sifil, ni thalwyd 
unrhyw symiau ex gratia i unigolion a ymadawodd o dan y cynllun Ymadael Cynnar Gwirfoddol. 
Nid oedd unrhyw ddiswyddiadau gorfodol yn y cyfnod hyd 31 Mawrth 2012. Mae crynodeb o’r 
ymadawiadau o dan y cynllun Ymadael Cynnar Gwirfoddol yn nodyn 4.1.3. 

Mae costau Ymadael Cynnar Gwirfoddol wedi codi o £17,139,000 yn 2010-11 i £54,817,000 yn 
2011-12, gan gyfrannu at y cynnydd cyffredinol yng nghyfanswm costau staff a’r farnwriaeth fel 
y mae’r tabl uchod yn dangos. 

4.1.1 Cynllun pensiwn 

Mae Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil yn gynllun i nifer o gyflogwyr sydd heb ei ariannu 
sy’n rhoi buddion diffiniedig. Mae’r cynllun yn paratoi ei gyfrifon ei hun, ond ni all Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM bennu ei gyfran ef o’r asedau a rhwymedigaethau sylfaenol 
sydd ynddo. Cwblhawyd prisiad actiwaraidd llawn ar 31 Mawrth 2007. Mae manylion ar gael yng 
Nghyfrifon Adnoddau Blwydd-daliadau Sifil Swyddfa’r Cabinet.  

Ar gyfer 2011-12, roedd cyfraniadau o £77.9 miliwn (2010-11: £82.6 miliwn) yn daladwy gan y 
cyflogwr i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar un o bedair cyfradd a oedd yn amrywio o 
16.7% i 24.3% (2010-11: 16.7% i 24.3%) o dâl pensiynadwy, ar sail bandiau cyflog. Mae Actiwari’r 
cynllun yn adolygu cyfraniadau’r cyflogwr bob pedair blynedd ar ôl prisio’r cynllun cyfan. Mae’r 
cyfraddau cyfrannu’n adlewyrchu buddion wrth iddynt gronni, nid pan dynnir y costau, ac maent 
yn adlewyrchu profiad o’r cynllun yn y gorffennol.  

4.1.2 Nifer cyfartalog y staff a gyflogwyd 

Nifer cyfartalog y personau cyfwerth ag amser llawn a dalwyd yn ystod y flwyddyn gan gynnwys 
aelodau’r Bwrdd oedd: 

   2011-12 

 
Staff parhaol

Staff asiantaethau 
a staff ar gontract Cyfanswm 

Wedi’u cyflogi’n uniongyrchol 19,383 - 19,383 

Eraill - 271 271 

Staff wedi’u cymryd ymlaen ar 
brosiectau cyfalaf  50 

- 
50 

Cyfanswm  19,433 271 19,704 

 
 

 
 2010-11 wedi’i 

ailddatgan 
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Staff parhaol

Staff asiantaethau 
a staff ar gontract Cyfanswm 

Wedi’u cyflogi’n uniongyrchol 20,359 - 20,359 

Eraill - 385 385 

Staff wedi’u cymryd ymlaen ar brosiectau 
cyfalaf 33 

- 
33 

Cyfanswm  20,392 385 20,777 

 

4.1.3 Ymadael Cynnar Gwirfoddol 

Mae crynodeb isod o’r ymadawiadau cynnar gwirfoddol a gymeradwywyd:  

Cost y pecyn 
ymadael 

Nifer y diswyddiadau 
gorfodol 

Nifer yr ymadawiadau 
gwirfoddol y cytunwyd 

arnynt 
Cyfanswm y pecynnau 

ymadael yn ôl cost 

 

2011-12 2010-11 
wedi’i 

ailddatga
n 

2011-12 2010-11 
wedi’i 

ailddatga
n 2011-12 

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan 

<£10,000 - - 59 4 59 4 

£10,000 - £25,000 - - 368 36 368 36 

£25,000 - £50,000 - - 494 90 494 90 

£50,000 - £100,000 - - 254 103 254 103 

£100,000 - £150,000 - - 67 30 67 30 

£150,000 - £200,000 - - 20 9 20 9 

£200,000 - £250,000 - - 4 1 4 1 

£250,000 - £300,000 - - 2 1 2 1 

£300,000 - £350,000 - - - - - - 

£350,000 - £400,000 - - - - - - 

£400,000 - £450,000 - - - - - - 

Cyfanswm y 
pecynnau ymadael 
yn ôl math - - 

 
1,268 

 
274 

 
1,268 

274 

Cyfanswm costau 
adnoddau (£000) - - 

 
54,817 

 
17,139 54,817 17,139 

 
Mae costau diswyddo a chostau ymadael eraill wedi’u talu’n unol â darpariaethau Cynllun 
Digolledu’r Gwasanaeth Sifil, cynllun statudol sydd wedi’i wneud o dan Ddeddf Blwydd-daliadau 
1972. Cyfrifyddir costau ymadael yn llawn pan fydd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM wedi cytuno ar yr ymadawiad ac wedi ymrwymo iddo. Pan fydd Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM wedu cytuno ar ymddeoliadau cynnar, telir y costau ychwanegol gan 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ac nid gan gynllun pensiwn y Gwasanaeth Sifil. 
Telir costau am ymddeol oherwydd afiechyd gan y cynllun pensiwn ac nid ydynt wedi’u cynnwys 
yn y tabl.  
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4.2 Costau a niferoedd barnwyr 

Mae aelodau’r farnwriaeth yn annibynnol ar Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Telir 
eu costau cyflogres un ai o’r gronfa gyfunol, yn achos uwch farnwyr, neu’n uniongyrchol gan 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn achos barnwyr eraill. Mae’r holl gostau wedi’u 
cynnwys yng Nghyfrifon Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM er mwyn sicrhau bod 
costau gweithrediadau wedi’u datgelu’n llawn. 

 2011-12  2010-11 wedi’i ailddatgan 

 

Cyflogau 
uwch 

farnwyr 

Cyflogau 
barnwyr 

eraill 

 
Ffioedd 

a 
dalwyd 

Cyfansw
m 

Cyflogau 
uwch 

farnwyr 

Cyflogau 
barnwyr 

eraill 

 
Ffioedd a 
dalwyd Cyfans

wm 

 £000 £000 £000 £000 £000 £000  £000

Taliadau a 
chyflogau  126,397 102,533 120,049 348,979 128,461 103,084 111,134 342,679

Costau nawdd 
cymdeithasol  15,565 12,050 12,647 40,262 14,742 11,147 11,832 37,721

Cyfraniadau 
pensiwn y 
cyflogwr  40,570 32,730 - 73,300 41,238 32,730 - 73,968

Cyfanswm 
costau 
cyflogres y 
farnwriaeth  182,532 147,313 132,696 462,541 184,441 146,961 122,966 454,368

 
4.2.1 Nifer cyfartalog y barnwyr 

Mae’r symiau yn nodyn 4.2 yn cynnwys costau cyflogau am nifer cyfartalog o 945 (2010-11: 
980) o swyddogion barnwrol a ffioedd ar gyfer 1,495 o farnwyr cyfwerth ag amser llawn a delir â 
ffioedd (2010-11: 1,365). Talwyd costau cyflogau 933 o aelodau pellach (2010-11: 967 o 
aelodau) o’r uwch farnwriaeth o’r gronfa gyfunol.  

4.2.2 Cynllun Pensiwn Barnwrol 

Mae’r Cynllun Pensiwn Barnwrol yn gynllun i nifer o gyflogwyr sydd heb ei ariannu sy’n rhoi 
buddion diffiniedig. Mae’r cynllun yn paratoi ei gyfrifon ei hun, ond ni all Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM bennu ei gyfran ef o’r asedau a rhwymedigaethau sylfaenol sydd ynddo. 
Cwblhawyd prisiad actiwaraidd llawn ar 31 Mawrth 2009. Mae manylion ar gael yng nghyfrifon 
adnoddau’r Cynllun Pensiwn Barnwrol yn www.official-documents.co.uk.  

Telir pensiynau barnwyr o’r gronfa gyfunol os oedd cyflog deiliad y swydd farnwrol wedi’i dalu 
o’r gronfa honno, neu o’r Cynllun Pensiwn Barnwrol os oedd y cyflog wedi’i dalu o amcangyfrif 
cyflenwi’r Adran. Mae cyfraniadau i’r Cynllun Pensiwn Barnwrol wedi’u talu ar gyfradd o 32.15% 
(2010-11: 32.15%). 

Mae’r buddion sy’n daladwy’n cael eu rheoli gan ddarpariaethau un ai Deddf Pensiynau 
Barnwrol 1981 yn achos deiliaid swyddi barnwrol a benodwyd cyn 31 Mawrth 1995, neu Ddeddf 
Pensiynau ac Ymddeol Barnwyr 1993 yn achos y rheini sydd newydd eu penodi neu wedi’u 
penodi i swydd farnwrol wahanol ar y dyddiad hwnnw neu wedyn. 

4.2.3 Cynlluniau pensiwn cydweddol 

Mae gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM dri chynllun pensiwn cydweddol ar gyfer y 
tribiwnlys Digolledu am Anafiadau Troseddol, y Siambr Mewnfudo a Lloches a’r Gwasanaeth 
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Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl y rhoddir rhwymedigaethau pensiwn ar eu cyfer (gweler nodyn 
16.3). 

Trosglwyddwyd y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl i Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM o’r Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol ar 1 Ebrill 2011. 

Cwblhawyd prisiad actiwaraidd ar 31 Mawrth 2012 gan Adran Actiwari’r Llywodraeth mewn 
cysylltiad ag aelodau cymwys pob un o’r cynlluniau sydd wedi’u rhestru uchod.  

4.2.3.1 Mae rhwymedigaethau’r cynlluniau o dan IAS 19 wedi’u cyfrifo ar sail y 
rhagdybiaethau canlynol: 

 2011-12 2010-11

Chwyddiant prisiau 2.00% 2.65%

Cyfradd cynnydd cyflogau 4.25% 4.90%

Cyfradd cynnydd pensiynau (taliadau wedi’u gohirio) 2.00% 2.65%

Cyfradd disgownt 4.85% 5.60%

Mae’r (enillion)/colledion actiwaraidd ar rwymedigaethau cynllun pensiwn yn ganlyniad i brisiad 
actiwaraidd o’r cynlluniau hyn. 

4.2.3.2 Mae’r symiau canlynol wedi’u cydnabod yn y Datganiad o Wariant Net 
Cynhwysfawr 

 Nodyn
2011-12 

£000 

2010-11 wedi’i
ailddatgan

£000

Costau gwasanaeth cyfredol 16.3 135 -

Costau llog 16.3 216 75

Costau gwasanaeth blaenorol 16.3 - (106)

Cyfanswm y taliadau 351 (31)

 
Cyhoeddwyd yn y Gyllideb ar 22 Mehefin 2010 y byddai’r Llywodraeth yn mabwysiadu’r 
Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) yn hytrach na’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) ar gyfer 
mynegeio pensiynau gwasanaeth cyhoeddus o Ebrill 2011. 

Mesurwyd y newid i ddibenion cyfrifyddu ar ddyddiad y cyhoeddiad yn y Gyllideb a’i drin fel 
newid mewn buddion. O ganlyniad i’r newid cafwyd cost negyddol am wasanaeth blaenorol y 
codwyd y cyfan ohoni ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn 2010-11. 

4.2.3.3 (Ennill) actiwaraidd sydd wedi’i gydnabod mewn Gwariant Cynhwysfawr 
Arall 

 
2011-12

£000

2010-11
 wedi’i ailddatgan

£000

(Ennill)/colled ar sail profiad sy’n codi yn rhwymedigaethau’r 
cynlluniau (82) 11

Newidiadau mewn rhagdybiaethau sy’n sail i werth presennol 
rhwymedigaethau’r cynlluniau 63 (48)

Cyfanswm yr (ennill) actiwaraidd (19) (37)
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4.2.3.4 Mae’r symudiad yn rhwymedigaethau’r cynlluniau wedi’i ddadansoddi 
fel a ganlyn: 

 

2011-12
£000

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan
£000

2009-10 
wedi’i 

ailddatgan
£000

2008-09 
wedi’i 

ailddatgan
£000

Gwerth presennol rhwymedigaethau’r 
cynlluniau ar ddechrau’r flwyddyn  1,597 1,802 1,582 1,336

Cynnydd yn y ddarpariaeth ar gyfer costau 
gwasanaeth cyfredol  135 - - 22

Llog ar gynlluniau cydweddol  216 75 91 68

(Ennill)/colled actiwaraidd ar 
rwymedigaethau’r cynlluniau  (19) (37) 300 282

Buddion a dalwyd  (213) (137) (171) (126)

Costau gwasanaeth blaenorol  - (106) - -

Trosglwyddo o adran arall  2,296 - - -

Gwerth presennol rhwymedigaethau’r 
cynlluniau ar ddiwedd y flwyddyn  4,012 1,597 1,802 1,582

Yr (ennill)/colled ar sail profiad ar rwymedigaethau’r cynlluniau fel canran o werth presennol 
rhwymedigaethau’r cynlluniau ar 31 Mawrth 2012 yw 2.04% (31 Mawrth 2011: 0.7%, 31 Mawrth 
2010: 3%, 31 Mawrth 2009: 24%). 

Cyfanswm yr (ennill)/colled actiwaraidd fel canran o werth presennol rhwymedigaethau’r 
cynlluniau ar 31 Mawrth 2012 yw 0.5% (31 Mawrth 2011: 2.3%, 31 Mawrth 2010: (17%), 31 
Mawrth 2009: (18%)). 

Swm cronnol yr enillion a cholledion actiwaraidd sydd wedi’i gydnabod yn y Datganiad o 
Wariant Cynhwysfawr Arall ers cyflwyno cyfrifyddu adnoddau yw colled o £874,000 (31 Mawrth 
2011: colled o £893,000).  

Yr amcangyfrif o’r cyfraniadau y disgwylir eu talu i’r cynllun yn ystod 2012-13, gan gynnwys 
cyfraniadau’r cyflogwr, yw 25% o’r cyflog pensiynadwy.  
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5 Costau gweithredu 

5.1 Y costau gweithredu eraill yw’r canlynol: 

 2011-12 

 
Gweinyddu

£000
Rhaglenni

£000
Cyfanswm

£000

Adeiladau, cynnal a chadw a chyfleustodau 28 249,586 249,614

Costau rheithwyr - 40,854 40,854

Taliadau gwasanaeth PFI  - 20,371 20,371

Taliadau gwasanaeth eraill  11,474 1,442 12,916

Cyfathrebu, cyflenwadau a gwasanaethau 
swyddfa  194 36,655 36,849

Costau gwasanaethau ar gontract  369 33,628 33,997

Gwasanaethau TG  115 15,578 15,693

Costau ymgynghoriaeth  51 1,719 1,770

Costau staff eraill (gan gynnwys teithio a 
chynhaliaeth)  1,186 9,748 10,934

Costau barnwrol eraill (gan gynnwys teithio a 
chynhaliaeth) 18 43,752 43,770

Ffioedd banciau - 3,693 3,693

Costau eraill 115 6,147 6,262

Grantiau cyfalaf - 281 281

Grantiau eraill - 15 15

 13,550 463,469 477,019

Lesoedd gweithredu 

Costau rhentu eiddo  - 76,010 76,010

Llogi offer a pheiriannau 6 1,295 1,301

Gwariant arall  32 2,391 2,423

 38 79,696 79,734

Costau nad ydynt yn arian parod 

Tâl i archwilwyr allanol – archwilio’r Cyfrifon - 459 459

Colled net ar werthu eiddo a chyfarpar - 4,375 4,375

Lleihad yng ngwerth eiddo a chyfarpar - 21,469 21,469

Lleihad yng ngwerth asedau anniriaethol - 5,152 5,152

Gostyngiad yng ngwerth teg eiddo buddsoddi - 15 15

Cynnydd yng ngwerth teg asedau sydd wedi’u 
dal i’w gwerthu - (2,791) (2,791)

Cynnydd yng ngwerth teg asedau anniriaethol - (8) (8)

Rhent tybiannol - 1,933 1,933

Taliadau ar lesoedd gweithredu ar sail llinell syth - 15,766 15,766
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Amorteiddio rhagdaliadau lesoedd gweithredu - 5 5

Symudiad mewn darpariaethau - 31,345 31,345

Ailgodi taliadau o fewn yr adran - 139,716 139,716

Trosglwyddo o asiantaethau eraill - (43) (43)

Symudiad yn y ddarpariaeth ar gyfer dyled ddrwg - 112 112

Dibrisiant - 104,301 104,301

Amorteiddio - 14,472 14,472

 13,588 879,443 893,031

 

 2010-11  

 
Gweinyddu

£000
Rhaglenni 

£000

Cyfanswm
wedi’i 

ailddatgan
£000

Adeiladau, cynnal a chadw a chyfleustodau 1,018 237,301 238,319

Costau rheithwyr - 42,813 42,813

Taliadau gwasanaeth PFI  18,812 18,812

Taliadau gwasanaeth eraill  11,747 321 12,068

Cyfathrebu, cyflenwadau a gwasanaethau swyddfa  398 40,503 40,901

Costau gwasanaethau ar gontract  399 29,929 30,328

Gwasanaethau TG  36 19,593 19,629

Costau ymgynghoriaeth  87 2,005 2,092

Costau staff eraill (gan gynnwys teithio a chynhaliaeth) 1,790 10,238 12,028

Costau barnwrol eraill (gan gynnwys teithio a 
chynhaliaeth) 56 50,430 50,486

Ffioedd banciau - 3,887 3,887

Costau eraill 40 4,382 4,422

 15,571 460,214 475,785

Lesoedd gweithredu 

Costau rhentu eiddo  1,370 65,584 66,954

Llogi offer a pheiriannau 7 213 220

Gwariant arall  40 3,429 3,469

 1,417 69,226 70,643

Costau nad ydynt yn arian parod 

Tâl i archwilwyr allanol – archwilio’r Cyfrifon - 514 514

(Ennill)/colled net ar werthu eiddo a chyfarpar  (84) (84)

(Cynnydd)/gostyngiad ym mhrisiadau eiddo a 
chyfarpar - (51,635) (51,635)

Lleihad yng ngwerth eiddo a chyfarpar - 63,803 63,803
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Lleihad yng ngwerth asedau anniriaethol - 10,327 10,327

Gostyngiad yng ngwerth teg eiddo buddsoddi - 239 239

Gostyngiad yng ngwerth teg asedau sydd wedi’u dal 
i’w gwerthu -

75
75

Gostyngiad/(cynnydd) yng ngwerth teg asedau 
anniriaethol -

306
306

Rhent tybiannol  - 1,783 1,783

Taliadau lesoedd gweithredu ar sail llinell syth - 8,492 8,492

Rhagdaliadau lesoedd gweithredu – amorteiddio - 4 4

Symudiad mewn darpariaethau - 178,322 178,322

Costau gwasanaeth blaenorol - (106) (106)

Ailgodi gorbenion adrannol - 143,007 143,007

Symudiad yn y ddarpariaeth ar gyfer dyled ddrwg - (93) (93)

Dibrisiant - 104,912 104,912

Amorteiddio - 13,819 13,819

Cyfanswm costau gweithredu eraill 16,988 1,003,125 1,020,113

 
Costau gwasanaeth blaenorol 

Mae’r gost negyddol am wasanaeth blaenorol a gofnodwyd yn 2010‐11 wedi digwydd o 
ganlyniad i gyhoeddiad y Llywodraeth y bydd yn defnyddio’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr 
yn lle’r Mynegai Prisiau Manwerthu i fynegeio pensiynau’r sector cyhoeddus (gweler 
nodyn 4.2.3.2.). 

Ailgodi taliadau adrannol 

Mae taliadau wedi’u hailgodi gan yr adran am gost gwasanaethau a rennir â’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder sy’n cynnwys adnoddau dynol, TG, gwasanaethau cyfreithiol a barnwrol a chyllid a 
gweinyddu. 

Rhent tybiannol 

Mae rhent tybiannol wedi’i gydnabod ar gyfer adeiladau sy’n eiddo i Gorfforaeth Dinas Llundain 
a Bwrdeistref Frenhinol Kingston upon Thames. 

Tâl i archwilwyr 

Mae costau’r archwiliad a wnaethpwyd gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar ran y Rheolwr 
a’r Archwilydd Cyffredinol wedi’u cydnabod yn ffi nad yw’n arian parod. Yn ystod y flwyddyn ni 
phrynodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM unrhyw wasanaethau nad oeddent yn 
wasanaethau archwilio. 

5.2 Costau cyllid yw’r canlynol: 

 

 
2011-12 

 

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000

Llog ar ddiffyg trosglwyddo’r gronfa bensiwn  19,264 9,968
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Llog ar rwymedigaethau’r cynlluniau pensiwn cydweddol 216 75

Dad-ddirwyn y disgownt ar ddarpariaethau 5,615 5,146

Cyfanswm y costau cyllid nad ydynt yn arian parod 25,095 15,189

  

Llog ar fenthyciadau awdurdodau lleol 1,955 2,268

Taliadau cyllid ar PFI ac asedau ar les 10,263 10,791

Cyfanswm y costau cyllid sy’n arian parod 12,218 13,059

Cyfanswm y costau cyllid 37,313 28,248
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6 Incwm 

 
2011-12 

2010-11 
wedi’i ailddatgan 

£000 £000 

Incwm o ffioedd 479,575 464,280 

Incwm o renti 1,457 917 

Incwm amrywiol 113,591 103,403 

Cyfanswm incwm 594,623 568,600 

Roedd incwm sy’n ymwneud â Gweinyddu a Rhaglenni yn dod i £dim (2010-11: £23,000) a 
£594,623,000 (2010-11: £568,577,000) yn y drefn honno. 

Incwm o ffioedd 

Incwm o ffioedd yw symiau sydd wedi’u derbyn o bum ffrwd busnes sydd wedi’u dangos yn 
nodyn 6.2. 

Refeniw o renti  

Refeniw o renti yw rhenti o eiddo buddsoddi, isosod a rhent arall a gaiff ei dalu gan feddianwyr 
ystad Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

Refeniw amrywiol  

Roedd refeniw amrywiol yn cynnwys: £44.1 miliwn (2010-11: £43.3 miliwn) a gafwyd o’r Gronfa 
Yswiriant Gwladol yn gyfraniad at gost apelau a oedd yn ymwneud ag yswiriant gwladol; £26.3 
miliwn (2010-11 £16.9 miliwn) a gafwyd oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gyfraniad at 
dribiwnlysoedd Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant; £0.9 miliwn (2010-11: £0.8 miliwn) o 
fentrau yn y farchnad ehangach; £1.5 miliwn (2010-11: £4.7 miliwn) o refeniw’r bartneriaeth 
camerâu diogelwch; ffioedd beilïaid o £24.1 miliwn (2010-11: £18.5 miliwn); taliadau 
gwasanaeth y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol o £9 miliwn (2010-11: £12.1 miliwn); a 
refeniw arall o £3.3 miliwn (2010-11: £3.4 miliwn). Mae gweddill yr incwm amrywiol yn ymwneud 
ag incwm a gafwyd o werthu cyhoeddiadau, derbyniadau peiriannau gwerthu, blychau ffôn, 
gosod eiddo’n achlysurol ac incwm o adrannau llywodraeth eraill.  

6.1 Incwm y Gronfa Gyfunol 

Nid yw cyfanswm yr incwm yn cynnwys symiau a gasglwyd gan Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM lle’r oedd yn gweithredu fel asiant i’r Gronfa Gyfunol ac nid fel penadur. 
Mae holl fanylion yr incwm a gasglodd fel asiant i’r Gronfa Gyfunol yn Natganiad 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a gyhoeddwyd ar wahân ond 
ochr yn ochr â’r datganiadau ariannol hyn. 

6.2 Ffioedd a Thaliadau  

Yn unol â ‘Managing Public Money’ a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM, mae’n ofynnol i 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ddatgelu canlyniadau perfformiad ar gyfer meysydd 
yn ei weithgareddau lle y codir ffioedd a thaliadau. Mae’r dadansoddiad isod at ddibenion 
datgelu ffioedd a thaliadau ac nid yw’n fwriad iddo fodloni gofynion IFRS 8 ‘Operating 
Segments’. 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gyfrifol am y meysydd busnes canlynol: 
sifil, tribiwnlysoedd, trosedd ac arall. Dim ond y systemau Sifil a Thribiwnlysoedd sydd â 
systemau ar gyfer codi ffioedd. Felly incwm o ffioedd yw symiau am wasanaethau a roddwyd i 
ddefnyddwyr Llysoedd Sifil a Theulu a Thribiwnlysoedd. Mae incwm o ffioedd mewn cysylltiad â 
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Llysoedd Sifil a Theulu wedi’i gofnodi heb gynnwys ffioedd sydd wedi’u dileu neu eu hesemptio 
(REMEX). Mae’r cynllun REMEX wedi’i ragnodi yn y Gorchmynion Ffioedd a gymeradwywyd 
gan y Senedd, ac nid yw Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn casglu ffioedd a 
ddilewyd. Cytunwyd â Thrysorlys EM ar y polisi a’r amcan ariannol i’r busnes sifil o adennill yr 
holl gostau heb gynnwys ffioedd sydd wedi’u dileu neu eu hesemptio er mwyn sicrhau na 
wrthodir mynediad at gyfiawnder i unigolion am na allant fforddio’r ffioedd a bennwyd. Cytunwyd 
ar dargedau ar wahân ar gyfer adennill costau yn y busnes tribiwnlysoedd. 

Meysydd gweithgarwch eraill sy’n bodloni’r paramedrau yn ‘Managing Public Money’ a 
gyhoeddwyd gan Drysorlys EM yw’r Tribiwnlys Tiroedd, y Tribiwnlys Lloches a Mewnfudo a’r 
Gwasanaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl.  

Dim ond yn y busnes sifil y mae system ffioedd llys i dalu am ei gostau. Y polisi ac amcan 
ariannol yw adennill holl gostau’r prosesau cysylltiedig llai’r gost o ariannu ffioedd a ddilewyd. 
Mae’r system dileu ffioedd wedi’i sefydlu i sicrhau na wrthodir mynediad i’r llysoedd i unigolion 
am na allant fforddio’r ffi. 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn adrodd ar y segmentau busnes sifil a 
thribiwnlysoedd. Mae pedair ffrwd busnes yn y busnes sifil: teulu; llysoedd sifil uwch; llysoedd 
ynadon sifil, a phrofiant di-gynnen. Mae pum ffrwd busnes yn y busnes tribiwnlysoedd: lloches a 
mewnfudo; tiroedd; eiddo preswyl; gamblo, a chydnabod rhyw. 

Yn yr adolygiad diweddaraf o wariant Llywodraeth, Adolygiad o Wariant 2010, cadarnhaodd y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder ei bod wedi ymrwymo o hyd i gyflwyno cyfundrefn ffioedd symlach a 
mwy cynaliadwy sy’n adennill yr holl gostau erbyn Mawrth 2015 ar gyfer Cyfiawnder Sifil, Teulu 
a Gweinyddol, sydd wedi’i seilio ar ddealltwriaeth dda o’r dystiolaeth ac sy’n cydweddu â’r 
diwygiadau mawr arfaethedig yn y system gyfiawnder. Bydd llawer o’r gwaith i gyflawni hyn yn 
digwydd yng nghyfnod Adolygiad o Wariant 2010. Ar ôl cwblhau’r gwaith hwn, bydd 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gallu adennill cyfran fwy o ffioedd. 

Yn 2011-12 gwnaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr argymhellion canlynol ynghylch incwm o 
ffioedd: 

 Gan nad yw’r Adran wedi adennill holl gostau gwaith Teulu a Sifil (Llysoedd Ynadon) drwy’r 
ffioedd a godwyd ar ddefnyddwyr gwasanaethau, y dylai’r Adran osod ffioedd fel ei bod yn 
adennill 100% o’r costau mewn modd teg a chyfiawn. 

 Y dylai’r Adran ddangos sut mae’n monitro effaith newidiadau mewn ffioedd ar fynediad at 
gyfiawnder. 

 Y dylai’r Adran ddangos ei bod yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd. 

Mae’r Adran wedi ymrwymo i roi gwybod yn rheolaidd i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am 
gynnydd ar yr holl argymhellion. 

2011-12 
Incwm 

gros

Incwm a
ildiwyd 

drwy Ddileu
Incwm 

net Treuliau

Gwarged/ 
(diffyg) 

net

Gwarged/
(diffyg)

gros
Ffioedd a 

adenillwyd

Gwirione
ddol Targed

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 % %

Nodiadau 
1, 2 

Nodyn 3

Busnes sifil 

Teulu 120,539 (15,598) 104,941 (239,341) (134,400) (118,802) 50% 100%
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2011-12 
Incwm 

gros

Incwm a
ildiwyd 

drwy Ddileu
Incwm 

net Treuliau

Gwarged/ 
(diffyg) 

net

Gwarged/
(diffyg)

gros
Ffioedd a 

adenillwyd

Gwirione
ddol Targed

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 % %

Sifil (llysoedd uwch) [Nodyn 
4] 

346,296 (10,004) 336,292 (323,247) 13,045 23,049 107% 100%

Profiant 17,805 (25) 17,780 (13,851) 3,929 3,954 129% 100%

Sifil (llysoedd ynadon) 18,258 (112) 18,146 (18,005) 141 253 101% 100%

Cyfanswm y busnes sifil 502,898 (25,739) 477,159 (594,444) (117,285) (91,546) 85% 100%

Busnes tribiwnlysoedd 
[Nodyn 5] 

Lloches a Mewnfudo 1,486 (131) 1,355 (102,769) (101,414) (101,283) 1% 25%

Tiroedd  637 - 637 (2,272) (1,635) (1,635) 28% 48%

Eiddo Preswyl 409 - 409 (12,814) (12,405) (12,405) 3% 33%

Gamblo 3 - 3 (173) (170) (170) 2% 100%

Cydnabod Rhyw 40 (28) 12 (58) (46) (18) 69% 100%

Cyfanswm y busnes 
tribiwnlysoedd 

2,575 (159) 2,416 (118,086) (115,670) (115,511) 2%  

 

Cyfanswm busnes 
Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM 

505,473 (25,898) 479,575 (712,530) (232,955) (207,057) 71%  

         

Busnes Sifil GLlEM 2010-
11 (heb gynnwys 
tribiwnlysoedd) 

491,705 (27,793) 463,912 (612,504) (148,593) (120,799) 80% 100%

          

Gwasanaeth 
Tribiwnlysoedd Tir 2010-
11  

368  - 368 (2,143) (1,775) (1,775) 18% 48%

Gamblo 2010-11  6  - 6 (18) (12) (12) 33% 33%

Cydnabod Rhyw 2010-11  39 (29) 10 (74) (64) (35) 53% 53%

 
 

Nodiadau: 
1. Mae’r costau uchod yn cynnwys y costau barnwrol sy’n cael eu dwyn yn uniongyrchol gan y Gronfa Gyfunol.  
2. Mae hyn yn cynnwys cyfanswm y gwariant ar adnoddau gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar foderneiddio 

systemau TG y busnes sifil a theulu. 
3. Cyfrifir y targed ar gyfer adennill ffioedd drwy osod incwm gros yn erbyn gwariant; mae hyn yn unol â chanllawiau Trysorlys EM 

yn Managing Public Money ar osod ffioedd ‘ar gost’ Atodiad 6.2.  
4. Mae Sifil (llysoedd uwch) yn cynnwys y Llys Gwarchod. 
5. Dim ond y tribiwnlysoedd sy’n codi incwm sydd yn y tabl uchod. 
6. Yn 2010-11 roedd incwm y tribiwnlysoedd Gamblo a Chydnabod Rhyw yn is na’r trothwy ar gyfer ei gynnwys yn y 

dadansoddiad o segmentau ac felly nid oedd wedi’i gyhoeddi yn y cyfrifon. Mae costau 2010-11 wedi’u hailddatgan yn y tabl 
uchod fel y gellir eu cymharu.  

 

Ar 4 Ebrill 2011 cynyddodd y Weinyddiaeth Cyfiawnder y ffioedd a godir mewn cysylltiad ag 
achosion sifil, achosion teulu a gwaith profiant. Roedd y cynnydd yn ymwneud yn bennaf â 
ffioedd a godir mewn achosion sifil ac achosion profiant di-gynnen. Roedd 15 o ffioedd am 
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achosion teulu wedi’u cynyddu i sicrhau cysondeb â’r strwythurau cyfatebol ar gyfer ffioedd sifil. 
Nid oedd cynnydd yn y ffioedd sy’n daladwy am waith sifil yn y llysoedd ynadon nac yn y ffioedd 
sifil sy’n daladwy drwy Money Claims OnLine, Possession Claims OnLine a’r Ganolfan Llunio 
Hawliadau. Nid oedd effaith ychwaith ar y ffioedd sy’n daladwy am achosion gorfodi yn yr Uchel 
Lys a’r Llys Sirol gan eu bod wedi’u cynyddu a’u halinio ym mis Gorffennaf 2009.  

Mae’r cynnydd cymedrol hwn yn fesur effeithiol dros dro i helpu i leihau’r diffyg presennol rhwng 
incwm o ffioedd a gwariant nes cael gwybod am ganlyniad y diwygiadau mewn cyfiawnder teulu 
a newidiadau eraill.  

Y gorchmynion ffioedd mwyaf cyfredol yw: 

 Gorchymyn Ffioedd Achosion Sifil (Diwygio) 2011 Rhif 586 [L2] sy’n diwygio 
Gorchymyn Ffioedd Achosion Sifil (Diwygio) 2009 Rhif 1498 [L15];  

 Gorchymyn Ffioedd Achosion Teulu (Diwygio) 2011 Rhif 587 [L3], sy’n diwygio 
Gorchymyn Ffioedd Achosion Teulu (Diwygio) 2010 Rhif 1916 [L10];  

 Gorchymyn Ffioedd Profiant Di-gynnen (Diwygio) 2011 Rhif 588 [L4] sy’n diwygio 
Gorchymyn Ffioedd Profiant Di-gynnen (Diwygio) 2009 Rhif 1497 [L14]; 

 Gorchymyn Ffioedd Llysoedd Ynadon (Diwygio Rhif 2) 2010 [1917] sy’n diwygio 
Gorchymyn Ffioedd Llysoedd Ynadon (Diwygio) 2010 Rhif 731 [L4].  

 Gorchymyn Ffioedd y Llys Gwarchod (Diwygio) 2009 [513] sy’n diwygio Gorchymyn 
Ffioedd y Llys Gwarchod 2007 [1745] 

 Gorchymyn Ffioedd y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Mewnfudo a Lloches) 2011 
Rhif 2841.  

 Gorchymyn Ffioedd y Tribiwnlys Uwch (Siambr Tiroedd) (Diwygio) 2010 Rhif 2601, 
sy’n diwygio Gorchymyn Ffioedd y Tribiwnlys Uwch (Siambr Tiroedd) 2009 Rhif 1114  

 Gorchymyn Ffioedd y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Gamblo) (Diwygio) 2010 Rhif 633, 
sy’n diwygio Gorchymyn Ffioedd y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Gamblo) (Diwygio) 2010 Rhif 
42 

 Gorchymyn Cydnabod Rhyw (Ffioedd am Geisiadau) (Diwygio) 2011 Rhif 628, sy’n 
diwygio Gorchymyn Cydnabod Rhyw (Ffioedd am Geisiadau) 2006 

 Rheoliadau’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Ffioedd) (Lloegr) 2006 Rhif 830  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi cydnabod refeniw o £115.0 miliwn 
(2010-11: £104.3 miliwn) a threuliau o £1,312.0 miliwn (2010-11: £1,523.7 miliwn) mewn 
cysylltiad â’i weithgareddau busnes trosedd a’i weithgareddau busnes eraill. 
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7 Eiddo a Chyfarpar 

2011-12 

Tir heb 
gynnwys 

anheddau 

Adeiladau 
heb 

gynnwys 
anheddau 

Tir ar gyfer 
anheddau Anheddau

Technoleg 
Gwybodaeth Cyfarpar

Dodrefn, 
gosodiada

u a 
ffitiadau 

Asedau sy’n 
cael eu 

hadeiladu Cyfanswm

Nodiadau 
7.1, 7.3, 7.4 

Nodiadau 
7.1, 7.3, 7.4 

Nodyn 
7.2

Nodyn 
7.2  

 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Cost neu brisiad      

Ar 1 Ebrill 2011 495,723 2,123,183 6,893 12,294 101,199 43,568 31,181 142,172 2,956,213

Ychwanegiadau - 5,036 - 31 375 2,099 640 77,708 85,889

Gwarediadau (17,667) (18,070) - (2) (84,559) (910) (561) (370) (122,139)

Lleihad mewn 
gwerth (14,171) (7,034) 5 (285) 4 - 12 - (21,469)

Ailddosbarthu (6,948) 101,799 - 1,084 2,709 426 141 (96,305) 2,906

Ailbrisio 3,152 (58,881) 305 (402) 17 321 245 - (55,243)

Ailddosbarthu’n 
asedau wedi’u 
dal i’w gwerthu  (2,105) (2,170) 

-

- - - - - (4,275)

Trosglwyddiadau 
o’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder - 52 - - - 3,827 - 3,121 7,000

Ar 31 Mawrth 
2012  457,984 2,143,915 7,203 12,720 19,745 49,331 31,658 126,326 2,848,882

    

Dibrisiant    

Ar 1 Ebrill 2011 - 16 - - 87,222 25,209 14,921 - 127,368

Wedi’i godi yn 
ystod y flwyddyn 346 86,221 

11
404 7,026 7,543 2,750 - 104,301

Gwarediadau 1 (764) - - (82,964) (736) (560) - (85,023)

Ailddosbarthu (1) 1 1 - 334 - - - 335

Ailbrisio (345) (85,473) (12) (404) 10 177 116 - (85,931)

Ar 31 Mawrth 
2012 1 1 - - 11,628 32,193 17,227 - 61,050

Llyfrwerth net ar 
31 Mawrth 2012 457,983 2,143,914 7,203 12,720 8,117 17,138 14,431 126,326 2,787,832

Llyfrwerth net ar 
31 Mawrth 2011 495,723 2,123,167 6,893 12,294 13,977 18,359 16,260 142,172 2,828,845

 
Ariannu asedau    

Wedi’i berchenogi 404,918 1,704,864 5,178 10,115 8,117 16,896 14,431 126,326 2,290,845

Ar les cyllid 37,570 259,906 2,025 2,605 - 242 - - 302,348

Contractau PFI ar y 
fantolen 15,495 179,144 - - - - - - 194,639

Gwerth cario ar 31 
Mawrth 2012 457,983 2,143,914 7,203 12,720 8,117 17,138 14,431 126,326 2,787,832
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2010-11 wedi’i ailddatgan 

Tir heb 
gynnwys 

anheddau 

Adeiladau 
heb 

gynnwys 
anheddau 

Tir ar 
gyfer 

anheddau Anheddau
Technoleg 

Gwybodaeth Cyfarpar

Dodrefn, 
gosodiadau 

a ffitiadau 

Asedau sy’n 
cael eu 

hadeiladuCyfanswm

Nodiadau 
7.1, 7.3, 

7.4 
Nodiadau 

7.1, 7.3, 7.4 
Nodyn 

7.2
Nodyn 

7.2  

 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Cost neu brisiad    

Ar 1 Ebrill 2010 526,897 2,061,290 6,970 13,271 100,852 37,035 30,113 124,669 2,901,097

Ychwanegiadau 1,530 3,709 - - 1,345 4,694 2,454 127,769 141,501

Gwarediadau (320) (502) (330) (607) (219) (1,257) (43) (330) (3,608)

Lleihad mewn gwerth (20,150) (43,529) - - - - - - (63,679)

Ailddatgan oherwydd 
IFRS 240 - - - - - - - 240

Ailddatgan arall - 9 - - - - - - 9

Ailddosbarthu* - 98,806 - 1,092 2,751 376 15 (109,936) (6,896)

Ailbrisio (3,972) 12,282 253 (1,462) (3,112) 2,720 (1,358) - 5,351

Asedau wedi’u 
hailddosbarthu’n 
asedau wedi’u dal i’w 
gwerthu  (8,502) (8,882) - - - - - - (17,384)

Trosglwyddiadau i’r 
Weinyddiaeth 
Cyfiawnder - - - - (418) - - - (418)

Ar 31 Mawrth 2011  495,723 2,123,183 6,893 12,294 101,199 43,568 31,181 142,172 2,956,213

    

Dibrisiant    

Ar 1 Ebrill 2010 - (69) - - 77,638 19,381 12,689 - 109,639

Wedi’i godi yn ystod y 
flwyddyn 316 83,022 

11
783 12,427 5,576 2,777 - 104,912

Gwarediadau - - - - (204) (1,190) (15) - (1,409)

Lleihad mewn gwerth - - - - - - - - -

Ailddosbarthu - - - - - - - - -

Ailddatgan oherwydd 
IFRS - - - - - - - - -

Ailddatgan arall - - - - (8) - - - (8)

Ailddosbarthu - 5 - - - - 3 - 8

Ailbrisio (316) (82,942) (11) (783) (2,328) 1,442 (533) - (85,471)

Trosglwyddiadau i’r 
Weinyddiaeth 
Cyfiawnder - - - - (303) - - - (303)

Ar 31 Mawrth 2011 - 16 - - 87,222 25,209 14,921 - 127,368

Llyfrwerth net:    

Ar 31 Mawrth 2011 495,723 2,123,167 6,893 12,294 13,977 18,359 16,260 142,172 2,828,845

Ar 31 Mawrth 2010 526,897 2,061,359 6,970 13,271 23,214 17,654 17,424 124,669 2,791,458
 

Ariannu asedau           

Wedi’i berchenogi 437,993 1,718,121 4,818 9,898 13,977 17,960 16,260 142,172 2,361,199

Ar les cyllid 39,875 229,814 2,075 2,396 - 399 - - 274,559
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Contractau PFI ar y 
fantolen 17,855 175,232 - - - - - - 193,087

Gwerth cario ar 31 
Mawrth 2011 495,723 2,123,167 6,893 12,294 13,977 18,359 16,260 142,172 2,828,845

* Yn ystod 2010-11 ailddosbarthodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM eiddo a chyfarpar â gwerth net o £6.9 
miliwn yn asedau anniriaethol.  

Nodiadau: 
7.1 Yn gynwysedig o dan Dir ac adeiladau heb gynnwys anheddau y mae asedau ar 

gontractau PFI sydd â llyfrwerth net o £194.6 miliwn (2010-11: £193.1 miliwn) a dibrisiant 
a godwyd yn ystod y flwyddyn o £4.3 miliwn (2010-11: £4.0 miliwn); wedi’u cynnwys hefyd 
y mae asedau ar les cyllid sydd â llyfrwerth net o £297.5 miliwn (2010-11: £269.7 miliwn) a 
dibrisiant a godwyd yn ystod y flwyddyn o £7.5 miliwn (2010-11: £7.1 miliwn).  

7.2 Yn gynwysedig o dan Tir ar gyfer anheddau y mae lesoedd cyllid sydd â llyfrwerth net o 
£2.0 miliwn (2010-11: £2.1 miliwn) a dibrisiant a godwyd yn ystod y flwyddyn o £0.01 
miliwn (2010-11: £0.01 miliwn). Yn gynwysedig o dan Anheddau y mae asedau lesoedd 
cyllid sydd â llyfrwerth net o £2.6 miliwn (2010-11: £2.4 miliwn) a dibrisiant a godwyd yn 
ystod y flwyddyn o £0.2 miliwn (2010-11: £0.5 miliwn).  

7.3 Nid yw’r asedau a gyflwynwyd o ganlyniad i ffurfio Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM, a ddangoswyd o dan Tir ac adeiladau heb gynnwys anheddau, yn 
cynnwys dim o’r unedau eiddo a oedd yn weddill a oedd heb eu trosglwyddo i Wasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn 2005 o ganlyniad i Gynllun Trosglwyddo Eiddo 
(Diddymu Pwyllgorau Llysoedd Ynadon) 2005 (Cynllun 2005). Yn yr achosion hyn, roedd 
y trosglwyddiadau eiddo wedi’u datgan yn annilys mewn datganiad gan yr Uchel Lys yn 
2005. Er hynny, mae’r hawl i ddefnyddio’r unedau eiddo hyn i ddibenion llysoedd ynadon 
wedi’i diogelu gan Gynllun 2005. Mae teitl yr unedau eiddo hyn wedi’i drosglwyddo’n 
ddilys o ganlyniad i negodiadau a gafwyd wedyn â’u perchnogion.  

 Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn negodi â pherchnogion i geisio 
sicrhau trosglwyddiad dilys yn achos dwy uned eiddo (2010-11: tair) sy’n weddill sydd 
wedi’u prisio ar £1.3 miliwn (2010-11: £2.6 miliwn). Mae un ohonynt wedi’i chofnodi yn y 
Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar werth o £1.1 miliwn sy’n ddyledus i Wasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM sy’n dwyn risgiau a manteision perchnogaeth. Mae trydedd uned 
eiddo hefyd wedi’i chofnodi yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar werth o £0.6 miliwn, 
sy’n ddyledus i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM sy’n dwyn risgiau a 
manteision perchnogaeth, ond ni cheisir trosglwyddo’r uned eiddo hon bellach gan fod 
cydgytundeb i’w gwerthu. Felly, o’r unedau eiddo hyn, mae dwy (2010-11: dwy) wedi’u 
cofnodi yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar werth o £1.7 miliwn (2010-11: £2.5 miliwn) 
am fod Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn dwyn risgiau a manteision 
perchnogaeth yr unedau eiddo hyn.  

7.4 Fel rhan o adolygiad parhaus ar gyfer rhesymoli llysoedd, clustnododd Gweinidogion 
gyfanswm o 163 o adeiladau llys sy’n cael eu tanddefnyddio i’w cau yn ystod y 
blynyddoedd nesaf. Ar ddechrau’r flwyddyn roedd 106 o unedau eiddo’n parhau’n destun 
adolygiad. Yn ystod y flwyddyn, gwerthwyd pum uned eiddo bellach. Tynnwyd un uned 
eiddo o’r adolygiad a’i hailddosbarthu’n eiddo llys byw. Roedd 15 o unedau eiddo wedi’u 
dosbarthu’n asedau wedi’u dal i’w gwerthu ar 31 Mawrth 2012 (2010-11: wyth). Felly 
erbyn diwedd y flwyddyn roedd 85 o unedau eiddo’n destun adolygiad. Gan nad oes 
disgwyl y bydd y llysoedd hyn yn parhau’n rhan o ystad weithredol Gwasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM yn y dyfodol, mae’r dull prisio ar eu cyfer wedi’i newid o gost 
gyfnewid ddibrisiedig i werth teg llai costau gwerthu a bennir ar sail tystiolaeth am y 
farchnad. Gan fod y newid hwn yn y dull prisio’n dangos lleihad parhaol mewn gwerth, 
mae unrhyw leihad mewn gwerth wedi’i godi’n uniongyrchol ar y Datganiad o Wariant Net 
Cynhwysfawr, a’r gweddill o unrhyw Gronfa Ailbrisio wedi’i godi ar y Gronfa Gyffredinol.  

Cyfanswm y lleihad mewn gwerth oherwydd cau llysoedd ar gyfer 2011-12 oedd £19.3 
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miliwn (2010-11: £59.4 miliwn). 

7.5 Mae Tir ac adeiladau (gan gynnwys anheddau) wedi’u dangos ar eu gwerth teg, sydd 
wedi’i seilio ar brisiadau proffesiynol. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio, sy’n annibynnol 
ar Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, yn gwneud prisiadau ar 31 Mawrth bob 
blwyddyn yn unol â Llawlyfr Arfarnu a Phrisio Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. 
Caiff gwaith symud i mewn ei brisio drwy ddefnyddio Mynegai Prisiau Tendro’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth Costau Adeiladu sydd wedi’i lunio gan Sefydliad Brenhinol y 
Syrfewyr Siartredig. 

7.6  Mae’r holl asedau heblaw ‘Tir ac Adeiladau (gan gynnwys anheddau)’ ac ‘Asedau sy’n 
cael eu Hadeiladu’ yn cael eu prisio gan ddefnyddio’r Rhifau Mynegeio Prisiau ar gyfer 
Cyfrifyddu Costau Cyfredol a gynhyrchir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 
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8 Eiddo buddsoddi 

 2011-12
2010-11 

wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Ar ddechrau’r cyfnod 1,000 1,855

Gostyngiad yng ngwerth eiddo buddsoddi (50) (239)

Asedau wedi’u hailddosbarthu’n asedau wedi’u dal i’w 
gwerthu (nodyn 9) - (616)

Ar ddiwedd y cyfnod 950 1,000
 

Roedd refeniw rhent o eiddo buddsoddi o £0.02 miliwn (2010-11: £0.02 miliwn) wedi’i gydnabod 
yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
yn lesio adeiladau dros ben o dan wahanol gytundebau a ddaw i ben rhwng 2012 a 2013. Nid 
oes opsiwn i ymestyn y cyfnod yn y cytundebau hyn.  
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9 Asedau wedi’u dal i’w gwerthu  

Fel rhan o adolygiad parhaus ar gyfer rhesymoli llysoedd, mae Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM wedi ymrwymo i gynllun i werthu nifer o safleoedd sydd dros ben (tir ac 
adeiladau) a oedd wedi’u defnyddio cynt i ddarparu gwasanaethau llys. Dechreuwyd ar raglen i 
ddod o hyd i brynwyr a chwblhau gwerthiant pob un o’r safleoedd ac mae asiantau tai’n 
marchnata’r safleoedd hyn. Mae’r safleoedd ar gael i’w gwerthu yn eu cyflwr presennol ac 
mae’n debygol iawn y byddant yn cael eu gwerthu o fewn un flwyddyn ar ôl dyddiad dynodi’r 
asedau’n asedau sydd wedi’u dal i’w gwerthu yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol.  

Mae colled net ar werthu asedau sydd wedi’u dal i’w gwerthu ar 31 Mawrth 2012 o £0.1 miliwn 
(colled net ar 31 Mawrth 2011 - £0.1 miliwn) wedi’i chynnwys yn yr elw/(colled) net ar werthu 
eiddo a chyfarpar o fewn Costau Rhaglenni Eraill yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. 

 2011-12 2010-11 
wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Ar ddechrau’r cyfnod 20,252 4,103

Asedau wedi’u hailddosbarthu o eiddo a chyfarpar (nodyn 7) 4,275 17,384

Asedau wedi’u hailddosbarthu o eiddo buddsoddi (nodyn 8) - 616

Cynnydd/(gostyngiad) yng ngwerth teg asedau sydd wedi’u dal i’w 
gwerthu (nodyn 5.1) 2,791 (75)

Gwarediadau (21,913) (1,776)

Ar ddiwedd y cyfnod 5,405 20,252
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10 Asedau anniriaethol 

 2011-12 

 
Technoleg 

gwybodaeth 
Asedau sy’n cael 

eu hadeiladu Cyfanswm

 £000 £000 £000

Cost neu brisiad  

Ar 1 Ebrill 2011 86,014 5,165 91,179

Ychwanegiadau - - -

Gwarediadau (1,370) (53) (1,423)

Lleihad mewn gwerth* - (5,152) (5,152)

Ailddosbarthu (3,420) 514 (2,906)

Ailbrisio 81 - 81

Trosglwyddiadau o 
adrannau/asiantaethau eraill ** 2,292 7,561 9,853

Ar 31 Mawrth 2012 83,597 8,035 91,632

  

Amorteiddio  

Ar 1 Ebrill 2011 18,620 - 18,620

Wedi’i godi yn ystod y flwyddyn 14,472 - 14,472

Gwarediadau (1,147) - (1,147)

Ailddosbarthu (335) - (335)

Ailbrisio 8 - 8

Trosglwyddiadau o 
adrannau/asiantaethau eraill 1,549 - 1,549

Ar 31 Mawrth 2012 33,167 - 33,167

Gwerth cario ar 31 Mawrth 2012 50,430 8,035 58,465

Gwerth cario ar 31 Mawrth 2011 67,394 5,165 72,559

 
Ariannu asedau:  

Wedi’i berchenogi 50,430 8,035 58,465

Ar les cyllid - - -

Contractau PFI - - -

Gwerth cario ar 31 Mawrth 2012 50,430 8,035 58,465

 
* Mae’r lleihad mewn gwerth o £5,152,000 yn adlewyrchu’r holl gostau sy’n gysylltiedig ag e-Weithio, yr 

ased anniriaethol a oedd yn cael ei adeiladu y rhoddwyd y gorau i’w ddatblygu. 
** Yn gynwysedig mewn Trosglwyddiadau o adrannau/asiantaethau eraill y mae costau llafur mewnol o 

£743,000 a drosglwyddwyd o Adran TGCh Graidd y Weinyddiaeth Cyfiawnder. 

 

112 | Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2011-12  



 

 

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan 

 Technoleg gwybodaeth 

Asedau sy’n 
cael eu 

Hadeiladu Cyfanswm

 £000 £000 £000

Cost neu brisiad  

Ar 1 Ebrill 2010 19,366 62,727 82,093

Ychwanegiadau  - 11,028 11,028

Gwarediadau - - -

Lleihad mewn gwerth - (10,327) (10,327)

Ailddosbarthu* 65,314 (58,418) 6,896

Ailbrisio (785) - (785)

Trosglwyddiadau o’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder 2,119 155 2,274

Ar 31 Mawrth 2011 86,014 5,165 91,179

  

Amorteiddio  

Ar 1 Ebrill 2010 4,932 - 4,932

Wedi’i godi yn ystod y flwyddyn 13,819 - 13,819

Gwarediadau - - -

Lleihad mewn gwerth - - -

Ailddosbarthu 15 - 15

Ailbrisio (146) - (146)

Trosglwyddiadau o’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder - - -

Ar 31 Mawrth 2011 18,620 - 18,620

  

Gwerth cario ar 31 Mawrth 2011 67,394 5,165 72,559

Gwerth cario ar 31 Mawrth 2010  14,434 62,727 77,161

 
Ariannu asedau:   

Wedi’i berchenogi 67,394 5,165 72,559

Ar les cyllid - - -

Gwerth cario ar 31 Mawrth 2011 67,394 5,165 72,559

 
* Yn ystod 2010-11 roedd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi ailddosbarthu £6.9 miliwn 

net o Eiddo a chyfarpar yn Asedau anniriaethol. 

Mae llyfrwerthoedd a’r oes amorteiddio sy’n weddill ar asedau sylweddol unigol o fewn asedau 
anniriaethol wedi’u nodi isod: 
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 2011-12 2010-11 

Disgrifiad o’r Ased Llyfrwerth net

Y cyfnod 
amorteiddio sy’n 

weddill 
(blynyddoedd)

Llyfrwerth 
net 

Y cyfnod 
amorteiddio sy’n 

weddill 
(blynyddoedd)

 £000 £000 

Systemau Busnes Gweithredol 
Llysoedd Ynadon 

10,890 5.15 10,401 5.8

Rhaglen uwchraddio meddalwedd y 
system rheoli achosion 

26,846 5.06 31,044 5.9
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11 Offerynnau ariannol  

Mae gofyniad yn IFRS 7 ‘Financial Instruments: Disclosures’ i ddatgelu’r cyfraniad gan 
offerynnau ariannol yn ystod y cyfnod at greu neu newid y risgiau y mae endid yn eu hwynebu 
wrth gyflawni ei fusnes.  

Gan fod Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cael ei ariannu drwy’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder, nid yw’n agored i’r un graddau o risg ariannol neu risg marchnad ag y mae endid 
busnes. Mae’r cyfraniad gan offerynnau ariannol at greu neu newid risg yn fwy cyfyngedig o 
lawer nag a fyddai fel arfer yn achos y cwmnïau rhestredig y mae IFRS 7 yn gymwys iddynt yn 
bennaf. Nid oes pwerau gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i roi benthyg na 
buddsoddi arian dros ben. Mae ei asedau a rhwymedigaethau ariannol yn codi o weithgareddau 
gweithredu o ddydd i ddydd ac nid ydynt wedi’u dal ar gyfer rhagfantoli.  

Risg hylifedd  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cael ei ariannu â chyllid a ddarparwyd 
gan y llywodraeth ac felly nid yw’n agored i risg arwyddocaol o ran hylifedd. 

Risg cyfraddau llog 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cael ei ariannu â chyllid a ddarparwyd 
gan y llywodraeth ac felly nid yw’n agored i risg arwyddocaol o ran cyfraddau llog.  

Risg arian tramor 

Nid oes gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM refeniw neu wariant sylweddol mewn 
arian tramor ac felly nid yw’n agored i risg arwyddocaol o ran arian tramor. 

Risg credyd  

Mae risgiau credyd yn codi o asedau ariannol Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, sef 
arian parod a symiau cyfwerth ag arian parod, masnach a symiau derbyniadwy eraill ac asedau 
ariannol eraill. Mae’r risg credyd y mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn agored 
iddo’n codi o ddiffygdalu dichonol ar ran parti i gontract sy’n arwain at golled ariannol i 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

Mae’r risg credyd sy’n gysylltiedig â symiau derbyniadwy Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn fach iawn gan fod y rhan fwyaf o weddillau dyledwyr yn rhai sydd gyda 
chyrff eraill sy’n gysylltiedig â llywodraeth. Hefyd bydd y rheolwyr yn monitro risg credyd sy’n 
ymwneud â symiau derbyniadwy’n rheolaidd drwy adolygu oed y symiau derbyniadwy. Y golled 
fwyaf y mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn agored iddi yw gwerth cario ei 
asedau ariannol o fewn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol.  

11.1 Asedau ariannol  

 Nodiadau 2011-12
2010-11

wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Arian parod a symiau cyfwerth ag arian 
parod 13 11,995 60,976

Symiau masnach derbyniadwy  12 5,342 5,778

Symiau derbyniadwy eraill  29,287 38,269

Refeniw cronedig  9,015 12,427

Dyledwyr o fewn yr adran   12 28,889 161,286
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Cyfanswm yr asedau ariannol  84,528 278,736

 
Mae asedau ariannol, heblaw am arian parod a symiau cyfwerth ag arian parod, wedi’u dynodi’n 
fasnach a symiau derbyniadwy eraill ac yn cael eu mesur ar gost wedi’i hamorteiddio.  

Mae proffil aeddfedrwydd yr asedau ariannol fel a ganlyn: 

 Nodiadau 2011-12
2010-11

wedi’i ailddatgan

  £000 £000

Cyfanswm y symiau sy’n ddyledus o fewn un 
flwyddyn   84,417 278,609

Cyfanswm y symiau sy’n ddyledus ar ôl un 
flwyddyn 111 127

 84,528 278,736
 

Asedau anariannol 

Rhagdaliadau  19,203 18,559

TAW y gellir ei hadennill  12 9,809 18,473

Cyfanswm yr asedau anariannol 29,012 37,032

 

11.2 Rhwymedigaethau ariannol  

 Nodiadau 2011-12
2010-11

wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Symiau masnach taladwy  14 6,637 11,276

Symiau taladwy eraill 14 24,053 15,173

Croniadau  132,141 129,629

Credydwr am werth cyfalaf contractau PFI  14 149,013 157,940

Credydwr am ddiffyg trosglwyddo pensiwn: 
symiau sy’n daladwy i Gynlluniau Pensiwn 
Llywodraeth Leol 16.1 167,867 145,273

Gweddillau arian parod sy’n daladwy i 
adrannau llywodraeth eraill  14 - 28,520

Gweddillau trydydd parti  14 - 16,365

Credydwyr o fewn yr adran  14 90,213 120,712

Benthyciadau awdurdodau lleol 38,993 42,114

Rhwymedigaethau o dan lesoedd cyllid 14 & 19 17,699 17,784

Cyfanswm y rhwymedigaethau ariannol  626,616 684,786

Mae rhwymedigaethau ariannol wedi’u dynodi’n fasnach a symiau taladwy eraill ac yn cael eu 
mesur ar gost wedi’i hamorteiddio.  

Mae proffil aeddfedrwydd y rhwymedigaethau ariannol fel a ganlyn: 
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Nodiadau

 
2011-12 

2010-11
wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Cyfanswm y symiau sy’n ddyledus o fewn 
un flwyddyn 

291,807 344,217

Cyfanswm y symiau sy’n ddyledus ar ôl un 
flwyddyn 

334,809 340,569

 626,616 684,786

 
11.3 Rhwymedigaethau anariannol 

Trethiant a nawdd cymdeithasol  14 18,335 19,600

Refeniw wedi’i ohirio  4,740 7,735

Croniadau gwyliau 12,826 12,143

Ymadael cynnar gwirfoddol 17,361 15,285

Cymhellion mewn lesoedd   63,644 44,384

 116,906 99,147

 
Gwerthoedd teg  

Mae gwerthoedd teg asedau a rhwymedigaethau ariannol Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM ar 31 Mawrth 2012 ac ar 31 Mawrth 2011 yn agos i’w llyfrwerthoedd. 

Cafwyd gwerth teg y credydwr am symiau’r diffyg trosglwyddo pensiwn sy’n daladwy i 
gynlluniau pensiwn llywodraeth leol drwy ddisgowntio’r taliadau arian parod a oedd i’w gwneud 
yn y dyfodol er mwyn dileu’r rhwymedigaeth. Credir bod y disgowntio’n berthnasol i’r cyfrifon. 
Mae mwy o wybodaeth yn nodyn 16.1. 
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12 Masnach a symiau derbyniadwy eraill  

Symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn: 

 2011-12

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan 

2009-10
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000 £000

Symiau masnach derbyniadwy 5,342 5,778 13,441

Ernesau a blaendaliadau - 169 155

Symiau derbyniadwy eraill:  

TAW y gellir ei hadennill 9,809 18,473 9,452

Dyledwyr o fewn yr adran 28,889 161,286 48,307

Rhagdaliadau a refeniw cronedig 28,215 30,977 28,356

Symiau derbyniadwy eraill 29,176 37,973 3,299

Cyfanswm y symiau sy’n ddyledus o fewn un 
flwyddyn 101,431 254,656 

103,010

 

Symiau sy’n ddyledus ar ôl un flwyddyn: 

 2011-12

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan 

2009-10
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000 £000

Symiau derbyniadwy eraill 111 127 38,976

Rhagdaliadau 3 9 6

 114 136 38,982
 

12.1 Dadansoddiad o weddillau derbyniadwy yn ôl y math o sefydliad 

 2011-12 
2010-11 

wedi’i ailddatgan 
2009-10 

wedi’i ailddatgan 

 

Symiau 
dyledus o 

fewn un 
flwyddyn  

Symiau 
dyledus 
ar ôl un 

flwyddyn 

Symiau 
dyledus o 

fewn un 
flwyddyn 

Symiau 
dyledus 
ar ôl un 

flwyddyn 

Symiau 
dyledus o 

fewn un 
flwyddyn 

Symiau 
dyledus 
ar ôl un 

flwyddyn 

 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Cyrff eraill llywodraeth ganolog  40,297 - 184,930 - 74,443 -

Awdurdodau lleol  1,147 - 1,081 - 3,915 -

Cyrff GIG - - 12 - 24 -

Corfforaethau a chronfeydd 
masnachu cyhoeddus  

243
- 935 - 387 -

Cyrff y tu allan i lywodraeth  59,744 114 67,698 136 24,241 38,982

Cyfanswm masnach a symiau 
derbyniadwy eraill 

101,431
114 254,656 136 103,010 38,982
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13 Arian parod a symiau cyfwerth ag arian parod 

 
2011-12

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan 

2009-10
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000 £000

Ar ddechrau’r cyfnod 60,976 167,773 244,491

Gostyngiad net mewn gweddillau arian parod (48,981) (106,797) (76,718)

Ar ddiwedd y cyfnod 11,995 60,976 167,773

 
Roedd y gweddillau canlynol ar 31 Mawrth wedi’u dal 
yn: 

 

Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth 11,712 62,587 167,881

Banciau masnachol - (1,796) (526)

Arian parod mewn llaw 241 133 378

Imprestau 42 52 40

Cyfanswm arian parod a symiau cyfwerth ag arian 
parod 

11,995 60,976 
167,773

 

Sefydlwyd Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth yn Ebrill 2008 ac ef yw’r darparwr gwasanaeth 
bancio a rennir i lywodraeth a’r sector cyhoeddus ehangach. Mae’n rhan o Gyllid a Thollau EM 
ac mae’n cynnwys Swyddfa’r Tâl-feistr Cyffredinol. 

Cedwir cyfrifon yng Ngwasanaeth Bancio’r Llywodraeth ar gyfer Llysoedd y Goron, llysoedd 
sirol, swyddfeydd y tribiwnlysoedd a swyddogaethau canolog. Yn ogystal â hyn, mae 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn cadw cyfrifon banc masnachol lle bydd 
llysoedd ynadon yn rhoi arian ar gadw, a gaiff ei drosglwyddo’n rheolaidd wedyn i’r cyfrif 
canolog a gedwir yng Ngwasanaeth Bancio’r Llywodraeth. Mae trefniant gwrthbwyso ar waith i 
leihau’r symiau a gedwir bob dydd mewn banciau masnachol. 

Yn sgîl newid mewn polisi cyfrifyddu ar gyfer casglu dirwyon a chosbau o 1 Ebrill 2011, peidiodd 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM â chydnabod gweddillau sy’n ymwneud â chasglu 
dirwyon a chosbau. Mae’r gweddillau hyn wedi’u cyfrifyddu’n llawn bellach yn Natganiad 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Mae mwy o wybodaeth am arian 
parod a symiau cyfwerth ag arian parod sy’n ymwneud â chasglu dirwyon a chosbau yn y 
Datganiad Ymddiriedolaeth.  
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14 Masnach a symiau taladwy eraill 

Symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn: 
 

 Nodiadau 

2011-12 

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan 

2009-10
wedi’i 

ailddatgan

  £000 £000 £000

Trethiant arall a nawdd cymdeithasol  18,335 19,600 19,335

Symiau masnach taladwy  6,637 11,276 7,021

Symiau taladwy eraill  24,053 15,174 16,442

Credydwyr o fewn yr adran   90,213 120,712 109,413

Croniadau a refeniw gohiriedig   167,723 165,030 146,422

Credydwr am ddiffyg trosglwyddo pensiwn: 
symiau taladwy i gynlluniau pensiwn 
llywodraeth leol 16.1 29,590 13,369 -

Cyfran gyfredol y lesoedd cyllid  247 246 210

Cyfran gyfredol yr elfen sydd wedi’i phriodoli i 
lesoedd cyllid mewn contractau PFI ar y 
fantolen 

 

8,926 8,926 
8,926

Gweddillau arian parod sy’n daladwy i 
adrannau llywodraeth eraill  

 
- 28,520 21,775

  345,724 382,853 329,544

Gweddillau trydydd parti *  - 16,365 22,834

Cyfanswm y symiau sy’n ddyledus o fewn 
un flwyddyn  

 
345,724 399,218 

352,378

 

* Yn sgîl newid mewn polisi cyfrifyddu ar gyfer casglu dirwyon a chosbau o 1 Ebrill 2011, 
peidiodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM â chydnabod gweddillau sy’n ymwneud 
â chasglu dirwyon a chosbau. Mae’r gweddillau hyn wedi’u cyfrifyddu’n llawn bellach yn 
Natganiad Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Mae mwy o 
wybodaeth am fasnach a symiau taladwy eraill sy’n ymwneud â chasglu dirwyon a chosbau yn 
y Datganiad Ymddiriedolaeth.  

Symiau sy’n ddyledus ar ôl un flwyddyn: 

 

Nodiadau 

2011-12 

2010-11 
wedi’i 

ailddatgan 

2009-10
wedi’i 

ailddatgan

  £000 £000 £000

Gwerth cyfalaf contractau PFI  140,087 149,014 157,939

Symiau taladwy eraill  101,980 86,259 81,050

Credydwr am ddiffyg trosglwyddo 
pensiwn: symiau sy’n daladwy i 
gynlluniau pensiwn llywodraeth leol 16.1 138,277 131,904 -

Rhwymedigaethau o dan lesoedd cyllid   17,452 17,538 17,307

Cyfanswm y symiau sy’n ddyledus ar  397,796 384,715 256,296
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ôl un flwyddyn  

 

14.1 Dadansoddiad o symiau taladwy yn ôl y math o sefydliad 

 2011-12
2010-11

wedi’i ailddatgan
2009-10

wedi’i ailddatgan

 

Symiau 
dyledus o 

fewn un 
flwyddyn  

Symiau 
dyledus 
ar ôl un 

flwyddyn 

Symiau 
dyledus o 

fewn un 
flwyddyn 

Symiau 
dyledus ar 

ôl un 
flwyddyn 

Symiau 
dyledus o 

fewn un 
flwyddyn 

Symiau 
dyledus ar 

ôl un 
flwyddyn

 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Cyrff eraill llywodraeth 
ganolog  127,515 - 188,618 - 167,595 -

Awdurdodau lleol  37,188 177,270 20,579 174,018 7,095 45,406

Cyrff GIG 53 - 17 - 20 -

Corfforaethau a 
chronfeydd masnachu 
cyhoeddus  306 - 284 - 337 -

Cyrff y tu allan i 
lywodraeth  180,662 220,526 189,720 210,697 177,331 210,890

Cyfanswm masnach a 
symiau taladwy eraill 345,724 397,796 399,218 384,715 352,378 256,296
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15 Nodiadau ar y Datganiad o Lifau Arian Parod  

Mae crynodeb isod o’r costau tybiannol a’r costau nad ydynt yn arian parod ar gyfer y flwyddyn 
a ddaeth i ben:  

 2011-12 2010-11
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000

Costau tybiannol  

Costau barnwrol y gronfa gyfunol – taliadau a chyflogau 126,397 128,461

Costau barnwrol y gronfa gyfunol – costau nawdd 
cymdeithasol 

15,565 14,742

Tâl i archwilwyr allanol  459 514

Rhent tybiannol  1,933 1,783

Taliadau a ailgodwyd gan yr adran  139,716 143,007

Costau tybiannol 284,070 288,507

  

Costau nad ydynt yn arian parod  

Colled/(elw) net ar werthu eiddo a chyfarpar  4,375 (84)

Cynnydd ym mhrisiadau eiddo a chyfarpar - (51,635)

Lleihad yng ngwerth eiddo a chyfarpar 21,469 63,803

Lleihad yng ngwerth asedau anniriaethol 5,152 10,327

(Cynnydd)/gostyngiad yng ngwerth teg asedau anniriaethol (8) 306

(Cynnydd)/gostyngiad yng ngwerth teg asedau sydd wedi’u 
dal i’w gwerthu 

(2,791) 75

Rhagdalu am amorteiddio lesoedd gweithredu 5 4

Lleihad yng ngwerth teg eiddo buddsoddi 15 239

Taliadau lesoedd gweithredu ar sail llinell syth 15,766 8,492

Costau gwasanaeth blaenorol - (106)

Symudiad mewn darpariaethau 31,345 178,322

Symudiad y lleihad mewn gwerth y gellir ei dderbyn i 
gyfrifon 

112 (93)

Symudiadau nad ydynt yn arian parod sy’n ymwneud â 
throsglwyddo o fewn yr adran 

 
(43) -

Dibrisiant 104,301 104,912

Amorteiddio 14,472 13,819

Costau nad ydynt yn arian parod 194,170 328,381

  

Cyfanswm y costau tybiannol a chostau nad ydynt yn 
arian parod  

478,240 616,888

 
Yn ogystal â’r costau yn y tabl uchod, tynnodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
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dreuliau ar ffurf llog nad yw’n arian parod sydd wedi’u dangos isod. Mae’r treuliau hyn wedi’u 
cynnwys o fewn llog yn y Datganiad o Lifau Arian Parod. 

  
2011-12 

2010-11
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000

Llog ar ddiffyg trosglwyddo’r gronfa bensiwn (nodyn 5.2) 19,264 9,968

Llog ar rwymedigaethau’r cynlluniau pensiwn cydweddol 
(nodyn 5.2) 

216 75

Dad-ddirwyn y disgownt ar ddarpariaethau (nodyn 5.2) 5,615 5,146

Cyfanswm y treuliau llog nad ydynt yn arian parod 25,095 15,189

 

15.2 Cysoni eiddo, cyfarpar ac asedau anniriaethol 

  
2011-12 

2010-11 
wedi’i 

ddatgan 

 £000 £000 

Ychwanegiadau’n unol â nodiadau 7 a 10:   

Eiddo a chyfarpar 85,889 141,501 

Asedau anniriaethol - 11,028 

Ychwaneger:    

Cynnydd/(gostyngiad) mewn croniadau cyfalaf 10,105 (43,073) 

Symudiad mewn asedau a symiau derbyniadwy/taladwy nad 
ydynt yn gyfredol rhwng adrannau  

 
- 

 
(487) 

Cyfanswm yr ychwanegiadau yn unol â’r Datganiad o Lifau 
Arian Parod 

95,994 
108,969 
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16 Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau a ffioedd 

 Nodiadau 2011-12

2010-11
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000

Darpariaeth ar gyfer y diffyg trosglwyddo pensiwn 16.1 182,464 198,727

Darpariaeth ar gyfer costau ymadael cynnar  16.2 107,411 109,472

Darpariaeth ar gyfer cynlluniau pensiwn 
cydweddol 16.3 4,012 1,597

Darpariaethau eraill  16.4 8,440 9,343

Cyfanswm y darpariaethau  302,327 319,139

 
Mae darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a ffioedd yn dod yn ddyledus fel a ganlyn: 

 2011-12 

2010-11
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000

Un flwyddyn  25,109 21,119

Dwy i bum mlynedd  136,516 50,503

Mwy na phum mlynedd 140,702 247,517

Cyfanswm y darpariaethau  302,327 319,139

 
16.1 Darpariaethau ar gyfer y diffyg trosglwyddo pensiwn 

 2011-12

2010-11
wedi’i 

ailddatgan

 £000 £000

Ar ddechrau’r cyfnod 198,727 178,000

Cynnydd yn y ddarpariaeth  30,000 182,232

Llog a dad-ddirwyn y disgownt ar y diffyg 
trosglwyddo pensiwn 19,264 9,968

Wedi’i ddefnyddio yn ystod y flwyddyn  (42,933) (26,200)

 205,058 344,000

Swm wedi’i ailddosbarthu’n fasnach a symiau 
taladwy eraill 

14
(22,594) (145,273)

Ar ddiwedd y cyfnod 182,464 198,727

 
O dan Ddeddf Llysoedd 2003 trosglwyddwyd swyddogaethau a chyfrifoldebau llysoedd ynadon i 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. O ganlyniad i hyn, trosglwyddwyd tua 8,000 o 
gyflogeion a oedd ar gontractau cyflogaeth Pwyllgorau Llysoedd Ynadon i Wasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM ac roedd hyn yn galw am newidiadau yn eu trefniadau pensiwn. Daeth y 
staff a drosglwyddwyd yn aelodau o Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar 1 Ebrill 2005. 
Cynigiwyd opsiynau iddynt ar gyfer trosglwyddo eu buddion cronedig i Brif Gynllun Pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil.  
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Dewisodd tua 6,000 o staff drosglwyddo eu buddion cronedig am wasanaeth blaenorol. Dewis y 
gweddill oedd parhau i ddal eu buddion pensiwn cronedig yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
perthnasol. Nid un gronfa yw’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ond nifer o gronfeydd sy’n cael 
eu gweinyddu’n lleol. 

Bydd pob un o’r 8,000 o gyflogeion a drosglwyddwyd yn derbyn ei bensiwn, ar ôl ymddeol, yn 
unol â’r cytundeb ar fuddion Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar gyfer y cyfnod rhwng 1 
Ebrill 2005 a’r dyddiad ymddeol. Bydd y 6,000 o gyflogeion a ddewisodd drosglwyddo eu 
buddion pensiwn cronedig yn derbyn eu pensiwn cyfan yn unol â’r cytundeb ar fuddion Prif 
Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  

Felly roedd angen i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil gael gwybod am yr hawliadau 
pensiwn cronedig ar gyfer y 6,000 o staff a drosglwyddwyd. Cytunwyd rhwng Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a Swyddfa’r Cabinet y bydd Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn talu swm wedi’i gyfrifo’n actiwaraidd i adlewyrchu’r rhwymedigaeth ar 
Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil am gyfnodau gwasanaeth llywodraeth leol yr unigolion 
ar ôl eu trosglwyddo; mwy/llai swm i gwrdd ag unrhyw ddiffyg/gwarged a dynnir o ganlyniad i’r 
sefyllfa o ran asedau/rhwymedigaethau net ar gyfer yr unigolion yn y Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol.  

Cytunwyd y byddai’r rhwymedigaeth pensiwn am wasanaeth blaenorol yn cael ei chyfrifo ar 1 
Ebrill 2005 gan actiwari Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Mae Adran Actiwari’r 
Llywodraeth wedi cyfrifo’r rhwymedigaeth pensiwn ar 1 Ebrill 2005 ar gyfer y cyflogeion hynny 
sydd wedi dewis trosglwyddo eu buddion am wasanaeth blaenorol i Brif Gynllun Pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil. Roedd y cyfrifiad hwn wedi’i seilio ar nifer o ragdybiaethau actiwaraidd 
penodedig y cytunwyd arnynt gan Adran Actiwari’r Llywodraeth, Swyddfa’r Cabinet a 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Gofynnwyd am gymeradwyaeth gan Drysorlys 
EM i’r trefniant hwn ond ni chafwyd cymeradwyaeth ffurfiol hyd yn hyn.  

Mae dwy set allweddol o ragdybiaethau sy’n pennu’r rhwymedigaethau:  

1 Y cytundebau â’r cynlluniau pensiwn llywodraeth leol – wedi’u llofnodi gan yr actiwariaid a’r 
cynlluniau pensiwn llywodraeth leol sy’n pennu’r arian trosglwyddadwy ac, yn achos 
cyfrannau arian negyddol, y taliadau i gynlluniau pensiwn llywodraeth leol; a 

2 Y rhagdybiaethau y cytunwyd arnynt â Phrif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar gyfer 
cyfrifo rhwymedigaethau’r cynllun hwnnw.  

Ar ôl trosglwyddo’r cyflogeion o’r awdurdod lleol a oedd yn gweinyddu’r cynllun pensiwn i Brif 
Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, mae’n ofynnol i’r cynlluniau pensiwn llywodraeth leol nodi 
sefyllfa ariannol sylfaenol net y cyflogeion a drosglwyddwyd. Os ceir bod diffyg net o ganlyniad i 
danariannu’r cynllun pensiwn llywodraeth leol yn y gorffennol, yna bydd Gwasanaeth Llysoedd 
a Thribiwnlysoedd EM yn atebol am ddiffyg y cynllun pensiwn llywodraeth leol mewn cysylltiad 
â’r cyflogeion. Fodd bynnag, os oedd digon o arian gan y cynllun pensiwn llywodraeth leol i dalu 
am rwymedigaethau a gadwyd, yna bydd y gyfran berthnasol o’r ased net yn cael ei 
throsglwyddo i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  

Fel rhan o’r cytundeb, cytunodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i ariannu’r diffyg 
net a dynnodd Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil dros gyfnod o 10 mlynedd, ar yr amod 
bod digon o arian ar gael, gan gynnwys y llog a fyddai’n codi o ganlyniad i’r dull hwn o 
weithredu. Y ddarpariaeth a wnaethpwyd ar y dechrau yng nghyfrifon Gwasanaeth Llysoedd EM 
yn 2005-06 oedd £268.0 miliwn.  

Mae gwerth yr ased neu rwymedigaeth pensiwn a drosglwyddwyd o’r cynllun pensiwn 
llywodraeth leol penodol i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil wedi’i gyfrifo ar sail gwerth 
pob un o’r cynlluniau ar y dyddiad trosglwyddo ac nid ar 1 Ebrill 2005. Felly, bydd ansicrwydd 
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ynghylch yr ased neu rwymedigaeth a drosglwyddwyd o ganlyniad i newidiadau yn y cynllun 
pensiwn llywodraeth leol ac amodau’r farchnad nes cwblhau’r trosglwyddiad.  

Ar 31 Mawrth 2012, roedd cytundeb ar werthoedd trosglwyddo terfynol ar gyfer 35 o’r 41 o 
gronfeydd cynllun pensiwn llywodraeth leol. Yn achos y cronfeydd lle y cytunwyd ar werthoedd 
trosglwyddo positif, gwneir cyfres o 10 taliad blynyddol cyfwerth â’r symiau trosglwyddo negatif 
y cytunwyd arnynt i gronfa’r cynllun pensiwn llywodraeth leol perthnasol.  

Ar 31 Mawrth, roedd sefyllfa’r cynlluniau pensiwn llywodraeth leol fel a ganlyn: 

 2011-12 2010-11 

Arian wedi’i grisialu – cytuno ar werthoedd trosglwyddo positif 5 5 

Arian wedi’i grisialu – cytuno ar werthoedd trosglwyddo negatif 30 27 

Wedi rhoi gwybod am y sefyllfa ariannol gychwynnol, symud 
ymlaen at gytundeb terfynol 4 5 

Amcangyfrif o’r sefyllfa ariannol i’w ddarparu 2 4 

Cyfanswm nifer y cynlluniau 41 41 

 

Ar 31 Mawrth 2012, roedd cytundeb ar y rhwymedigaeth net sy’n ddyledus i’r cynlluniau 
pensiwn llywodraeth leol ar gyfer y 35 o gronfeydd lle’r oedd yr arian wedi’i grisialu. Mae Adran 
Actiwari’r Llywodraeth wedi gwneud amcangyfrif ar gyfer y chwe chronfa na chafwyd cytundeb 
arnynt ar sail amcangyfrifon a ddarparwyd gan gronfeydd y cynlluniau pensiwn llywodraeth leol 
neu, os nad oedd y rhain ar gael, drwy gyfrifo amcangyfrif gan gyfeirio at sefyllfa cynlluniau 
pensiwn llywodraeth leol tebyg lle mae’r arian wedi’i grisialu. Bernir bod y rhwymedigaeth am 
ddiffyg ariannol mewn cynllun pensiwn llywodraeth leol wedi’i chrisialu pan geir cytundeb ffurfiol 
rhwng y partïon sy’n datgan bod rhwymedigaeth gontractiol ac ymrwymiad i ddilyn amserlen talu 
y cytunwyd arni. 

Mae amcangyfrif wedi’i wneud o’r rhwymedigaeth net sy’n ddyledus i Brif Gynllun Pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil. Mae hwn yn swm sydd wedi’i gyfrifo’n actiwaraidd sy’n dangos y 
rhwymedigaeth ym Mhrif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n codi o gyfnodau gwasanaeth 
unigolion mewn llywodraeth leol. 

Mae crynodeb yn y tabl isod o’r sefyllfa o ran elfennau perthnasol y diffyg trosglwyddo pensiwn: 

 Nodiadau 2011-12 2010-11

Rhwymedigaeth i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil 128,000 130,000

Rhwymedigaeth i gynlluniau pensiwn llywodraeth leol lle y 
rhoddwyd gwybod am y sefyllfa ariannol gychwynnol neu lle 
mae amcangyfrif o’r sefyllfa ariannol i’w wneud 53,464 63,727

Eraill * 1,000 5,000

Cyfanswm y ddarpariaeth ar gyfer y diffyg trosglwyddo 
pensiwn 

16.1
182,464 198,727

Rhwymedigaeth i gynlluniau pensiwn llywodraeth leol am 
arian wedi’i grisialu – dyledus o fewn y flwyddyn 

14
29,590 13,369

Rhwymedigaeth i gynlluniau pensiwn llywodraeth leol am 
arian wedi’i grisialu – dyledus ar ôl un flwyddyn 

14
138,277 131,904

Cyfanswm y rhwymedigaeth am y diffyg trosglwyddo 
pensiwn 350,331 344,000
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* Yn ogystal â’r rhwymedigaethau sydd wedi’u crisialu drwy’r trosglwyddo ar 1 Ebrill 2005, 
trosglwyddwyd rhwymedigaethau hefyd i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM mewn 
cysylltiad â dau drosglwyddiad staff llai cyn hynny. Darparwyd ar gyfer y rhwymedigaethau hyn 
yn y darpariaethau uchod. 

Mae’r rheolwyr wedi adolygu’r rhwymedigaeth wirioneddol am arian lle y cytunwyd ar werthoedd 
trosglwyddo terfynol, ynghyd ag amcangyfrif Adran Actiwari’r Llywodraeth o’r arian sydd heb ei 
grisialu eto. Mae’r rheolwyr wedi gwneud y rhagdybiaethau canlynol wrth benderfynu bod y 
rhwymedigaeth ar gyfer y diffyg trosglwyddo pensiwn o £350.3 miliwn yn briodol: 

 Bod llog yn daladwy ar gyfradd ragdybiedig o 5.6%. Ar 31 Mawrth 2012, mae cyfanswm o 
£85.7 miliwn o log wedi’i gynnwys yn y ddarpariaeth uchod (2010-11: £66.5 miliwn);  

 Y bydd Trysorlys EM yn cymeradwyo’r rhagdybiaethau penodol a wnaethpwyd ar 1 Ebrill 
2005; 

 Y bydd cronfeydd y ddau gynllun pensiwn llywodraeth leol na chafwyd amcangyfrif o’r 
sefyllfa ariannol ar eu cyfer eto yn dangos gwargedau/diffygion sy’n gyson ag 
amcangyfrifon a ddarparwyd gan gronfeydd y cynlluniau pensiwn llywodraeth leol neu, os 
nad yw’r rhain ar gael, y sefyllfa gyfartalog mewn cronfeydd tebyg.  

16.2 Darpariaeth ar gyfer costau ymadael cynnar 

  
2011-12 

2010-11
wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Ar ddechrau’r cyfnod  109,472 118,729

Cynnydd/(gostyngiad) yn y ddarpariaeth  1,289 (4,933)

Dad-ddirwyn y disgownt  5,615 5,146

Wedi’i ddefnyddio yn ystod y flwyddyn  (8,965) (9,470)

Ar ddiwedd y cyfnod  107,411 109,472

 
Mae darpariaeth wedi’i gwneud ar gyfer costau buddion ymddeol cynnar sydd heb eu hariannu 
ar gyfer staff penodol mewn llysoedd ynadon. Mae’r ddarpariaeth yn cyfateb i werth presennol 
costau’r buddion sy’n daladwy i staff sydd ar delerau Crombie neu delerau ymddeol cynnar 
llywodraeth leol.  

Yn gynwysedig hefyd yn y costau ymadael cynnar y mae darpariaeth ar gyfer costau ymddeol 
cynnar sydd heb eu hariannu ar gyfer staff Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM sy’n 
aelodau o Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Darparwyd hefyd ar gyfer costau sy’n 
ymwneud â’r rhaglen ad-drefnu a moderneiddio.  

Mae’r ddarpariaeth wedi’i chyfrifo drwy ddisgowntio llifau arian parod amcangyfrifedig yn y 
dyfodol gan ddefnyddio cyfradd nominal Trysorlys EM o 4.85% (2010-11: 5.6%).  

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer costau ymadael cynnar a gofnodwyd uchod yn un sydd ar wahân i 
gostau’r cynllun Ymadael Cynnar Gwirfoddol a gofnodwyd yn nodyn 4.1.3.  
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16.3 Cynlluniau pensiwn cydweddol  

  
2011-12 

2010-11
wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Ar ddechrau’r cyfnod  1,597 1,802

Cynnydd yn y ddarpariaeth  135 -

Llog a godwyd  216 75

(Ennill) actiwaraidd ar rwymedigaethau’r cynlluniau  (19) (37)

Wedi’i ddefnyddio yn ystod y flwyddyn  (213) (137)

Costau gwasanaeth blaenorol - (106)

Trosglwyddo i mewn o adran arall 2,296 -

Ar ddiwedd y cyfnod  4,012 1,597

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer cynlluniau pensiwn cydweddol yn ymwneud â thri chynllun pensiwn 
ar gyfer y tribiwnlys Digolledu am Anafiadau Troseddol, y Siambr Mewnfudo a Lloches a’r 
Gwasanaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl. Mae gan y cynlluniau hyn 1 aelod, 13 aelod ac 31 
aelod yn y drefn honno.  

Prisiwyd rhwymedigaethau’r cynlluniau gan Adran Actiwari’r Llywodraeth ar 31 Mawrth 2012 
(gweler nodyn 4.2.3) ac mae’r costau cysylltiedig am log a gwasanaeth cyfredol wedi’u codi ar y 
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. 

Gelwir y cynlluniau’n ‘gynlluniau pensiwn cydweddol’ am eu bod yn debyg i Brif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Fodd bynnag, maent wedi’u hariannu drwy ddarpariaethau yn y 
cyllid a ddyfarnwyd i’r Adran ac mae taliadau pensiwn yn cael eu gweinyddu gan yr Adran a’u 
gwneud drwy’r system gyflogres. 

16.4 Darpariaethau eraill  

 2011-12
2010-11

wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Ar ddechrau’r cyfnod 9,343 8,561

(Gostyngiad)/cynnydd yn y darpariaethau 1,126 1,024

Wedi’i wrthdroi yn ystod y flwyddyn (1,205) -

Wedi’i ddefnyddio yn ystod y flwyddyn (824) (242)

Ar ddiwedd y cyfnod 8,440 9,343
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17 Ymrwymiadau cyfalaf  

Mae’r ymrwymiadau cyfalaf ar gontractau sydd heb eu tynnu eto ar 31 Mawrth 2012 fel a 
ganlyn:  

 2011-12
2010-11 

wedi’i ailddatgan 

 £000 £000 

Ymrwymiadau cyfalaf ar ddiwedd y cyfnod nad ydynt 
wedi’u cynnwys fel arall yn y cyfrifon hyn:  

Eiddo a chyfarpar 18,032 41,409 

Asedau anniriaethol - 1,831 

Cyfanswm yr ymrwymiadau cyfalaf  18,032 43,240 
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18 Lesoedd gweithredu  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn lesio amryw o diroedd ac adeiladau o dan 
gytundebau lesoedd gweithredu na ellir eu diddymu. Mae’r tiroedd ac adeiladau’n gyfleusterau 
llys gan mwyaf ac mae eu cyfnodau lesio’n amrywio o 3 i 125 o flynyddoedd. Nid oes opsiynau 
prynu yn y lesoedd gweithredu, er bod cymalau cynnydd a thelerau adnewyddu yn rhai ohonynt. 
Negodir â’r lesydd i adnewyddu lesoedd yn unol â’r darpariaethau yn y cytundebau les penodol.  

Yn ogystal â hyn, mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn lesio gwahanol fathau o 
gyfarpar a cheir o dan gytundebau lesoedd gweithredu na ellir eu diddymu. Mae cyfnodau’r 
lesoedd rhwng 1 a 14 o flynyddoedd.  

Mae’r gwariant ar lesoedd gweithredu na ellir eu diddymu a godwyd ar y Datganiad o Wariant 
Net Cynhwysfawr yn ystod y flwyddyn wedi’i ddatgelu yn nodyn 5.  

Mae cyfanswm y taliadau sylfaenol ar lesoedd yn y dyfodol o dan lesoedd gweithredu na ellir eu 
diddymu fel a ganlyn ar gyfer pob un o’r cyfnodau canlynol ar 31 Mawrth: 

2011-12 
2010-11  

wedi’i ailddatgan 

 
Tir ac 

adeiladau Eraill Cyfanswm 
Tir ac 

adeiladau Eraill Cyfanswm 

£000 £000 £000 £000 £000 £000

Dim hwyrach nag un 
flwyddyn 93,957 723 94,680 84,933 1,174 86,107

Yn hwyrach nag un flwyddyn 
ond nid mwy na phum 
mlynedd  356,320 1,157 357,477 327,857 948 328,805

Yn hwyrach na phum 
mlynedd  1,235,194 - 1,235,194 1,065,997 24 1,066,021

Cyfanswm yr 
ymrwymiadau o dan 
lesoedd gweithredu  1,685,471 1,880 1,687,351 1,478,787 2,146 1,480,933

 

Enillodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM refeniw o is-lesio o £0.6 miliwn (2010-11: 
£0.1 miliwn).  

Mae’r taliadau lesio sylfaenol uchod wedi’u pennu ar sail y cytundebau lesio perthnasol. Nid 
yw’r taliadau lesio’n adlewyrchu cynnydd posibl o ganlyniad i adolygiadau seiliedig ar y 
farchnad.  

Mae gweddillau’r lesoedd gweithredu a ragdalwyd o dan lesoedd gweithredu na ellir eu 
diddymu fel a ganlyn ar gyfer pob un o’r cyfnodau canlynol:  

 2011-12
2010-11

wedi’i ailddatgan

 £000 £000

Ar ddechrau’r cyfnod 150 154

Amorteiddio (5) (4)

Ar ddiwedd y cyfnod 145 150
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19 Lesoedd cyllid  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn lesio amryw o adeiladau o dan 
gytundebau lesoedd cyllid na ellir eu diddymu.  

 
Mae cyfanswm y taliadau sylfaenol ar lesoedd yn y dyfodol o dan lesoedd cyllid na ellir eu 
diddymu fel a ganlyn ar gyfer pob un o’r cyfnodau canlynol ar 31 Mawrth: 

2011-12 
2010-11 

wedi’i ailddatgan 

 
Tir ac 

adeiladau Eraill Cyfanswm
Tir ac 

adeiladau Eraill Cyfanswm

£000 £000 £000 £000 £000 £000

Nid hwyrach nag un flwyddyn 926 219 1,145 913 249 1,162

Yn hwyrach nag un flwyddyn 
ond nid mwy na phum 
mlynedd  3,895 233 4,128 3,826 452 4,278

Yn hwyrach na phum 
mlynedd  161,818 - 161,818 162,812 - 162,812

Llai: elfen llog (149,295) (97) (149,392) (150,290) (178) (150,468)

Cyfanswm gwerth 
presennol y 
rhwymedigaethau 17,344 355 17,699 17,261 523 17,784

 
Gwerth presennol y rhwymedigaethau o dan lesoedd cyllid ar gyfer y cyfnodau canlynol yw:  
 

2011-12 
2010-11 

wedi’i ailddatgan 

 
Tir ac 

adeiladau Eraill Cyfanswm
Tir ac 

adeiladau Eraill Cyfanswm

£000 £000 £000 £000 £000 £000

Nid hwyrach nag un flwyddyn 87 160 247 79 167 246

Yn hwyrach nag un flwyddyn 
ond nid mwy na phum 
mlynedd  501 195 696 430 356 786

Yn hwyrach na phum 
mlynedd 16,756 - 16,756 16,752 - 16,752

Cyfanswm gwerth 
presennol y 
rhwymedigaethau 17,344 355 17,699 17,261 523 17,784
 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn lesio amryw o adeiladau o dan 
gytundebau lesoedd cyllid na ellir eu diddymu. Cyfleusterau llys yw’r adeiladau gan mwyaf ac 
mae eu cyfnodau lesio’n amrywio o 15 i 999 o flynyddoedd. Nid oes opsiynau prynu yn y 
lesoedd gweithredu, er bod cymalau cynnydd a thelerau adnewyddu yn rhai ohonynt. Negodir 
â’r lesydd i adnewyddu lesoedd yn unol â’r darpariaethau yn y cytundebau les penodol. 
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20 Menter cyllid preifat 
Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi gwneud wyth trefniant menter cyllid 
preifat (PFI) ar gyfer consesiynau gwasanaeth. Mae crynodeb isod o bob un o’r contractau PFI: 

Enw’r 
prosiect 

Dyddiad 
dechrau’r 

prosiect

Hyd 
(blynyddo

edd)

Ar/Oddi ar 
y Datganiad 

o’r Sefyllfa 
Ariannol  

Gwerth 
cyfalaf 

dechreu
ol 

(£ miliwn
) Disgrifiad 

Cofnodion 
Profiant 

Gorffennaf 
1999

25 Oddi arno 10.9 Darparu gwasanaethau storio ac adalw 

Caerwysg Tachwedd 
2002

30 Arno 20.1 Darparu llysty ac ynddo bedwar llys trosedd, 
un llys sifil a phedair ystafell wrando i 
Farnwyr Rhanbarth. Ar ddiwedd cyfnod y 
contract bydd yr adeilad yn dychwelyd i 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
heb gost. 

East Anglia Hydref 
2002

25 Arno 34.5 Darparu canolfannau Llys y Goron yn 
Ipswich a Chaergrawnt. Mae pum ystafell llys 
trosedd yn Ipswich; mae tair ystafell llys 
trosedd yng Nghaergrawnt. Ar ddiwedd 
cyfnod y contract bydd yr adeiladau yn 
Ipswich a Chaergrawnt yn dychwelyd i 
Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
heb gost. 

Sheffield Tachwedd 
2002

25 Arno 7.7 Darparu Canolfan Gwrandawiadau Teulu yn 
Sheffield. Ar ddiwedd cyfnod y contract mae 
opsiwn i Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM gaffael yr is-les am ei 
gwerth ar y farchnad agored neu £2.0 miliwn, 
pa un bynnag yw’r isaf. 

Llysoedd 
Ynadon 
Swydd 
Derby 

Awst 
2001

27 Arno 29.5 Darparu adeiladau â gwasanaethau i lysoedd 
ynadon yn New Mills, Chesterfield a Derby. 
Gellir ymestyn cyfnod y contract (os gellir 
cytuno ar delerau sy’n dderbyniol i’r ddwy 
ochr) o hyd at bum mlynedd. 

Llysoedd 
Ynadon 
Henffordd a 
Chaerwran
gon 

Mawrth 
2000

25 Arno 30.6 Darparu adeiladau â gwasanaethau i lysoedd 
ynadon yn Bromsgrove, Kidderminster, 
Caerwrangon a Redditch. Gellir ymestyn 
cyfnod y contract am 10 mlynedd arall. 

Llys 
Ynadon 
Manceinion 

Mawrth 
2001

25 Arno 32.9 Darparu llysty ac ynddo 18 o ystafelloedd 
llys. 

Llys 
Ynadon 
Humberside 

Mawrth 
2000

25 Arno 21.6 Darparu llystai â gwasanaethau i ynadon yn 
Hull, Beverley a Bridlington. Wedi i’r contract 
ddod i ben, mae opsiwn i Wasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM gymryd yr 
asedau’n ôl am swm nominal o £3.0 miliwn. 
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Llys 
Ynadon 
Avon a 
Gwlad yr 
Haf 

Awst 
2004

27 Arno 46.6 Darparu adeiladau â gwasanaethau i 
lysoedd a swyddfeydd ynadon ym Mryste, 
Weston-Super-Mare a Flax Bourton. 

 

20.1 Contractau ar y Fantolen  

Mae cyfanswm y taliadau sylfaenol yn y dyfodol o dan drefniadau PFI na ellir eu diddymu fel a 
ganlyn ar gyfer y cyfnodau canlynol ar 31 Mawrth 2012: 

 2011-12 2010-11

 £000 £000

Dim hwyrach nag un flwyddyn  17,577 18,113

Yn hwyrach nag un flwyddyn ond dim mwy na phum 
mlynedd  

64,950 67,092

Yn hwyrach na phum mlynedd  144,076 159,511

Taliadau sylfaenol ar lesoedd yn y dyfodol 226,603 244,716

Costau llog yn y dyfodol  (77,590) (86,776)

Gwerth presennol y taliadau sylfaenol ar lesoedd 149,013 157,940

 
Mae gwerth presennol y rhwymedigaethau o dan drefniadau PFI na ellir eu diddymu fel a 
ganlyn ar gyfer y cyfnodau canlynol ar 31 Mawrth 2012: 
 

 2011-12 2010-11

£000 £000

Dim hwyrach nag un flwyddyn 8,926 8,926

Yn hwyrach nag un flwyddyn ond dim mwy na phum 
mlynedd 35,703 35,703

Yn hwyrach na phum mlynedd 104,384 113,311

Cyfanswm gwerth presennol y rhwymedigaethau 149,013 157,940
 

20.2 Symiau a godir ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr ac ymrwymiadau 
yn y dyfodol  

Y cyfanswm a godwyd ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr ar gyfer contractau PFI (a 
threfniadau eraill ar gyfer consesiynau gwasanaeth) oddi ar y fantolen ac elfen gwasanaethau 
contractau PFI (a threfniadau eraill ar gyfer consesiynau gwasanaeth) sydd ar y fantolen oedd 
£20.4 miliwn (2010–11: £18.8 miliwn). 

Y taliadau y mae’r asiantaeth wedi ymrwymo iddynt ar gyfer contractau PFI ar y fantolen yw: 

 2011-12 2010-11

 £000 £000

Dim hwyrach nag un flwyddyn 36,045 34,662

Yn hwyrach nag un flwyddyn ond dim mwy na phum 
mlynedd 

138,825 133,290

Yn hwyrach na phum mlynedd 331,424 347,417

Cyfanswm 506,294 515,369
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21 Rhwymedigaethau ac asedau wrth gefn  

Rhwymedigaethau wrth gefn  

Mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn amddiffyn achos arweiniol sy’n ymwneud â deiliad swydd 
farnwrol a delir â ffioedd sy’n hawlio hawliadau pensiwn. Gallai’r hawliad ymestyn hefyd i 
gynnwys tâl gwyliau a salwch, taliadau sy’n ymwneud â hyfforddiant a ffioedd ysgrifennu, 
cynnydd mewn ffioedd dyddiol a ffioedd canslo os na chedwir at drefniadau. Mae achosion 
ychwanegol wedi’u hatal wrth wrando’r achos arweiniol. Disgwylir dyfarnu ynghylch yr achos 
arweiniol a’r achosion a ataliwyd ymhen tua 12 i 18 mis. 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn ymwneud â nifer o achosion cyfreithiol 
sy’n delio â hawliadau am daliadau ex gratia, digollediad a hawliadau eraill. Yr amcangyfrif o’r 
gost am setlo i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yw £1.9 miliwn (2010-11: £7.8 
miliwn). Yn ogystal â hyn, fel rhan o’r fenter i gau llysoedd, gallai Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM derfynu nifer o lesoedd cyn eu dyddiadau dod i ben. Y gost ddisgwyliedig 
am derfynu’r lesoedd hyn, os gwneir hynny, yw £1.2 miliwn (2010-11: £1.7 miliwn).  

Fel yr eglurwyd yn nodyn 7.3, oherwydd canlyniad yr her yn yr Uchel Lys ym mis Gorffennaf 
2005 nid yw Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi gallu ennill rheolaeth ar nifer o 
adeiladau yr oedd yn fwriad eu cynnwys yn y Cynllun Trosglwyddo Eiddo ar 31 Mawrth 2005. 
Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn wynebu rhwymedigaeth wrth gefn am 
adeiladau ar gyfer yr eiddo nad yw wedi cael rheolaeth drosto eto.  

Os na fydd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn sicrhau trosglwyddo perchnogaeth 
a rheolaeth yr adeiladau hyn, mae’n bosibl y bydd ganddo rwymedigaethau am adeiladau i’r 
partïon sy’n berchen ar yr hawliau eiddo ac a fydd yn rheoli’r buddion economaidd sylfaenol. Ar 
sail gwerth rhent yr adeiladau ar 31 Mawrth 2007, rhagwelir y gallai Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM fod yn agored i gostau ychwanegol o hyd at £0.3 miliwn y flwyddyn (2010-
11: £0.3 miliwn) ac y gallai’r rhwymedigaeth wrth gefn gyfan er 1 Ebrill 2005 fod yn gymaint â 
£2.3 miliwn (2010-11: £2.0 miliwn).  

Nid oes gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM unrhyw rwymedigaethau wrth gefn 
eraill na ellir eu mesur. 

Asedau wrth gefn 

Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder yn Hawlydd mewn achos sifil yn yr Uchel Lys 
mewn cysylltiad â thrafodion eiddo a oedd yn ymwneud â First Avenue House, High Holborn, 
Llundain yn 2002 a 2003. Ar 23 Mai 2012, setlwyd y mater heb dderbyn atebolrwydd. Yn ôl yr 
arfer, mae telerau’r setliad yn gyfrinachol ac, oherwydd hynny, ni ddatgelwyd manylion pellach. 
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22 Trafodion partïon cysylltiedig 

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn Asiantaeth Weithredol i’r Weinyddiaeth 
Cyfiawnder, sy’n cael ei hystyried yn barti cysylltiedig. Yn ystod y flwyddyn, mae Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi cynnal trafodion perthnasol â’r Weinyddiaeth Cyfiawnder 
ac endidau eraill y mae’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn cael ei hystyried yn rhiant-endid iddynt. 
Yr endidau eraill yw: 

 Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS);  

 Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus; 

 Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol.  

Yn ogystal â hyn, mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi cynnal trafodion 
perthnasol â’r adrannau llywodraeth eraill canlynol a chyrff eraill llywodraeth ganolog: 

 Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP); 

 Dinas Llundain; 

 Cyngor Sir Hampshire; 

 Cyllid a Thollau EM; 

 Y Swyddfa Gartref; 

 Y Gwasanaeth Ansolfedd; 

 Awdurdod Heddlu Swydd Warwick; 

 Cyngor Dinas Birmingham; 

 Swyddfa Cymru; 

 Y Gwasanaeth Carchardai; 

 Adran Cyfreithiwr y Trysorlys.  

Mae mwy o wybodaeth am drafodion â phartïon cysylltiedig sy’n ymwneud â gweithgareddau i 
gasglu dirwyon a chosbau yn y Datganiad Ymddiriedolaeth.  

Mae Registry Trust Cyfyngedig yn gwmni preifat cyfyngedig drwy warant heb gyfalaf cyfrannau. 
Mae’n cadw’r Gofrestr o ddyfarniadau Llysoedd Sirol ar ran yr Arglwydd Ganghellor a’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder. Y refeniw a dderbyniwyd oddi wrth Registry Trust 
Cyfyngedig yn ystod y flwyddyn oedd £0.6 miliwn (2010-11: £0.6 miliwn) a chyfanswm y 
gweddill dyledwyr a oedd yn ddyledus i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar 31 
Mawrth 2012 oedd £0.2 miliwn (2010-11: £0.1 miliwn).  

Yn ystod 2011-12 a 2010-11, nid yw Aelodau’r Bwrdd na phartïon cysylltiedig eraill wedi cynnal 
unrhyw drafodion perthnasol â Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi gwneud nifer o drefniadau â’r 
Weinyddiaeth Cyfiawnder a’i hadrannau sydd wedi’u dynodi’n drefniadau i ailgodi tâl o fewn yr 
adran. Gwneir y taliadau hyn am ddefnyddio asedau a gwasanaethau eraill, ac fe’u codir ar y 
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr bob blwyddyn wrth eu tynnu. Nid oes ffordd ddibynadwy 
o wahanu taliadau sy’n ymwneud ag asedau oddi wrth y rheini sy’n ymwneud â gwasanaethau 
eraill. Nid oes dyddiad terfyn diffiniedig yn y trefniadau hyn. Mae’r taliadau hefyd yn cynnwys 
taliadau am elfennau nad ydynt yn ymwneud â lesoedd yn y trefniadau. 
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23 Gweddillau trydydd parti  

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn dal nifer o wahanol weddillau arian parod 
ar ran trydydd partïon. Symiau o arian mechnïaeth yw’r rhain sy’n cael eu derbyn a’u dal tra 
bydd achos troseddol yn mynd ymlaen ac arian sy’n cael ei ddal mewn cysylltiad â gorchmynion 
llys ar gyfer cynnal plant. Ar 31 Mawrth 2012 roedd y symiau hyn yn £11,249,000 a £646,000 yn 
y drefn honno (2010-11: £10,124,000 a £630,000 yn y drefn honno) ac, yn unol â’r newid mewn 
polisi cyfrifyddu sydd wedi’i ddisgrifio yn nodyn 1.33, nid ydynt wedi’u cydnabod yn y cyfrifon. 

24 Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd 

Adroddiadau ariannol  

Yn unol â gofynion IAS 10 ‘Events After the Reporting Period’, mae digwyddiadau ar ôl dyddiad 
y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol wedi’u hystyried hyd at ddyddiad awdurdodi cyhoeddi’r 
Cyfrifon. Y dehongliad o hyn yw ei fod ar yr un dyddiad â dyddiad Tystysgrif ac Adroddiad y 
Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol. Nid oedd digwyddiadau o’r fath a oedd yn galw am ddatgelu 
neu addasu’r cyfrifon. 

25 Atebolrwydd  

Mae’r datgeliadau canlynol wedi’u cynnwys i gydymffurfio â gofynion y llywodraeth ar gyfer 
adroddiadau cyfrifyddu: 

 Cofnodwyd 1,428 (2010-11: 1,172) o achosion o golli arian parod a oedd yn dod i 
gyfanswm o £205,192.76 (2010-11: £139,263.69). Mae’r rhain yn ymwneud yn bennaf ag 
achosion lle mae anghysonderau bach yn codi wrth dderbynebu arian parod ar lefel 
llysoedd;  

 Yn ystod y flwyddyn, dilewyd cyfanswm o £0 miliwn (2010-11: £0.1 miliwn) o ddyledion 
am nad oedd modd eu hadennill. Roedd y symiau hyn wedi’u cydnabod cynt yn draul 
oherwydd lleihad mewn gwerth yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr; 

 Roedd 8,376 (2010-11: 7,740) o achosion a oedd yn creu cyfanswm o £1,498,297.38 
(2010-11: £1,501,215.40) lle’r oedd ffioedd wedi’u dileu i unigolion nad oeddent yn derbyn 
budd-daliadau llywodraeth sy’n dibynnu ar brawf modd. Yn yr achosion hyn, mae 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi caniatáu dileu ffioedd ar sail y 
Canllawiau ar gyfer Gweinyddu’r System o Gonsesiynau Ffioedd (EX160) a gyhoeddwyd 
gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder;  

 Yn ystod y flwyddyn roedd 2,122 (2010-11: 1,974) o daliadau arbennig, a oedd yn dod i 
gyfanswm o £2,032,038.55 (2010-11: £1,455,050.37). Taliadau arbennig yw’r rheini sy’n 
mynd y tu hwnt i reolau gweinyddol neu’r rheini nad oes darpariaeth statudol neu 
atebolrwydd cyfreithiol ar eu cyfer; 

 Yn ystod y flwyddyn roedd 4 taliad (2010-11: dim) mewn cysylltiad â llog a dalwyd o dan 
Ddeddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1988 a oedd yn dod i gyfanswm o 
£1,442.50 (2010-11: £dim). 

 Mae lleihad yng ngwerth asedau anniriaethol o £5,152,000 (2010-11: £10,327,000) wedi’i 
gydnabod i adlewyrchu’r holl gostau sy’n gysylltiedig â rhoi’r gorau i ddatblygu’r ased 
anniriaethol e-Weithio a oedd yn cael ei adeiladu. 
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26 Datganiad y Cyfrif Digolledu am Anafiadau Troseddol ar 31 Mawrth 
2012 

Mae’r datganiad hwn wedi’i gynnwys i fodloni gofynion y cyfarwyddyd cyfrifon a gyhoeddwyd 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol, yn unol ag adran 6(3)(a)(ii) o Ddeddf Digolledu am Anafiadau 
Troseddol 1995 a pharagraff 4 o Gynllun Digolledu am Anafiadau Troseddol 2001, ar ôl 
ymgynghori â Gweinidogion yr Alban yn unol ag adran 88(2) o Ddeddf yr Alban 1998. 

 2011-12 2010-11
wedi’i ailddatgan

 £’000 £’000 £’000 £’000

Incwm *  (409) (431)

Costau staff: 

    Costau cyflogres staff 712 793

    Costau cyflogres y farnwriaeth 1,494 1,506

Cyfanswm y costau cyflogres 2,206 2,299

Costau gweithredu eraill 1,439 1,578

Cost net y gweithrediadau 3,236 3,446
 

* Mae hyn yn cynnwys cyfraniad o £409,000 (2010-11: £431,00) gan Weithrediaeth yr Alban at achosion 
yn yr Alban. 
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Atodiad A: Ffynonellau data ac ansawdd data  

Mae manylion cryno yn yr atodiad hwn am y ffynonellau data ar gyfer y ffigurau sydd yn yr 
adroddiad hwn, ynghyd â thrafodaeth fyr am ansawdd y data. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn 
‘Judicial and Court Statistics 2011’ ac ‘Annual Tribunals Statistics 2011-12’ drwy wefan y 
Weinyddiaeth Cyfiawnder yn http://www.justice.gov.uk/statistics/courts-and-sentencing/judicial-
annual a http://www.justice.gov.uk/statistics/tribunals/annual-stats  

Llysoedd sirol (nid rhai teulu)  

Cynhyrchwyd y wybodaeth hon drwy ddefnyddio’r System Gwybodaeth Reoli (MIS), cyfleuster 
storio data sy’n tynnu data o systemau gweinyddol mewn llysoedd. Cafwyd y data am lysoedd 
sirol yn MIS o system weinyddol ‘CaseMan’, sy’n cael ei defnyddio gan staff llys i reoli achosion. 
Mae hon yn cynnwys gwybodaeth o ansawdd da am fynychder a dyddiadau digwyddiadau 
pwysig wrth i achos fynd drwy system y llys. Ymysg y gweithdrefnau i sicrhau ansawdd 
ystadegau y mae rhai ar gyfer adnabod a thynnu cofnodion dyblyg o’r un digwyddiad mewn 
achos, ac i wirio bod data wedi’u casglu ar gyfer yr holl lysoedd er mwyn cael gwybodaeth 
gyflawn. Fodd bynnag, mae data am niferoedd y gwrandawiadau a threialon hawliadau bychain  
yn dibynnu ar gywirdeb wrth fewnbynnu codau am ganlyniadau gwrandawiadau i’r system gan 
staff llys.  

Llysoedd teulu  

Cafwyd y rhan fwyaf o’r data am y llysoedd teulu o system weinyddu’r llysoedd sirol FamilyMan 
(drwy MIS), sy’n cael ei defnyddio gan staff llys i reoli achosion ac sy’n cynnwys gwybodaeth o 
ansawdd da am daith achosion drwy’r llysoedd teulu. Ceir rhai data hefyd o Gronfa Ddata 
Perfformiad Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Ymysg y gweithdrefnau i sicrhau 
ansawdd ystadegau y mae rhai ar gyfer adnabod a thynnu cofnodion dyblyg o’r un achos, ac i 
wirio bod data wedi’u casglu ar gyfer yr holl lysoedd er mwyn cael gwybodaeth gyflawn.  

Llys y Goron  

Cafwyd y data am Lys y Goron o system weinyddu Llys y Goron CREST (drwy MIS), sy’n cael 
ei defnyddio gan staff llys i reoli achosion. Mae hon yn cynnwys gwybodaeth o ansawdd da am 
fynychder a dyddiadau digwyddiadau pwysig wrth i achos fynd drwy Lys y Goron. Ymysg y 
gweithdrefnau i sicrhau ansawdd ystadegau y mae rhai ar gyfer adnabod a thynnu cofnodion 
dyblyg, chwilio am anghysonderau a gwirio data i sicrhau eu bod yn gyflawn.  

Llysoedd ynadon 

Ceir yr ystadegau am achosion sydd wedi’u cwblhau o Gronfa Ddata Perfformiad Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, a roddwyd ar waith mewn llysoedd ynadon yn ystod 2007-08 
ac sy’n cynnwys gwybodaeth o System Gwybodaeth Reoli Libra a dulliau o gasglu data â llaw. 
Mae’n cynnwys gwybodaeth o ansawdd da am lwythi achosion llysoedd ynadon. Rhaid i staff 
llys wirio a dilysu data a ddarperir gan y llysoedd cyn eu cynnwys yng Nghronfa Ddata 
Perfformiad Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Ar ôl coladu’r data yn ganolog, 
maent yn mynd drwy wiriadau pellach gan gynnwys rhai i chwilio am anghysonderau yn y data.  

Mae’r data am effeithiolrwydd treialon a gofnodwyd a chamau i orfodi cosbau ariannol hefyd yn 
dod o Gronfa Ddata Perfformiad Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.  

Mae’r llysoedd yn casglu data am Gosbau Cymunedol a Dorrwyd ar system tracio ar MS Excel, 
a choladir data ciplun yn ganolog. Mae’r daenlen yn cynnwys profion i ddilysu data allweddol, a 
gwneir gwiriadau pellach yn ganolog i chwilio am anghysonderau mewn data. 
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Tribiwnlysoedd 

Mae’r data am dribiwnlysoedd sydd yn yr adroddiad hwn yn Ystadegau Swyddogol sydd wedi’u 
codi o nifer o ffynonellau gweinyddol a’u gwirio am ansawdd a’u cysoni. Er bod gofal yn cael ei 
arfer wrth brosesu a dadansoddi’r data, gellir cael gwallau mewn manylion o’r math a geir ym 
mhob system gofnodi fawr, a’r data a gyhoeddir yw’r rhai gorau sydd ar gael ar y pryd. 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyhoeddwyd gan TSO  
(Y Llyfrfa) ac mae ar gael o:  
 
Ar-lein  
www.tsoshop.co.uk  
 
Drwy’r post a’r e-bost, dros y ffôn a thrwy ffacsio 
TSO PO Box 29,  
Norwich  
NR3 1GN  
 
Archebion ffôn/ymholiadau cyffredinol: 0870 600 5522  
Archebwch drwy’r Llinell Seneddol ar gyfradd ‘lo-call’ 0845 7 023474  
Archebion drwy ffacs: 0870 600 5533  
E-bost: customer.services@tso.co.uk  
Ffôn testun: 0870 240 3701  
 
The Parliamentary Bookshop  
12 Bridge Street, Parliament Square, Llundain SW1A 2JX  
Archebion ffôn/ymholiadau cyffredinol: 020 7219 3890  
Archebion drwy ffacs: 020 7219 3866  
E-bost: bookshop@parliament.uk  
Rhyngrwyd: http://www.bookshop.parliament.uk  
 
TSO@Blackwell ac asiantau eraill sydd wedi’u hachredu 
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