
                                                  

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 
 

9.30yb – 30 Gorffennaf 2020 
 

Ar-lein ar Microsoft Teams 
 

AGENDA 
Aelodaeth: 
 
Rachel Barber (Cadeirydd)   
John Cunliffe 
Claire Hodson 
Dianne Walker 

 
 Eitemau Sefydlog  Diben Tudalen Amser 
 Ymddiheuriadau  

 
Cadeirydd    

99 Cofnodion o'r cyfarfod diwethaf  
Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylai cofnodion y 
cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2020 gael eu 
harwyddo fel cofnod cywir. 

Cadeirydd 
 

 Tud 3-11 5 mun 

100 Cofnod Gweithrediadau 
 

Cadeirydd  Tud 12-19 5 mun 

 Eitemau Sefydlog     
101 Diweddariad AHEM   

 
Prif Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

Gwybodaeth Adroddiad 
Tud 20-21 

5 mun 

102 Archwilio Mewnol 
a. Trosolwg Archwilio Mewnol – Adroddiad 

Rheolwyr (yn cynnwys crynodeb o 
Adolygiad Dilynol ac Adroddiad Blynyddol) 

b. SICA Archwilio Mewnol 2019-20  
c. SICA Archwilio Mewnol 2020-21 gan 

gynnwys Cynllun Blynyddol  

a – Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau 
/ Swyddog Cyllideb 
 
b&c – Rheolwr 
Archwilio TIAA 

Sicrwydd 
 

Adroddiad 
Tud 21-37 
 
 
Tud 38-46 
Tud 47-59 

5 mun 
 
 
 
 
5 mun 

103 Diweddariad Risgiau 
- Datblygiad Proses Risg a Chofrestr Risgiau 

Bresennol 

Prif Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

Sicrwydd 
 

Adroddiad 
Tud 60-69 

10 mun 

 Eitemau Sefydlog      
104 Diweddariad Sefydliad Prif Swyddog 

Gweithredol a 
Chyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau 

Gwybodaeth Llafar 10 mun 

105 Bwrdd Sicrwydd – Rôl a Chylch Gwaith  Cadeirydd Bwrdd 
Sicrwydd 

Sicrwydd 
 

Adroddiad 
Tud 70-74 

10 mun 
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106 Gwerth am Arian – Cyflwyniad Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau / 
Pennaeth Cyllid 

Sicrwydd 
 

Sleidiau 20 mun 

107 COVID-19 yn cynnwys Cynllun Adfer – Cyflwyniad Prif Gwnstabl 
Cynorthwyol Dros 
Dro 

Gwybodaeth Sleidiau 20 mun 

108 Diweddariad ar Ddatganiad o Gyfrif 2019-20 
a. Diweddariad Llafar HGC 
b. Diweddariad Archwilio Cymru 
c. Llythyrau cyfrifon archwilio 
d. Adroddiad Amlinellol Rheolaeth y Trysorlys 

Pennaeth Cyllid Gwybodaeth 
 
 
 

Adroddiad ac 
ar Llafar 
 
Tud 75-103 
Tud 104 - 113 

10 mun 

110 Diweddariad Llywodraethu 
• Adolygiad Llywodraethu 
• Bwrdd Cyd Lywodraethu 

Prif Swyddog Cyllid 
/ Pennaeth 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

Sicrwydd 
 

Adroddiad 
Tud 114-118 
Tud 119-122 

10 mun 

111 Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio (i'w 
drafod) 

Cadeirydd y 
Cydbwyllgor 
Archwilio 

Gwybodaeth Adroddiad 
Tud 123-149 

5 mun 

112 Rhaglen Waith ar gyfer 2020/21 Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau a 
Phrif Swyddog 
Cyllid 

Penderfyniad Adroddiad 
Tud 150-152 

10 mun 

 Unrhyw Fater Arall (Hysbyswch y cadeirydd cyn y 
cyfarfod) 

    

113 UFA1 – Sesiwn Datblygu Cymru Gyfan 
 
 
UFA2 – Cynllun Archwilio Blynyddol 2020, Effaith 
Covid-19  
 
UFA3 – Aelodaeth o'r CA 

Cadeirydd y 
Cydbwyllgor 
Archwilio 

Archwilio Cymru 

Prif Weithredwr 

Gwybodaeth Llafar 
 
 
 
Tud 153-161 

15 mun 

 DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL  
5 Hydref 2020 
10 Rhagfyr 2020 
30 Mawrth 2021 
AMODOL 29 Gorffennaf 2021 
AMODOL 6 Hydref 2021 
AMODOL 8 Rhagfyr 2021 

    

  CYFANSWM   145 mun 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 
 

9 Mawrth 2020  
 
PRESENNOL 
 

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO: 

Rachel Barber – Cadeirydd 
John Cunliffe 
Dianne Walker 
Claire Hodson 
 

SWYDDOGION YR HEDDLU: 
 
Seb Phillips – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 
Guto Edwards – Pennaeth Cyllid  
Helen Williams – Cyfrifydd Rheoli Ariannol 
Prif Uwcharolygydd Dros Dro Simon Williams – Gwasanaethau Corfforaethol  
Anne Matthews – Swyddog Cyllid a Busnes 
Darren Griffiths – Rheolwr Llywodraethu Dros Dro 

SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD: 
 
Stephen Hughes – Prif Swyddog Gweithredol 
Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid 
Angharad Jones – Cynorthwyydd Personol i'r Prif Weithredwr  

POBL ERAILL YN BRESENNOL 

Helen Cargill, TIAA 
Derwyn Owen, Swyddfa Archwilio Cymru 
Michelle Phoenix, Swyddfa Archwilio Cymru 

 
YMDDIHEURIADAU A DATGANIADAU O DDIDDORDEB 
 
Ni dderbyniwyd ymddiheuriadau. 
 
Nododd y Cadeirydd fod Jim Illidge wedi ymddiswyddo o'r Cydbwyllgor Archwilio. 
 
88. COFNODION A CHOFNOD GWEITHREDIADAU 
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Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2019 fel cofnod 
cywir. 

 
89. COFNOD GWEITHREDIADAU 
 

Diweddarwyd y Cofnod Gweithrediadau a bydd yn cael ei gylchredeg gyda'r 
cofnodion. Gofynnodd y Cydbwyllgor i'r cofnod gweithrediadau gael ei ddiweddaru 
cyn y cyfarfod yn y dyfodol er mwyn edrych ar y gweithrediadau trwy eithriad yn fwy 
manwl yn y cyfarfod.  
 
GWEITHRED 
89 

Cofnod Gweithrediadau i gael ei ddiweddaru cyn cyfarfodydd er 
mwyn edrych ar y gweithrediadau trwy eithriad yn y Cydbwyllgor 
Archwilio. 

 
90. DIWEDDARIADAU'R HMICFRS 
 
 Nododd y Cydbwyllgor Archwilio bapur diweddariad HMICFRS. 
 

Diweddarodd Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol y 
Cydbwyllgor ar y weithred yn erbyn Arolwg PEEL gan HMICFRS. Roedd gradd 
gyffredinol Heddlu Gogledd Cymru am yr arolwg hwn yn dda gyda 'Trin y Cyhoedd yn 
Deg' 'angen gwella' a graddiwyd 'Ymddygiad Gweithlu Moesegol a Chyfreithlon' fel 
'da'   
 
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn un o chwe heddlu a ddewiswyd am waith maes yn 
erbyn Uwch Gwynion yr Heddlu. Mae hon yn broses newydd o ymchwilio sy'n gadael 
i sefydliadau dynodedig godi materion ar ran y cyhoedd ynghylch yr hyn maent yn ei 
weld fel patrymau neu dueddiadau niweidiol mewn plismona. Mae Liberty a Southall 
Black Sister wedi gwneud uwch gŵyn sy'n honni fod arfer yr heddlu o drosglwyddo 
gwybodaeth am ddioddefwyr a thystion i'r Swyddfa Gartref at ddiben gorfodi 
mewnfudo yn niweidio buddiannau dioddefwyr a'r cyhoedd.  
 
Ar 6 Ionawr 2020, roedd gan Heddlu Gogledd Cymru 34 o argymhellion agored (mae 
17 o'r rhain yn anweithredol) a chyfradd gwblhau gyffredinol o 84%. Mae'r holl 
argymhellion wedi derbyn asesiad risg gan alluogi'r heddlu flaenoriaethu a 
chanolbwyntio ar y rhai hynny sy'n peri'r risg neu'r niwed mwyaf. Mae Heddlu 
Gogledd Cymru yn cael eu gosod yn uchel iawn yn y tablau cenedlaethol am 
Argymhellion Rhagorol a Chyfradd Llwyddiant Cwblhau am bob Heddlu.  

 
91. ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL AC ADRODDIAD CYNNYDD 
 

a. GORUCHWYLIAETH ARCHWILIO MEWNOL 
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio gynnwys y papur. 
 
Nodwyd fod gweithred digideiddio Rheoli Iechyd a Diogelwch ar y trywydd iawn 
a bod y system hysbysu newydd yn cael ei lansio heddiw. Byddai'r weithred hon 
wedi'i chau ar ôl lansiad llwyddiannus.  
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Roedd bob un o'r gweithrediadau namyn un ar y trywydd iawn gyda 
gweithrediad Diogelwch Rhwydwaith TGCh yn profi ychydig o lithriad (2 fis). 
 
Gofynnodd y Cydbwyllgor Archwilio a all adroddiad cwmpasu/crynodeb 
gweithredol gael ei greu i roi crynodeb ar lefel uchel o faterion sy'n codi ac 
ymateb yr Heddlu i statws gweithrediadau. 
 

GWEITHRED 
91a 

Swyddog Cyllid a Chyllidebau i gynnwys adroddiad 
cwmpasu/crynodeb gweithredol at gyfarfod nesaf y Cydbwyllgor 
Archwilio. 

 
b. ADOLYGIAD SICRWYDD RHEOLIADAU MEWNOL CRYNO (SICA) 

 
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi ac yn rhoi diweddariad ar gynnydd y gwaith a 
wnaed yn 2019-20 a diweddariadau ar gynnydd yn erbyn y Cynllun Blynyddol. 
 
Mae saith adolygiad wedi'u cwblhau ers y cyfarfod diwethaf gyda 6 yn cael eu 
crybwyll yn y ddogfen hon. Mae Hafan Ar-lein Unigol ychwanegol yn cael ei 
chwblhau yn hwyrach gyda dim pryderon sylweddol yn codi a dim themâu neu 
bryderon cyffredin yn codi o'r archwiliadau a ymgymerwyd.  
 
Gohiriwyd dau archwiliad – rheoli cytundebau gan fod gormod o archwiliadau'n 
canolbwyntio ar gytundebau a gohiriwyd cydweithredu at ddyddiad yn y dyfodol.   
Cymeradwyodd y Cydbwyllgor Archwilio'r penderfyniad hwn.  
 
PENDERFYNIAD: Cymeradwyodd y Cydbwyllgor Archwilio'r gohiriad mewn 
cynnal yr archwiliadau Cydweithrediad a Rheoli Cytundebau. 
 
Holodd y Cydbwyllgor Archwilio os oedd y rheolwyr, ar ran y Prif Gwnstabl a'r 
CHTH, yn fodlon nad oedd yr archwiliadau hyn wedi digwydd. Cadarnhaodd y 
Rheolwyr mai fel hyn oedd hi a'u bod wedi meddwl am eu hymdriniaeth eu 
hunain er mwyn edrych ar y meysydd gwaith hyn. Eir â'r canlyniadau i'r Bwrdd 
Cyd Lywodraethu a'u rhoi ar Agenda'r Cydbwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf. 
 

GWEITHRED 
91b 

Datganiadau Rheolwyr yr Heddlu i'w rhoi ar y Bwrdd Cyd 
Lywodraethu ac Agenda'r Cydbwyllgor Archwilio ym mis 
Gorffennaf. 

 
Holodd Aelodau'r Cydbwyllgor a oedd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif 
Gwnstabl yn fodlon na ddefnyddiwyd y dyddiau a ddyrannwyd i Archwilio 
Mewnol ac y byddai'r rhain yn cael eu cario ymlaen i'r flwyddyn nesaf.   
Cadarnhaodd rheolwyr mai fel hyn oedd hi ac fe wnaiff y Cadeirydd nodi hyn o 
fewn Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio. 
 

GWEITHRED 
91c 

Y Cadeirydd i nodi o fewn Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor 
Archwilio fod y CHTh a'r Prif Gwnstabl yn fodlon na 
ddefnyddiwyd yr holl ddyddiau a ddyrannwyd i Archwilio 
Mewnol a'u bod i'w cario i'r flwyddyn ariannol nesaf.  
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Cadarnhaodd Archwilio Mewnol yr ychwanegir colofn ychwanegol at Atodiad 2 
yn tynnu sylw at ba gamau gan reolwyr oedd wedi'u cymryd. Bydd hyn yn tawelu 
meddwl y Cydbwyllgor Archwilio fod y cam angenrheidiol wedi'i gymryd yn erbyn 
Nodiadau Briffio'r Cleientiaid. 
 

GWEITHRED 
91d 

Archwilio Mewnol i ychwanegu colofn arall i'r tabl yn Atodiad 2 i 
ystyried Gweithred Rheolwyr. 

 
c. ADRODDIAD SICRWYDD – RHEOLWYR AD – STRATEGAETH LESIANT 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Adolygiad Sicrwydd – Rheolwyr AD – 
adroddiad Strategaeth Lesiant lle derbyniwyd sicrwydd sylweddol a thynnwyd 
sylw at ond un weithred reolaidd. 

 
Nodwyd fod nifer o fforymau eisoes mewn lle i graffu gwaith y Strategaeth 
Lesiant. Arweinir y grŵp hwn gan y Dirprwy Brif Gwnstabl ac y mae'n cael ei 
ystyried a'i asesu ar hyn o bryd. 
 

d. ADOLYGIAD SICRWYDD CYDWEITHREDOL DYLEDWYR 
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Adolygiad Sicrwydd – Rheolwyr AD – 
adroddiad Strategaeth Lesiant lle derbyniwyd sicrwydd sylweddol a thynnwyd 
sylw at ond un weithred reolaidd. 
 
Nodwyd fod Gogledd Cymru wedi rhannu eu gweithdrefnau gyda Heddlu Dyfed 
Powys a wnaiff rannu gyda gweddill Cymru gan fod prosesau Gogledd Cymru yn 
gweithio'n dda.  

 
e. ADOLYGIAD SICRWYDD CYDWEITHREDOL CYFLAWNIAD RHEOLI STADAU 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Adolygiad Sicrwydd Cydweithredol Cyflawniad 
Rheoli Stadau lle derbyniwyd sicrwydd rhesymol ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru 
gyda thair gweithred bwysig, 1 weithred reolaidd ac un weithred yn cael eu codi.  

 
f. ADOLYGIAD CYDWEITHREDOL TREFNIADAU SICRWYDD CYFLOGRES 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Adolygiad Sicrwydd o Drefniadau Cyflogres lle 
derbyniwyd sicrwydd sylweddol gyda 2 weithred reolaidd wedi'u codi. 

 
g. ADOLYGIAD SICRWYDD O'R RHAGLEN GYFALAF 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Adolygiad Sicrwydd o Raglen Gyfalaf  lle 
derbyniwyd sicrwydd sylweddol gyda 2 weithred wedi'u codi. 

 
h. ADOLYGIAD SICRWYDD CYDWEITHREDOL HAFAN AR-LEIN UNIGOL 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Adolygiad Sicrwydd o Hafan Ar-lein Unigol lle 
derbyniwyd sicrwydd rhesymol gyda 3 gweithred reolaidd wedi'u codi. 

 
92. DIWEDDARIAD RISGIAU 
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Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur Diweddariad Risg.  
 
Nodwyd y byddai'r Rhaglen Uplift yn cael ei rheoli gan Brif Uwcharolygydd Dros Dro 
Gwasanaethau Corfforaethol ond gyda mewnbwn gan 
swyddogion/adrannau/byrddau.  

 
93. PROSES RHEOLI RISG  
 

Gwnaeth Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Phrif Uwcharolygydd Dros Dro 
Gwasanaethau Corfforaethol ddiweddaru'r Cydbwyllgor Archwilio am gynnydd ers y 
cyfarfod diwethaf a sut roedd y broses risgiau yn cael ei defnyddio'n ehangach o 
fewn Heddlu Gogledd Cymru.  
 
Nodwyd fod rôl Risg a Pharhad Busnes yn cael ei recriwtio a gofynnodd aelodau'r 
Cydbwyllgor Archwilio am weld y swydd ddisgrifiad er mwyn sicrhau fod holl feysydd 
gwaith yn ymgorffori i'r rôl hon.  
 

GWEITHRED 
93a 

Prif Uwcharolygydd Dros Dro i rannu swydd ddisgrifiad Risg a 
Pharhad Busnes gyda'r Cydbwyllgor Archwilio. 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r cynnydd a wnaed ers llynedd gyda'r broses Rheoli 
Risg mewn lle gwahanol iawn o le y dechreuwyd gyda phroses fwy strwythuredig 
mewn lle.  
 
Gofynnwyd a ellid rhoi sicrwydd yn y Cydbwyllgor Archwilio ar sut y rheolir y broses a 
sut fydd y gweithrediadau sy'n weddill a gyflwynir yn y cyfarfod yn cael eu monitro 
ac yr edrychir arnynt. Nodwyd fod angen sicrwydd fod y risgiau'n cael eu rheoli'n 
iawn ac y dylai'r Bwrdd Sicrwydd hysbysu'r cyfarfodydd Cydbwyllgor Archwilio gan 
eu bod angen sicrwydd fod y risgiau'n cael eu rheoli a'u diweddaru'n rheolaidd.   
 
GWEITHRED 
93b 

Cadeirydd y Bwrdd Sicrwydd i sicrhau fod monitro parhaus o'r Fframwaith 
Rheoli Risg a chyflawni'r camau nesaf yn cael eu symud ymlaen drwy'r 
Bwrdd Sicrwydd.  

 

GWEITHRED 
93c 

Cadeirydd y Bwrdd Sicrwydd i sicrhau fod y Cydbwyllgor Archwilio yn cael 
eu hysbysu am ddiweddariadau cynnydd o ran cyflawni'r camau nesaf o ran 
y Fframwaith Rheoli Risg yn barhaus.   

 
Aelod o'r Bwrdd Sicrwydd i gyflwyno papur yn y Cydbwyllgor Archwilio ym mis 
Gorffennaf er mwyn eglur pa sicrwydd a geisir ganddynt ac amlinellu'r berthynas 
gyda'r Cydbwyllgor Archwilio. 
 

GWEITHRED 
93d 

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ofyn i Gadeirydd y Bwrdd Sicrwydd 
i baratoi papur a mynd i gyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio ym mis 
Gorffennaf. 
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94. DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL – FFRAMWAITH AC ADOLYGIAD 
LLYWODRAETHU   
 
 Datganiad Llywodraethu Blynyddol  
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Datganiad Llywodraethu drafft a'r newidiadau 
arfaethedig i'r ddogfen.  

 
Hysbyswyd yr ymddengys fod cyfle wedi'i golli am gofnodi'r cynnydd hyd yn hyn ac 
mae angen cwblhau gwaith manylach.  
 
Dywedodd Rheolwyr y gwnaiff y Bwrdd Llywodraethu a ail-ffurfiwyd gyflawni 
ymarfer clirio ar gyfer y Datganiad Llywodraethu. Dywedwyd hefyd y bydd angen i'r 
bwrdd hwn ystyried argymhellion yr Adolygiad Llywodraethu. Dywedodd y 
Cydbwyllgor Archwilio fod angen gwahaniaeth gwahanol rhwng gwaith y Byrddau 
Llywodraethu a Sicrwydd a'u bod angen ailedrych ar y Cylch Gorchwyl er mwyn 
ailddiffinio rôl y Bwrdd Llywodraethu.   
 

GWEITHRED 
94 

Ailedrych ar Gylch Gorchwyl y Bwrdd Cyd Lywodraethu er mwyn 
sicrhau gwahaniaethau gwahanol rhwng Byrddau Llywodraethu a 
Sicrwydd.  

 
Holodd y Cydbwyllgor Archwilio a oedd rôl bellach o fewn Heddlu Gogledd Cymru o 
ran Llywodraethu neu a all ei ymgorffori o fewn y strwythur presennol? Dywedwyd y 
byddai efallai'n werth edrych ar sut mae sefydliadau eraill yn ymdrin â'u proses 
llywodraethau ac a oes unrhyw wersi i'w dysgu.  
 
Rheoli i ddrafftio disgrifiad swydd ar gyfer y Rôl Llywodraeth i annog trafodaeth 
bellach o fewn y sefydliad a rhannu gydag Aelodau'r Cydbwyllgor. Gellir trafod hyn 
ymhellach yn y cyfarfod all-lein ym mis Mehefin.  
 

GWEITHRED 
94a 

Prif Uwcharolygydd Dros Dro Gwasanaethau Corfforaethol i 
ddrafftio swydd ddisgrifiad Llywodraethu a'i rhannu gyda'r 
Cydbwyllgor Archwilio. Ei gosod ar agenda cyfarfod all-lein mis 
Mehefin.  

 
 Llywodraethu  
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur a gyflwynwyd ar Brosiect Llywodraethu 
Heddlu Gogledd Cymru. 

 
Ymgymerwyd â'r Adolygiad llywodraethu fel rhan o'r Prosiect Llywodraethu a oedd 
yn cynnwys cyfweld â grŵp eang o randdeiliaid, gan adolygu dogfennau perthnasol 
yr Heddlu a nodi ac asesu arfer gorau mewn Heddluoedd eraill.  

 
Tynnodd yr adolygiad sylw at arfer cadarnhaol a nododd feysydd i'w gwella gyda 
chyfanswm o 28 argymhelliad yn cael eu cyflwyno gyda'r nod o alluogi'r Heddlu i 
gryfhau ei drefniadau llywodraethu. 
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Mae Tîm Prif Swyddogion yr Heddlu wedi derbyn y canfyddiadau, casgliadau ac 
argymhellion ac wedi rhannu gydag Uwch Arweinwyr a Rheolwyr, y Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd ac aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio.  

 
Mae Cynllun Gweithredu wedi'i baratoi i weithredu'r argymhellion ac mae cynnydd 
yn cael ei wneud o ran creu Cod Llywodraethu Corfforaethol, Cynllun Dirprwyo ac 
adnewyddu strwythur llywodraethu'r Heddlu.  

 
Gobeithir y bydd Cynllun Dirprwyo yn barod erbyn diwedd yr wythnos.  Unwaith y 
bydd yn cael ei ddrafftio, bydd yn cael ei rannu gyda'r Cydbwyllgor Archwilio am 
sylwadau.  
 

GWEITHRED 
94b 

Rheolwr Llywodraethu Dros Dro i rannu Cynllun Dirprwyo drafft i'w 
rannu gyda'r Cydbwyllgor Archwilio am eu sylwadau.  

 
Diolchodd Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol i'r Rheolwr 
Llywodraethu Dros Dro am ei waith caled. Dywedodd y bydd ef a'i dîm yn symud 
ymlaen gyda'r prosiect hwn. Bydd y gwaith Llywodraethu yn cael ei olrhain/craffu yn 
y Bwrdd Cyd Lywodraethu a bydd Crynodeb Gweithredol yn cael ei greu ar gyfer 
cyfarfodydd y Cydbwyllgor Archwilio. 
 

GWEITHRED 
94b 

Llywodraethu i gael ei olrhain/craffu yng nghyfarfodydd y Bwrdd Cyd 
Lywodraethu gyda chrynodeb gweithredol yn cael ei greu ar gyfer 
cyfarfodydd y Cydbwyllgor Archwilio. 

 
95. STRATEGAETH GYFALAF   
 

Cymeradwyodd y Cydbwyllgor Archwilio’r crynodeb gweithredol ar gyfer yr 
adroddiad Strategaeth Gyfalaf drafft sydd angen bodloni gofynion Rheoli'r Trysorlys 
CIPFA yng Nghod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus y mae'r Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd angen ei ddilyn yn gyfreithiol. 

 
96. CYNLLUN BLYNYDDOL ARCHWILIO MEWNOL 
 

Gwnaeth y Cydbwyllgor Archwilio gymeradwyo Strategaeth Archwilio a Chynllun 
Archwilio Mewnol Blynyddol 2020/21. 
 
Nodwyd fod cynllun wedi'i hysbysu gan asesiad risg archwiliad wedi'i ddiweddaru er 
mwyn sicrhau fod sylw arfaethedig ar gyfer y flwyddyn yn canolbwyntio ar y risgiau 
archwilio allweddol. Byddai sylw'r adolygiadau cydweithredu a gytunwyd yn galluogi 
darparu Pennaeth Barn Archwilio Mewnol blynyddol.  
 
Bydd archwiliadau cydweithredol yn edrych ar dri maes risg –   
 

- Llywodraethu 
- Risg 
- Systemau ariannol – rheoli costau a sicrhau'r incwm mwyaf posibl 

 
Bydd hefyd yn ceisio risg gyffredin sydd rhaid i'r pedwar Heddlu weld pa arweiniad a 
ellir ei roi mewn lle.  
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Y 14 diwrnod nas defnyddiwyd yn y flwyddyn ariannol hon i'w hanfon ymlaen at y 
flwyddyn nesaf fel dyddiau wrth gefn.   
 

GWEITHRED 96 Prif Swyddog Cyllid i sicrhau fod y 14 o ddyddiau Archwilio 
Mewnol nas defnyddiwyd yn y Flwyddyn Ariannol hon i'w cario 
drosodd i 2020-2021. 

 
97. CYNLLUN BLYNYDDOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU 
 

Cymeradwyodd y Cydbwyllgor Archwilio Gynllun Blynyddol 2020 Swyddfa Archwilio 
Cymru. 

 
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio dau gyfrif. Mae'r ddogfen hon yn rhoi 
nodyn atgoffa am rôl a chyfrifoldebau Swyddfa Archwilio Cymru.  
 
Nodwyd fod cyfrifon ansawdd da angen cael eu paratoi yn unol gyda safonau 
diwydiant a nodwyd fod angen i rwymedigaethau pensiwn gael eu gwylio'n ofalus yn 
ystod yr haf. Gall hyn gael effaith sylweddol ar ffigwr maint rhwymedigaeth. 
 
Dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru eu bod yn deall y byddai eu ffioedd yn cael eu 
cyfarfod yng nghyfarfod mis Mehefin a byddai'n croesawu'r cyfle i fod yn bresennol.  
 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio y byddai'r cyfarfod yn edrych ar y cyfrifon a ddim yn 
archwilio'r cyfrifon. Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio a Phennaeth Cyllid i drafod pa 
fformat fydd y cyfarfod ym mis Mehefin. 
 

GWEITHRED 
97 

Pennaeth Cyllid ac Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio i drafod fformat 
cyfarfod mis Mehefin. 

 
98. RHEOLI CAFFAEL A CHONTRACTAU 
 

Darparodd Pennaeth Caffael drosolwg o'r adran a'i rôl a'i chyfrifoldebau i'r 
Cydbwyllgor Archwilio. 

 
Eglurodd fod yr Adran Gaffael wedi cael perthynas agos gyda Gogledd Orllewin 
Lloegr ynghyd â Heddluoedd Cymru. Mewn sawl enghraifft oherwydd daearyddiaeth 
Gogledd Cymru, mae'n hawdd ymdrin â Gogledd Orllewin Lloegr gan eu bod llawer 
agosach atom. 

 
UNRHYW FATER ARALL 
 
Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio 
 
Cyflwynir copi terfynol o Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio yng nghyfarfod mis 
Gorffennaf. 
 
Hysbyswyd y byddai'n anodd i'r Cydbwyllgor Archwilio ddweud y cyflawnir Gwerth am Arian 
gan nad ydynt wedi derbyn trosolwg o hyn. Gofynnwyd oes oedd y polisi Gwerth am Arian 
wedi'i ddiweddaru. Hysbysodd y Pennaeth Cyllid fod llawer o ddogfennau ar gael sy'n 
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dangos sut ydym yn mesur gwerth am arian a bydd yn creu trosolwg i'w rannu gyda'r 
Cydbwyllgor.  
 

GWEITHRED 
99a 

Pennaeth Cyllid i roi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio ar sut y mesurir 
Gwerth am Arian o fewn Heddlu Gogledd Cymru.  

 
Nodwyd fod Swyddfa Archwilio Cymru yn rhoi sylw ar werth am arian yn eu llythyr 
archwiliad. Gofynnodd y Cydbwyllgor Archwilio a oedd dogfen gryno a oedd yn darparu hyn.  
 
Blaengynllun Gwaith 
 
Gofynnodd y Cydbwyllgor i'r Blaengynllun Gwaith gael ei gynnwys ym mhob cyfarfod 
Cyhoeddus er mwyn galluogi adolygu cyfarfodydd yn y dyfodol ym mhob cyfarfod a chipio 
holl weithgarwch fel Adroddiad Blynyddol y CA ac Adolygiad Blynyddol Effeithiolrwydd y 
Cydbwyllgor. 
 

GWEITHREDIAD 
99b 

Prif Swyddog Cyllid i sicrhau fod Blaengynllun Gwaith i'w gynnwys fel 
eitem agenda yng nghyfarfodydd y Cydbwyllgor Archwilio yn y dyfodol er 
mwyn galluogi aelodau'r Cydbwyllgor i adolygu a chipio gweithgarwch yn 
y dyfodol. 

 
Bwrdd Cyd Lywodraethu 
 
Nodwyd fod gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn dweud fod y Bwrdd Cyd 
Lywodraethu wedi chwalu. Cynorthwyydd Personol i ddiweddaru'r wefan er mwyn 
adlewyrchu newidiadau. 
 

GWEITHREDIAD 
99b 

Cynorthwyydd Personol i ddiweddaru gwefan Swyddfa'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd i adlewyrchu ailsefydlu'r Bwrdd Cyd Lywodraethu. 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 
COFNOD GWEITHREDIADAU o 09.03.2020 

 

 

 

 Ar agor 
 Wedi cau 
 Wedi ei ohirio 

 

Gweithrediadau newydd/agored o fis Mawrth 2020 

DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD CANLYNIAD 

 22a UFA – RhDDC – Prif Swyddog 
Gweithredol i edrych ar rannu 
gwybodaeth rhwng Heddlu 
Gogledd Cymru a Swyddfa 
Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 
o dan y RhDDC newydd. 

Ar unwaith PSG Angen Cytundeb Rhannu Gwybodaeth rhwng Swyddfa’r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru.   
Pennaeth Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth yn 
gweithio ar hwn.  
ISA/MOU  yn cael ei ddrafftio ar gyfer rhannu gwybodaeth 
rhwng SCHTh a HGC. Awgrymir cael un ddogfen i gyd-fynd 
â'r Protocol Plismona. Nid yw'r Prif Swyddog Gweithredol 
yn credu bod angen hyn gan fod rhannu gwybodaeth yn 
cael ei gynnwys yn y Protocol Plismona a deddfwriaeth 
oedd yn cynnwys gwaith y Comisiynydd. Ond mae gwaith 
yn mynd yn ei flaen rhwng y ddau sefydliad. Mae'r gwaith 
yn mynd yn ei flaen. 
09/10/2019 – Prif Swyddog Gwybodaeth/Pennaeth 
Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth yn parhau i 
gydlynu gyda Heddluoedd eraill i weld beth sydd 
angen/rhaid gwneud ond mae'r Protocol Plismona yn 
cynnwys trosglwyddo gwybodaeth rhwng SCHTh a 
Heddluoedd. 
04/03/2020 – Mae drafft cyntaf y Memorandwm 
Dealltwriaeth wedi'i dderbyn ac mae sylwadau a 
cheisiadau am ddiwygiadau wedi'u gwneud. Gwnaiff y 
PSG gysylltu gyda Phrif Swyddog Gwybodaeth yr Heddlu 
er mwyn cwblhau'r ddogfen hon.  
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DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD CANLYNIAD 

09/03/2020 – Gobeithio cwblhau'r ddogfen erbyn diwedd 
mis Mawrth. 
02/06/20 – Disgwyl am y ddogfen derfynol y mae gofyn 
amdani erbyn diwedd mis Mehefin. Cylchredir y ddogfen 
hon i aelodau'r CA pan fydd wedi'i chwblhau. 

 42 Swyddfa Archwilio Cymru - 
Llythyrau Ymchwiliad Twyll - Yn y 
dyfodol, y Prif Swyddog Cyllid i 
gynnig ymateb o'r blynyddoedd 
blaenorol i'r Llythyrau Ymholiadau 
Twyll ar gyfer y ddwy flynedd ochr 
yn ochr mewn dogfen sengl. Mae 
hyn er mwyn i'r Cydbwyllgor 
Archwilio allu cymharu'r ddau yn 
rhwyddach. 

Gorffennaf 
2020 

PSC Cyfredol.  
08/06/2020 Dogfen yn cael ei chreu ar hyn o bryd a bydd 
yn cael ei chyflwyno i'r cyfarfod. Fel y gofynnwyd, rhoddir 
gwybodaeth am y ddwy flynedd yn yr un ddogfen i 
gynorthwyo cymharu.  
 

 

 56a Moeseg – Y Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd i godi'r ddilema a 
dderbyniwyd ynghylch rhai sy'n 
cael eu hymosod yn rhywiol gyda'r 
Comisiynydd Dioddefwyr. 

Wedi gohirio Comisiynydd 
Heddlu a 
Throsedd  

Y Prif Swyddog Cyllid wedi cydlynu gyda'r Prif Swyddog 
Gwybodaeth sy'n datgan bod hyn yn fater cenedlaethol 
sy'n cael ei ystyried yn ddiweddar gan yr ICO, GEG a'r 
llysoedd. Yn argymell na ddylai CHTh beidio â bod yn rhan 
o'r mater ar y foment. 
09/03/2020 – fel mater cenedlaethol, gall cynnwys y CHTh 
atal cynnydd. Gohirio hyd nes y bydd y darlun 
cenedlaethol yn gliriach.  
02/06/20 – Wedi gohirio  Yn disgwyl cynnydd 
cenedlaethol.  
 

 

 56b Moeseg – Prif Swyddog 
Gwybodaeth i greu diagram llif syml 
o'r broses dilema foesegol a sut y'i 
gosodir o fewn Llywodraethu 
Heddlu Gogledd Cymru. 

Ar unwaith Swyddog 
Llywodraethu a 
Sicrwydd 

28/11/2019 
Swyddog Llywodraethu a Pholisi i ymgymryd â hyn. 
04/03/2020 
Gwnaiff Prif Uwcharolygydd Dros Dro Gwasanaethau 
Corfforaethol greu diagram llif syml o ran Dilemâu 
Moesegol a rhannu hyn yng nghyfarfod nesaf y CA.  (Gall y 
diagram hwn newid unwaith y penodir y Cadeirydd 
Annibynnol newydd - gweler gweithrediad 56c). 
09/09/2020 – copi drafft i'w rannu gyda'r Cydbwyllgor 
Archwilio ac yna'i gyflwyno i'r Pwyllgor Moeseg i'w 
gwblhau ac yna'i ail-rannu gyda'r Cydbwyllgor Archwilio.  
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SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD CANLYNIAD 

02/06/20 – Rhannwyd Siart Lif y Broses Dilemâu Moesegol 
gyda'r Cydbwyllgor Archwilio. Awgrymu cau'r 
gweithrediad. 

 59b Archwilio Mewnol – Archwilio 
Mewnol i wirio pa weithrediad sydd 
wedi'u gymryd yn erbyn yr 
argymhelliad Sicrwydd Data. 

Cyfarfod mis 
Mawrth 

Rheolwr 
Archwilio 
Mewnol 

Caewyd un o'r argymhellion ar Ddilyniant 2018/19. Bydd y 
ddau sydd ar ôl yn cael eu hasesu yn ystod dilyniant 
2019/20. 
28/11/2019 
Bydd archwiliadau dilynol yn digwydd yn 
Chwefror/Mawrth a byddent yn adrodd am y 
canfyddiadau. 
04/03/2020 
Adolygiad dilynol archwilio mewnol yn cael ei ymgymryd 
yn yr wythnos yn dechrau 2 Mawrth. 
03/06/2020 – Adolygwyd fel rhan o ddilyniant 2019/20 ac 
maent wedi cwblhau. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 59h Archwilio Mewnol – Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau i ddiweddaru'r 
Cydbwyllgor Archwilio ar ymweliad 
yr ICO i Heddlu Gogledd Cymru i 
adolygu eu cynllun gweithredu o 
ran RhDDC. 

Pan mae 
ymweliad yr 
ICO wedi dod 
i ben 

Cyfarwyddwr 
Cyllid ac 
Adnoddau 

Cynhaliwyd adolygiad er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno'r 
RhDDC ac mae'r gweithrediadau wedi cwblhau. 
28/11/2019 
Ail-agor. Gwnaiff y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 
edrych ar yr adroddiad ac adrodd yn ôl i'r Cydbwyllgor 
Archwilio. 
04/03/2020 
Mae CCA wedi cyfarfod gyda Phennaeth Diogelwch 
Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth i drafod cynnydd o ran 
argymhellion archwiliad TIAA sy'n tarddu gan archwiliad 
RhDDC. Mae'r gweithrediadau wedi'u holrhain drwy eitem 
sefydlog Archwilio Mewnol hyd yma (mae angen i eiriad y 
gweithrediad gael ei ddiwygio gan mai ym mis Ionawr 
2013 oedd adolygiad ymweliad diwethaf yr ICO). 
Mae dau weithrediad yn dal ar agor o ran Archwiliad 
Cydymffurfiad Archwiliad RhDDC Rhif PO FN27625. 
Rhoddir y sefyllfa ddiweddaraf isod: 
237156 Bydd rhyddhau'r gweithrediad yn ddibynnol ar 
gyflawni'r Rhaglen Alluogi Genedlaethol (sydd ar hyn o 
bryd yn Brosiect o fewn Rhaglen Waith Trawsnewidiad 
Digidol) gyda gosod llawn i ddechrau wedi cwblhau 
Cynllun Arbrofol Defnyddwyr Busnes a disgwyl i gymryd 
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12 mis arall.  
237154 Mae Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth 
wedi symud ymlaen gyda'r gwaith angenrheidiol gan greu 
Polisi Diogelu Data. Mae rhyddhau'r gweithrediad yn 
ddibynnol ar y swyddog Polisi yn cadarnhau'r ddogfen a 
grëir.  
Y cynnig yw cau'r gweithrediad hwn ar y cofnod 
gweithrediadau ac olrhain cynnydd drwy eitem agenda 
sefydlog Archwilio Mewnol. 
09/03/2020 
CCA i ystyried a ddylai'r tîm Safonau Gwybodaeth a 
Chydymffurfiaeth gysylltu â'r ICO i edrych ar lwybrau 
posibl am sicrwydd o gydymffurfiaeth â RhDDC.  
02/06/2020 – Cyfarfod gyda'r Prif Swyddog Gwybodaeth a 
Phennaeth Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth 
wedi'i drefnu ar ôl CA mis Mawrth ond cafodd ei ganslo 
oherwydd Covid. Cyfarfod i gwblhau'r safbwynt ar y 
camau nesaf arfaethedig ar gyfer mis Mehefin.  

 79b Adroddiad Archwilio Mewnol ac 
Adroddiad Cynnydd – Archwiliad 
Mewnol i osod colofn ychwanegol 
ar gyfer sylwadau o fewn y tabl 
Nodiadau Cyfarwyddyd Cleientiaid. 

Erbyn 
cyfarfod mis 
Mawrth 

Rheolwr 
Archwilio 
Mewnol 

Anfonwyd yr Adroddiad Sicrwydd (SICA) i'w gyfieithu cyn 
derbyn y cofnod gweithrediadau. Adroddiadau yn y 
dyfodol i'w diwygio'n unol â hynny a chysylltir â Rheolwyr 
am ymatebion. 
02/06/20 – Amserlen fewnol wedi'i pharatoi gyda cholofn 
ychwanegol ar gyfer ymateb Rheolwyr. Cael eu hadrodd 
yn fewnol drwy Gwestiynau Cyffredin yr Uwch Dîm Rheoli 
– cynhwyswyd fel rhan o'r papurau o dan eitem 102 
cyfarfod mis Gorffennaf. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 89 Cofnod Gweithrediadau – Cofnod 
Gweithrediadau i gael ei 
ddiweddaru cyn y cyfarfod er mwyn 
edrych ar y gweithrediadau trwy 
eithriad yn y Cydbwyllgor Archwilio. 

Erbyn 
cyfarfod mis 
Gorffennaf. 

Cynorthwyydd 
Personol  

02/06/20 – Yr ysgrifenyddiaeth i gydlynu dilyniant 
cyfnodol ar weithrediadau. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 91a Archwilio Mewnol – Swyddog 
Cyllid a Chyllidebau i gynnwys 
adroddiad cwmpasu/crynodeb 
gweithredol at gyfarfod nesaf y 
Cydbwyllgor Archwilio. 

Erbyn 
cyfarfod mis 
Gorffennaf. 

Swyddog Cyllid 
a Chyllidebau 

02/06/20 – Ychwanegu adran Rheolaeth Fewnol at 
Gwestiynau Cyffredin yr Uwch Dîm Rheoli fel eitem 
agenda sefydlog. Bydd adroddiadau cryno yn rhoi allbwn 
llawer byrrach ar gyfer y CA. Y bwriad yw parhau i rannu'r 
ddogfennaeth bapur waith greiddiol gydag aelodau'r CA 
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cyn y cyfarfod ei hun.  
Darparu fformat newydd o bapurau o dan eitem 102 o 
gyfarfod mis Gorffennaf. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 91b Archwilio Mewnol – Datganiadau 
Rheolwyr yr Heddlu i'w rhoi ar y 
Bwrdd Cyd Lywodraethu ac 
Agenda'r Cydbwyllgor Archwilio ym 
mis Gorffennaf. 

Erbyn 
cyfarfod mis 
Gorffennaf. 

Cynorthwyydd 
Personol / 
Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

02/06/2020 Nid oes rhwymedigaeth i greu Datganiad 
Rheolwyr yr Heddlu yn ystod 2020/21. Edrychir ar y 
ddogfen fodd bynnag a bydd yn cael ei chreu ar gyfer 
cyfarfod mis Mawrth 2021.   

 

 91c Archwilio Mewnol – Y Cadeirydd i 
nodi o fewn Adroddiad Blynyddol y 
Cydbwyllgor Archwilio fod y CHTh 
a'r Prif Gwnstabl yn fodlon na 
ddefnyddiwyd yr holl ddyddiau a 
ddyrannwyd i Archwilio Mewnol a'u 
bod i'w cario i'r flwyddyn ariannol 
nesaf.  

Erbyn 
cyfarfod mis 
Gorffennaf. 

Cadeirydd y 
Cydbwyllgor 
Archwilio 

Cynnwys y datganiad o fewn Adroddiad Blynyddol 
2019/20. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 91d Archwilio Mewnol – Archwilio 
Mewnol i ychwanegu colofn arall i'r 
tabl yn Atodiad 2 y Nodyn 
Cyfarwyddyd Cleientiaid i ystyried 
Gweithred Rheolwyr. 

Ar unwaith Archwilio 
Mewnol – 
Swyddog Cyllid 
a Chyllidebau 
Newydd 

02/06/20 – Mae Nodiadau Cyfarwyddyd Cleientiaid yn 
cael eu monitro bellach drwy Gwestiynau Cyffredin yr 
Uwch Dîm Rheoli C&A a bydd y CA yn cael ei hysbysu o 
dan adran rheolaeth Fewnol yr agenda (dolenni at 
weithrediad 91a). Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 93a Proses Rheoli Risg – Prif 
Uwcharolygydd Dros Dro i rannu 
swydd ddisgrifiad Risg a Pharhad 
Busnes gyda'r Cydbwyllgor 
Archwilio. 

Ar unwaith Prif 
Uwcharolygydd 
Dros Dro 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

Rhannwyd y ddogfen gyda CA 10/03/2020 Awgrymu cau'r 
gweithrediad. 

 

 93b Proses Rheoli Risg – Cadeirydd y 
Bwrdd Sicrwydd i sicrhau fod 
monitro parhaus o'r Fframwaith 
Rheoli Risg a chyflawni'r camau 
nesaf yn cael eu symud ymlaen 
drwy'r Bwrdd Sicrwydd. 

Ar unwaith Cadeirydd y 
Bwrdd 
Sicrwydd  

02/06/20 - Cyflawni cynnydd HGC o ran bod yr agenda risg 
(gan gynnwys mapio sicrwydd risg, chwant risg, 
categoreiddio risg) yn cael ei harwain gan yr arweinydd 
risg sydd newydd ei benodi, ac a oruchwylir gan y Bwrdd 
Sicrwydd. Cadeirydd Bwrdd Sicrwydd i gyflwyno yng 
nghyfarfod mis Gorffennaf. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 93c Proses Rheoli Risg – Cadeirydd y 
Bwrdd Sicrwydd i sicrhau fod 
diweddariadau cynnydd o ran 
cyflawni'r camau nesaf o ran y 
Fframwaith Rheoli Risg yn hysbysu'r 

Ar unwaith Cadeirydd y 
Bwrdd 
Sicrwydd  

02/06/2020 – Bydd yr Arweinydd Risg yn rhoi Adroddiad 
Risg yn gofalu am gynnydd cyflawni'r camau nesaf o ran y 
Fframwaith Rheoli Risgiau er mwyn i'r CA graffu.  Mae hon 
yn eitem sefydlog ar yr agenda. Gwnaiff Cadeirydd y 
Bwrdd Sicrwydd gyflwyno yng nghyfarfod mis Gorffennaf.   
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Cydbwyllgor Archwilio'n barhaus.  Awgrymu cau'r gweithrediad. 
 93d Proses Rheoli Risg – Cyfarwyddwr 

Cyllid ac Adnoddau i ofyn i 
Gadeirydd y Bwrdd Sicrwydd i 
baratoi papur a mynd i gyfarfod y 
Cydbwyllgor Archwilio ym mis 
Gorffennaf. 

Erbyn 
cyfarfod mis 
Gorffennaf. 

Cyfarwyddwr 
Cyllid ac 
Adnoddau 

02/06/2020 Gwahoddwyd Cadeirydd y Bwrdd Sicrwydd i 
ddod a pharatoi papur. Paratoi papur ac eitem agenda o 
Rôl a Chylch Gwaith y Bwrdd Sicrwydd ar gyfer agenda mis 
Gorffennaf.  Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 94a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
– Ailedrych ar Gylch Gorchwyl y 
Bwrdd Cyd Lywodraethu er mwyn 
sicrhau gwahaniaethau gwahanol 
rhwng Byrddau Llywodraethu a 
Sicrwydd.  

Ar unwaith Prif Swyddog 
Cyllid 

02/06/2020 – Trafodwyd ac edrychwyd ar y Cylch 
Gorchwyl yng nghyfarfod y Bwrdd Cyd Lywodraethu ym 
mis Mawrth 2020. Diweddarwyd y Cylch Gorchwyl i 
adlewyrchu'r newidiadau a gytunwyd yn y cyfarfod. 
(Cylchredwyd y fersiwn ddiweddaraf i'r CA 03/06/2020). 
Mae diben ac amcanion y cyfarfod yn wahanol ac yn i rai'r 
Bwrdd Sicrwydd. Cylch Gorchwyl y Bwrdd Sicrwydd 
(cylchredwyd 03/06/2020).  
(Dalier sylw, paratowyd Cylch Gorchwyl y Bwrdd Sicrwydd 
gan ddefnyddio'r hen fformat a bydd yn cael ei fformatio 
yn unol â'r templed corfforaethol newydd faes o law.) 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 94b Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
– Prif Uwcharolygydd Dros Dro 
Gwasanaethau Corfforaethol i 
ddrafftio swydd ddisgrifiad 
Llywodraethu a'i rhannu gyda'r 
Cydbwyllgor Archwilio.  Ei gosod ar 
agenda cyfarfod all-lein mis 
Mehefin.  

Mehefin Prif 
Uwcharolygydd 
Dros Dro 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

02/06/2020 – Mae Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y Swydd 
Llywodraethu yn cael ei ail-werthuso ar hyn o bryd ac felly 
ailedrychwyd arno'n ddiweddar. Rhannwyd y swydd 
ddisgrifiad diweddaraf gydag aelodau'r CA 08/06/2020.   
 

 

 94c Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
– Rheolwr Llywodraethu Dros Dro i 
rannu Cynllun Dirprwyo drafft i'w 
rannu gyda'r Cydbwyllgor Archwilio 
am eu sylwadau.  

Ar unwaith Rheolwr 
Llywodraethu 
Dros Dro 

03/06/2020 – mae drafft o Gynllun Dirprwyo'r Prif 
Gwnstabl wedi'i rannu eisoes 03/06/2020. Mae'r drafft ar 
hyn o bryd yn amodol ar adolygiad gan Brif Swyddogion yr 
Heddlu.    
 

 

 94d Datganiad Llywodraethu Blynyddol   
- Llywodraethu i gael ei 
olrhain/craffu yng nghyfarfodydd y 
Bwrdd Cyd Lywodraethu gyda 
chrynodeb gweithredol yn cael ei 

Erbyn 
cyfarfod mis 
Gorffennaf. 

Prif 
Uwcharolygydd 
Dros Dro 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

02/06/20 – Cylch Gorchwyl y Bwrdd Cyd Lywodraethu i 
ymgorffori'r agwedd hon o'r bwrdd. Diweddariad 
llywodraethu ar agenda mis Gorffennaf 2020. Awgrymu 
cau'r gweithrediad. 
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DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD CANLYNIAD 

greu ar gyfer cyfarfodydd y 
Cydbwyllgor Archwilio. 

 96 Cynllun Archwilio Mewnol – Prif 
Swyddog Cyllid i sicrhau fod y 14 o 
ddyddiau Archwilio Mewnol nas 
defnyddiwyd yn y Flwyddyn 
Ariannol hon i'w cario drosodd i 
2020-2021. 

Ar unwaith Prif Swyddog 
Cyllid 

Mae TIAA wedi rhoi bil am y dyddiau a weithiwyd yn 
2019/20. Mae'r gyllideb sy'n weddill wedi cael ei dwyn 
ymlaen i'r flwyddyn ariannol newydd. Awgrymu cau'r 
gweithrediad. 
 
 

 

 97 Cynllun Blynyddol Swyddfa 
Archwilio Cymru – Pennaeth Cyllid 
ac Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio i 
drafod fformat cyfarfod mis 
Mehefin. 

Cyn cyfarfod 
mis Mehefin. 

Pennaeth Cyllid 
ac aelod o'r CA 

02/06/20 – trafodwyd a chylchredwyd agenda ddrafft.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

 

 99a UFA – Adroddiad Blynyddol y 
Cydbwyllgor Archwilio – Pennaeth 
Cyllid i roi trosolwg i'r Cydbwyllgor 
Archwilio ar sut y mesurir Gwerth 
am Arian o fewn Heddlu Gogledd 
Cymru.  

Ar unwaith Pennaeth Cyllid 02/06/20 – Cynnig eitem a chyflwyniad ar gyfer agenda 
mis Gorffennaf 2020. Argymell eitem agenda mis 
Gorffennaf 2020. Awgrymu cau'r gweithrediad. 
 
 

 

 99b UFA – Blaengynllun Gwaith – Prif 
Swyddog Cyllid i sicrhau fod 
Blaengynllun Gwaith i'w gynnwys 
fel eitem agenda yng 
nghyfarfodydd y Cydbwyllgor 
Archwilio yn y dyfodol er mwyn 
galluogi aelodau'r Cydbwyllgor i 
adolygu a chipio gweithgarwch yn y 
dyfodol. 

Ar unwaith Prif Swyddog 
Cyllid 

Ar yr agenda fel eitem sefydlog. Awgrymu cau'r 
gweithrediad. 

 

 99c UFA – Bwrdd Cyd Lywodraethu 
Cynorthwyydd Personol i 
ddiweddaru gwefan Swyddfa'r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd i 
adlewyrchu ailsefydlu'r Bwrdd Cyd 
Lywodraethu. 

Ar unwaith Cynorthwyydd 
Personol  

Gwefan wedi'i diweddaru i adlewyrchu ailsefydlu'r 
Bwrdd Cyd Lywodraethu. Awgrymu cau'r gweithrediad. 
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DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD 
GWEITHREDIAD 

ANGEN ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD CANLYNIAD 

       
  

Allwedd Talfyriadau 
  
PG Prif Gwnstabl 
PSG Prif Swyddog Gweithredol (SCHTh) 
PSC Prif Swyddog Cyllid (SCHTh) 
CCA Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau (HGC) 
Pennaeth Cyllid Guto Edwards 
Pennaeth Caffael Patricia Strong 
HMICFRS Arolygaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS) Ei Mawrhydi 
CA Cydbwyllgor Archwilio 
HGC Heddlu Gogledd Cymru  
SCHTH Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
CP Cynorthwyydd Personol i'r PSG a'r PSC 
CHTH Comisiynydd Heddlu a Throsedd  
ASP Adran Safonau Proffesiynol (HGC) 
TIAA Archwilio Mewnol 
SAC Swyddfa Archwilio Cymru 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 30 Gorffennaf 2020 

Teitl: Uned Cynllunio Strategol  
Awdur: Prif Arolygydd Dros Dro Andrew Griffiths 

Pwrpas yr adroddiad: Diweddariad Gwybodaeth 
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 

(ticiwch un) 
� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 

� Gwybodaeth 
Pwyntiau cryno / allweddol: HMICFRS 

 
Mae gweithgarwch AHEM o fewn heddluoedd yn parhau wedi'i ohirio. Felly 
nid oes newid yn ein hargymhellion a'n statws Meysydd i'w Gwella. Mae 
gwaith yn HGC wedi symud yr argymhellion ymlaen. Ond gan na all AHEM 
wirio am unrhyw gynnydd a wnaed, mae'r rhifau yn parhau'r un fath.  Mae'r 
darlun yr un fath yn genedlaethol. Fodd bynnag, mae HGC yn fodlon gyda'r 
cynnydd mewnol ac nid oes gennym ddim i'w adrodd drwy eithriad.  Pan mae 
AHEM yn dychwelyd i arolygu, rydym yn hyderus y gwnânt gymeradwyo rhai 
o'r argymhellion a'r Meysydd i'w Gwella. Yn y meysydd lle nad ydym yn gofyn 
am gymeradwyaeth, rydym yn fodlon gyda'r cynnydd sy'n cael ei wneud.   

 
Cynllunio Strategol 
 
Mae ymdriniaeth yr heddlu at gynllunio sefydliadol ar gyfer y flwyddyn 
ariannol o fis Ebrill 2021 tan fis Mawrth 2022 wedi dechrau. Bydd yn: 

 
a. Plethu i gynlluniau adfer wedi COVID-19. 
b. Rhoi'r sylfaen i'n dyhead sefydliadol er mwyn cyflawni'r weledigaeth 

ac yn gymhelliad i barhau i wella wrth i ni anelu tuag at hyn. 
c. Sicrhau fod y sefydliad yn nodi effeithlonrwydd.  
d. Nodi opsiynau ar gyfer arbedion er mwyn caniatáu ailddyrannu 

adnoddau i fodloni bylchau a nodir drwy Ddatganiad Rheoli'r Heddlu.  
e. Sicrhau yr ystyrir angen cymorth swyddfa wrth gefn i gyflawni 

rhagoriaeth weithredol.    
 

Bydd hefyd yn cynnig rhestr o opsiynau buddsoddi yn gofalu am Ymgyrch 
Uplift, prosiectau nas ariannwyd a meysydd lle gellir datblygu achos busnes 
cymhellol.  Gellir cyflwyno'r opsiynau hyn ar gyfer gosod cyllideb.   

 
Arweinir y broses hon gan y Dirprwy Brif Gwnstabl ac mae angen gweithio 
cydweithredol ledled yr holl feysydd swyddogaethol.   

 
Prif bileri'r broses gynllunio fydd: 
 

• Bydd Achosion Busnes yn cael eu comisiynu gan Brif Swyddogion lle 
mae'r buddsoddiad yn sylweddol.  
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• Bydd holl feysydd Gwasanaeth yn cwblhau Cynllun Busnes sy'n 
cynrychioli eu dealltwriaeth o alw presennol a galw yn y dyfodol. Bydd 
yn disgrifio eu gallu i fodloni'r heriau hyn a gwneud asesiad risg o 
unrhyw fwlch rhwng gallu presennol, a galw yn y dyfodol. 

 
Mae disgwyl y bydd pawb yn nodi arbedion effeithlonrwydd ac ymgysylltu'n 
llawn gyda'r opsiwn arbedion.   

 
Er mwyn caniatáu i ni fuddsoddi yn y cymorth swyddfa wrth gefn 
angenrheidiol i gyflawni'r weledigaeth, mae angen ystyried ymdriniaeth hyblyg 
at ddefnyddio adnoddau Uplift. Rydym yn tybio y bydd lle ariannol i fuddsoddi 
mewn swyddi staff yr heddlu yn gyfyngedig.   

 
Argymhellion: Amherthnasol 

 
Effaith cofrestr risgiau: Amherthnasol 

 
Goblygiadau sicrwydd: Amherthnasol 

 
Effaith Cydraddoldeb: Amherthnasol 

 
Gwybodaeth wedi'u heithrio o 

ddadleniad: 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 30 Gorffennaf 2020 

Teitl: Adroddiad Rheoli Mewnol 
 

Awdur: Anne Matthews, Swyddog Cyllid a Chyllidebau 
Seb Phillips, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 

Diben yr adroddiad: Rhoi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio am weithgarwch Rheoli Mewnol o 
fewn yr Heddlu 

Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 
(ticiwch un) 

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
 Sicrwydd 
� Gwybodaeth 

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: Mae'r adroddiad yn crynhoi gweithgarwch rheoli Mewnol allweddol o ran: 
 
• Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol 
• Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid Diweddar (CBN) 
• Archwiliadau TIAA yn y cyfnod yn cynnwys crynodeb byr o'r TIAA 

Canfyddiadau Adolygiad Dilynol. 
• Crynodeb byr o farn Pennaeth Archwilio Mewnol fel y rhoddir yn 

adroddiad blynyddol y TIAA:   
 
Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl brosesau rheoli a 
llywodraethu digonol ac effeithiol mewn lle i reoli cyflawniad eu hamcanion yn 
y meysydd a adolygwyd yn ystod y flwyddyn.  
 

• Nodiadau Briffio Cleientiaid wedi'u rhannu yn y cyfnod 
• Y statws presennol ac ystyriaethau allweddol o ran Cynllun Archwilio 

Mewnol 2020-21 ac oedi a brofwyd yn erbyn y rhaglen hyd yma. 
Argymhellion: Dim 
Effaith Cofrestr Risgiau: Mae canfyddiadau rheoli TIAA a Nodiadau Briffio Cleientiaid Gofrestr wedi 

cael eu hystyried i'w hadlewyrchu ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu. 
 
Mae 3 Nodyn Briffio Cleientiaid dros y cyfnod adrodd hwn wedi annog 
adolygiadau ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu neu ym Mapio Sicrwydd Risgiau 
C&A. Mae'r Nodiadau Briffio Cleientiaid perthnasol yn cael eu manylu yn yr 
adroddiad. 
 
Bydd oedi i raglen Sicrwydd 2020-21 yn parhau i gael eu monitro ond maent 
eto i'w cydnabod yn ffurfiol fel risg yn ffurfiol o fewn y fframwaith.  

Goblygiadau Sicrwydd: Mae'r adroddiad hwn yn uniongyrchol berthnasol at Weithgarwch Rheoli 
Mewnol yn rhoi Sicrwydd yn Heddlu Gogledd Cymru. 

Effaith Cydraddoldeb: Dim 
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o 
Ddadleniad: 

Amherthnasol – Holl gynnwys yn y Sesiwn Agored 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO  
 

ADRODDIAD RHEOLI MEWNOL – 30 GORFFENNAF 2020  
 

ADRODDIAD COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD A PHRIF GWNSTABL GOGLEDD CYMRU  
 

1. CYFLWYNIAD  
 

Diben yr adroddiad hwn yw cynnig diweddariad ar Weithgarwch Rheoli Mewnol ers y Cydbwyllgor 
Archwilio diwethaf. Mae'n seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwyd ac a gofnodwyd erbyn 2 Gorffennaf 
2020. Disgwylir fod gweithgarwch pellach wedi digwydd erbyn cyfarfod mis Gorffennaf o'r CA ei hun, 
a bydd diweddariad ar lafar ar sail eithriadol yn y cyfarfod.  
 
Dylai'r adroddiad gael ei ddarllen ar y cyd gyda'r papurau TIAA a gyflwynwyd i'r CA ar gyfer y 
cyfarfod. Mae'n crynhoi'n benodol y gweithgarwch Rheoli Mewnol allweddol o ran: 

• Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol 
• Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid Diweddar (CBN) 
• Archwiliadau TIAA yn y cyfnod yn cynnwys crynodeb byr o adroddiad dilynol TIAA ac Adroddiad 

Blynyddol TIAA 
• Nodiadau Briffio Cleientiaid wedi'u rhannu yn y cyfnod 
• Y statws presennol ac ystyriaethau allweddol o ran Cynllun Archwilio Mewnol 2020-21 
 
2. STATWS ARGYMHELLIAD O ARCHWILIADAU TIAA  

 
Amlinellir y sefyllfa ar argymhellion Archwilio Mewnol 2019-20 ar 2 Gorffennaf 2020 isod: 
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Mae dadansoddiad y 27 o argymhellion cyfan wedi'u hamlinellu isod: 
 

Crynodeb Statws – Gweithredwyd Categori Rhif 

Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus gwreiddiol Cat 1 18 

Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus diwygiedig 1af Cat 2 2 

Gweithredwyd ar neu cyn yr 2il ddyddiad dyledus diwygiedig Cat 3 0 

Gweithredwyd ar neu cyn y 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig Cat 4 1 

Gweithredwyd ar neu cyn y 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig Cat 5 0 

Gweithredwyd ar neu cyn y 5ed dyddiad dyledus diwygiedig Cat 6 2 

Gweithredwyd ar ôl y dyddiad dyledus gwreiddiol a/neu ddiwygiedig  Cat 7 4 

    27 
 
O'r argymhellion a weithredwyd ers yr adroddiad diwethaf, mae o bwys mawr fod pedwar o'r rhain 
yn berthnasol i argymhellion archwiliad 2018 hirhoedlog fel y rhestrir isod: 
 

ID Gwasanaeth Swydd Blwyddyn Maes Risg 

227788 Archwilio Mewnol Llywodraethu – Rheolaeth Iechyd a Diogelwch Rhif PO FN27625 2018 
Risg 
Cydymffurfiaeth 

237154 Archwiliad TGCh Archwiliad Cydymffurfiaeth RhDDC Rhif PO FN27625 2018 
Risg dan 
Gyfarwyddyd 

237158 Archwilio Mewnol Rheolaeth Cytundebau Rhif PO FN27625 2018 
Risg 
Cydymffurfiaeth 

236649 Archwiliad TGCh 
Diogelwch TGCh – Rhyngrwyd/E-bost/Cyfryngau Cymdeithasol Rhif PO 
FN27625 2018 

Risg 
Cydymffurfiaeth 

 
Amlinellir dadansoddiad o'r 13 o argymhellion sy'n weddill ar 2 Gorffennaf 2020 hefyd isod: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r sefyllfa ddiweddaraf a diweddariad o ran y 13 o argymhellion sy'n weddill yn Atodiad 1.0.   
 
3. YMATEB RHEOLWYR O RAN NODIADAU BRIFFIO CLEIENTIAID (CBNs) 

 
Mae CBNs yn cael eu hadrodd a'u monitro bellach drwy UDRh C&A gyda'r Bwrdd Cyd Lywodraeth yn 
rhoi trosolwg pellach.   

Crynodeb Statws – Argymhellion sy'n Weddill  Categori Rhif 
Nifer yr Argymhellion – dal ar y dyddiad dyledus 
gwreiddiol Cat 1 7 

Nifer yr Argymhellion – dyddiad dyledus diwygiedig 1af Cat 2 4 

Nifer yr Argymhellion – 2il ddyddiad dyledus diwygiedig Cat 3 1 

Nifer yr Argymhellion – 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig Cat 4 1 

Nifer yr Argymhellion – 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig Cat 5 0 

Nifer yr Argymhellion – 5ed dyddiad dyledus diwygiedig Cat 6 0 

Nifer Argymhellion – Hwyr Cat 7 0 

   13 
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Mae CBNs sy'n dyddio nôl i fis Medi 19 wedi cael eu crynhoi ar atodlen unigol ac yn cael eu rhannu 
gydag aelodau'r CA yn gyfnodol. 

Mae'r statws presennol ar CBNs a gasglwyd ers mis Medi 2019 i'w weld isod: 

  CBNs 

Angen 
Gweithredu 

Gweithrediadau 
Agored 

CBNs – 1909 i 2006 19 10 0 
 

Mae 3 Nodyn Briffio Cleientiaid dros y cyfnod adrodd hwn wedi annog adolygiadau ar Gofrestr 
Risgiau'r Heddlu neu ym Mapio Sicrwydd Risgiau C&A.  Mae'r Nodiadau Briffio Cleientiaid perthnasol 
yn cael eu rhestru isod.  Bydd monitro'r risgiau hyn yn awr yn digwydd drwy broses Rheoli Risgiau'r 
Heddlu (ac felly mae unrhyw weithrediadau sy'n gysylltiedig gyda'r CBNs wedi'u cau yn unol â 
hynny): 

Dyddiad 
Cyhoeddi 

Cyf CBN Pwnc Statws 

13/05/2020 CBN – 20006 I gyd – Bygythiadau seiber yn ystod Pandemig 
COVID-19 

 

16/01/2020 CBN – 20001 I gyd – Microsoft Windows 7 – Diwedd 
Cefnogaeth 

 

04/11/2019 CBN – 19028 I gyd – Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a 
Chwaraeon – Arolwg Toriadau Diogelwch 
Seiber 

 

 

Ar adeg cyhoeddi'r adroddiad hwn, roedd ymateb i gyfarwyddyd TIAA yn amlinellu nifer o 
ystyriaethau ar gyfer y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn cael ei pharatoi ar gyfer aelodau'r CA. 

4. ARCHWILIADAU AC ADRODDIADAU TIAA A GYHOEDDWYD YN Y CYFNOD 
 

Roedd adroddiadau ac argymhellion Archwiliad TIAA a gyhoeddwyd ers CA mis Mawrth 2020 fel a 
ganlyn: 

Adolygiad Gwerthusiad 
Cyhoeddi drafft 

terfynol 
1 2 3 OE 

Adolygiad ar y cyd – 
Credydwyr 

Rhesymol 
(HGC yn unig) 

11/03/2020 0 1 2 1* 

Dilyniad Amherthnasol 08/04/2020 Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Rheoli Newid TGCh Sylweddol 14/05/2020 0 0 2 0 

Rheoli Risg – Sicrwydd i'r 
Bwrdd 

Rhesymol 28/05/2020 0 4 3 2 
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Llywodraethu – 
Cyfathrebiadau 
Corfforaethol 

Rhesymol 16/06/2020 0 2 0 0 

Diogelwch Seiber TG Rhesymol 22/06/2020 0 2 0 1 

 

Mae adroddiadau archwilio y TIAA wedi cael eu rhannu'n llawn gydag aelodau'r CA.   

Tra mae'r adroddiadau llawn wedi'u rhannu gydag aelodau'r CA, mae crynodeb byr o'r Archwiliad 
Dilynol ac Adroddiad Blynyddol Blwyddyn Ariannol 2019-20 isod: 

ADOLYGIAD DILYNOL: 

Mae canfyddiadau allweddol adolygiad dilynol o'r adroddiad a gwblhawyd ym mis Ebrill 20 wedi'u 
crynhoi isod: 

Gwerthusiad  Niferoedd Argymhellion 
Gweithredwyd  18 
Gweddilliol  8 
Ystyriwyd ond ni Weithredwyd  - 
Ni Weithredwyd  2 

 

Fe wnaeth adroddiad y TIAA wneud sylwadau fel a ganlyn: 
 
• Mae'r Heddlu wedi gwneud cynnydd da mewn ymdrin â'r argymhellion a godwyd. Mae Heddlu 
Gogledd Cymru wedi gweithredu 18 allan o 28 (64%) o argymhellion a adolygwyd. 
• Nid yw'r ddau argymhelliad na chafodd eu gweithredu bellach yn berthnasol gan fod trefniadau 
eraill mewn lle fel a ganlyn: 
• Treuliau a Thaliadau Ychwanegol – Nid yw'r argymhelliad i gadw dogfennau yswiriant car unigolion 
yn ddiogel bellach yn berthnasol gan nad yw'r Heddlu bellach yn cadw dogfennau yswiriant. Maent 
yn awr yn dibynnu ar ddatganiadau unigol ar y ffurflen hawliad traul a gefnogir gan wiriadau 
arbennig. 
• Rheoli Contractau – nid yw'r argymhelliad bellach yn berthnasol gan fod cyfarfodydd misol yn 
digwydd sydd tu hwnt y cyfarfodydd chwarterol a argymhellir. 
• Mae'r saith argymhelliad sy'n weddill i'w gweithredu erbyn diwedd mis Mawrth 2020. 
 
ADRODDIAD BLYNYDDOL TIAA 2019-20: 
Yn ogystal mae Pennaeth Archwilio Mewnol TIAA hefyd wedi cyhoeddi eu Hadroddiad Blynyddol 
2019-20 ar 26/06/20 gyda'r farn Flynyddol foddhaol isod yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad:  

Mae TIAA yn fodlon bod gwaith archwilio mewnol digonol wedi cael ei wneud i fy ngalluogi i ddod i gasgliad 
cadarnhaol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd prosesau rheoli risgiau, rheolaeth a llywodraethu'r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl. Yn fy marn i, mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
a'r Prif Gwnstabl brosesau rheoli a llywodraethu digonol ac effeithiol mewn lle i reoli cyflawniad eu 
hamcanion yn y meysydd a adolygwyd yn ystod y flwyddyn.   
 
Mae'r adroddiad llawn wedi'i gynnwys fel Atodiad 2.0 i'r ddogfen hon.  
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5. CBNS A GYHOEDDWYD YN Y CYFNOD 
 

Roedd CBNs TIAA a gyhoeddwyd ers cyfarfod CA ym mis Mawrth 2020 gyda chategoreiddio ar gyfer 
gweithrediadau fel a ganlyn: 

Dyddiad 
Cyhoeddi 

Cyf CBN Pwnc Statws 

25/06/2020 CBN – 
20009 

I gyd – Canllaw ar gyfer Pwyllgorau Archwilio ar 
adrodd a rheoli ariannol yn ystod Covid-19 

 

13/05/2020 CBN – 
20006 

I gyd – Bygythiadau seiber yn ystod Pandemig 
COVID-19 

 

06/04/2020 CBN-20004 I gyd – Cynghorion ar gyfer cyfarfodydd 
rhithwir a chynadledda fideo yn ystod 
pandemig COVID-19 
 

 

 

Mae'r holl CBNs wedi cael eu dyrannu i'w gweithredu fel sy'n ofynnol. Er fel y cyfeiriwyd uchod, mae 
ymateb rheolwyr o ran CBN-2009 yn cael ei symud ymlaen ar adeg cyhoeddi'r adroddiad hwn. 

6. DIWEDDARIAD O RAN CYNLLUN ARCHWILIO BLWYDDYN ARIANNOL 2020-21 
 

Toc wedi cyfarfod diwethaf y CA ym mis Mawrth 2020, fe wnaeth TIAA gyhoeddi fersiwn derfynol 
Strategaeth a Chynllun Archwilio Blwyddyn Ariannol 2020-21. 
 

Hysbyswyd y Cynllun Archwilio ar gyfer 2020/21 gan asesiad risg archwiliad er mwyn sicrhau fod sylw 
arfaethedig ar gyfer y flwyddyn yn canolbwyntio ar y risgiau archwilio allweddol, yr adolygiadau 
cydweithredu a gytunwyd a'r sylw angenrheidiol er mwyn galluogi Pennaeth Barn Archwilio Mewnol 
blynyddol cadarn.   Mae'r Strategaeth Archwilio a Chynllun Blynyddol llawn wedi'i rannu gydag 
aelodau'r CA. 

 
Fodd bynnag, mae'r rhaglen Archwilio ar gyfer Blwyddyn Ariannol 20-21 wedi'i hoedi hyd yma o 
ganlyniad i Covid-19 oherwydd amhariad ar Heddlu Gogledd Cymru a TIAA. Bu trafodaethau 
ynghylch yr effaith ar raglen Blwyddyn Ariannol 20-21 gyda TIAA ar 03/07/2020. Canolbwyntiodd 
trafodaethau ar: 
 

• Yr archwiliadau angenrheidiol er mwyn i TIAA gyflawni barn lawn (hysbysodd TIAA fod 
Llywodraethu, Rheoli Risgiau a Rheolaethau Gweithredol yn ofyniad pendant o'r rhaglen). 

• Y dulliau i'w mabwysiadu gan y ddau barti i gyflawni'r rhaglen yn effeithiol. 
• Blaenoriaethu'r rhaglen archwilio dros weddill y flwyddyn. 
• Y gwaith sydd ar fin dechrau. 

 
Y gweithrediadau a gytunwyd o ganlyniad oedd: 
 

• TIAA i hysbysu ar archwiliadau hanfodol a lleiafswm dyddiau i gyflawni barn archwiliad 
anghymwys.  

• CCA i ymgymryd ag ail-flaenoriaethu yn seiliedig ar risgiau rhaglen Archwilio Mewnol 
Blwyddyn Ariannol 2020-21 er mwyn sicrhau fod agweddau hanfodol o'r archwiliad yn cael 
eu blaenoriaethu'n addas 
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• CCA i egluro ynghylch unrhyw faterion archwilio cydweithredol gyda heddluoedd eraill 
Cymru.  

 
Mae cynllun archwilio Blwyddyn Ariannol 2020-21 – cyn y gweithrediadau uchod sy'n cael eu 
hadlewyrchu yn cael eu cynnwys yn adroddiad SICA Archwilio Mewnol 2020-21gan TIAA a geir ym 
mhapurau'r CA. 

Bydd diweddariad o ran unrhyw ddiwygiadau arfaethedig i'r rhaglen archwilio Mewnol lawn yn cael 
ei dwyn i gyfarfod nesaf y CA.  

7. MATERION ERAILL O BWYS 
 
Mae'r adroddiad hwn wedi'i greu i roi sicrwydd i aelodau'r CA o ran gweithgarwch Rheoli Mewnol.   
Tra mae'r pwyslais wedi'i osod ar agwedd 'ymateb rheolwyr' y gweithgarwch hwn, mae'r awduron yn 
ymwybodol o ddyblygu gyda'r adroddiadau a ddarparwyd gan TIAA.    
 
Croesawir awgrymiadau gan aelodau'r CA o ran gwella priodoldeb y fformat a pherthnasedd y 
cynnwys gan yr awduron.  
 
 
Mae Atodiad 1.0 – Ymateb Rheolwyr Diweddaraf o ran Argymhellion sy'n Weddill 
DS:  Mae rhai o'r diweddariadau wedi'r dyddiad adrodd sef 02/07/20 gyda'r dyddiadau diweddarach yn adlewyrchu pan oeddent yn cael 
eu hadlewyrchu mewn gwirionedd ar gofnod Archwilio Mewnol. 
 

Rhif Archwiliad Argymhelliad 

Dyddiad 
Dyledus 

Gwreiddiol 

Dyddiad 
Dyledus 

Diwygiedig Diweddariad Diwethaf 
236368 Diogelwch 

Rhwydwaith 
TGCh 

Rheolwyr TGCh i sicrhau 
gweithredu datrysiad monitro 
amddiffynnol. 

31/12/2019 30/09/2020 07/07/20: Mae cam cyntaf y 
gweithredu (Monitro Cwmwl NMC) yn 
awr yn Fyw. Mae oedi yn yr Ail Gam sef 
Monitro Amddiffynnol seilwaith Terfyn 
Allanol HGC a'r seilwaith allweddol sy'n 
cysylltu HGC i NEP oherwydd 
cyfyngiadau COVID gan fod angen ei 
osod ar y safle. Ar hyn o bryd, 
amcangyfrifir dyddiad yng nghanol mis 
Awst ar gyfer gosod a mis Medi ar 
gyfer gweithredu. 

236367 Diogelwch 
Rhwydwaith 

TGCh 

Mae rheolwyr TGCh am sicrhau 
bod yr hen weinyddwyr a 
pheiriannau yn cael eu 
datgomisiynu a/neu eu hamnewid 
a bod gwasanaethau yn cael eu 
symud cyn gynted ag y bo'n 
ymarferol. 

30/09/2019 30/09/2020 07/07/20: Mae dibynnu ar yr unig 
Weinydd sydd ar ôl wedi lleihau'n 
sylweddol yn dilyn mudo ein system e-
bost o Exchange 2010 i Exchange 2016. 
Felly mae gweithredu datrysiad i 
ddisodli'r swyddogaeth a ddarperir gan 
y gweinydd yn profi i fod yn llawer 
symlach.  
 
Edrychir yn awr ar ddatrysiad arall fel 
rhan o ffrwd gwaith technegol NEP. 
Disgwylir datrysiad arall mewn 8 
wythnos a bydd yr 1 gweinydd sy'n 
weddill yn cael ei ddatgomisiynu.  

243897 Rheoli Newid 
TGCh 

Adolygu'r Ddogfen Fframwaith 
Gweithredol a'i diweddaru fel y 
cynlluniwyd.  

30/06/2020 31/07/2020 07/07/20:  Mae'r ddogfen wedi'i 
diweddaru ac yn disgwyl 
cymeradwyaeth fewnol gan CGI gyda 
dyddiad cwblhau sef 31/7/2020. 

243898 Rheoli Newid 
TGCh 

Mae Proses Rheoli Newid HGC / 
CGI (f1.1) wedi'i diweddaru fel y 
cynlluniwyd.  

30/06/2020 31/07/2020 07/07/20:  Mae'r ddogfen wedi'i 
diweddaru ac yn disgwyl 
cymeradwyaeth fewnol gan CGI gyda 
dyddiad cwblhau sef 31/7/2020. 
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237156 RhDDC Cyflwyno proses adolygu i leihau'r 
risgiau ynghylch cadw data sensitif 
i yriannau rhwydwaith.  

31/03/2020 31/08/2021 08/07/20: Yn awr fe ddisgwylir mudo 
sefydliadol holl ddata i O365 
Teams/SharePoint erbyn dechrau 2022 
ar ôl drafod Rhaglen NEP yn Heddlu 
Gogledd Cymru. Cyflawnir 
trosglwyddiad o dan broses aml-
gyfnodol. Byddai'r cyfnod cyntaf yn 
cynnwys bob defnyddiwr unigol wedi 
mudo i NEP yn trosglwyddo ffeiliau 
personol o storfa sydd eisoes ar y 
rhwydwaith i'w cyfrif storio Cwmwl 
Microsoft OneDrive personol. Bydd 
hyn yn dechrau ar ddiwedd 2020. 
Anogir defnyddwyr i lanhau'r data hwn 
pan mae'n bosibl a pheidio dyblygu 
gwybodaeth a gedwir yn rhywle arall.     
 
Bydd yr ail gyfnod yn dechrau ar 
ddiwedd 2020 er mwyn penodi a 
hyfforddi Perchnogion Ased 
Gwybodaeth lleol a Gweinyddwyr 
SharePoint a Teams lleol. Bydd yr 
unigolion yn derbyn cyngor ac 
arweiniad er mwyn edrych ar a mudo 
data'n fewnol i amgylchfydoedd Teams 
a SharePoint sydd wedi'u creu eisoes. 
Bydd y gweithgarwch hwn yn cael ei 
gwblhau ar lefel adrannol unwaith mae 
trosglwyddiad ledled yr heddlu yn 
dechrau. Rhoddir cyngor a chymorth i 
adrannau o ran rheoli cofnodion, 
rheolaethau mynediad a chadw data'n 
effeithiol.    
 
Gall datgomisiynu seilwaith 
rhwydwaith ddechrau ond pan mae'r 
holl adrannau wedi mudo a fydd ar 
ddiwedd y prosiect. 

244671 Diogelwch 
Seiber 

Gweithredu swyddogaeth canfod 
ymyrraeth a gwarchod ymyrraeth. 

31/07/2021 Amherthnasol 22/06/20:  Yn unol â'r rhaglen waith 
NEP arfaethedig a reolir gan Swyddfa 
Rheoli Prosiectau HGC lle disgwylir 
cyflawni'r Cerrig Milltir canlynol –  
 
Peilot Technoleg, diwedd mis 
Gorffennaf 2020. 
Peilot Busnes, diwedd mis Awst 2020. 
Cyflwyniad Llawn, dros y 12 mis nesaf. 
Disgwylir y dyddiad cwblhau i fod yn 
31/07/2021. 

244672 Diogelwch 
Seiber 

Swît Microsoft Enterprise Mobility 
and Security ar gael i Heddlu 
Gogledd Cymru drwy'r Rhaglen 
Alluogi Genedlaethol i ddwyn 
pwysau er mwyn gwella diogelwch 
seiber. 

31/07/2021 Amherthnasol 22/06/20:  Diweddariad yn ôl sylwadau 
rheolwyr: 
 
Yn unol â'r rhaglen waith NEP 
arfaethedig a reolir gan Swyddfa Rheoli 
Prosiectau HGC lle disgwylir cyflawni'r 
Cerrig Milltir canlynol –  
 
Peilot Technoleg, diwedd mis 
Gorffennaf 2020. 
Peilot Busnes, diwedd mis Awst 2020. 
Cyflwyniad Llawn, dros y 12 mis nesaf. 
Disgwylir y dyddiad cwblhau i fod yn 
31/07/2021. 

242413 Cyflogres Er mwyn sicrhau cysondeb ymhlith 
pob gweithiwr, rhaid penderfynu 
ar ddatrysiad ymarferol ar gyfer 
hawlio goramser parhaus. 

31/03/2020 31/07/2020 18/06/20: Newidiwyd diffiniad o'r 
hawliadau milltiroedd y gall 
swyddogion eu gwneud yn 
genedlaethol yn ddiweddar. Ar hyn o 
bryd rydym yn datrys nifer fach o 
ymholiadau cyn cylchredeg manylion 
ledled yr heddlu. Ymgorfforir yr e-bost 
eglurder goramser gyda chylchrediad o 
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newidiadau i hawlio milltiroedd er 
mwyn lleihau'r nifer o negeseuon e-
bost a anfonir ledled yr heddlu. 

242655 Hafan Ar-lein 
Unigol 

Dadansoddiad manteision manwl 
i'w gwblhau gan bob heddlu 
unwaith mae'r Hafan Ar-lein Unigol 
wedi'i gweithredu'n llawn i 
benderfynu ar y manteision sy'n 
codi o ddefnyddio Hafan Ar-lein 
Unigol.  

30/10/2020 Amherthnasol 08/07/20:  Mae dadansoddiad dros dro 
wedi'i ymgymryd gan y tîm 
Cenedlaethol.   Mae oedi i'r rhaglen yn 
oedi'r dadansoddiad mantais ac y 
disgwylir ei gwblhau ym mis Tachwedd 
2020. 

241633 Rheolwyr AD Cymorth i'w roi i'r Tîm Llesiant o 
ran sefydlu blaenoriaeth sef cwrs 
sylfaen Meddwl Iach ledled yr 
heddlu a gwneud adnoddau 
pellach ar gael lle mae angen.  

30/11/2020 Amherthnasol 20/05/20: Mae gwaith llesiant yn 
parhau'n flaenoriaeth gyda hwn yn un 
o nifer o ffrydiau gwaith. Mae Covid-19 
wedi achosi peth oedi ond mae'r 
dyddiad dyledus yn parhau'n 
ddigyfnewid.  

244115 Rheoli Risg Bydd cynllun yn amlinellu amserlen 
cwblhau'r gwaith mapio risg yn 
cael ei baratoi, gan nodi sut y bydd 
hwn yn cael ei gefnogi cyn penodi'r 
Arweinydd Risg a Pharhad Busnes 
newydd. 

31/05/2021 Amherthnasol 29/05/20: Mae amserlen cyflwyno 
wedi'i effeithio gan Covid-19 ond mae 
wedi'i baratoi a'i rannu. 

244459 Llywodraethu Creu Adroddiad Blynyddol 
Ymgysylltu fel y cynlluniwyd.  

30/09/2021 Amherthnasol 06/07/20: Mae argymhelliad yn parhau 
ar y gweill i'w gwblhau erbyn y dyddiad 
gwreiddiol. 

244460 Llywodraethu Bydd angen rhoi trefniadau ar 
waith er mwyn hysbysu Tîm 
Arweinyddiaeth Strategol a Bwrdd 
Rheoli Strategol yr Heddlu am 
gynnydd yn ffurfiol yn erbyn y 
Cynllun Cyfathrebu Corfforaethol, 
y Strategaeth Cyfathrebu 
Corfforaethol Mewnol a Bwriad 
Cynllun Cyfathrebu Mewnol yn 
rheolaidd.  

13/08/2020 N/A 06/07/20: Mae cyfathrebiadau yn 
eitem agenda sefydlog yng 
nghyfarfodydd y Tîm Arweinyddiaeth 
Strategol. Bydd y cynlluniau yn awr yn 
cael eu hysbysu yno'n chwarterol.  
Dyddiad cychwyn i'w gytuno gyda'r Prif 
Gwnstabl.  

Bydd y cynlluniau hefyd yn cael eu 
cynnwys fel eitem sefydlog i'w 
hadolygu ym mhob Bwrdd Rheoli 
Strategol o'r cyfarfod nesaf ar 13 Awst, 
2020. . 
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Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 

 

Cyflwyniad 
Dyma Adroddiad Blynyddol 2019/20 gan y TIAA ar amgylchedd rheoli 
mewnol yn Heddlu Gogledd Cymru. Mae Pennaeth Archwilio Mewnol yn 
crynhoi canlyniadau'r adolygiadau yr ydym wedi eu gwneud ar fframwaith 
llywodraethu'r sefydliad, rheoli risg a rheolaeth. 

Cyfyngiadau ar ein barn yn codi o COVID-19:  
Cwblhawyd y gwaith archwilio mewnol ar gyfer 2019/20 yn gynnar fis Mawrth 
2020 gyda dau adolygiad wedi eu cwblhau o bell ar ôl diwedd y flwydd ac 
felly ni chafodd ei effeithio gan y pandemig Covid 19 a feddiannodd y byd yn 
ystod y cyfnod cofnodi hwn. 

Disgwylir y bydd canlyniadau'r digwyddiad hwn yn parhau yn y flwyddyn 
ariannol newydd ac yn parhau hefyd i fod yn fygythiad sylweddol i bob 
sefydliad. Nid yw effaith y digwyddiadau hyn ar  systemau rheoli 
sefydlogrwydd ariannol a pherfformiad gweithredol Heddlu Gogledd Cymru 
wedi cael eu hasesu ac nid yw ein barn yn ystyried hyn. Mae'r adroddiad 
wedi ei gynllunio i gynorthwyo'r Bwrdd wrth wneud eu Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol.   

BARN FLYNYDDOL Y PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL  

Mae TIAA yn fodlon bod gwaith archwilio mewnol digonol wedi cael 
ei wneud i fy ngalluogi i ddod i gasgliad cadarnhaol ynghylch 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd prosesau rheoli risgiau, rheolaeth a 
llywodraethu'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl. Yn 
fy marn i, mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif 
Gwnstabl brosesau rheoli a llywodraethu digonol ac effeithiol mewn 
lle i reoli cyflawniad eu hamcanion yn y meysydd a adolygwyd yn 
ystod y flwyddyn.   
Mae’r farn hon yn seiliedig ar y materion a ddaeth i sylw'r TIAA yn 
ystod adolygiadau archwiliad mewnol a gyflawnwyd yn ystod y 
flwyddyn. Nid yw’n farn ar yr holl elfennau o reoli risg, prosesau 
rheoli a llywodraethu neu ddilysrwydd ariannol parhaus neu eich 
gallu i gyrraedd ymrwymiadau ariannol sy’n rhaid eu cyrraedd drwy 
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif 

Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru o'u ffynonellau sicrwydd amrywiol. 

Archwilio mewnol – Adroddiad wedi ei gynllunio 
Roedd Cynllun Blynyddol 2019/20 a gymeradwywyd gan y Cydbwyllgor 
Archwilio am 190 diwrnod o archwilio mewnol yn y flwyddyn. Yn ystod y 
flwyddyn roedd dau newid i'r Cynllun Archwilio. Cafodd Trefniadau Cyd-
Lywodraethu eu hadolygu gan Archwilio Cymru ar sail Cymru gyfan a 
chytunwyd i beidio ag ymgymryd â'r archwiliad Rheoli Cytundeb yn sgil yr un 
adolygiad fel rhan o'r cynllun ar y cyd. Cymeradwywyd y newidiadau hyn gan 
Gydbwyllgor Archwilio ac mae'r 14 diwrnod wedi eu parhau i gynllun 
2020/21. 

Mae'r holl waith gyda'r eithriadau a gytunwyd arnynt wedi cael ei wneud ac 
mae'r adroddiadau wedi cael eu cyhoeddi (Atodiad A). 

Bu pum diwrnod ychwanegol i'r gwaith a osodwyd yn y Cynllun Archwilio 
Blynyddol. Roedd hwn ar gyfer adolygiad ymgynghorol o Presgripsiynu 
Mynediad Cyflym a gofynnwyd amdano gan Swyddfa'r Comisiynydd. 

Sicrwydd 
Cyflawnodd TIAA un adolygiad ymgynghorol, un adolygiad dilynol 18 
adolygiad sicrwydd a oedd wedi eu cynllunio i amcangyfrif faint mae'r 
rheoliadau mewnol yn y system yn ddigonol i sicrhau bod gweithgareddau a 
gweithdrefnau yn gweithio i gyrraedd amcanion Heddlu Gogledd Cymru. Ar 
gyfer pob adolygiad sicrwydd, darperir asesiad o effeithiolrwydd cyfunol y 
rheolaethau o ran lliniaru'r risgiau rheoli allweddol.  Ceir manylion rhain yn 
Atodiad A a rhoddir crynodeb isod. 

Asesiadau Sicrwydd Nifer o Adolygiadau Y Flwyddyn Flaenorol 

Sicrwydd Sylweddol  9 10 

Sicrwydd Rhesymol 9 10 

Sicrwydd Cyfyngedig 0 2 
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Dim Sicrwydd 0 0 

Gall rheoliadau mewnol dim ond cynnig sicrwydd rhesymol ac nid sicrwydd 
llwyr yn erbyn camddatganiad neu golled. Mae ei effeithiolrwydd yn cael ei 
leihau os nad yw argymhellion archwilio mewnol a wnaed yn ystod y 
flwyddyn wedi eu rhoi ar waith yn llawn.   

Gwnaethom y nifer canlynol o argymhellion ar ein gwaith archwilio yn 2019-
20. Mae'r rhifau mewn cromfachau yn ymwneud ag argymhellion 2018/19. 

Ar frys Pwysig Arferol 

0 (3) 21 (38) 18 (20) 

Crynodeb Archwilio 
Gwendidau rheoli: Nid oedd meysydd wedi eu hadolygu gan archwiliadau 
mewnol ble aseswyd bod effeithiolrwydd rhai o'r trefniadau rheoli mewnol yn 
darparu 'sicrwydd cyfyngedig' neu 'dim sicrwydd'.  

Argymhellion a wnaed: Rydym wedi dadansoddi ein 
canfyddiadau/argymhellion fesul ardal risg ac mae'r rhain wedi eu crynhoi 
isod. 

Maes Risg Ar frys Pwysig Arferol 

Cyfarwyddwyd 0 2 5 

Cydymffurfiaeth 0 12 8 

Gweithredol 0 7 5 

Enw da 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfleoedd Effeithiolrwydd Gweithrediadol. Un o ddibenion yr archwiliad 
mewnol yw ychwanegu gwerth ac yn ystod y flwyddyn ariannol mi wnaethon 
ni ddarparu cyfle i wella effeithiolrwydd gweithrediadol o'r meysydd a 
adolygwyd a cheir crynodeb o'r cyfleoedd hyn isod.  

Gweithredol 

7 

Annibyniaeth a Gwrthrychedd yr Archwiliad Mewnol 
Ni osodwyd cyfyngiadau ar y gwasanaeth archwilio mewnol a amharwyd 
naill ai ar annibyniaeth neu wrthrychedd y gwasanaeth a ddarparwyd. 
 

Perfformiad a Safonau Ansawdd 
Bydd y Targedau Perfformiad canlynol yn cael eu defnyddio i fesur 
perfformiad archwilio mewnol wrth gyflawni'r Cynllun Blynyddol: 

Mesur Perfformiad Targed Cyrhaeddwyd 

Cwblhau archwiliadau a gynlluniwyd. 100% 91%* 

Cwblhau archwiliadau wrth ddyrannu amser. 100% 100% 

Cyhoeddi'r adroddiad terfynol o fewn 10 
diwrnod gwaith i dderbyn yr ymatebion.  95% 95% 

Cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus 100% 100% 

Ni wnaed dau archwiliad a fwriadwyd (Rheoli Cydweithredu a Chytundebau) 
ac mae'r dyddiau wedi eu parhau i 2020/21 gyda chymeradwyaeth o 
Gydbwyllgor Archwilio. 

Gwnaed gwaith ansawdd parhaus drwy'r flwyddyn a byddwn yn parhau i 
gydymffurfio â safonau ISO 9001:2015.  Cyflawnwyd adolygiad allanol 
annibynnol i'n cydymffurfiaeth â Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
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Gyhoeddus (PSIAS) yn 2017 ac yn benodol i ateb gofynion adolygiad 
annibynnol 5 mlynedd, cadarnhaodd y canlyniad ein bod yn cydymffurfio yn 
llawn gyda'r holl safonau. Mae ein gwaith hefyd yn cydymffurfio â Safonau 
Proffesiynol IIA-UK.   
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Cyhoeddi'r Adroddiad 
Mae'r tabl isod yn dangos hanes yr adroddiad hwn. 

Dyddiad cyhoeddi’r adroddiad terfynol: 8 Mehefin 2020 

Dyddiad cyhoeddi’r adroddiad terfynol: 26 Mehefin 2020 
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Atodiadau 
 

Atodiad A 
Gweithredol yn erbyn Gwaith Archwilio Mewnol 2019/20 

System Math 
Dyddiau 
wedi eu 

cynllunio 
Dyddiau 

gweithredol Asesiad Sicrwydd Sylwadau 

Adolygiad ar y Cyd – Rheolaeth Stadau – Cyflawni Sicrwydd 
 6 6 Rhesymol  

Dyledwyr Sicrwydd 
 5 5 Sylweddol  

Cyflogres Sicrwydd 
 6 6 Sylweddol  

Credydwyr Sicrwydd 
 6 6 Rhesymol  

Adolygiad ar y cyd – Hafan Ar-lein Unigol Gwerthusiad  5 5 Rhesymol  

Cyfanswm Dyddiau Gweithio ar y Cyd  28    

Llywodraethu – Ymgysylltiad Cymunedol  
 

Sicrwydd 
 10 10 Rhesymol  

Asedau Sefydlog Sicrwydd 
 6 6 Sylweddol  

Rheolwyr AD – Strategaeth Lesiant Sicrwydd 
 7 7 Sylweddol  

Uned Reoli Ganolog Cydymffurfiaeth 8 8 Rhesymol  

Rheoli Contractau (Prosiect Adeiladau/TGCh/Prosiect 
Gweithredol) 

Sicrwydd 
 6   Dyddiau wedi eu parhau i gynllun 

2020/21o 2019/20) 

Cydweithrediadau Sicrwydd 
 8   Dyddiau wedi eu parhau i gynllun 

2020/21 

Llywodraethu – Cyfathrebiadau Corfforaethol Sicrwydd 
 10 10 Rhesymol  
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System Math 
Dyddiau 
wedi eu 

cynllunio 
Dyddiau 

gweithredol Asesiad Sicrwydd Sylwadau 

Rheoli Newid TGCh Sicrwydd 
 8 8 Sylweddol  

Rheoli Ansicrwydd – Lliniaru'r Rheolaethau Cydymffurfiaeth 4 4 Rhesymol  

Rheolaeth Gyllidebol Sicrwydd 
 6 6 Sylweddol  

Rheoli'r Trysorlys Sicrwydd 
 6 6 Sylweddol  

Cyfriflyfr Cyffredinol Sicrwydd 
 6 6 Sylweddol  

Rheoli Risg – Sicrwydd i'r Bwrdd Gwerthusiad  8 8 Rhesymol  

Rhaglen Gyfalaf Sicrwydd 
 8 8 Sylweddol  

Diogelwch Seiber Sicrwydd 
 8 8 Rhesymol  

Dilyniad Dilyniad 6 6 amherthnasol  

Wrth gefn I'W 
GADARNHAU 15 5 amherthnasol 

Defnyddiwyd pum diwrnod ar gyfer 
adolygiad ymgynghorol o 

Presgripsiynu Mynediad Cyflym ar 
gais SCHTh 

Cydlynu â Swyddfa Archwilio Cymru Rheolwyr 2 2 amherthnasol  

Cynllunio Blynyddol Rheolwyr 4 4 amherthnasol  

Adroddiad Blynyddol Rheolwyr 4 4 amherthnasol  

Porth Cleientiaid Rheolwyr   amherthnasol  

Rheoli, Cynllunio'r Cydbwyllgor Archwilio o ran 
Adrodd/Cefnogi 

Rheolwyr 22 22 amherthnasol  

  Cyfanswm 
Dyddiau 190 166   
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Cyflwyniad 
1. Mae'r adroddiad cryno hwn yn cynnig diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio (CA) ar gynnydd ein gwaith ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 

a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru fel ar 3 Gorffennaf 2020.  
 

Cynnydd yn erbyn Cynllun Blynyddol 19/20 
2. Mae ein cynnydd yn erbyn y Cynllun Blynyddol ar gyfer 2019/20 wedi ei osod yn Atodiad A. Mae canlyniadau'r adolygiadau hyn wedi eu crynhoi isod. 
 

Fframwaith Reoli Mewnol 
3. Mae'r llywodraethu allweddol strategol, rheoli risgiau a materion rheoli wedi eu nodi oddi wrth y chwe adolygiad a gwblhawyd ers y SICA blaenorol sydd wedi eu 

crynhoi isod. Nid oes materion yn codi o'r canfyddiadau hyn a fyddai'n gofyn i'r Pennaeth Arolwg Barn blynyddol fod yn gymwys. 
 Llywodraethu Strategol Allweddol, Rheoli Risg a Materion Rheoli 

Adolygiad Lefel Uchel  

Adolygiad 
ar y cyd - 
Credydwyr 

Mae rheolaeth o drefniadau credydwyr  yn gyson yn gyffredinol ledled y pedwar Heddlu, gyda rhaniadau o 
ddyletswyddau, cymeradwyaeth a threfniadau gwirio mewn lle ymhob maes gweithgaredd.   

 

• Mae pob Heddlu yn rheoli ac yn cymhwyso gwahaniaethu dyletswyddau a chymeradwyaeth ar 
gyfer talu anfonebau drwy eu systemau caffael i dalu priodol. Ond gyda gwahaniaethau a nodir 
yn y ffordd y mae'r gwaith gorchymyn prynu wedi'i gyflunio o fewn Heddlu Gogledd Cymru a 
Heddlu Dyfed Powys yn cael llifau gwaith penodol gyda chymeradwyaethau ychwanegol ar gyfer 
rhai adrannau a Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent â llifau gwaith safonol. 

•  

• Mae pob Heddlu yn defnyddio'r Cerdyn Caffael Cymreig drwy Barclaycard. Fodd bynnag, mae'r 
trefniadau ar gyfer gweinyddu'r cardiau yn gwahaniaethu rhwng Heddluoedd gyda rhai 
heddluoedd yn defnyddio porth Barclays ar-lein yn llawn i reoli a chadw copïau o anfonebau 
(Heddlu Gwent) ac eraill sy'n defnyddio'r system gyllid i gadw copïau o anfonebau (Heddlu 
Gogledd Cymru).    

•  

• Mae argymhellion wedi cael eu rhoi ar draws pob Heddlu yn ymwneud â gwallau cofnodi data y 
bydd angen i bob Heddlu fynd i'r afael â nhw.   

•  

• Nododd yr adolygiad potensial i gydweithio rhwng Heddluoedd ar set gyffredin o gyfrifon sy'n 
daladwy dangosyddion perfformiad allweddol at ddibenion meincnodi. 

•  

• Mae angen cyflwyno ffurflen newydd i gyflenwyr yn Heddlu Gogledd Cymru. •  

• Mae angen cynnal archwiliad IR35 o'r holl gyflenwyr ' gwasanaeth ' newydd ar y porth Gov.uk ar-
lein fel rhan o'r gwaith o sefydlu cyflenwr newydd a'i ddilysu yn Heddlu Dyfed Powys. 

•  

• Nodwyd taliadau dyblyg yn ystod yr archwiliad mewnol y mae angen eu cynnwys ar y rhestr •  
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Adolygiad Lefel Uchel  

taliadau dyblyg bresennol a'r camau a gymerwyd i adennill y gordaliadau yn Heddlu Gwent. 
 

Dilyniad 

Mae'r Heddlu wedi gwneud cynnydd da mewn ymdrin â'r argymhellion a godwyd. Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gweithredu 18 allan o 28 (64%) o argymhellion a 
adolygwyd. 

• Nid yw'r ddau argymhelliad na chafodd eu gweithredu bellach yn berthnasol gan fod trefniadau eraill mewn lle fel a ganlyn: 

• Treuliau a Thaliadau Ychwanegol – Nid yw'r argymhelliad i gadw dogfennau yswiriant car unigolion yn ddiogel bellach yn berthnasol gan nad yw'r 
Heddlu bellach yn cadw dogfennau yswiriant. Maent yn awr yn dibynnu ar ddatganiadau unigol ar y ffurflen hawliad traul a gefnogir gan wiriadau 
arbennig. 

• Rheoli Contractau – nid yw'r argymhelliad bellach yn berthnasol gan fod cyfarfodydd misol yn digwydd sydd tu hwnt y cyfarfodydd chwarterol a 
argymhellir.  

• Disgwylir i'r saith argymhelliad sy'n weddill gael eu gweithredu erbyn diwedd Mawrth 2020 

Rheoli 
Newid TGCh 

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru a CGI, sy'n darparu gwasanaeth rheoli data cyfunol i'r Heddlu, broses rheoli newid wedi'i dogfennu sy'n amlinellu'r trefniadau i sicrhau fod 
newidiadau i systemau a gwasanaethau TG wedi'u diffinio, wedi cael asesiad risg, wedi'u hawdurdodi, wedi'u profi, wedi'u gweithredu a'u dogfennu'n llawn.   

• Mae'r cytundeb CGI newydd gael ei ymestyn tan fis Ebrill 2022 ac mae'r Ddogfen Fframwaith Gweithredol a'r Broses Rheoli Newid wedi cael eu diweddaru.  

Rheoli Risg 
- Sicrwydd 
i'r Bwrdd 

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru fframwaith rheoli risg sylweddol ar bapur ond ar adeg yr adolygiad roedd yn cael ei ddiwygio ar ei ddull o Reoli Risg gan gyflwyno 
fframwaith newydd. Mae'r Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd newydd yn nodi'n glir beth yw trefniadau Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd 
Cymru ar gyfer rheoli risg a chael sicrwydd bod y rheolaethau yn eu lle ac yn effeithiol. Cwblhawyd ymarfer peilot yn llwyddiannus a bydd yn cael ei gyflwyno ar draws pob 
maes busnes ac adran gwasanaeth. 

• Mae'r Bwrdd Polisi wedi'i ailgyfansoddi fel y Bwrdd Sicrwydd er mwyn darparu pwynt sengl ar gyfer rheoli materion sicrwydd. Nid yw hwn wedi cael ei ymgorffori yn y 
Fframwaith newydd. 

• Nodwyd gan ei fod yn ystod y cyfnod peilot, nad yw mapiau sicrwydd wedi'u hadolygu na'u diweddaru ers iddynt gael eu paratoi, er bod y camau gweithredu wedi'u 
cwblhau. 

• Mae'r rôl Swyddog Risg a Pharhad Busnes wedi bod yn wag ers Rhagfyr 2019 ac mae'r swydd wrthi'n cael ei llenwi ar hyn o bryd. Er gwaethaf cymeradwyaeth i 
gyflwyno'r broses, nid oes unrhyw gynlluniau pendant sy'n nodi sut a phryd y bydd hyn yn cael ei wneud. 

Llywodraeth
u - 
Cyfathrebia
dau 
Corfforaeth
ol 

Cafwyd bod yna drefniadau cynhwysfawr mewn lle i sicrhau bod y strategaethau Cyfathrebu Mewnol ac Allanol ar gyfer yr Heddlu a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn 
effeithiol.  

• Bydd angen rhoi trefniadau ar waith er mwyn sicrhau y caiff Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ei chyflawni a bod Cynllun 
Cyfathrebu Corfforaethol yr Heddlu, y Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol Mewnol a'r Cynllun Cyfathrebu Mewnol yn cael eu hadolygu'n ffurfiol a'u riportio'n 
rheolaidd.    

• Nodwyd yn dilyn trafodaethau â staff y CHTh a'r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol mai'r prif ddull o fesur effeithiolrwydd cyfathrebiadau yw dadansoddi drwy gyfryngau 
cymdeithasol, ac er bod hyn yn werthfawr, cydnabyddir bod cyfyngiadau o ran y mathau o ddata a pha mor ddibynadwy yw'r offer sydd ar gael. Fodd bynnag, 
nododd yr holl staff yr ymgynghorwyd â hwy yn ystod yr adolygiad bod ymdrechion yn cael eu gwneud i ddadansoddi effeithiolrwydd cyfathrebu yn ffurfiol ac yn 
anffurfiol a'r ddau fel ffordd o asesu'r strategaethau cyfathrebu ehangach a chynyddu'r cyrhaeddiad ar ymgyrchoedd unigol. 
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Adolygiad Lefel Uchel  

Diogelwch 
Seiber TG 

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru drefniadau rhesymol yn eu lle ar gyfer seiber-ddiogelwch sy'n cynnwys fframwaith llywodraethu priodol. 
• Ar hyn o bryd nid oes unrhyw atebion canfod ymyrraeth (IDS) nac ymyrraeth atal (IPS) ar waith. 

• Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cymryd rhan yn y Rhaglen Galluogi Genedlaethol (NEP) sy'n cynnwys ffurfweddiad dyfais ddiogel yn seiliedig ar system weithredu 
Microsoft Windows 10. 

• Bydd gan Heddlu Gogledd Cymru fynediad at ystafelloedd Menter a Diogelwch Microsoft Enterprise drwy'r NEP y gellir eu defnyddio i wella seiber-ddiogelwch. 
• Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn ymuno â'r Rhaglen Fonitro Genedlaethol a fydd yn darparu datrysiad rheoli digwyddiadau a gwybodaeth am ddiogelwch amser real 

(SIEM). 
 

Llywodraethu sy'n dod i'r amlwg, Risg a Materion yn Ymwneud â Rheoli Mewnol  
4. Mae'r newidiadau a orfodir ar y sefydliad o ganlyniad i Covid-19 yn debygol o effeithio ar fframwaith llywodraethu, risg a rheolaeth fewnol y sefydliad. Mae TIAA 

wedi cynhyrchu cyfres o Nodiadau Briffio Cleientiaid yn tynnu sylw at faterion posibl sy'n codi a dull awgrymedig o gael sicrwydd o safbwynt archwilio yn ogystal â 
nifer o Rybuddion Twyll i gefnogi ein cleientiaid yn ystod y cyfnod hwn.   
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Archwiliadau wedi eu cwblhau ers yr adroddiad diwethaf i'r Pwyllgor. 
5. Mae'r tabl isod yn gosod manylion o'r archwiliadau sydd wedi eu cwblhau ers y cyfarfod blaenorol o'r Cydbwyllgor Archwilio ym mis Mawrth 2020. 

  Dyddiadau Allweddol Niferoedd Argymhellion 

Adolygiad Gwerthusiad Drafft wedi'i 
chyhoeddi 

Ymatebion a 
Dderbyniwyd  

Cyhoeddi 
drafft 

terfynol 
1 2 3 OE 

Adolygiad ar y Cyd – 
Credydwyr 

Rhesymol 
(HGC yn 

unig) 
12/12/2019 02/03/2020 11/03/2020 0 1 2 1* 

Dilyniad N/A 25/03/2020 01/04/2020 08/04/2020 N/A N/A N/A N/A 

Rheoli Newid TGCh Sylweddol 21/04/2020 07/05/2020 14/05/2020 0 0 2 0 

Rheoli Risg – Sicrwydd i'r 
Bwrdd 

Rhesymol 06/05/2020 2105/2020 28/05/2020 0 4 3 2 

Llywodraethu – 
Cyfathrebiadau 
Corfforaethol 

Rhesymol 09/06/2020 11/06/2020 16/06/2020 0 2 0 0 

Diogelwch Seiber TG Rhesymol 28/05/2020 19/06/2020 22/06/2020 0 2 0 1 

*Roedd y Gweithgynhyrchu Cyfarpar Gwreiddiol (OEM) yn bwynt cyffredinol a godwyd ar gyfer y pedwar Heddlu. 
 

Newidiadau i'r Cynllun Blynyddol 19/20 
6. Mae'r cynllun wedi'i gwblhau yn amodol ar newidiadau a gytunwyd yn flaenorol gan y Cydbwyllgor Archwilio. 
 

Newidiadau i'r Strategaeth Archwilio Fewnol 
7.  Dim newidiadau pellach ers yr adroddiad blaenorol. Mae'r holl waith a gytunwyd arno wedi'i gwblhau bellach. 
 

Twyll/Anghysondebau 
8. Nid ydym wedi clywed am dwyll neu anghysondebau yn y cyfnod ers i'r adroddiad cryno diwethaf gael ei gyhoeddi. Mae crynodeb o baratoadau diweddar ar 

ddatblygiadau y mae TIAA wedi cyhoeddi nodiadau briffio i gleientiaid mewn risg neu lywodraethu wedi eu rhoi yn Atodiad B. 

Cyswllt 
9. Cyswllt â'r Archwiliwr Allanol: Rydym yn cynnal cyfathrebiad parhaus gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac wedi mynychu eu cyfarfod Grŵp Ymarferwyr yr Heddlu 

ym mis Mehefin 2019. 
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Symud ymlaen gyda gweithredu argymhellion blaenoriaeth 1 
10. Nid ydym wedi gwneud argymhellion Blaenoriaeth 1 (h.y. materion rheoli sylfaenol y dylid gweithredu arnynt ar unwaith) ers yr adroddiad SICA Blaenorol. 

Materion Eraill 
11. Rydym wedi cyhoeddi'r nodiadau briffio a chrynodebau twyll canlynol ers y Pwyllgor Archwilio diwethaf: 

• Gwytnwch Gwrth Dwyll COVID-19; 

• Rhybuddion twyll - Sgiam Gwe-rwydo Coronafeirws 

• Holl Sectorau – Twyll Anfoneb Ffals – Cynnydd mewn bregusrwydd 

• Crynodeb o Dwyll TIAA 20202. 

Cyfrifoldeb/Ymwrthodiad 
12. Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei baratoi'n unswydd ar gyfer defnydd y rheolwyr ac ni ddylid ei ddyfynnu neu gyfeirio ato yn llawn neu yn rhannol i drydydd parti 

heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol. Mae'r materion a godir yn yr adroddiad hwn o reidrwydd yn ddatganiad manwl o'r holl wendidau sy'n bodoli neu'r holl 
welliannau y gellid eu gwneud. Ni dderbynnir cyfrifoldeb i unrhyw drydydd parti gan nad yw'r adroddiad wedi cael ei baratoi, na'i fwriadu ar gyfer unrhyw bwrpas 
arall. Nid yw TIAA yn derbyn nac yn rhoi unrhyw ddyletswydd gofal i unrhyw barti eraill a fydd yn derbyn yr adroddiad hwn ac yn benodol yn ymwadu unrhyw 
gyfrifoldeb am golled, niwed neu wariant o unrhyw natur, sy'n cael ei achosi ar ddibynnu ar ein hadroddiad. 
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Atodiad A 
 

Cynnydd yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2019/20 
 

System Chwarter 
Arfaethedig 

Dyddiau Statws Cyfredol Sylwadau 

Uned Reoli Ganolog 1 8 Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol 16 Mai 
2019 Cyflwynwyd i’r CA mis Gorffennaf 2019 

Llywodraethu – Ymgysylltiad Cymunedol  
 1 10 Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol 17 

Gorffennaf 2019. Cyflwynwyd i’r CA mis Medi 2019 

Asedau Sefydlog 1 6 Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol 29 
Gorffennaf 2019. Cyflwynwyd i’r CA mis Medi 2019 

Rheoli'r Trysorlys 3 6 Cyhoeddi adroddiad terfynol 20 Medi 2019 Cyflwynwyd i’r CA mis Tachwedd 2019 

Rheoli Ansicrwydd – Lliniaru'r Rheolaethau 3 4 Cyhoeddi adroddiad terfynol 30 Medi 2019 Cyflwynwyd i’r CA mis Tachwedd 2019 

Rheolaeth Gyllidebol 3 6 Cyhoeddi adroddiad terfynol 8 Hydref 2019 Cyflwynwyd i’r CA mis Tachwedd 2019 

Cyfriflyfr Cyffredinol 3 6 Cyhoeddi adroddiad terfynol 13 Rhagfyr 2019 Cyflwynwyd i’r CA mis Mawrth 2020 

Rheolwyr AD – Strategaeth Lesiant 1 7 Cyhoeddi adroddiad terfynol 2 Ionawr 2020 Cyflwynwyd i’r CA mis Mawrth 2020 

Rhaglen Gyfalaf 4 8 Cyhoeddi adroddiad terfynol 6 Chwefror 2020 Cyflwynwyd i’r CA mis Mawrth 2020 

Llywodraethu – Cyfathrebiadau 
Corfforaethol 

3 
4 

10 Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol 16 
Mehefin 2020 Cyflwynwyd i'r CA mis Gorffennaf 2020 

Rheoli Cytundebau (Prosiect 
Adeiladau/TGCh/Prosiect Gweithredol) 2 6 Gohiriwyd yr archwiliad – 6 diwrnod i'w 

drosglwyddo wrth gefn 

Trafodwyd gyda Rheolwyr sydd wedi gofyn i'r dyddiau 
gael eu trosglwyddo wrth gefn oherwydd y nifer o 
archwiliadau tebyg a ymgymerwyd yn y flwyddyn 
ddiwethaf. Cynllun wrth gefn a ddygwyd ymlaen i 2020/21 
ar gais y CA. Wedi eu cynnwys yng nghynllun 2020/21 

Cydweithrediadau 
2 8 Gohiriwyd yr archwiliad - 8 diwrnod i'w 

drosglwyddo wrth gefn 

Gohiriwyd hwn ar gais y Rheolwyr oherwydd archwiliad 
cydweithredol SAC. Cynllun wrth gefn a ddygwyd ymlaen i 
2020/21 ar gais y CA. Wedi eu cynnwys yng nghynllun 
2020/21 

Rheoli Newid TGCh 3 
4 

8 Cyhoeddi adroddiad terfynol 14 Mai 2020 Cyflwynwyd i'r CA mis Gorffennaf 2020 

Rheoli Risg – Sicrwydd i'r Bwrdd 4 8 Cyhoeddi adroddiad terfynol 28 Mai 2020 Cyflwynwyd i'r CA mis Gorffennaf 2020 
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System Chwarter 
Arfaethedig 

Dyddiau Statws Cyfredol Sylwadau 

Dilyniad 4 6 Cyhoeddi adroddiad terfynol 8 Ebrill 2020 Cyflwynwyd i'r CA mis Gorffennaf 2020 

Diogelwch Seiber 4 8 Cyhoeddi adroddiad terfynol 20 Mehefin 2020  

Wrth gefn I'W 
GADARNHAU 13 5 diwrnod – Presgripsiynu Mynediad Cyflym  

14 diwrnod pellach i'w hychwanegu o archwiliadau a 
ohiriwyd ar gais y cleient. Mae'r balans presennol 
felly'n 22 diwrnod. 

Cydlynu â Swyddfa Archwilio Cymru 1-4 2   

Cynllunio Blynyddol 1 4 Cyhoeddi'r Cynllun Cydweithredol Terfynol  

Adroddiad Blynyddol 4 4 Cyhoeddi adroddiad terfynol 20 Mehefin 2020 Cyflwynwyd i'r CA mis Gorffennaf 2020 

Rheoli, Cynllunio'r Cydbwyllgor Archwilio o 
ran Adrodd/Cefnogi 

1-4 22 
  

Archwiliadau ar y cyd  

Rheoli Stadau – Cyflawni 
Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru 

2 6 Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 16 Ionawr 
2020 Cyflwynwyd i CA mis Mawrth 2020 

Dyledwyr 
Heddlu Arweiniol – Dyfed Powys 3 5 Cyhoeddwyd adroddiad terfynol i'r Heddlu 

Arweiniol ar 18 Rhagfyr 2019 Cyflwynwyd i CA mis Mawrth 2020 

Cyflogres 
Heddlu Arweiniol – De Cymru 3 6 Cyhoeddwyd adroddiad terfynol i'r Heddlu 

Arweiniol ar 28 Ionawr 2020 Cyflwynwyd i CA mis Mawrth 2020 

Adolygiad ar y cyd – Hafan Ar-lein Unigol 
Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru 3 5 Cyhoeddi adroddiad terfynol 13 Chwefror 

2020 Cyflwynwyd i CA mis Mawrth 2020 

Credydwyr 
Heddlu Arweiniol – Heddlu Gwent 3 6 Cyhoeddwyd adroddiad terfynol i'r Heddlu 

Arweiniol ar 11 Mawrth 2020 Cyflwynwyd i'r CA mis Gorffennaf 2020 

 

 
  ALLWEDD: 

 = I'w ddechrau 

 = Gwaith safle wedi dechrau 

 = Cyhoeddi adroddiad drafft 

 = Cyhoeddi adroddiad terfynol 
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Atodiad B 

Trafod ar Ddatblygiadau mewn Llywodraethu, Risg a Rheoli  
Crynodeb o Nodiadau Briffio Cleientiaid Diweddar (CBN) 
Mae TIAA yn cyhoeddi nodiadau briffio rheolaidd i grynhoi datblygiadau newydd ym maes Llywodraethu, Risg, Atal Twyll a allai gael effaith ar ein cleientiaid. Rhennir y 
rhain gyda chleientiaid ac maent ar gael drwy ein Porth Cleientiaid Ar-lein. Ceir rhestr gryno isod o'r CBN hynny a gyhoeddwyd ers y Cydbwyllgor Archwilio diwethaf a all 
fod yn berthnasol i Heddlu Gogledd Cymru. Gellir cael unrhyw gopïau o CBN ar gais oddi wrth eich tîm TIAA. 

Dyddiad 
Cyhoeddi Cyf CBN Pwnc Statws Sylwadau TIAA 

27 Mawrth 
2020  CBN – 20002 PAWB -- Gwytnwch Gwrth Dwyll COVID-19 

 

Dim angen gweithredu – Er Gwybodaeth 
Cynghorir Cydbwyllgorau Archwilio a Chyrff/Byrddau 
Llywodraethu i gael sicrwydd ar wytnwch Gwasanaeth 
Gwrth Dwyll y TIAA.  
I drafod y ddarpariaeth gwasanaeth a'n mesurau gwytnwch, 
cysyllter â : 
David Foley – Rheolwr Gyfarwyddwr Rhanbarthol – 
07786856973 
neu 
Melanie Alflatt – Cyfarwyddwr Twyll a Diogelwch – 
07899981415 

Chwefror 
2020 

Rhybudd Twyll Sgiam Gwe-rwydo Coronafeirws 

 

Angen Gweithredu 
Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i staff am 
dwyll a throsedd economaidd, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag 
ef. Os ydych chi neu eich sefydliad wedi dioddef yn sgil 
twyll, dylech roi gwybod i Action Fraud trwy ffonio 0300 123 
2040, neu ymweld â gwefan Action Fraud. Yn ogystal, 
dylech hysbysu eich cyswllt gwrth dwyll arferol.  

Mawrth 2020  Rhybudd Twyll Twyll Anfoneb Ffals – Cynnydd mewn 
bregusrwydd 

 

Angen Gweithredu 
Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i staff am 
dwyll a throseddau economaidd a all ddigwydd yn ystod 
argyfwng COVID-19, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. Os 
ydych chi neu eich sefydliad wedi dioddef yn sgil twyll, 
dylech roi gwybod i'ch Arbenigwr Action Fraud Lleol 
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Internal Audit  

TERFYNOL 

Gorffennaf 2020 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd 
Cymru 

 Adroddiad Crynodeb Sicrwydd Rheolaeth Mewnol 
(SICA)   

  

 

Tudalen 47 o 161



Adolygiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA) 

Cyflwyniad 

1. Mae'r adroddiad rheolaeth sicrwydd cryno hwn yn cynnig diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio (JAC) ar faterion yn ymwneud a Llywodraethu, Risg a Rheolaeth Fewnol ac ar 
gynnydd ein gwaith ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru fel ar 3 Gorffennaf 2020.  Fodd bynnag, ers dechrau 
pandemig CoVID-19, mae'r gwasanaeth hwn wedi gostwng yn sylweddol. 

Llywodraethu sy'n dod i'r amlwg, Risg a Materion yn Ymwneud â Rheoli Mewnol  

2. COVID 19 yw'r digwyddiad 'Black Swan ' mwyaf i gael effaith strategol a gweithredol ar y trefniadau Llywodraethu, Risg a Rheolaeth fewnol cyfoes. Bydd nifer o gyfnodau mewn 
perthynas â symud drwy'r pandemig ac mae gan bob cam oblygiadau gwahanol ar gyfer y trefniadau Llywodraethu, Risg a Rheolaeth Fewnol. Yn seiliedig ar y wybodaeth a 
gasglwyd o'n gwaith yn nifer y cleientiaid, ceir crynodeb o rai o'r effeithiau strategol posibl ar gyfer 2020/21 isod. Un ystyriaeth allweddol yw ei bod yn annhebygol y bydd 
amserlen fanwl pan fydd y sefydliad yn symud o un cyfnod i'r nesaf a hefyd ceir amser canlyniadol wrth i'r sefydliad addasu a mabwysiadu ffyrdd newydd o weithredu. Mae'r 
blwch yn y tabl isod yn dynodi'r camau bras a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod a gwmpesir gan y SICA. 

Effaith ar COVID 19 ar ffocws strategol yn ystod ymyrraeth busnes  

 
3. Mae amrywiaeth o faterion gweithredol yn codi o bandemig y COVID 19 sy'n effeithio ar y trefniadau Llywodraethu, y Risg a'r Rheolaeth Fewnol ac enghreifftiau o'r fath wedi'u 

crynhoi yn Atodiad A.   Yn ystod cyfnod COVID 19 Byddai'n ddoeth i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru gymharu'r polisïau, 
y gweithdrefnau a'r prosesau rheolaeth fewnol mewn gwirionedd yn ystod y pandemig yn erbyn y polisïau, gweithdrefnau a phrosesau rheolaeth fewnol yn weithredol cyn i'r 
pandemig ddechrau. Dylai'r materion a nodwyd gael eu hasesu o ran risg er mwyn codi ymwybyddiaeth o ble mae'r gwendidau posibl a allai fodoli fel bod modd gwneud 
penderfyniad gwybodus ynghylch derbyn risgiau o'r fath. 
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Fframwaith Reoli Mewnol 

 Archwiliadau a gwblhawyd ers adroddiad diwethaf SICA i'r Cydbwyllgor Archwilio 

4. Nid oes unrhyw archwiliadau 2020/21 wedi'u cwblhau ers cyfarfod diwethaf y Cydbwyllgor Archwilio.  Adroddwyd ar wahân ar gwblhau gwaith 2019/20. 

Symud ymlaen gyda gweithredu argymhellion blaenoriaeth 1 a 2 

5. Nid ydym wedi gwneud argymhellion Blaenoriaeth 1 (h.y. materion rheoli sylfaenol y dylid gweithredu arnynt ar unwaith) ers yr adroddiad SICA Blaenorol. Mae'r tabl isod yn 
crynhoi i ba raddau y cafwyd cadarnhad bod camau rheoli wedi'u cymryd bod y cysylltiad risg a nodwyd wedi'i liniaru'n effeithiol. Ceir mwy o wybodaeth yn Atodiad D. 
 

Lleihau amlygiad i risg a nodwyd gan adolygiadau archwilio mewnol 

Adolygiad Dyddiad: 
Blaenoriaeth 

1: 

N/A     

 Dangosyddion achosion gwraidd 

6. Nid oes unrhyw waith archwilio wedi'i gwblhau eto ar gyfer Chwarter 1 felly ni ellir darparu dadansoddiad ar gyfer y chwarter hwn. Mae'r data isod yn dangos yr hyn y 
byddwn yn adrodd arno er gwybodaeth yn unig ar hyn o bryd. 

Datblygwyd y dangosyddion gwraidd achos (RCI) gan TIAA i roi cyfeiriad treigl strategol ar gyfer asesiad llywodraethu teithio, risg a rheolaeth ar gyfer Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd Gogledd Cymru a phrif gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru. Caiff pob argymhelliad a wneir ei ddadansoddi i sefydlu achos sylfaenol y mater sy'n arwain at yr argymhelliad 
(RCI). Mae angen ystyried y dadansoddiad dros gyfnod parhaus, yn hytrach nag ar sail unigol bob chwarter. Mae canrannau, yn hytrach na nifer wirioneddol yr 
adolygiadau/argymhellion a wneir yn caniatáu nodi'r cyfeiriad teithio yn fwy effeithiol. Mae saeth tuag i lawr yn arwydd o leihad cadarnhaol mewn risg mewn perthynas â'r RCI 
penodol.  Nid oes unrhyw waith archwilio wedi'i gwblhau eto ar gyfer Chwarter 1 felly ni ellir darparu dadansoddiad ar gyfer y chwarter hwn. 

 DAG - Cyfeiriad Asesiad Teithio 

Dangosyddion Achosion 
Gwraidd 

Chwarter 1 
(2020/21) 

Chwarter 2 
(2020/21) 

Chwarter 3 
(2020/21) 

Chwarter 4 
(2020/21) 

Cyfeiriad Teithio yn 
y Tymor Canolig 

Arsylwad Archwuliad 

Cyfarwyddwyd       

Fframwaith Llywodraethu N/A      

Lliniaru Risg  -      

Cydsyniad Rheolaeth -      

Cyflwyno -      

Monitro Perfformiad -      

Cyfyngiadau Ariannol -      
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Dangosyddion Achosion 
Gwraidd 

Chwarter 1 
(2020/21) 

Chwarter 2 
(2020/21) 

Chwarter 3 
(2020/21) 

Chwarter 4 
(2020/21) 

Cyfeiriad Teithio yn 
y Tymor Canolig 

Arsylwad Archwuliad 

Gwytnwch -      

Cynnydd yn erbyn Cynllun Blynyddol 2020/21 

7. COVID-19: Cynnydd yn erbyn gwaith wedi'i gynllunio ar gyfer y chwarter sydd wedi'i effeithio gan COVID. Yng nghanol mis Mawrth, pan oedd maint ac effaith bosibl COVID 19 yn 
dod yn amlwg, cytunwyd â Heddlu Gogledd Cymru y byddai'r gwasanaeth archwilio mewnol yn cael ei ddarparu o bell a thrwy hynny leihau'r angen i gael mynediad corfforol i 
swyddfeydd/safleoedd Heddlu Gogledd Cymru ac i gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Cytunasom ar gwblhau o bell y gwaith ar ddiwedd y flwyddyn 2019/20 fel blaenoriaeth 
ac rydym bellach yn amserlennu'r gwaith ar gyfer 2020/21 a fydd hefyd yn cael ei wneud o bell tan ddiwedd y cyfyngiadau symud. Byddwn yn sicrhau bod trafodaethau ar y 
gweill gydag Uwch Reolwyr i sicrhau ein bod yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni'r gwaith yn y Cynllun Archwilio Mewnol.   

Cynhaliwyd cyfarfod rhwng y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, y Pennaeth Cyllid a'r Swyddog Cyllidebau ar 3 Gorffennaf 2020 i drafod cynnwys a darpariaeth y cynllun gan 
gydnabod effaith Covid-19.  Mae papur ar wahân i'w gyflwyno gan y rheolwyr ar gynllun diwygiedig ac amserlen i'r cyfarfod nesaf. 

8. Mae ein cynnydd yn erbyn y Cynllun Blynyddol ar gyfer 2020/21 wedi ei osod yn Atodiad C. 

Newidiadau i Gynllun Blynyddol 2020/21 

9. Byddwn yn parhau i adolygu'r Cynllun Blynyddol a, lle y bo'n briodol, yn tynnu sylw at feysydd lle argymhellir gwaith archwilio mewnol er mwyn gallu darparu pennaeth Barn 
Archwilio ddiamod ar gyfer 2020/21. 

Twyll/Anghysondebau 

10. Nid ydym wedi clywed am dwyll neu anghysondebau yn y cyfnod ers i'r adroddiad cryno diwethaf gael ei gyhoeddi. 

Materion Eraill 

11. Rydym wedi cyhoeddi nodiadau briffio a thwyll ac anghysondebau ers y Pwyllgor Archwilio diwethaf, i'w gweld yn Atodiad E: Mae'r camau a gymerwyd gan Gomisiynydd Heddlu 
a Throsedd Gogledd Cymru a phrif gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru wedi'u crynhoi isod: 

Camau a gymerwyd gan Gomisiynydd yr heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a'r prif gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru mewn ymateb i rybuddion a gyhoeddwyd gan TIAA 

Nodiadau Briffio 

Cynghorion ar gyfer cyfarfodydd rhithwir a chynadledda fideo yn ystod 
pandemig COVID-19 
 

Bygythiadau Seibr yn ystod cyfnod COVID-19 

Canllaw ar gyfer Pwyllgorau Archwilio ar Adrodd a Rheoli Ariannol yn 
ystod Covid-19 

 

Rhybudd Twyll 

Twyll Anfoneb Ffals - Cynnydd mewn bregusrwydd 

Rhybudd Twyll 

Twyll Mandad Banc - Cynnydd mewn Bregusrwydd 
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Rhybudd Twyll 

Twyll Mandad Cyflogres - Cynnydd mewn Bregusrwydd 

Sgamiau COVID-19 

Sgiam Phishing Office 365 

Rhybudd Twyll 

Sgiam Brocer Yswiriant 

 

13. Cyhoeddwyd Cylchlythyr Cadeiryddion y Pwyllgorau Archwilio a oedd yn rhoi arweiniad ar faterion COVID 19 all fod yn berthnasol i Bwyllgorau Archwilio. 

Cyfrifoldeb/Ymwrthodiad 

14. Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei baratoi'n unswydd ar gyfer defnydd y rheolwyr ac ni ddylid ei ddyfynnu neu gyfeirio ato yn llawn neu yn rhannol i drydydd parti heb ganiatâd 
ysgrifenedig blaenorol. Mae'r materion a godir yn yr adroddiad hwn o reidrwydd yn ddatganiad manwl o'r holl wendidau sy'n bodoli neu'r holl welliannau y gellid eu gwneud.   Ni 
dderbynnir cyfrifoldeb i unrhyw drydydd parti gan nad yw'r adroddiad wedi cael ei baratoi, na'i fwriadu ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Nid yw TIAA yn derbyn nac rhoi unrhyw 
ddyletswydd gofal i unrhyw barti eraill a fydd yn derbyn yr adroddiad hwn ac yn benodol yn ymwadu unrhyw gyfrifoldeb am golled, niwed neu wariant o unrhyw natur, sy'n cael 
ei achosi ar ddibynnu ar ein hadroddiad.  

----- 
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Atodiad A 

Covid 19 – Ystyriaethau Llywodraethu, Risg a Rheoli  yn ystod cam ' cyfyngiadau symud ' 

Maes Sicrwydd posibl gan Archwilio Mewnol. 

Llywodraethu: Mae cyflymder yr angen i ymateb i COVID 19 wedi effeithio'n sylweddol ar y seilwaith 
llywodraethu strategol:  

• Penderfyniadau brys a wneir am resymau gweithredol brys a fyddai fel arfer wedi mynd drwy 
adolygiad a chymeradwyaeth y Bwrdd 

• Ymestyn contractau caffael 
• Amharu ar wybodaeth reoli a dderbynnir gan y Bwrdd 
• Angen gweithredol am ollyngiad rheoli i'r cynllun dirprwyo a'r rheoliadau ariannol 
• Symud i weithio o bell am resymau gweithredol adweithiol, yn hytrach nag fel rhan o 

strategaeth a gynlluniwyd ymlaen llaw 

COVID-19 Rheolaeth Ariannol: Adolygiad o lywodraethu 
ariannol a gwneud penderfyniadau yn dilyn ymyrraeth 
busnes a achoswyd gan Covid-19, gan gynnwys asesu'r 
atebolrwydd am wariant ychwanegol ar weithgarwch sy'n 
gysylltiedig â Covid-19. 

Rheoli Risg: Dyma'r marcwyr sy'n gwahaniaethu rhwng pandemig COVID 19 o'r rhan fwyaf o 
gynlluniau cydnerthu/adfer busnes: 

• Nid oedd cyflymder amharu'n fawr ar fusnes fel arfer yn caniatáu paratoi ar y lefel arferol 
• Rhyngwladol yn ogystal â'r DU gyfan, nid lleol 
• Lefel ymyrraeth y Llywodraeth 
• Hyd a difrifoldeb 
• Symud at drefniadau gweithio o bell yn y tymor canolig gan staff a chyflenwyr 
• Effaith ganlyniadol ar yr holl risgiau strategol blaenorol 

Trefniadau ailddechrau 'Busnes fel Arfer': Asesiad 
lliniaru risg wedi'i dargedu ar ôl y digwyddiad i nodi 
unrhyw fylchau anfwriadol yn y fframwaith rheoli risg 

Rheoli Mewnol: Mae COVID 19 wedi amlygu sawl peth negyddol a chadarnhaol. Yr agweddau 
cadarnhaol yw cyflwyno busnes digidol yn hwylus. Cydnabyddir bod nifer o ofynion o ran y 
Llywodraeth a/neu ganllawiau rheoleiddio wedi'u cyhoeddi ar fyr rybudd ac roedd llawer o'r rhain heb 
yr ymgynghori arferol ac yn debyg. Mae'r canlynol angen eu cynnwys hefyd, er ar sail negyddol: 

• Cyflenwyr a chontractwyr yn methu â darparu gwasanaethau o dan gontract 
• Mwy o ddigideiddio a gyflwynwyd ar fyr rybudd yn cynyddu risgiau llywodraethu gwybodaeth 
• Cyfaddawd dros dro o wahanu dyletswyddau yn effeithiol oherwydd absenoldebau staff a/neu 

weithio o bell ac ati. 
• Twyllwyr sy'n ceisio manteisio ar amhariad COVID 
• Gohirio a/neu ail-flaenoriaethu gwasanaethau: 

Fframwaith Rheoli Toriadau i Fusnes COVID-19: 
Adolygu'r amgylchedd rheoli mewn perthynas â dylunio 
polisi a phroses neu ailgynllunio dros dro, gan ystyried y 
risg uwch o dwyll a newidiadau i ffyrdd o weithio. 

Atebolrwydd am arian COVID-19 ychwanegol: 
Ailedrych ar y fframwaith rheoli ar gyfer pryd y mae 
taliadau argyfwng yn symud i wasanaethau tymor hwy – 
yn enwedig lle mae symiau mawr yn cael eu buddsoddi. 
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• Newid sydyn ac arwyddocaol mewn patrymau galw am wasanaethau 
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Atodiad B 
 

 

Crynodebau gweithredol a chynlluniau gweithredu rheoli 

Mae'r Crynodebau Gweithredol a'r Cynlluniau Gweithredu Rheolaeth canlynol wedi'u cynnwys yn yr Atodiad hwn. Mae copïau llawn o'r adroddiadau ar gael i'r cyd-bwyllgor archwilio ar 
gais. Lle bo adolygiad yn cynnwys asesiad sicrwydd ' cyfyngedig ' neu ' na ', mae'r adroddiad llawn wedi'i gyflwyno i'r cyd-bwyllgor archwilio ac felly nid yw wedi'i gynnwys yn yr Atodiad 
hwn. 

Adolygiad Gwerthusiad 

Nid oes 2020/21 o archwiliadau wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn hyd yma.  
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Atodiad C 
 

Cynnydd yn erbyn y Cynllun Blynyddol  
 

System Chwarter 
Arfaethedig Statws Cyfredol Sylwadau 

Cydweithio - Cymru Gyfan 

Rheoli Risg - Lliniaru'r Rheolaethau 2 Wedi'i gyn llunio ar gyfer 6 Gorffennaf 2020 

Pedwar heddlu yn cytuno ar y risgiau i'r adolygiad – yn 
aros am gadarnhad. 
 
 

Fetio contractwyr  2 Wedi'i gynllunio ar gyfer 13 Gorffennaf 2020 Drafft cyntaf APM  

Adolygiad Prosiect ar y cyd - Office 365 (fel rhan 
o'r Rhaglen Alluogi Genedlaethol) 2 Cynlluniwyd ar gyfer 17 Awst 2020 Cyhoeddwyd Drafft cyntaf APM – dyddiad i'w adolygu 

yng ngoleuni Covid 

Rheolaeth Gyllidol Ar y Cyd  3 Wedi'i gyn llunio ar gyfer 6 Tachwedd 2020 Cyhoeddwyd RhPB  

Caffael  3 Wedi'i gyn llunio ar gyfer 23 Tachwedd 2020 Drafft cyntaf APM  

Cynllunio Adnoddau Strategol 3 Wedi'i gynllunio ar gyfer 5 Hydref 2020 Cyfarfod wedi'i ohirio oherwydd Covid 19 

Adolygiad Prosiect ar y Cyd - Camau Cynnar 
Gyda'n Gilydd (Profiadau Niweidiol yn Ystod 
Plentyndod, prosiect ACE) 

2 
4 

Cynlluniwyd ar gyfer 11 Ionawr 2021 
Drafft cyntaf APM wedi'i gyhoeddi.  Wedi'i aildrefnu i 
Ch4 er mwyn adlewyrchu'r golled ariannol o 1 Ebrill 2020 
ac o ganlyniad i newidiadau yn y trefniadau. 

Cysylltu ag Archwiliad Cymru 1-4   

Gogledd Cymru'n Unig 

Llywodraeth - Gweithio ar y cyd 1   

Gwrth Dwyll - Caffael Atal Dwyll 1   

Datblygu Sefydliadol 1   

Pensiynau 2   

Treuliau a thaliadau ychwanegol 2   

Adolygiad Seilwaith 2   
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System Chwarter 
Arfaethedig Statws Cyfredol Sylwadau 

Sicrwydd Data 2   

Rheoli Contractau  2   

Rhanbarth y Dwyrain - Uned Reoli 2   

Eiddo y Codir Tâl Amdano 2   

Rheoli'r Trysorlys  3   

Cyfriflyfr Cyffredinol 3   

Cyflogres 3   

Credydwyr 3   

Rheoli Newid TGCh 4   

Dull cydweithiol  1-4   

Dilyniad 4   

Wrth gefn 1-4   

Cynllunio Blynyddol 1   

Adroddiad Blynyddol 4   

Rheolwyr 1-4   

ALLWEDD: 
 

 I'w ddechrau   Gwaith safle wedi dechrau   Cyhoeddi adroddiad 
drafft 

  Cyhoeddi adroddiad 
terfynol 
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Atodiad D. 
 

 
 

Argymhellion Blaenoriaeth 1 - Diweddariad Cynnydd   
 

Argymhelliad Blaenoriaeth Rheolwyr 

Sylwadau 

Gweithrediad 

Amserlen 

Swyddog Cyfrifol 

 

Camau gweithredu hyd yma (ac unrhyw risg sy'n bodoli) Lliniaru Risg 

Nid oes argymhellion Blaenoriaethau 1 

 

ALLWEDD: 

Graddau Blaenoriaeth 1 

1 AR FRYS Mater rheoli sylfaenol y dylid cymryd camau yn ei erbyn ar 
unwaith.  

 

Lliniaru Risg 

 WEDI'I 
GLIRIO 

Mae gwaith archwilio mewnol yn cadarnhau 
bod camau a gymerwyd yn ymdrin â'r 
amlygiad i risg. 

  I'W GWBLHAU 
AR AMSER 

Mater rheoli y dylid cymryd camau yn ei erbyn 
ar unwaith. 

 
 AGORED Dyddiad Targed heb ei gyrraedd ac mae'r 

risg yn dal i fodoli 
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Atodia E 
Sesiynau briffio ar ddatblygiadau mewn Llywodraethu, Risg a Rheoli  

TIAA yn cyhoeddi nodiadau briffio rheolaidd i grynhoi datblygiadau newydd ym maes Llywodraethu, Risg, Gwrth-Dwyll a allai gael effaith ar ein cleientiaid.   Mae'r rhain yn cael eu rhannu gyda chleientiaid ac 
ar gael drwy ein Porth Cleientiaid Ar-lein. Ceir rhestr gryno isod o'r CBN a'r Rhybuddion Twyll hynny a gyhoeddwyd dros y tri mis diwethaf a all fod yn berthnasol i Heddlu Gogledd Cymru isod. Gellir cael 
unrhyw gopïau o CBNs ar gais oddi wrth eich tîm TIAA. 

Crynodeb o Nodiadau Briffio Cleientiaid Diweddar (CBN) 

Cyf CBN Pwnc Statws Sylwadau TIAA 

CBN - 20004 

Cynghorion ar gyfer cyfarfodydd rhithwir a 
chynadledda fideo yn ystod pandemig 
COVID-19 
  

Dim angen gweithredu 

Mae'r nodyn briffio hwn o ran gwybodaeth yn unig.                                       

CBN - 20006 Bygythiadau Seibr yn ystod cyfnod COVID-19 

 Angen Gweithredu 

Cynghorir Pwyllgorau a Byrddau Archwilio/Cyrff Llywodraethu i geisio sicrwydd gan dimau 
digidol/TG bod rhaglen gynhwysfawr o fesurau diogelu ar waith i ddiogelu technoleg, ac i 
godi ymwybyddiaeth defnyddwyr. 

CBN - 20009 
Canllaw ar gyfer Pwyllgorau Archwilio ar 
Adrodd a Rheoli Ariannol yn ystod Covid-19 

 

Angen gweithredu Dim brys 

Cynghorir Pwyllgorau Archwilio i ystyried y canllawiau yng nghyd-destun adroddiadau 
ariannol cyfredol a thymor byrrach. Efallai y byddant hefyd am adolygu'r sicrwydd sydd ei 
angen arnynt o ran sut y mae Covid-19 wedi effeithio ar yr amgylchedd rheoli, rheoleidd-
dra ariannol a'r potensial ar gyfer twyll 

Crynodeb o Rybuddion Twyll diweddar 

Cyf Pwnc Statws Sylwadau TIAA 

Ebrill 2020 
Twyll Mandad Banc - Cynnydd mewn 
Bregusrwydd 

 
Angen Gweithredu  

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i staff am dwyll a throseddau 
economaidd a all ddigwydd yn ystod argyfwng COVID-19, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. 
Os ydych chi neu eich sefydliad wedi dioddef yn sgil twyll, dylech roi gwybod i'ch 
Arbenigwr Action Fraud Lleol neu'r GIG ar 0800 028 306 
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Cyf Pwnc Statws Sylwadau TIAA 

Ebrill 2020 
Twyll Anfoneb Ffals - Cynnydd mewn 
bregusrwydd 

 

Angen Gweithredu 

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i staff am dwyll a throseddau 
economaidd a all ddigwydd yn ystod argyfwng COVID-19, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. 
Os ydych chi neu eich sefydliad wedi dioddef yn sgil twyll, dylech roi gwybod i'ch 
Arbenigwr Action Fraud Lleol neu'r GIG ar 0800 028 306 

Ebrill 2020 
Twyll Mandad Cyflogres - Cynnydd mewn 
Bregusrwydd 

 Angen Gweithredu  

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i staff am dwyll a throseddau 
economaidd a all ddigwydd yn ystod argyfwng COVID-19, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. 
Os ydych chi neu eich sefydliad wedi dioddef yn sgil twyll, dylech roi gwybod i'ch 
Arbenigwr Action Fraud Lleol neu'r GIG ar 0800 028 306 

MAI 2020 Sgamiau COVID-19 

 

Angen Gweithredu  

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i staff am dwyll a throseddau 
economaidd a all ddigwydd yn ystod argyfwng COVID-19, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. 
Os ydych wedi dioddef twyll, riportiwch hyn i Action Fraud: www.actionfraud.police.uk 
neu ffoniwch 0300 123 2040. Hefyd cysylltwch gyda'ch banc os ydych wedi colli arain. 
Mae Action Fraud hefyd yn rhoi cyngor ar sut i fod yn ddiogel ar-lein: 
Https://www.actionfraud.police.uk/shoponlinesafely Mae'r NCSC yn rhoi cyngor ar sut i 
ddiogelu eich dyfeisidau rhag y bygythiadau diweddaraf: https://www.ncsc.gov.uk/ 
guidance/securing-your-devices 

MAI 2020 Sgiam Phishing Office 365 

 

Angen Gweithredu  

Cynghorir sefydliadau i adolygu haenau diogelwch presennol yn eu lle ar gyfer 
gwasanaethau TG megis e-bost a hidlo ar y we. Dylent hefyd godi ymwybyddiaeth o'r 
perygl hwn gydag addysg a hyfforddiant staff. I gael rhagor o gyngor, gweler Canllaw 
busnesau bach NCSC https://www.ncsc.gov.uk/collection/busnesau bach-canllaw. 

Mehefin 2020 Sgiam Brocer Yswiriant 

 

Angen Gweithredu 

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i staff am dwyll a throseddau 
economaidd a all ddigwydd yn ystod argyfwng COVID-19, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. 
Mae gan yr IFB wasanaeth Celine cyfrinachol ar gyfer adrodd yn benodol am sgamiau 
yswiriant. Ymwelwch â www.insurancefraudbureau.org or call 0800 422 0421. Os ydych 
wedi dioddef twyll, riportiwch hyn i Action Fraud: www.actionfraud.police.uk neu 
ffoniwch 0300 123 2040. 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 30 Gorffennaf 2020 

Teitl: Adroddiad Rheoli Risg 
 

Awdur: Neil T. Ackers, Arweinydd Risg a Pharhad Busnes 
 

Diben yr adroddiad: Rhoi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio am reoli risgiau o fewn yr Heddlu 
 

Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 
(ticiwch un) 

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
 Sicrwydd 
� Gwybodaeth 

 
Crynodeb/Pwyntiau Allweddol: 
 

• Penodi Arweinydd Risg a Pharhad Busnes newydd 
• Creu Cofrestr Risgiau COVID 19 
• Manylion y Risgiau a gofnodwyd ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu a 

Chofrestrfeydd Risgiau COVID 19 sydd wedi'u hagor, wedi'u cau neu 
Newidiadau Lefel Risg Presennol yn y cyfnod adrodd  

• Sefyllfa ddiweddaraf ar Fapio Sicrwydd   
• Hyfforddiant  

 
Argymhellion: Dim 

 
Effaith Cofrestr Risgiau: Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig ar gofnodion a gofnodwyd ar Gofrestr 

Risgiau'r Heddlu a Chofrestr Risgiau COVID 19  
 

Goblygiadau Sicrwydd: Mae'r adroddiad hwn yn uniongyrchol berthnasol i ddatblygu sicrwydd yn 
Heddlu Gogledd Cymru 
 

Effaith Cydraddoldeb: Dim 
 

Gwybodaeth wedi'i Heithrio o 
Ddadleniad: 

Adroddiad sesiwn gaeedig ar wahân wedi'i chyflwyno 
 

 

Tudalen 60 o 161



 

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO  
 

ADRODDIAD RHEOLI RISGIAU – 30 GORFFENNAF 2020  
 

ADRODDIAD COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD A PHRIF GWNSTABL GOGLEDD CYMRU  
 

1. CYFLWYNIAD  
 
Diben yr adroddiad hwn yw cynnig diweddariad ar broses Rheoli Risgiau sefydliadol gan roi 
trosolwg o statws risgiau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru. Mae'n 
seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwyd ac a gofnodwyd erbyn 30 Mehefin 2020 ar Gofrestr 
Risgiau'r Heddlu fersiwn 5.111 a Chofrestr Risgiau COVID19 0.13. 
 
Mae Risgiau Prosiectau yn cael eu rheoli ar wahân o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolios. Fodd 
bynnag mae'r rhai hynny sydd angen sylw'r Heddlu yn cael eu rhoi ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu 
drwy broses a gytunir.     
 

2. PENODIAD NEWYDD 
 
Penodwyd Neil T. Ackers i rôl Arweinydd Risg a Pharhad Busnes ar 6 Ebrill 2020 ac mae'n 
cymryd lle Kathryn Jones.  
 

3. CRYNODEB RISGIAU 
 
Ers y Cydbwyllgor Archwilio (CA) diwethaf, rydym wedi datblygu ein hymdriniaeth er mwyn 
sicrhau fod gennym fframwaith effeithiol ar gyfer rheoli risgiau Covid-19. Yn unol â 
Heddluoedd eraill, mae Cofrestr Risgiau COVID19 wedi cael ei chreu i gofnodi a monitro holl 
Risgiau perthnasol i COVID19. Gyda llwyfan yn awr mewn lle, bydd y ffocws yn awr yn symud 
at ddatblygu rhestr o risgiau Covid-19 gydag uwch dimau o fewn y sefydliad.  Mae'r Gofrestr 
hon yn cael ei chynnal ochr yn ochr â Chofrestr Risgiau'r Heddlu.  

Mae'r Gofrestr Risgiau COVID19 wedi cael ei chynnwys yn yr adroddiad hwn er mwyn tynnu 
sylw at ei bodolaeth. Ond yn Adroddiadau'r Cydbwyllgor Archwilio yn y dyfodol, bydd y Risgiau 
COVID19 yn cael eu hadrodd trwy eithriad. Gofelir am Risgiau COVID yn y dyfodol gan y Risg 
Pandemig cyffredinol ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu. 
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Tabl 1: - Risgiau a gofnodwyd yn wreiddiol ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu a drosglwyddwyd i Gofrestr 
Risgiau COVID19. Mae 5 Risg COVID19 Weithredol ar hyn o bryd 
 

Rhif 
Cyfeirnod 
Unigryw 
Cofrestr 
Risgiau'r 
Heddlu  

Teitl y Risg Rhif Cyfeirnod 
Unigryw Newydd 

ar Gofrestr 
Risgiau COVID19 

48 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG CV01/20 
52 

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
CV04/20 

56 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG CV02/20 
61 

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
CV06/20 

62 
GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 

CV05/20 

 
Tabl 2: - Trosglwyddwyd y risg a gofnodwyd yn wreiddiol ar Gofrestr Risgiau COVID i Gofrestr 
Risgiau'r Heddlu   
 

Rhif Cyfeirnod Unigryw 
ar Gofrestr Risgiau 
COVID19 

Teitl y Risg Rhif Cyfeirnod 
Unigryw Cofrestr 
Risgiau'r Heddlu 

CV03/20 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 60 
 
 
Tabl 3: - Risgiau HGC ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu 7 Chwefror – 30 Mehefin 2020  

 
 Cyfanswm 

Blaenorol   
Risgiau a 
gaewyd 
yn y 
cyfnod 
hwn 

Risgiau 
Newydd 
yn y 
cyfnod 
hwn 

Risgiau a 
drosglwyddwyd 
i Gofrestr 
COVID19 

Risgiau a 
drosglwyddwyd 
o Gofrestr 
COVID19 i 
Gofrestr 
Risgiau'r Heddlu 

Cyfanswm 
Risgiau Cyfredol 
HGC  

Difrifol 2 0 1 1 0 2 
Uchel 10 4 14 5 1 16 
Canolig 0 0 0 0 0 0 
Isel 0 0 0 0 0 0 
Dibwys 0 0 0 0 0 0 
*Heb ei 
ddiffinio 

0 0 2 0 0 2 

Cyfanswm 12 4 17 6 1 20 
*Heb eu diffinio yw risgiau sy'n disgwyl cwblhad y Templed Risgiau gan yr Arweinydd/Perchennog 
Risgiau  
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Tabl 4: - Risgiau SCHTh 7 Chwefror – 30 Mehefin 2020 
 

 Cyfanswm 
blaenorol   

Wedi ei gau 
yn y cyfnod 
hwn 

Newydd yn y 
cyfnod hwn 

Lefel Risg 
wedi newid 

Cyfanswm 
Risgiau 
Cyfredol HGC  

Difrifol 1 0 0 0 1 
Uchel 0 0 0 0 0 
Canolig 0 0 0 0 0 
Isel 0 0 0 0 0 
Dibwys 0 0 0 0 0 
Cyfanswm 1 0 0 0 1 

 

4. RISGIAU COFRESTR NEWYDD YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF  
 
Risg 48 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 49 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 50 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 51 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 52 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 53 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 54 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 55 – Generadur wrth Gefn Pencadlys yr Heddlu a Chyflenwad Pŵer di-dor  
Mae'r risg hon wedi nodi problemau gyda chyflwr Generadur Pencadlys yr Heddlu a fyddai'n 
effeithio ar gyflenwad pŵer di-dor a galw allan Gweithiwr Logisteg.   

Risg 56 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 57 – Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (ESN)   
Mae'r Risg hon wedi'i chreu yn dilyn uno Risgiau 44 a 45 a gofnodwyd eisoes ar Gofrestr 
Risgiau'r Heddlu. Mae ESN yn profi i fod yn ddatrysiad annichonadwy neu is-optimaidd o 
ystyried pryderon cenedlaethol a lleol o ran ffiniau cyflawni Amser, Cost ac Ansawdd.  
 
Risg 58 – Uwchraddio Gorchymyn a Rheoli 
Mae'r risg hon yn berthnasol i hen galedwedd sy'n bodoli sy'n cynyddu'r risg o aflonyddu 
gwasanaeth. 
 
Risg 59 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 60 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 61 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 62 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
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Risg 63 – Pandemig 
Mae'r Risg hon wedi'i chreu yn dilyn effaith feirws COVID19 a bydd yn sicrhau fod y Sefydliad 
yn gwbl barod am unrhyw bandemig arall yn y dyfodol.    

Risg 64 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 

5. RISGIAU NEWYDD COFRESTR RISGIAU COVID19 

Risg CV01/20 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 

Risg CV02/20 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg CV03/20 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG  
 
Risg CV04/20 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 

 
Risg CV05/20 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg CV06/20 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 

Risg CV07/20 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 

 
6. RISGIAU WEDI CAU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF  

 
Risg 43 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risgiau 44 a 45  
Roedd y Risgiau hyn yn berthnasol i Rwydwaith Gwasanaethau Brys (ESN) ac maent wedi 
uno i ffurfio Risg NEWYDD ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu o dan Rif Cyfeirnod Unigryw 58.  

 
Risg 49 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 

 
Risg 50 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg CV01/20 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 

7. NEWIDIADAU LEFEL RISG ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF 
  
Risg 19 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 38 – Effeithiau posibl (ansicrwydd) Ymadael â'r UE 
 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor Ymgyrchoedd ar 05/06/20 y gallai Lefel Risg Targed gael ei 
ostwng o Ganolig i Isel wrth i'r sefyllfa barhau'r un fath. Mae hyn wrth i ni ddisgwyl am 
arweiniad cenedlaethol o Lywodraeth y DU ynghylch sut beth fydd y cytundeb Ymadael. 
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8. CAMAU / DATBLYGIADAU NESAF O RAN RISG  

Yng nghyfarfod mis Mawrth 2020, gwnaeth y CCA a Phennaeth Gwasanaethau Corfforaethol 
roi trosolwg o'r prosesau Rheoli Risgiau presennol. Gwnaethant amlinellu'r camau nesaf i'w 
hymgymryd i ddatblygu Rheoli Risgiau o fewn yr heddlu:  

8.1 Parhau i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch yr agenda Risgiau gan ei wreiddio 
ymhellach i'r diwylliant (Chwant Risgiau, Nodi Risgiau, Rheoli Risgiau, ayyb)  

Gan roi mapio sicrwydd i'r neilltu, y teimlad cyffredinol yw bod Rheoli Risgiau wedi parhau i 
fagu gafael ers CA mis Mawrth 2019. 

Gwnaeth Covid-19 esgor ar nifer o sgyrsiau ynghylch Chwant Risgiau lle cyfeiriwyd 
penderfyniadau at y cyd-destun hwn. Mae enghreifftiau o benderfyniadau a gymerwyd lle'r 
oedd hyn yn cael ei gynnwys yn y trafodaethau yn cynnwys: 

• Penderfyniad i ailedrych ar y polisi o ran defnyddio Tonnau Awyr. 
• Penderfyniad i gyflymu gosod gliniaduron. 
• Penderfyniad i beidio caniatáu defnyddio Zoom ar declynnau HGC sydd ar y 

rhwydwaith. 
 

Wrth ei gydnabod fel arwydd o werth cyfyngedig yn ei rinwedd ei hun, mae'r nifer o Risgiau 
sy'n cael eu hychwanegu at y gofrestr Risgiau ers y cyfarfod CA diwethaf hefyd yn 
adlewyrchu cynnydd mewn ymwybyddiaeth. Ychwanegwyd 17 o risgiau newydd yn y cyfnod 
hwnnw. Yn ogystal mae risgiau penodol – Camerâu Corff er enghraifft – wedi cael eu 
hychwanegu ac wrthi'n cael eu rheoli tan y terfyn. 

Felly yn anecdotaidd, mae ymwybyddiaeth o Reoli Risgiau a'i le o fewn systemau rheoli'r 
sefydliad wedi parhau i symud ymlaen ers cyfarfod diwethaf y CA.  

8.2 Sicrhau fod Rheoli Risgiau yn cael ei adlewyrchu'n addas yn ein hadnewyddiad 
Llywodraethu (e.e.  diffiniad o rôl yr Uwch Dîm Rheoli)  
 
Sicrhau fod llinell welediad eglur o ran Rheoli Risgiau yn rhedeg drwy ein strwythur 
Llywodraethu wedi cael ei thrafod a'i datblygu drwy ein hadolygiad Llywodraethu.  

Y bwriad yw bod y Bwrdd Sicrwydd – sy'n goruchwylio'r broses Rheoli Risgiau / Sicrwydd – yn 
hysbysu'r Bwrdd Cyd Lywodraethu ar faterion cysylltiedig drwy eithriad. Y cynnig gan yr 
adolygiad Llywodraethu yw bod Rheoli Risgiau ar lefel yr Uwch Dîm Rheoli yn cael ei 
ymgorffori hefyd i gylch gorchwyl yr Uwch Dîm Rheoli. Mae hyn fel bod perchnogaeth 
Cofrestrfeydd Risgiau lleol – a maes o law – Mapio Sicrwydd Risgiau lleol, yn cael ei symud 
ymlaen.    

8.3 Cwblhau recriwtio i'r Rôl Risg a Sicrwydd   
 
Fel y crybwyllwyd yn gynharach yn yr adroddiad, cafodd Neil T. Ackers ei recriwtio i'r rôl. 

8.4 Datblygu ein prosesau ynghylch y Fframwaith Rheoli Risgiau cymeradwy (a 
gymeradwywyd gan y Bwrdd Sicrwydd ym mis Chwefror 2020)  
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Mae'r Arweinydd Risg a Pharhad Busnes wedi dechrau ymgymryd a datblygu'r ymarferoldeb 
ynghylch rheoli risgiau. Mae adroddiadau risgiau wedi cael eu creu a'u cylchredeg at Uwch 
Dimau Rheoli. Mae fframwaith graddadwy ar gyfer rheoli risgiau perthnasol i Covid-19 wedi 
cael ei datblygu a'i rhoi mewn lle. 

8.5 Cwblhau Mapio Sicrwydd Risgiau   
 
Mae dogfen gyfarwyddo a wnaiff ddod gyda'r ddogfennaeth Mapio Sicrwydd i'r Uwch Dimau 
Rheoli wedi'i chwblhau. Bydd y drafft cychwynnol yn cael ei adolygu yn y Bwrdd Sicrwydd 
nesaf.  

Mae Uwch Dîm Rheoli Cyllid ac Adnoddau wedi derbyn eu Map Sicrwydd a Chofnod Monitro 
Gweithrediadau'n ddiweddar yn dilyn y cynllun arbrofol llynedd. Bydd gwaith yn parhau 
gydag aelodau o'r Uwch Dîm Rheoli i gwblhau'r Gweithrediadau sy'n weddill a sicrhau fod 
sicrwydd mewn lle ar gyfer unrhyw Feysydd Risg a nodir. 
 
Oherwydd disgwyl penodiad Arweinydd Risg a Pharhad Busnes, a chyfyngiadau COVID19 
wedyn, mae cyflwyno Mapio Sicrwydd ledled yr Heddlu wedi cael ei oedi. Bwriedir cwblhau'r 
cyflwyno o fewn y flwyddyn ariannol hon.   
 

8.6 Ystyried cynlluniau gweithredu ynghylch cywreinio pellach (nodi a chategoreiddio 
risgiau a meysydd eraill adborth CA) – Bwrdd Sicrwydd 

Mae'r Arweinydd Risg a Pharhad Busnes – ar wahân i'r meysydd hynny sy'n cael eu cyflawni 
a'u hadlewyrchu uchod – yn ystyried y camau nesaf o ran datblygu'r fframwaith risgiau a 
chynlluniau gweithredu cysylltiedig. Edrychir ar hyn o bryd ar hyfforddiant.  

Mae ymgynghori wedi dechrau gydag Yswirwyr yr Heddlu o ran darparu Hyfforddiant Rheoli 
Risgiau mewn 2 gyfnod, Prif Swyddogion a Phenaethiaid Adran/Uwch Swyddogion.   

Mae trefniadau hefyd wedi'i gwneud i'r Arweinydd Risg a Pharhad Busnes a'r Swyddog 
Llywodraethu a Pholisi i roi mewnbynnau personol i Recriwtiaid newydd ar Risg a Pholisi.  

9.0 ADRODDIADAU RISGIAU'R CYDBWYLLGOR ARCHWILIO YN Y DYFODOL 

Rydym yn bwriadu diwygio fformat Adroddiadau Risgiau i'w gwneud yn fwy eglur ac yn haws 
i'w derbyn ar gyfer Cydbwyllgorau Archwilio yn y dyfodol. Mae hyn yn seiliedig ar 
ymgynghoriad gydag Arweinydd Risgiau CA o flaen y CA nesaf.   
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8 COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU AR 30/06/2020  
 

Rhif 
Cyfeirnod 
Unigryw 

Teitl y Risg Lefelau'r Risg Math o Risg Adolygiad 
Diwethaf 

Rheolaethau 
Blaenorol 

Presennol Targed   

3 Cronfa Ddata RMS Legacy Uchel Canol 
(Heddlu) 

Isel Sefydlog 17/06/2020 

5 Buddsoddiad mewn seilwaith TG Uchel Isel Isel Sefydlog 11/06/2020 
9 Digonolrwydd adnoddau ariannol Difrifol Uchel Canol 

(Heddlu) 
Sefydlog 13/05/2020 

10 GOLYGWYD Uchel Canol 
(Heddlu) 

Isel Sefydlog 04/06/2020 

11 GOLYGWYD Uchel Canol 
(Heddlu) 

Dibwys Sefydlog 04/06/2020 

13 Dim digon o adnoddau ariannol i gyflwyno cynlluniau gwasanaeth Difrifol Uchel Canol 
(Heddlu) 

Sefydlog 05/06/2020 

14 Risg o golli arian a fuddsoddwyd ar y farchnad arian  Difrifol Isel Isel Sefydlog 05/06/2020 
19 GOLYGWYD Uchel Isel Isel Dynamig 25/06/2020 
38 Effeithiau posibl (ansicrwydd) Ymadael â'r UE Uchel Isel  Isel Dynamig 05/06/2020 
46 GOLYGWYD Uchel Uchel Canol 

(Heddlu) 
Sefydlog 09/06/2020 

47 Gallu Integreiddio swyddogion 'Uplift' Uchel Canol 
(Heddlu) 

Isel Dynamig 25/06/2020 

51 GOLYGWYD Uchel Canol 
(Heddlu) 

Isel Dynamig 19/06/2020 

53 GOLYGWYD Uchel Uchel Canol 
(Heddlu) 

Sefydlog 01/06/2020 

54 GOLYGWYD Uchel Canol 
(UDRh) 

Isel Dynamig 25/06/2020 
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Rhif 
Cyfeirnod 
Unigryw 

Teitl y Risg Lefelau'r Risg Math o Risg Adolygiad 
Diwethaf 

Rheolaethau 
Blaenorol 

Presennol Targed   

55 Generadur Pŵer Wrth Gefn a Chyflenwad Pŵer Di-dor yn y 
Pencadlys  

Uchel Canol 
(Uwch Dîm 
Rheoli) 

Isel Dynamig 25/06/2020 

57 Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (ESN)  Uchel Uchel Isel Sefydlog 13/05/2020 
58 Uwchraddio Gorchymyn a Rheoli Uchel Canol 

(Heddlu) 
Isel Dynamig 11/06/2020 

59 GOLYGWYD Uchel Isel Isel Sefydlog 11/06/2020 
60 GOLYGWYD Uchel Canol 

(Heddlu) 
Canol 
(Heddlu) 

Sefydlog 26/06/2020 

63 Pandemig *Heb ei 
ddiffinio 

*Heb ei 
ddiffinio 

*Heb ei 
ddiffinio 

*Heb ei 
ddiffinio 

*Heb ei 
ddiffinio 

64 GOLYGWYD *Heb ei 
ddiffinio 

*Heb ei 
ddiffinio 

*Heb ei 
ddiffinio 

*Heb ei 
ddiffinio 

*Heb ei 
ddiffinio 

 
*Heb eu diffinio – Yn disgwyl cwblhau Templed Risg gan Berchennog Risg 
 
 
 
 
9 COFRESTR RISGIAU COVID 19 AR 30/06/2020 
 

Rhif 
Cyfeirnod 
Unigryw 

Teitl y Risg Lefelau'r Risg Math o Risg Adolygiad 
Diwethaf 

Rheolaethau 
Blaenorol 

Presennol Targed   

CV02/20 GOLYGWYD Difrifol Uchel Canol 
(Heddlu) 

Dynamig 11/05/2020 
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Rhif 
Cyfeirnod 
Unigryw 

Teitl y Risg Lefelau'r Risg Math o Risg Adolygiad 
Diwethaf 

Rheolaethau 
Blaenorol 

Presennol Targed   

CV04/20 GOLYGWYD Uchel Canol 
(Heddlu) 

Isel Sefydlog 29/05/2020 

CV05/20 GOLYGWYD Uchel Canol 
(Heddlu) 

Isel Sefydlog 04/06/2020 

CV06/20 GOLYGWYD Uchel Canol 
(Heddlu) 

Isel Sefydlog 19/06/2020 

CV07/20 GOLYGWYD Canol 
(Heddlu) 

Canol 
(Heddlu) 

Isel Dynamig 18/06/2020 
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Cydbwyllgor Archwilio 
Dyddiad y Cyfarfod: 30 Gorffennaf 2020 

 
 

Teitl: BRIFFIO BWRDD SICRWYDD 
Awdur: James Sutton Pennaeth Cudd-wybodaeth/Sicrwydd Busnes 
Diben yr Adroddiad: Rhoi gwybodaeth ar rôl a gorchwyl y Bwrdd Sicrwydd    

Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 
(ticiwch un) 

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 
   Gwybodaeth 

Crynodeb/Pwyntiau Allweddol: 
 

• Mae Bwrdd Sicrwydd yr Heddlu'n ffordd o reoli rhannau allweddol o 
lywodraethu ar lefel ymarferol, gan sicrhau fod y lefel iawn o drylwyredd 
yn dod i brosesau a dogfennau, a bod y rhain mor effeithlon ag y gallent 
fod.   

• Mae'r Bwrdd Sicrwydd yn adrodd i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar gyfer 
cadarnhau polisi a rhoi adroddiadau o'r prif bwyntiau i'r Bwrdd Gwelliant 
Parhaus a Sicrwydd. Mae'r cadeirydd yn aelod o'r  Bwrdd Cyd 
Lywodraethu 

• Mae'r adolygiad llywodraethu â newidiadau wedi'u hargymell i'r 
strwythur hysbysu 

• Mae'r papur yn gofalu am gynnydd o ran polisi, rheoli risgiau a pharhad 
busnes.  

Argymhellion: Gwahoddir y Cydbwyllgor Archwilio i nodi cynnwys yr adroddiad. 
Effaith Cofrestr Risgiau: Dim 

Goblygiadau Sicrwydd: 
Gorchwyl y Bwrdd Sicrwydd yw sicrhau fod rhannau allweddol o lywodraethu 
fel polisi, cynlluniau parhad busnes a mapio sicrwydd yn addas i'r diben ac yn 
cael eu craffu.   

Effaith Cydraddoldeb: Dim 
Gwybodaeth wedi'u heithrio o 
ddadleniad: Dim 
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Cydbwyllgor Archwilio – Briffio Bwrdd Sicrwydd yr Heddlu 

 

1. Rôl a gorchwyl 
 
1.1 Mae Bwrdd Sicrwydd yr Heddlu'n ffordd o reoli rhannau allweddol o lywodraethu ar lefel ymarferol, gan 

sicrhau fod y lefel iawn o drylwyredd yn dod i brosesau a dogfennau, a bod y rhain mor effeithlon ag y 
gallent fod.  Y meysydd busnes a ofelir amdanynt yw Polisi, Rheoli Risgiau a Pharhad Busnes. 

 
1.2 Mae aelodaeth y bwrdd yn lefel Prif Arolygydd o safbwynt swyddogion. Mae'n cynnwys aelodau allweddol 

o staff yr heddlu fel AD, yr adran gyfreithiol, yr adran amrywiaeth a'r adran hyfforddiant. Prif fusnes y 
bwrdd yw ymgynghori. Mae dadlau o fewn y bwrdd yn digwydd ar sail consensws, er mwyn cael y 
canlyniad gorau ar gyfer yr Heddlu. 

 
1.3 Crëwyd y Bwrdd Sicrwydd ym mis Mehefin 2019 o'r Bwrdd Polisi blaenorol a grëwyd yng nghanol 2016.  

Mae'r mwyafrif o waith a ymgymerwyd felly wedi bod mewn polisi. Er bydd y ffocws yn awr yn dechrau 
newid yn enwedig mewn ymateb i effaith Covid-19 ar y prif feysydd busnes.  

 
2. Meysydd llywodraethu 

Polisi 

2.1 Gwaith cychwynnol y bwrdd (a alwyd bryd hynny yn Fwrdd Polisi) oedd creu safonau polisi, a phrosesau ar 
gyfer rheoli a herio creu polisïau newydd, adolygu polisi a datgomisiynu polisi. Mae gwaith y Bwrdd 
Sicrwydd yn ychwanegol at ymgynghori arbenigol pwnc ar bolisi wrth iddo gael ei ddatblygu a'i adolygu. 
Mae'r Bwrdd Sicrwydd yn rhoi fforwm ar gyfer dadl wybodus, ymgynghoriad ar y cyd a gwneud 
penderfyniadau.  

 
2.2 Yn ei oes mae'r bwrdd wedi ymgymryd â dau brif adolygiad polisi. Mae'r cyntaf yn dod â holl bolisïau yn 

unol â'r safonau a'r prosesau polisi newydd. Mae'r ail yn profi polisïau yn erbyn trothwy polisi – a 
ddatblygwyd gan y bwrdd – a newidiodd y nifer o bolisïau yn sylfaenol. Troswyd cyfran i ganllaw, sydd â 
phroses lywodraethu ysgafnach. 
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2.3 Mae'r gwaith busnes fel arfer presennol yn canolbwyntio ar wneud y polisïau sydd wedi mynd heibio'r 
trothwy'n dderbyniol, ac ailfformatio polisïau sydd wedi dod yn ganllaw, ynghyd ag ymdrin â chais polisi 
ac adolygiadau polisi newydd.  

 
2.4 Mae cyfnod nesaf y gwaith yn berthnasol i ddal nifer o benderfyniadau polisi a wnaed drwy'r gwaith 

cynllunio Covid-19, sicrhau eu bod yn drwy'r broses lywodraethu iawn, a'u bod yn cael eu hadlewyrchu 
mewn polisi.  

Parhad Busnes 

2.5 Cyflwynwyd parhad busnes i'r cyfarfod pan y'i newidiwyd o'r Bwrdd Polisi i'r Bwrdd Sicrwydd. Mae 
materion parhad busnes cyffredinol wedi cael eu cyflwyno i'r cyfarfod, ac mae llwybr ar gyfer dal 
digwyddiadau parhad busnes yn ffurfiol mewn lle. Mae hyn er mwyn sicrhau cael ôl-drafodaeth ac y dysgir 
gwersi. Mae materion eraill fel gweithrediadau o ymarfer byw blaenorol yr Heddlu yn cael eu cyflwyno i'r 
bwrdd hefyd.  

 
2.6 Bydd gwaith presennol yn canolbwyntio ar effaith Covid-19 ar gynlluniau parhad busnes, gan sicrhau fod 

gwersi a ddysgir yn cael eu dal a'u hadlewyrchu mewn cynlluniau. Ystyrir cynllun pandemig cyffredinol, 
ynghyd â dal goblygiadau parhad busnes o gynllunio adferiad Covid-19 sydd wedi dechrau o fewn yr 
Heddlu. Mae gweithgareddau Parhad Busnes wedi profi'n effeithiol hyd yma wrth ymdrin â pandemig 
Covid-19 ond mae nifer o wersi i adlewyrchu arnynt. Mae angen hefyd ystyried goblygiadau tymor hirach 
Covid-19 ar barhad busnes o ystyried y bydd newidiadau model gweithredol yn debygol o barhau mewn 
lle am beth amser (ac mewn rhai meysydd o bosib yn cael eu mabwysiadu'n barhaol).  

Rheoli Risg 

2.7 Cyflwynwyd rheoli risgiau i'r cyfarfod hefyd pan y'i crëwyd fel y Bwrdd Sicrwydd.  Prif waith y bwrdd fyd 
cynorthwyo a datblygu'r broses mapio sicrwydd a rhoi lle ar gyfer golwg ar gynnydd cyffredinol. Byddant 
hefyd â rôl mewn hyrwyddo risgiau, nodi risgiau a chwarae rhan mewn gweithdai risg yn y dyfodol i 
adolygu cofrestr risgiau'r Heddlu a sicrhau ei fod yn addas i'r diben.  

 
2.8 Mae graddfeydd amser cyflwyno mapio sicrwydd wedi cael eu heffeithio gan ddyfodiad Covid-19, a 

ddigwyddodd toc wedi'r Cydbwyllgor Archwilio diwethaf ym mis Mawrth 2020. Oherwydd yr amhariad ar 
fusnes arferol y staff sicrwydd a oedd â chysylltiad uniongyrchol â chynorthwyo ymateb yr Heddlu, ond 
hefyd ar yr Heddlu o ran ei allu i gynorthwyo'r broses mapio sicrwydd, mae graddfeydd amser wedi cael 
eu hymestyn.  

 
2.9 Codwyd y mater hwn yn niweddariad risg y Bwrdd Rheoli Strategol ar 22 Mai 2020 fel mater. Ailgyfeiriwyd 

y mater at drafodaeth bellach gyda Phrif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau. Penderfynwyd yn y drafodaeth bellach, o ystyried yr aflonyddwch i fusnes a'r 
cynllunio o gwmpas ymrwymiadau Uwch Dimau Rheoli, ein bod yn edrych ar gyflwyno mapio sicrwydd o 
fis Medi 2020. Byddai ymroddiad o hyd i gwblhau o fewn y flwyddyn ariannol.   

 
2.10 Yn y cyfamser, bydd gwaith paratoi ar gyfer y cyflwyno yn parhau. Bydd y Bwrdd Sicrwydd nesaf yn 

derbyn y pecyn briffio mapio sicrwydd sydd wedi'i ddatblygu i sicrhau ei fod yn addas i'r diben ac yn 
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darparu'r lefel gywir o wybodaeth. Bydd ymgysylltiad cychwynnol gyda Thimau Uwch Reoli yn digwydd 
cyn i'r cyflwyno ddechrau. 

 
3. Strwythur llywodraethu  

 
3.1 Mae'r cylch gorchwyl i fod i gael ei adolygu yn y cyfarfod nesaf, ac mae hyn yn hynod berthnasol yn sgil 

argymhellion yr adolygiad llywodraethu. 
 
3.2 Mae'r Bwrdd Sicrwydd ar hyn o bryd yn adrodd i'r Bwrdd Gwelliant Parhaus a Sicrwydd a gadeirir gan y 

Dirprwy Brif Gwnstabl, gyda ffordd o adrodd ar gyfer cymeradwyo newid polisi i gyfarfod y Tîm Uwch 
Arweinyddiaeth a gadeirir gan y Prif Gwnstabl. 

 
3.3 Mae'r adolygiad llywodraethu yn argymell newidiadau i'r strwythur llywodraethu sy'n effeithio ar y Bwrdd 

Sicrwydd. Mae hyn yn bennaf o ganlyniad i newidiadau arfaethedig i'r Bwrdd Gwelliant Parhaus a 
Sicrwydd, sy'n adlewyrchu symudiad at y bwrdd hwn yn dod yn Fwrdd Newid Strategol. O ganlyniad, ni 
fyddai'r Bwrdd Sicrwydd bellach yn adrodd i'r bwrdd hwn ond yn hytrach yn adrodd yn uniongyrchol i'r 
Bwrdd Rheoli Strategol.  Byddai'r Bwrdd Sicrwydd yn cadw ei gysylltiad at y Tîm Uwch Arweinyddiaeth 

 
3.4 Newid ychwanegol yw bod cadeirydd y Bwrdd Sicrwydd yn dod yn aelod o'r Bwrdd Cyd Lywodraethu, 

cydnabod y cyswllt rhwng busnes byrddau a sicrhau y cydlynir gwaith a'i fod yn weladwy. 
 

3.5 Mae'r cylch gorchwyl presennol i fod i'w hadolygu yn y Bwrdd Sicrwydd nesaf ym mis Gorffennaf 2020 er 
mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu arfer presennol. Byddant hefyd yn cael eu trosglwyddo i dempled 
newydd y cylch gorchwyl a ddatblygwyd fel rhan o'r adolygiad llywodraethu. Dangosir y cylch gorchwyl 
cryno er gwybodaeth yn yr atodiad. 
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Atodiad – Cylch Gorchwyl Bwrdd Sicrwydd 

Cylch gorchwyl cryno 

Diben y cyfarfod 

Bydd y Bwrdd Sicrwydd yn darparu pwynt unigol ar gyfer rheol holl faterion sicrwydd h.y. polisïau, rheoli risgiau a rheoli 
parhad busnes. Bydd y Bwrdd yn rhoi sicrwydd i'r Heddlu fod digon o dystiolaeth fod y lefel gywir o sicrwydd ar waith yn 
y meysydd cywir. Y Bwrdd Sicrwydd fydd y pwynt cadarnhad terfynol ar gyfer holl bolisïau (disodlwyd) 

Bodloni amcanion 

 Bydd y Bwrdd yn goruchwylio creu, rheoli ac adolygu holl ddogfennau perthnasol i sicrwydd, a fydd yn cynnwys 
Polisïau, Fframweithiau, Gweithdrefnau Gweithredu Safonol, Canllawiau Ymarfer, Cynlluniau Parhad Busnes, a 
Mapiau Sicrwydd. 

 Gwnaiff y Bwrdd ddefnyddio'r prawf trothwy polisi i sicrhau mai ond polisïau angenrheidiol a grëir.  
 Y Bwrdd fydd y pwynt cadarnhau terfynol hefyd (disodlwyd) ar gyfer holl ddogfennau perthnasol i sicrwydd a fydd 

eisoes wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda Meysydd Busnes Arbenigol, Arweinwyr Gwasanaeth ac Uwch 
Swyddogion.  

 Bydd mynychwyr i'r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolaeth yn yr Uwch Dîm Rheoli o bob maes busnes, aelod o Dîm 
Archwilio ac Arolygu'r Heddlu, cynrychiolydd o Safonau Proffesiynol a chynrychiolwyr o'r Gymdeithas Staff. 
Gwahoddir cynrychiolwyr arbenigol ychwanegol yn ôl yr angen.  
 

Agenda Sefydlog Eitemau 

1. Dogfennau'r Heddlu  
 Ceisiadau i greu Polisi Newydd 
 Cadarnhau Polisi Newydd/SOPs/Canllawiau Ymarfer/Fframweithiau  
 Adolygu a chadarnhau Polisi presennol a ddiwygiwyd yn sylweddol (Adnewyddiad) 

2. Rheoli Risg  
 Cofrestr Risgiau Strategol  
 Mapiau Sicrwydd  

3. Cynllunio Parhad Busnes  
 Cynllun Parhad Busnes Newydd / Wedi'u Diweddaru 
 Gwersi a Ddysgwyd o ysgogi Cynlluniau Parhad Busnes Arfaethedig / Nas Cynlluniwyd 
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CHIEF CONSTABLE'S OFFICE 
Police Headquarters, Glan-y-Don, 

Colwyn Bay LL29 8AW 
Tel (English): 0300 330 0101 

 

www.heddlu-gogledd-cymru.police.uk 

SWYDDFA’R PRIF GWNSTABL 
Pencadlys yr Heddlu, Glan-y-Don, 
Bae Colwyn LL29 8AW 
Ffôn (Cymraeg): 0300 330 0101 

www.north-wales.police.uk 

 
 

 
Michelle Phoenix 
Audit Manager 
Wales Audit Office 
24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 
          Reference
 NWPCC1920 
          Date  25 June 
2020 
           
         
Dear Michelle, 
 
Please find enclosed the completed template for the North Wales Chief Constable 2019-20 - Audit 
enquiries to those charged with governance and management. The template has been completed from 
the Governance Framework matrix that is completed by the Joint Governance Board. 
 
Please let me or the Head of Finance know if you require further information. 
 
 
Seb Phillips 
Director of Finance and Resources  
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CHIEF CONSTABLE'S OFFICE 
Police Headquarters, Glan-y-Don, 

Colwyn Bay LL29 8AW 
Tel (English): 0300 330 0101 

 

www.heddlu-gogledd-cymru.police.uk 

SWYDDFA’R PRIF GWNSTABL 
Pencadlys yr Heddlu, Glan-y-Don, 
Bae Colwyn LL29 8AW 
Ffôn (Cymraeg): 0300 330 0101 

www.north-wales.police.uk 

 
 

 
Appendix 1 
Matters in relation to fraud 
International Standard for Auditing (UK and Ireland) 240 covers auditors responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. 

 
 

The primary responsibility to prevent and detect fraud rests with both management and ‘those charged with governance’. Management, with the 
oversight of those charged with governance, should ensure there is a strong emphasis on fraud prevention and deterrence and create a culture of honest 
and ethical behaviour, reinforced by active oversight by those charged with governance. 
As external auditors, we are responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to 
fraud or error. We are required to maintain professional scepticism throughout the audit, considering the potential for management override of 
controls. 
What are we required to do? 
As part of our risk assessment procedures we are required to consider the risks of material misstatement due to fraud. This includes understanding the 
arrangements management has put in place in respect of fraud risks. The ISA views fraud as either: 
• the intentional misappropriation of assets (cash, property, etc); or 
• the intentional manipulation or misstatement of the financial statements. 
We also need to understand how those charged with governance (The Police and Crime Commissioner - PCC) exercises oversight of management’s 
processes. We are also required to make enquiries of both management and those charged with governance as to their knowledge of any actual, 
suspected or alleged fraud, for identifying and responding to the risks of fraud and the internal controls established to mitigate them. 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

1. What is 
management’s 
assessment of the risk 
that the financial 
statements may be 
materially misstated 
due to fraud and what 
are the principal 
reasons?  

The Police and Crime Commissioner and Chief 
Constable have an Anti-Fraud and Corruption policy 
and whistleblowing arrangements in place which 
manage effectively the risk of fraud and corruption. 
Processes for declaring interest and registers for gifts 
and hospitalities are maintained and updated as 
required. 
Both the Joint Audit Committee and the Police and 
Crime Panel discharged fully all the functions as 
identified in the relevant CIPFA publication for Audit 
Committees.  
 

The Police and Crime Commissioner and Chief Constable 
have an Anti-Fraud and Corruption policy and 
whistleblowing arrangements in place which manage 
effectively the risk of fraud and corruption. Processes for 
declaring interest and registers for gifts and hospitalities 
are maintained and updated as required. 
Both the Joint Audit Committee and the Police and Crime 
Panel discharged fully all the functions as identified in the 
relevant CIPFA publication for Audit Committees.  
 

2. What processes 
are employed to 
identify and respond to 
the risks of fraud more 
generally and specific 
risks of misstatement in 
the financial 
statements? 

From our Governance framework: 
Measure: anti-fraud and corruption policies which are 
up to date and working effectively  
Controls: LESSON LEARNED, MOU BETWEEN IA, 
CFO's AND PSD updated in 2018-19,safecall, PSD / 
etc. IPCC/ PCP, Internal Audit review of counter fraud 
arrangements 2018-19 identified areas for 
improvement; all of the actions have been completed 
and signed off by TIAA. 
Measure: co-operation with the National Fraud 
Initiative 
Controls: we participate in the NFI exercises and these 
are externally validated by WAO; effective anti-fraud 
and corruption policies and procedures; Procedures 
devised to minimise risk of fraud and error and/or to 
assist detection; IA, PSD 

From our Governance framework: 
Measure: anti-fraud and corruption policies which are up 
to date and working effectively  
Controls: LESSON LEARNED, MOU BETWEEN IA, 
CFO's AND PSD updated in 2019-20, safecall, PSD / etc. 
IPCC/ PCP. 
Measure: co-operation with the National Fraud Initiative 
Controls: we participate in the NFI exercises and these are 
externally validated by WAO; effective anti-fraud and 
corruption policies and procedures; Procedures devised to 
minimise risk of fraud and error and/or to assist detection; 
IA, PSD 
Measure: compliance with the Code of Practice on 
Managing the Risk of Fraud and Corruption (CIPFA, 
2014) 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

Measure: compliance with the Code of Practice on 
Managing the Risk of Fraud and Corruption (CIPFA, 
2014).  
 
 

3. What 
arrangements are in 
place to report fraud 
issues and risks to the 
PCC? 

From our Governance framework: 
Measure: anti-fraud and corruption policies which are 
up to date and working effectively  
Controls: LESSON LEARNED, MOU BETWEEN IA, 
CFO's AND PSD updated in 2018-19, safecall, PSD / 
etc. IPCC/ PCP, Internal Audit review of counter fraud 
arrangements 2018-19 identified areas for 
improvement; all of the actions have been completed 
and signed off by TIAA. 

From our Governance framework: 
Measure: anti-fraud and corruption policies which are up 
to date and working effectively  
Controls: LESSON LEARNED, MOU BETWEEN IA, 
CFO's AND PSD updated in 2019-20, safecall, PSD / etc. 
IPCC/ PCP. 

4. How has management 
communicated 
expectations of ethical 
governance and 
standards of conduct 
and behaviour to all 
relevant parties, and 
when? 

From governance framework: 
Measure: Ensuring that the PCC, chief officers and staff 
behave with integrity and lead a culture where acting in 
the public interest is visibly and consistently 
demonstrated thereby promoting and upholding the 
reputation of the organisation among its stakeholders. 
Controls: Ethics Committee, Strategy MATS. Staff 
support networks. CC held leadership seminar, CC 
roadshows, Senior Management NPCC meetings and 
SMT's; Bend the bosses ear campaign. Occy health, 
health & wellbeing agenda, PSD Strategy MATS PCC 
– Panel Staff surveys Force – PCC Fed, Unison  
Measure: Ensuring the PCC and chief officers lead in 
establishing specific standard operating principles or 
values for their organisations and staff and that they are 
communicated and understood.  The values should 

From our Governance framework: 
Measure: Ensuring that the PCC, chief officers and staff 
behave with integrity and lead a culture where acting in 
the public interest is visibly and consistently demonstrated 
thereby promoting and upholding the reputation of the 
organisation among its stakeholders. 
Controls: Ethics Board, Strategy MATS. Staff support 
networks. CC held leadership seminar, CC and chief 
officers visit sites regularly to engage with staff and 
officers, Senior Management NPCC meetings and SMT's. 
Occy health, health & wellbeing agenda emphasised, PSD 
Strategy MATS PCC – Panel Staff surveys Force – PCC 
Fed, Unison  
Measure: Ensuring the PCC and chief officers lead in 
establishing specific standard operating principles or 
values for their organisations and staff and that they are 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

build on the Nolan Principles and the Code of Ethics. 
Controls: PSD (ACU) part of induction process / 
enhanced vetting programme. Mandatory training such 
as data protection carried out annually Codes of 
Conduct (OPCC); Code of Ethics, Published Values 
(Force)  Information standards & compliance carry out 
audits on data protection, information security and 
monitoring (systems and information) Joint Audit 
Committee to abide by Nolan Principles Internal Audit 
Publication schemes;  FOI; HMICFRS (Force); APP 
Measures: Leading by example and using above 
standard operating principles or values as a framework 
for decision making and other actions. Manual of 
governance – updated 2018-19; Decision making 
policy. 
Measure: Demonstrating, communicating and 
embedding the standard operating principles or values 
through appropriate policies and processes which are 
reviewed on a regular basis to ensure they are operating 
effectively. 
APPs Policy library National decision making protocol  
Measure: The Code of Ethics expressed purpose in 
underpinning organisational culture 
Controls: code of conduct staff and elected members; 
code of ethics, misconduct regs for force and awareness 
of the appraisal process in place 
Measure: Standards of professional behaviour 
Controls: Code of ethics (CC) Professional ethics 
(DFR/CFO). 

communicated and understood.  The values should build 
on the Nolan Principles and the Code of Ethics. 
Controls: PSD (ACU) part of induction process / 
enhanced vetting programme. Mandatory training such as 
data protection carried out annually Codes of Conduct 
(OPCC); Code of Ethics, Published Values (Force)  
Information standards & compliance carry out audits on 
data protection, information security and monitoring 
(systems and information) Joint Audit Committee to abide 
by Nolan Principles Internal Audit Publication schemes; 
FOI; HMICFRS (Force); APP Measures: Leading by 
example and using above standard operating principles or 
values as a framework for decision making and other 
actions. Governance review undertaken 2019-20 and 
recommendations being implemented going forward; 
Decision making policy.  
Measure: Demonstrating, communicating and embedding 
the standard operating principles or values through 
appropriate policies and processes which are reviewed on 
a regular basis to ensure they are operating effectively. 
APPs Policy library National decision making protocol  
Measure: The Code of Ethics expressed purpose in 
underpinning organisational culture. 
Controls: code of conduct staff and elected members; 
code of ethics, misconduct regs for force and awareness 
of the appraisal process in place. 
Measure: Standards of professional behaviour 
Controls: Code of ethics (CC) Professional ethics 
(DFR/CFO). 

5. Are you aware of any No. Yes – one instance of fraud was reported in 2019/20 to 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

instances of actual, 
suspected or alleged 
fraud within the 
audited body since 1 
April 2019? 

CFO, DFR, Internal Audit and PSD have contacted 
each other at regular intervals to confirm whether they 
have had any such instances.  None were reported in 
2018/19. 

PSD which was communicated onwards and appropriate 
action taken. 

 Enquiries of those charged with governance – in 
relation to fraud 

Enquiries of those charged with governance – in 
relation to fraud 

Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

1. How does the PCC, 
exercise oversight of 
management's processes 
for identifying and 
responding to the risks of 
fraud within the 
Organisation and the 
internal control that 
management has 
established to mitigate 
those risks? 

CFO, DFR, Internal Audit and PSD have contacted 
each other at regular intervals to confirm whether 
they have had any such instances.  None were 
reported in 2018/19. 
Controls as detailed in the governance framework.  
This is overseen by the Joint Governance Board. 

CFO, DFR, Internal Audit and PSD have contacted 
each other at regular intervals to confirm whether they 
have had any such instances.  One was reported in 
2019/20. 
Controls as detailed in the governance framework.  
This is overseen by the Joint Governance Board. 

2. Are you aware of any 
instances of actual, 
suspected or alleged fraud 
within the audited body 
since 1 April 2019? 

No. Yes – one (as above). 
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Appendix 2 
 
Matters in relation to laws and regulations 
 
International Standard for Auditing (UK and Ireland) 250 covers auditors responsibilities to consider the impact of laws and regulations in an audit of 
financial statements. 
Management, with the oversight of those charged with governance, is responsible for ensuring that the Organisation’s operations are conducted in 
accordance with laws and regulations, including compliance with those that determine the reported amounts and disclosures in the financial statements. 
As external auditors, we are responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to 
fraud or error, taking into account the appropriate legal and regulatory framework. The ISA distinguishes two different categories of laws and 
regulations: 
• laws and regulations that have a direct effect on determining material amounts and disclosures in the financial statements; 
• other laws and regulations where compliance may be fundamental to the continuance of operations, or to avoid material penalties. 
What are we required to do? 
As part of our risk assessment procedures we are required to make inquiries of management as to whether the Organisation is in compliance with 
relevant laws and regulations. Where we become aware of information of non-compliance or suspected non-compliance we need to gain an 
understanding of the non-compliance and the possible effect on the financial statements. 
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 Enquiries of management – in relation to laws 
and regulations 

Enquiries of management – in relation to laws and 
regulations 

Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

1. How have you gained 
assurance that all relevant 
laws and regulations have 
been complied with? 

Joint Governance Board meets quarterly to record 
and raise all governance issues.  Attendees include: 
DFR (Force) CFO (OPCC) CEO (OPCC) TIAA 
(internal audit) CIO, representative of the JAC, and 
others as required. 

Joint Governance Board met twice in 2019-20 to record 
and raise all governance issues. In 2020-21 the Terms of 
Reference for this Board has been updated, and will meet 
quarterly going forward.  
Attendees include: DFR (Force) CFO (OPCC) CEO 
(OPCC) TIAA (internal audit) CIO, representative of the 
JAC, and others as required. 

2. Are there any potential 
litigations or claims that 
would affect the financial 
statements? 

The Police and Crime Commissioner has the sum of 
£1.173 million reserved for insurance. £0.649 
million relates to the potential additional liabilities 
in relation to the Scheme of Arrangement for 
Municipal Mutual Assurance and £0.524 million for 
additional areas of insurance in relation to current 
emerging claims not currently recognised. 
Contingent liabilities are reviewed as part of the 
year-end processes, and will be reported in the 
statements of accounts. 
 

The Police and Crime Commissioner has the sum of 
£1.173 million reserved for insurance. £0.649 million 
relates to the potential additional liabilities in relation to 
the Scheme of Arrangement for Municipal Mutual 
Assurance and £0.524 million for additional areas of 
insurance in relation to current emerging claims not 
currently recognised. 
Contingent liabilities are reviewed as part of the year-end 
processes, and will be reported in the statements of 
accounts. 
 

3. Have there been any 
instances of non-
compliance or suspected 
non-compliance with 
relevant laws and 
regulations since 1 April 
2019, or earlier with an 
ongoing impact on the 
2019-20 financial 
statements? 

No. No. 
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4. Have there been any 
reports from other 
regulatory bodies, such as 
HM Revenues and 
Customs which indicate 
non-compliance? 

No. No. 
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 Enquiries of those charged with governance – in 
relation to laws and regulations 

Enquiries of those charged with governance – in 
relation to laws and regulations 

Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

1. How does the PCC in his 
role as those charged with 
governance, obtain 
assurance that all relevant 
laws and regulations have 
been complied with? 

Joint Governance Board meets quarterly to record 
and raise all governance issues.  Attendees include: 
DFR (Force) CFO (OPCC) CEO (OPCC) TIAA 
(internal audit) CIO, representative of the JAC, and 
others as required. 

Joint Governance Board met twice in 2019-20 to record 
and raise all governance issues.  In 2020-21 the Terms 
of Reference for this Board has been updated, and will 
meet quarterly going forward. Attendees include: DFR 
(Force) CFO (OPCC) CEO (OPCC) TIAA (internal 
audit) CIO, representative of the JAC, and others as 
required. 

2. Are the you aware of any 
instances of non-
compliance with relevant 
laws and regulations? 

No. No. 
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Appendix 3 
Matters in relation to related parties 
International Standard for Auditing (UK and Ireland) 550 covers auditors responsibilities relating to related party relationships and transactions. 
The nature of related party relationships and transactions may, in some circumstances, give rise to higher risks of material misstatement of the financial 
statements than transactions with unrelated parties.  
Because related parties are not independent of each other, many financial reporting frameworks establish specific accounting and disclosure 
requirements for related party relationships, transactions and balances to enable users of the financial statements to understand their nature and actual 
or potential effects on the financial statements. An understanding of the entity's related party relationships and transactions is relevant to the auditor's 
evaluation of whether one or more fraud risk factors are present as required by ISA (UK and Ireland) 240, because fraud may be more easily 
committed through related parties. 
What are we required to do? 
As part of our risk assessment procedures, we are required to perform audit procedures to identify, assess and respond to the risks of material 
misstatement arising from the entity's failure to appropriately account for or disclose related party relationships, transactions or balances in accordance 
with the requirements of the framework. 
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 Enquiries of management – in relation to related 
parties 

Enquiries of management – in relation to related 
parties 

Question 2018-19 Response  2019-20 Response 

1. Confirm that you have 
disclosed to the auditor: 

• the identity of any related 
parties, including changes 
from the prior period; 

• the nature of the 
relationships with these 
related parties; 

• details of any transactions 
with these related parties 
entered into during the 
period, including the type and 
purpose of the transactions. 

Yes 
Members of the Joint Audit Committee declared all 
their financial interests relating to contracts and 
businesses on appointment and signed an agreement 
to abide by the Seven Nolan Principles of Life and 
declare any revised interests to the Chief Executive. 
Joint Audit Committee members declarations of 
interests can be found on the Office of the Police 
and Crime Commissioner’s website 
www.northwales-pcc.gov.uk 
There are also no material interests or relationships 
of the Chief Officers or their direct families, which 
could influence or control the decision making, 
policies or financial transactions of North Wales 
Police/Police and Crime Commissioner. A robust 
process is also in place to approve and register the 
business interests of both police staff and officers. 
The Police and Crime Commissioner charges 
Denbighshire County Council, Abergele Town 
Council, North Wales Joint Branch Board, Tunnel 
and Network Services and Victim Support in 
respect of joint occupancy of buildings. 
The Chief Constable is a trustee of PACT (North 
Wales Police and Community Trust). The Force 
allocates funding from income received via the 
Police Property Fund Account in support of PACT 
projects whose objectives are to raise the profile of 
community safety, significantly minimise the fear of 
crime and thus enhance the quality of life 
throughout North Wales. For 2018-19 this equated 

Yes 
Members of the Joint Audit Committee declared all 
their financial interests relating to contracts and 
businesses on appointment and signed an agreement 
to abide by the Seven Nolan Principles of Life and 
declare any revised interests to the Chief Executive. 
Joint Audit Committee members declarations of 
interests can be found on the Office of the Police and 
Crime Commissioner’s website www.northwales-
pcc.gov.uk 
There are also no material interests or relationships 
of the Chief Officers or their direct families, which 
could influence or control the decision making, 
policies or financial transactions of North Wales 
Police/Police and Crime Commissioner. A robust 
process is also in place to approve and register the 
business interests of both police staff and officers. 
The Police and Crime Commissioner’s wife is a 
serving Councillor for Wrexham Council and is a 
member of the Planning Committee, Safeguarding 
and Wellbeing Scrutiny Committee, Corporate Land 
and Buildings Committee, Licensing Committee and 
Community Health Council. 
The Police and Crime Commissioner charges 
Denbighshire County Council, Abergele Town 
Council, North Wales Joint Branch Board, Tunnel 
and Network Services and Victim Support in respect 
of joint occupancy of buildings. 
The Chief Constable is a trustee of PACT (North 
Wales Police and Community Trust). The Force 
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to £60,000 donated from the fund to PACT and 
support in meeting the costs of the Fund 
administration.  
The Police and Crime Commissioner and Chief 
Constable participate in a Drug Intervention 
Programme which is a grant funded partnership 
with responsibility to reduce drug related offending 
and deaths through provision of support and 
services. The Partnership consists of officers from 
the Force, Community Safety Partnerships, Local 
Health Boards, North Wales Probation Service, 
North Wales Magistrates' Court, HM Prison 
Service, Jobcentre Plus and the Welsh Government. 
 

allocates funding from income received via the 
Police Property Fund Account in support of PACT 
projects whose objectives are to raise the profile of 
community safety, significantly minimise the fear of 
crime and thus enhance the quality of life throughout 
North Wales. For 2019-20 this equated to £50,000 
donated from the fund to PACT and support in 
meeting the costs of the Fund administration.  
The Police and Crime Commissioner and Chief 
Constable participate in a Drug Intervention 
Programme which is a grant funded partnership with 
responsibility to reduce drug related offending and 
deaths through provision of support and services. The 
Partnership consists of officers from the Force, 
Community Safety Partnerships, Local Health 
Boards, North Wales Probation Service, North Wales 
Magistrates' Court, HM Prison Service, Jobcentre 
Plus and the Welsh Government. 
Dechrau Newydd: The Office of the Police and 
Crime Commissioner along with HMPPS have 
recently tendered for a new drug intervention 
contract.  The service aim is to engage substance 
using offenders and support them to reduce 
offending, improve health and social functioning, 
engage with multi agency support and make 
sustainable lifestyle changes. The new contract 
commenced on 1st April 2020.  

2. What controls are in place 
to identify, authorise, 
approve, account for and 
disclose related party 
transactions and 

Declaration of interests at meetings 
Register of interests 
Register of gifts and hospitality 
List of current and former partnerships is 
maintained by CIO 

Declaration of interests at meetings 
Register of interests 
Register of gifts and hospitality 
List of current and former partnerships is maintained 
by CIO 
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relationships? 

 Enquiries of those charged with governance – in 
relation to related parties 

Enquiries of those charged with 
governance – in relation to related parties 

Question 2018-19 Response  2019-20 Response  

1. How does the PCC, in his 
role as those charged with 
governance, exercise 
oversight of management's 
processes to identify, 
authorise, approve, account 
for and disclose related 
party transactions and 
relationships? 

Declaration of interests at meetings 
Register of interests 
Register of gifts and hospitality 
List of current and former partnerships is 
maintained by CIO 

Declaration of interests at meetings 
Register of interests 
Register of gifts and hospitality 
List of current and former partnerships is 
maintained by CIO 
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Michelle Phoenix                          Reference:  NWPCC1920 
Audit Manager 
Audit Wales 
24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd         25 June 2020 
           
         
    
Dear Michelle 
 
Please find enclosed the completed template for the North Wales Police and Crime Commissioner 
2019-20 - Audit enquiries to those charged with governance and management. The template has 
been completed from the Governance Framework matrix that is completed by the Joint 
Governance Board. 
 
Please let me or the Head of Finance know if you require further information. 
 
Yours sincerely 

 
 
Kate Jackson 
Chief Finance Officer 
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Appendix 1 
 
Matters in relation to fraud 
 
International Standard for Auditing (UK and Ireland) 240 covers auditors responsibilities relating to fraud in an audit of financial 
statements. 
 
The primary responsibility to prevent and detect fraud rests with both management and ‘those charged with governance’. Management, 
with the oversight of those charged with governance, should ensure there is a strong emphasis on fraud prevention and deterrence and 
create a culture of honest and ethical behaviour, reinforced by active oversight by those charged with governance. 
 
As external auditors, we are responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements are free from material 
misstatement due to fraud or error. We are required to maintain professional scepticism throughout the audit, considering the potential 
for management override of controls. 
 
What are we required to do? 
 
As part of our risk assessment procedures we are required to consider the risks of material misstatement due to fraud. This includes 
understanding the arrangements management has put in place in respect of fraud risks. The ISA views fraud as either: 
 
• the intentional misappropriation of assets (cash, property, etc); or 
• the intentional manipulation or misstatement of the financial statements. 
 
We also need to understand how those charged with governance (The Police and Crime Commissioner - PCC) exercises oversight of 
management’s processes. We are also required to make enquiries of both management and those charged with governance as to their 
knowledge of any actual, suspected or alleged fraud, for identifying and responding to the risks of fraud and the internal controls 
established to mitigate them. 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

1. What is management’s 
assessment of the risk 
that the financial 
statements may be 
materially misstated 
due to fraud and what 
are the principal 
reasons?  

The Police and Crime Commissioner and Chief 
Constable have an Anti-Fraud and Corruption policy and 
whistleblowing arrangements in place which manage 
effectively the risk of fraud and corruption. Processes for 
declaring interest and registers for gifts and hospitalities 
are maintained and updated as required. 
Both the Joint Audit Committee and the Police and 
Crime Panel discharged fully all the functions as 
identified in the relevant CIPFA publication for Audit 
Committees.  
 

The Police and Crime Commissioner and Chief Constable 
have an Anti-Fraud and Corruption policy and 
whistleblowing arrangements in place which manage 
effectively the risk of fraud and corruption. Processes for 
declaring interest and registers for gifts and hospitalities are 
maintained and updated as required. 
Both the Joint Audit Committee and the Police and Crime 
Panel discharged fully all the functions as identified in the 
relevant CIPFA publication for Audit Committees.  
 

2. What processes 
are employed to identify 
and respond to the risks 
of fraud more generally 
and specific risks of 
misstatement in the 
financial statements? 

From our Governance framework: 
Measure: anti-fraud and corruption policies which are up 
to date and working effectively  
Controls: LESSON LEARNED, MOU BETWEEN IA, 
CFO's AND PSD updated in 2018-19,safecall, PSD / etc. 
IPCC/ PCP, Internal Audit review of counter fraud 
arrangements 2018-19 identified areas for improvement; 
all of the actions have been completed and signed off by 
TIAA. 
Measure: co-operation with the National Fraud Initiative 
Controls: we participate in the NFI exercises and these 
are externally validated by WAO; effective anti-fraud 
and corruption policies and procedures; Procedures 
devised to minimise risk of fraud and error and/or to 

From our Governance framework: 
Measure: anti-fraud and corruption policies which are up to 
date and working effectively  
Controls: LESSON LEARNED, MOU BETWEEN IA, 
CFO's AND PSD updated in 2019-20, safecall, PSD / etc. 
IPCC/ PCP. 
Measure: co-operation with the National Fraud Initiative 
Controls: we participate in the NFI exercises and these are 
externally validated by WAO; effective anti-fraud and 
corruption policies and procedures; Procedures devised to 
minimise risk of fraud and error and/or to assist detection; 
IA, PSD 
Measure: compliance with the Code of Practice on 
Managing the Risk of Fraud and Corruption (CIPFA, 2014) 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

assist detection; IA, PSD 
Measure: compliance with the Code of Practice on 
Managing the Risk of Fraud and Corruption (CIPFA, 
2014).  
 
 

 

3. What 
arrangements are in 
place to report fraud 
issues and risks to the 
PCC? 

From our Governance framework: 
Measure: anti-fraud and corruption policies which are up 
to date and working effectively  
Controls: LESSON LEARNED, MOU BETWEEN IA, 
CFO's AND PSD updated in 2018-19, safecall, PSD / 
etc. IPCC/ PCP, Internal Audit review of counter fraud 
arrangements 2018-19 identified areas for improvement; 
all of the actions have been completed and signed off by 
TIAA. 

From our Governance framework: 
Measure: anti-fraud and corruption policies which are up 
to date and working effectively  
Controls: LESSON LEARNED, MOU BETWEEN IA, 
CFO's AND PSD updated in 2019-20, safecall, PSD / etc. 
IPCC/ PCP. 

4. How has management 
communicated 
expectations of ethical 
governance and 
standards of conduct 
and behaviour to all 
relevant parties, and 
when? 

From governance framework: 
Measure: Ensuring that the PCC, chief officers and staff 
behave with integrity and lead a culture where acting in 
the public interest is visibly and consistently 
demonstrated thereby promoting and upholding the 
reputation of the organisation among its stakeholders. 
Controls: Ethics Committee, Strategy MATS. Staff 
support networks. CC held leadership seminar, CC 
roadshows, Senior Management NPCC meetings and 
SMT's; Bend the bosses ear campaign. Occy health, 
health & wellbeing agenda, PSD Strategy MATS PCC – 

From our Governance framework: 
Measure: Ensuring that the PCC, chief officers and staff 
behave with integrity and lead a culture where acting in the 
public interest is visibly and consistently demonstrated 
thereby promoting and upholding the reputation of the 
organisation among its stakeholders. 
Controls: Ethics Board, Strategy MATS. Staff support 
networks. CC held leadership seminar, CC and chief 
officers visit sites regularly to engage with staff and 
officers, Senior Management NPCC meetings and SMT's. 
Occy health, health & wellbeing agenda emphasised, PSD 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

Panel Staff surveys Force – PCC Fed, Unison  
Measure: Ensuring the PCC and chief officers lead in 
establishing specific standard operating principles or 
values for their organisations and staff and that they are 
communicated and understood.  The values should build 
on the Nolan Principles and the Code of Ethics. 
Controls: PSD (ACU) part of induction process / 
enhanced vetting programme. Mandatory training such 
as data protection carried out annually Codes of Conduct 
(OPCC); Code of Ethics, Published Values (Force)  
Information standards & compliance carry out audits on 
data protection, information security and monitoring 
(systems and information) Joint Audit Committee to 
abide by Nolan Principles Internal Audit Publication 
schemes;  FOI; HMICFRS (Force); APP Measures: 
Leading by example and using above standard operating 
principles or values as a framework for decision making 
and other actions. Manual of governance – updated 
2018-19; Decision making policy. 
Measure: Demonstrating, communicating and 
embedding the standard operating principles or values 
through appropriate policies and processes which are 
reviewed on a regular basis to ensure they are operating 
effectively. 
APPs Policy library National decision making protocol  
Measure: The Code of Ethics expressed purpose in 
underpinning organisational culture 

Strategy MATS PCC – Panel Staff surveys Force – PCC 
Fed, Unison  
Measure: Ensuring the PCC and chief officers lead in 
establishing specific standard operating principles or values 
for their organisations and staff and that they are 
communicated and understood.  The values should build on 
the Nolan Principles and the Code of Ethics. 
Controls: PSD (ACU) part of induction process / enhanced 
vetting programme. Mandatory training such as data 
protection carried out annually Codes of Conduct (OPCC); 
Code of Ethics, Published Values (Force)  Information 
standards & compliance carry out audits on data protection, 
information security and monitoring (systems and 
information) Joint Audit Committee to abide by Nolan 
Principles Internal Audit Publication schemes; FOI; 
HMICFRS (Force); APP Measures: Leading by example 
and using above standard operating principles or values as 
a framework for decision making and other actions. 
Governance review undertaken 2019-20 and 
recommendations being implemented going forward; 
Decision making policy.  
Measure: Demonstrating, communicating and embedding 
the standard operating principles or values through 
appropriate policies and processes which are reviewed on a 
regular basis to ensure they are operating effectively. 
APPs Policy library National decision making protocol  
Measure: The Code of Ethics expressed purpose in 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

Controls: code of conduct staff and elected members; 
code of ethics, misconduct regs for force and awareness 
of the appraisal process in place 
Measure: Standards of professional behaviour 
Controls: Code of ethics (CC) Professional ethics 
(DFR/CFO). 

underpinning organisational culture. 
Controls: code of conduct staff and elected members; code 
of ethics, misconduct regs for force and awareness of the 
appraisal process in place. 
Measure: Standards of professional behaviour 
Controls: Code of ethics (CC) Professional ethics 
(DFR/CFO). 

5. Are you aware of any 
instances of actual, 
suspected or alleged 
fraud within the 
audited body since 1 
April 2019? 

No. 
CFO, DFR, Internal Audit and PSD have contacted each 
other at regular intervals to confirm whether they have 
had any such instances.  None were reported in 2018/19. 

Yes – one instance of fraud was reported in 2019/20 to 
PSD which was communicated onwards and appropriate 
action taken. 

 Enquiries of those charged with governance – in 
relation to fraud 

Enquiries of those charged with governance – in 
relation to fraud 

Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

1. How does the PCC, 
exercise oversight of 
management's processes for 
identifying and responding 
to the risks of fraud within 
the Organisation and the 
internal control that 
management has 
established to mitigate 

CFO, DFR, Internal Audit and PSD have contacted 
each other at regular intervals to confirm whether 
they have had any such instances.  None were 
reported in 2018/19. 
Controls as detailed in the governance framework.  
This is overseen by the Joint Governance Board. 

CFO, DFR, Internal Audit and PSD have contacted 
each other at regular intervals to confirm whether they 
have had any such instances.  One was reported in 
2019/20. 
Controls as detailed in the governance framework.  This 
is overseen by the Joint Governance Board. 
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  Enquiries of management – in relation to fraud  Enquiries of management – in relation to fraud 
Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

those risks? 

2. Are you aware of any 
instances of actual, 
suspected or alleged fraud 
within the audited body 
since 1 April 2019? 

No. Yes – one (as above). 
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Appendix 2 
 
Matters in relation to laws and regulations 
 
International Standard for Auditing (UK and Ireland) 250 covers auditors responsibilities to consider the impact of laws and regulations 
in an audit of financial statements. 
 
Management, with the oversight of those charged with governance, is responsible for ensuring that the Organisation’s operations are 
conducted in accordance with laws and regulations, including compliance with those that determine the reported amounts and 
disclosures in the financial statements. 
 
As external auditors, we are responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements are free from material 
misstatement due to fraud or error, taking into account the appropriate legal and regulatory framework. The ISA distinguishes two 
different categories of laws and regulations: 
 
• laws and regulations that have a direct effect on determining material amounts and disclosures in the financial statements; 
• other laws and regulations where compliance may be fundamental to the continuance of operations, or to avoid material penalties. 

 
What are we required to do? 
 
As part of our risk assessment procedures we are required to make inquiries of management as to whether the Organisation is in 
compliance with relevant laws and regulations. Where we become aware of information of non-compliance or suspected non-
compliance we need to gain an understanding of the non-compliance and the possible effect on the financial statements. 
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 Enquiries of management – in relation to laws and 
regulations 

Enquiries of management – in relation to laws and 
regulations 

Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

1. How have you gained 
assurance that all relevant 
laws and regulations have 
been complied with? 

Joint Governance Board meets quarterly to record 
and raise all governance issues.  Attendees include: 
DFR (Force) CFO (OPCC) CEO (OPCC) TIAA 
(internal audit) CIO, representative of the JAC, and 
others as required. 

Joint Governance Board met twice in 2019-20 to record 
and raise all governance issues. In 2020-21 the Terms of 
Reference for this Board has been updated, and will meet 
quarterly going forward.  
Attendees include: DFR (Force) CFO (OPCC) CEO 
(OPCC) TIAA (internal audit) CIO, representative of the 
JAC, and others as required. 

2. Are there any potential 
litigations or claims that 
would affect the financial 
statements? 

The Police and Crime Commissioner has the sum of 
£1.173 million reserved for insurance. £0.649 million 
relates to the potential additional liabilities in relation 
to the Scheme of Arrangement for Municipal Mutual 
Assurance and £0.524 million for additional areas of 
insurance in relation to current emerging claims not 
currently recognised. 
Contingent liabilities are reviewed as part of the year-
end processes, and will be reported in the statements 
of accounts. 
 

The Police and Crime Commissioner has the sum of 
£1.173 million reserved for insurance. £0.649 million 
relates to the potential additional liabilities in relation to 
the Scheme of Arrangement for Municipal Mutual 
Assurance and £0.524 million for additional areas of 
insurance in relation to current emerging claims not 
currently recognised. 
Contingent liabilities are reviewed as part of the year-end 
processes, and will be reported in the statements of 
accounts. 
 

3. Have there been any 
instances of non-
compliance or suspected 
non-compliance with 
relevant laws and 
regulations since 1 April 
2019, or earlier with an 

No. No. 
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ongoing impact on the 
2019-20 financial 
statements? 

4. Have there been any 
reports from other 
regulatory bodies, such as 
HM Revenues and 
Customs which indicate 
non-compliance? 

No. No. 
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 Enquiries of those charged with governance – in 
relation to laws and regulations 

Enquiries of those charged with governance – in 
relation to laws and regulations 

Question 2018-19 Response 2019-20 Response 

1. How does the PCC in his 
role as those charged with 
governance, obtain 
assurance that all relevant 
laws and regulations have 
been complied with? 

Joint Governance Board meets quarterly to record 
and raise all governance issues.  Attendees include: 
DFR (Force) CFO (OPCC) CEO (OPCC) TIAA 
(internal audit) CIO, representative of the JAC, and 
others as required. 

Joint Governance Board met twice in 2019-20 to record 
and raise all governance issues.  In 2020-21 the Terms of 
Reference for this Board has been updated, and will meet 
quarterly going forward. Attendees include: DFR (Force) 
CFO (OPCC) CEO (OPCC) TIAA (internal audit) CIO, 
representative of the JAC, and others as required. 

2. Are the you aware of any 
instances of non-
compliance with relevant 
laws and regulations? 

No. No. 
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Appendix 3 
 
Matters in relation to related parties 
 
International Standard for Auditing (UK and Ireland) 550 covers auditors responsibilities relating to related party relationships and 
transactions. 
 
The nature of related party relationships and transactions may, in some circumstances, give rise to higher risks of material misstatement 
of the financial statements than transactions with unrelated parties.  
 
Because related parties are not independent of each other, many financial reporting frameworks establish specific accounting and 
disclosure requirements for related party relationships, transactions and balances to enable users of the financial statements to 
understand their nature and actual or potential effects on the financial statements. An understanding of the entity's related party 
relationships and transactions is relevant to the auditor's evaluation of whether one or more fraud risk factors are present as required by 
ISA (UK and Ireland) 240, because fraud may be more easily committed through related parties. 
 
What are we required to do? 
 
As part of our risk assessment procedures, we are required to perform audit procedures to identify, assess and respond to the risks of 
material misstatement arising from the entity's failure to appropriately account for or disclose related party relationships, transactions or 
balances in accordance with the requirements of the framework. 
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 Enquiries of management – in relation to related 
parties 

Enquiries of management – in relation to related 
parties 

Question 2018-19 Response  2019-20 Response 

1. Confirm that you have 
disclosed to the auditor: 

• the identity of any related 
parties, including changes 
from the prior period; 

• the nature of the 
relationships with these 
related parties; 

• details of any transactions 
with these related parties 
entered into during the 
period, including the type and 
purpose of the transactions. 

Yes 
Members of the Joint Audit Committee declared all 
their financial interests relating to contracts and 
businesses on appointment and signed an agreement 
to abide by the Seven Nolan Principles of Life and 
declare any revised interests to the Chief Executive. 
Joint Audit Committee members declarations of 
interests can be found on the Office of the Police and 
Crime Commissioner’s website www.northwales-
pcc.gov.uk 
There are also no material interests or relationships 
of the Chief Officers or their direct families, which 
could influence or control the decision making, 
policies or financial transactions of North Wales 
Police/Police and Crime Commissioner. A robust 
process is also in place to approve and register the 
business interests of both police staff and officers. 
The Police and Crime Commissioner charges 
Denbighshire County Council, Abergele Town 
Council, North Wales Joint Branch Board, Tunnel 
and Network Services and Victim Support in respect 
of joint occupancy of buildings. 
The Chief Constable is a trustee of PACT (North 
Wales Police and Community Trust). The Force 
allocates funding from income received via the 
Police Property Fund Account in support of PAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Yes 
Members of the Joint Audit Committee declared all 
their financial interests relating to contracts and 
businesses on appointment and signed an agreement to 
abide by the Seven Nolan Principles of Life and 
declare any revised interests to the Chief Executive. 
Joint Audit Committee members declarations of 
interests can be found on the Office of the Police and 
Crime Commissioner’s website www.northwales-
pcc.gov.uk 
There are also no material interests or relationships of 
the Chief Officers or their direct families, which could 
influence or control the decision making, policies or 
financial transactions of North Wales Police/Police 
and Crime Commissioner. A robust process is also in 
place to approve and register the business interests of 
both police staff and officers. 
The Police and Crime Commissioner’s wife is a 
serving Councillor for Wrexham Council and is a 
member of the Planning Committee, Safeguarding and 
Wellbeing Scrutiny Committee, Corporate Land and 
Buildings Committee, Licensing Committee and 
Community Health Council. 
The Police and Crime Commissioner charges 
Denbighshire County Council, Abergele Town 
Council, North Wales Joint Branch Board, Tunnel and 
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T projects whose objectives are to raise the profile of 
community safety, significantly minimise the fear of 
crime and thus enhance the quality of life throughout 
North Wales. For 2018-19 this equated to £60,000 
donated from the fund to PACT and support in 
meeting the costs of the Fund administration.  
The Police and Crime Commissioner and Chief 
Constable participate in a Drug Intervention 
Programme which is a grant funded partnership with 
responsibility to reduce drug related offending and 
deaths through provision of support and services. 
The Partnership consists of officers from the Force, 
Community Safety Partnerships, Local Health 
Boards, North Wales Probation Service, North Wales 
Magistrates' Court, HM Prison Service, Jobcentre 
Plus and the Welsh Government. 
 

Network Services and Victim Support in respect of 
joint occupancy of buildings. 
The Chief Constable is a trustee of PACT (North 
Wales Police and Community Trust). The Force 
allocates funding from income received via the Police 
Property Fund Account in support of PACT projects 
whose objectives are to raise the profile of community 
safety, significantly minimise the fear of crime and 
thus enhance the quality of life throughout North 
Wales. For 2019-20 this equated to £50,000 donated 
from the fund to PACT and support in meeting the 
costs of the Fund administration.  
The Police and Crime Commissioner and Chief 
Constable participate in a Drug Intervention 
Programme which is a grant funded partnership with 
responsibility to reduce drug related offending and 
deaths through provision of support and services. The 
Partnership consists of officers from the Force, 
Community Safety Partnerships, Local Health Boards, 
North Wales Probation Service, North Wales 
Magistrates' Court, HM Prison Service, Jobcentre Plus 
and the Welsh Government. 
Dechrau Newydd: The Office of the Police and Crime 
Commissioner along with HMPPS have recently 
tendered for a new drug intervention contract.  The 
service aim is to engage substance using offenders and 
support them to reduce offending, improve health and 
social functioning, engage with multi agency support 
and make sustainable lifestyle changes. The new 
contract commenced on 1st April 2020.  
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2. What controls are in place 
to identify, authorise, 
approve, account for and 
disclose related party 
transactions and 
relationships? 

Declaration of interests at meetings 
Register of interests 
Register of gifts and hospitality 
List of current and former partnerships is maintained 
by CIO 

Declaration of interests at meetings 
Register of interests 
Register of gifts and hospitality 
List of current and former partnerships is maintained 
by CIO 
 

 Enquiries of those charged with governance – in 
relation to related parties 

Enquiries of those charged with governance 
– in relation to related parties 

Question 2018-19 Response  2019-20 Response  

1. How does the PCC, in his 
role as those charged with 
governance, exercise 
oversight of management's 
processes to identify, 
authorise, approve, account 
for and disclose related 
party transactions and 
relationships? 

Declaration of interests at meetings 
Register of interests 
Register of gifts and hospitality 
List of current and former partnerships is 
maintained by CIO 

Declaration of interests at meetings 
Register of interests 
Register of gifts and hospitality 
List of current and former partnerships is 
maintained by CIO 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 
 

 

30 GORFFENNAF 2020 
 
Adroddiad Rheoli Alldro’r Trysorlys 2019-20 
 
Adroddiad gan Brif Swyddogion Cyllid y Prif 
Gwnstabl Comisiynydd Heddlu a Throsedd  

 
1. CRYNODEB GWEITHREDOL 

 
1.1 Mae'r adroddiad canlynol yn cynnwys crynodeb o weithgarwch rheoli'r trysorlys a 

wnaed yn 2019-20, yn bennaf y buddsoddiad o arian parod dros ben (rheoli llif 
arian parod) yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
 

1.2 Yn ychwanegol, mae'r adroddiad hwn yn manylu gofynion statudol Cod Ymarfer 
Rheoli'r Trysorlys CIPFA (y Cod RhT) sy'n cynnwys yr angen i adrodd ar gyflawniad  
swyddogaeth rheoli'r trysorlys o leiaf ddwywaith y flwyddyn.   
 

1.3 Cyflwynir yr adroddiad i'r CA am wybodaeth a sylwadau.  
 
2. ARGYMHELLIAD 

 
I'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd nodi cynnwys yr adroddiad hwn a gweithgarwch 
rheoli'r trysorlys yn 2019-2020, a nodi na thorrwyd dim cyfyngiadau yn benodol –   

 
• Gweithgarwch Buddsoddiadau'r Trysorlys: Torrwyd y lleiafswm o arian parod ar 

gael dros nos o £10.0m ar 5 achlysur (gan ddisgyn ddwywaith i £8.8m, unwaith 
uwchben £9.5m a dwywaith i £9.8m). Gwnaed hyn gyda gwybodaeth flaenorol y 
byddai'r balansau yn dychwelyd i dros £10.0m o fewn amserlen dderbyniol. 

 
• Cydymffurfiaeth – Terfynau buddsoddiad (cyfyngiad mwyafrif o £10m i'w gynnal 

gyda bancwyr y Comisiynydd): o'r £15.5m a flaendalwyd ar 31 Mawrth 2020 gyda 
HSBC, blaendalwyd £7.0m mewn cyfrif 31 diwrnod o rybudd, felly nid yw ar gael 
ar unwaith. Cadwyd balans o £8.5m mewn cyfrif cyfredol HSBC, er mwyn sicrhau 
hylifedd digonol yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud COVID 19. Nid yw'r balans 
olaf yn y cyfrif cyfredol yn fuddsoddiad yn dechnegol, ond yn ysbryd datgeliad 
llawn mae hyn wedi cael ei ystyried fel rhan o'r dangosydd hwn.  

 
GOBLYGIADAU'R ADRODDIAD: 
 

Ariannol Mae’r adroddiad yn gosod y cyflawniad yn 
erbyn rheolau a chyfyngiadau a gytunwyd ar 
gyfer buddsoddi a benthyg arian yn ôl y 
strategaeth rheoli'r trysorlys sydd mewn lle ar 
gyfer 2019-2020 

Cyfreithiol Mae'r adroddiad hwn yn ofyniad statudol o God 
Ymarfer Rheoli'r Trysorlys. 

Cymuned Dim goblygiadau 
Risg Mae'r trefniadau wedi'u llunio i reoli'r risg o 

fuddsoddi a benthyg 
Amcanion Heddlu a Throsedd  Dim goblygiadau 
Cydraddoldeb Dim oblygiadau 
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ADRODDIAD RHEOLI ALLDRO’R TRYSORLYS 2019-20 
 

1. Cyflwyniad   
 
Mae Cod Ymarfer Rheoli'r Trysorlys y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu yn y 
Gwasanaethau Cyhoeddus (y Cod CIPFA) yn gofyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gymeradwyo 
adroddiadau rheoli'r trysorlys chwe-misol a blynyddol.  
 
Craffwyd ar Strategaeth Gyfalaf y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n cynnwys Strategaeth 
Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2019/20 yn y Cydbwyllgor Archwilio ar 21 Mawrth 2019 a'i gymeradwyo 
gan Hysbysiad Penderfyniad ar 26 Mawrth 2019. Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi 
buddsoddi symiau sylweddol o arian ac felly yn agored i risgiau ariannol gan gynnwys colli 
cronfeydd a fuddsoddwyd a'r effaith refeniw o newid cyfraddau llog.  Mae llwyddo i nodi, monitro 
a rheoli risg yn parhau'n ganolog i strategaeth rheoli'r trysorlys y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. 
 
Cynhelir rheoli risg Trysorlys y Comisiynydd Heddlu a Throsedd o fewn fframwaith Cod Ymarfer 
Cyhoeddiad 17 (Cod CIPFA) Rheoli Trysorlys y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu 
yn y Gwasanaethau Cyhoeddus sy'n gofyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gymeradwyo 
strategaeth rheoli'r trysorlys cyn dechrau bob blwyddyn ariannol ac, o leiaf, adroddiad chwe-misol 
ac alldro blynyddol y trysorlys.  Mae'r adroddiad hwn yn cyflawni rhwymedigaeth gyfreithiol y 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 i ystyried Cod CIPFA. 
 
Mae Cod Darbodus 2017 yn cynnwys gofyniad i awdurdodau lleol roi Strategaeth Gyfalaf, dogfen 
gryno a gymeradwyir gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n gofalu am wariant cyfalaf a 
chyllid, rheoli'r trysorlys a buddsoddiadau sydd ddim yn y trysorlys.  
 

2. Cyd-destun Allanol 
 

Cefndir economaidd: Mae ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd, ynghyd â'i threfniadau 
masnachu yn y dyfodol, yn parhau i fod yn un o'r dylanwadau mawr ar economi a meddylfryd y DU 
yn ystod 2019/20. Estynnwyd terfyn Brexit o 29 Mawrth 2019 i 12 Ebrill, yna i 31 Hydref ac yn y 
diwedd i 31 Ionawr 2020. Chwaraeodd gwleidyddiaeth ran fawr yn y marchnadoedd ariannol dros 
y cyfnod wrth i drafodaethau ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd ynghyd â'i threfniadau 
masnachu yn y dyfodol greu ansicrwydd, yn enwedig mewn marchnadoedd cyfnewid dramor. 
Cafodd canlyniad etholiad cyffredinol Rhagfyr wared ar lawer o'r ansicrwydd gan addo adfywiad 
mewn hyder a gweithgarwch. 
 
Syrthiodd cyfradd Chwyddiant Prisiau Defnyddwyr (CPIH) y DU i 1.7% flwyddyn ar flwyddyn ym mis 
Chwefror, o dan darged Banc Lloegr o 2%. Arhosodd data marchnad llafur yn bositif. Roedd y 
gyfradd ddiweithdra ILO yn 3.9% yn y tri mis hyd at Ionawr 2020 tra bod y gyfradd gyflogaeth wedi 
taro graddfa record o 76.5%. Roedd y gyfradd dwf blynyddol cyfartalog ar gyfer cyflog gan eithrio 
bonysau yn 3.1% ym mis Ionawr 2020 a'r un peth pan gynhwyswyd bonysau, yn darparu rhywfaint 
o dystiolaeth bod prinder llafur wedi bod yn cefnogi cyflogau.  
 
Adroddwyd twf GDP yn Ch4 2019 yn wastad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol Cenedlaethol. 
Arafodd twf y sector gwasanaethau a lleihaodd gweithgarwch cynhyrchu ac adeiladu ar gefn yr hyn 
a ystyriwyd ar y pryd fel gofidion yn ymwneud â thensiynau masnach byd eang ar weithgaredd 
economaidd. Parhaodd y raddfa flynyddol o dwf GDP yn is na'r tueddiad ar 1.1%. 
 
Yna, newidiodd popeth yn sgil y coronafeirws. Dechreuodd COVID-19 a ymddangosodd yn Tsieina 
fis Rhagfyr 2019 ledu ar draws y byd gan achosi cwymp yn y marchnadoedd ariannol rhyngwladol 
nas gwelwyd ers yr Argyfwng Ariannol Byd-eang fel rhan o fuddsoddi diogel i ddyled sofran ac 
asedau 'diogel' eraill. 
 

Tudalen 105 o 161



Mewn ymateb i ledaeniad y feirws a'r cynnydd mawr yn y nifer a gafodd eu heintio, gorfododd y 
llywodraeth gyfnod o gyfyngiadau symud.  Torrodd y banciau a llywodraethau ar draws y byd 
gyfraddau llog a chyflwyno pecynnau ysgogi mewn ymgais i leihau peth o'r effaith economaidd 
negyddol ar dwf domestig a byd eang. 
 
Symudodd Banc Lloegr, oedd â chyfraddau polisi yn sefydlog ar 0.75% drwy'r rhan fwyaf o 2019/20 
i dorri cyfraddau o 0.25% o 0.75% fis Mawrth ac yna dod â nhw i lawr ymhellach i'r gyfradd isaf 
erioed o 0.1%. Ar y cyd â'r toriadau hyn, cyflwynodd llywodraeth y DU nifer o fesurau i helpu 
busnesau a chartrefi a gafodd eu heffeithio gan gyfres o gyfyngiadau cymdeithasol caeth, gan 
arwain at gyfnod o gyfyngiadau symud ar draws y DU. 
 
Tyfodd economi’r UDar raddfa flynyddol o 2.1% yn Ch4 2019. Yn dilyn rhyfeloedd masnach ac 
anghytundeb estynedig, roedd arwyddo Cam 1 o'r cytundeb masnach rhwng yr UD a Tsieina ym 
mis Ionawr yn bositif i'r ddau economi ar y cychwyn, ond cafodd COVID-19 effaith ddifrifol ar 
gynhyrchu yn y ddwy wlad. Yn sgil arafu economaidd, dechreuodd Cronfa wrth Gefn Ffederal yr UD 
dorri cyfraddau fis Awst. Yn dilyn cyfres o bum toriad, y mwyaf oedd ym mis Mawrth 2020, 
disgynnodd cyfraddau’r Gronfa Ffederal o 2.5% i ystod o 0% -0.25%. Cyhoeddodd llywodraeth yr 
UD gyfres o fesurau a chefnogaeth yn ymwneud â COVID-19 ar gyfer ei economi gan gynnwys 
pecyn ysgogi cyllidol gwerth $2 triliwn o ddoleri. Gyda chyfraddau llog eisoes ar (neu o dan) y llawr, 
cadwodd  Banc Canolog Ewrop ei gyfradd sylfaenol ar 0% a chyfradd blaendal ar - 0.5%. 
 
Marchnadoedd ariannol: Gwerthodd y marchnadoedd ariannol yn sydyn wrth i effaith y 
coronafeirws waethygu. Ar ôl dechrau yn bositif yn 2020, disgynnodd FTSA 100 dros 30% i'w bwynt 
gwaethaf gyda marchnad stoc mewn gwledydd eraill yn gweld cwymp tebyg. Ym mis Mawrth 2018 
disgynnodd sterling i'w lefel isaf yn erbyn y ddoler ers 1985. Bu'r mesurau a weithredwyd gan y 
banc canolog a llywodraethau yn gymorth i adfer hyder ac mae rhai marchnadoedd ariannol wedi 
adfywio yn ystod yr wythnosau diwethaf ond yn parhau'n anwadal o hyd. Achosodd y buddsoddi 
gofalus i arenillion gilt ddisgyn yn sylweddol. Disgynnodd y meincnod 5 mlynedd o 0.75% ym mis 
Ebrill 2019 i 0.26% ar 31 Mawrth. Disgynnodd yr arenillion meincnod o 1% i 04%, yr arenillion  20 
mlynedd o 1.47% i 0.76% dros yr un cyfnod. Roedd cyfraddau prynu 1-mis, 3-mis a 12 mis yn 
0.61%, 0.72% a 0.88% ar gyfartaledd dros y cyfnod.   
 
Ers dechrau calendr 2020,  disgynnodd yr arenillion ar drysorlys 2-flynedd yr UD o 1.573% i 0.20% 
ac o 1.877% i 0.61% ar gyfer trysorlys 10 mlynedd. Mae arenillion bond Almaenig yn parhau'n 
negyddol. 
 
Adolygiad credyd: Yn Ch4 2019 cadarnhaodd Fitch cyfradd sofren AA y DU, ei dynnu o'r Rating 
Watch Negative (RWN) gyda throsolwg negyddol. Cadarnhaodd Fitch gyfradd tymor hir Banciau'r 
DU, tynnu'r RWN gan osod trosolwg sefydlog. Cadarnhaodd Standard and Poor gyfradd sofren AA y 
DU ac adolygu'r trosolwg o sefydlog i negyddol. Cyhoeddodd Banc Lloegr ganlyniadau diweddaraf 
ar gyfer y saith prif grŵp bancio yn y DU. Pasiodd y saith ar gymhareb Haen 1 (CET1) ac ar sail 
trosoliadau. O dan y senario prawf byddai lefel cyfansymiol cyfalaf CET1 yn aros ddwywaith eu lefel 
cyn argyfwng ariannol 2008. 
 
Ar ôl aros yn wastad ym mis Ionawr a Chwefror a rhwng ystod o 30-55bps,  gwnaeth lledaeniadau 
Cyfnewidiad Diofyn Credyd godi’n sydyn ym mis Mawrth wrth i effaith y coronafeirws ar fantolenni 
beri pryder.  Lleihaodd y lledu yn niwedd mis Mawrth a thrwy ganol mis Ebrill ond yn aros yn uwch 
na'r lefelau cychwynnol yn 2020. Mae NatWest Markets Plc (nas clustnodwyd) yn parhau i fod yr 
uchaf ar 128bps a National Westminster Bank plc (wedi ei glustnodi) yn parhau'r isaf ar 56bps. 
Mae'r prif fanciau eraill yn y DU rhwng 65bps a 123bps, yr olaf yw'r Santander UK CDS prin ei 
fasnach ac anwadal. 
 
Tra bod banciau'r DU a'r rhai y tu allan i'r DU ar restr gwrthbarti Arlingclose yn parhau mewn 
sefyllfa gadarn, y cyngor ar yr holl fanciau hyn oedd torri i 35 diwrnod yng nghanol mis Mawrth. 
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Israddiodd Fitch y raddfa sofran DU i AA – ym mis Mawrth a gafodd ei ddilyn gan nifer o 
weithrediadau ar fanciau'r DU a rhai nad ydynt yn y DU. Roedd hyn yn cynnwys rhagolwg ar bob 
banc ar y rhestr gwrthbarti i negyddol, ac eithrio Banc Barclays, Rabobank, Handelsbanken a 
Nordea Bank a gafodd eu rhoi ar RWN, yn ogystal â thorri cyfradd tymor hir Close Brothers i A-.  Ar 
ôl adolygu'r rhagolygon i negyddol, uwchraddiodd Fitch y graddfeydd tymor hir ar fanciau Canada 
a'r Almaen ond israddiodd y graddfeydd tymor hir i fanciau Awstralia. Cynyddodd Fitch gyfradd 
tymor hir HSBC Bank ac HSBC UK Bank i AA-. 
 

3. Cyd-destun Lleol 
 
Ar 31 Mawrth 2020, roedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddiadau net o £15.5m yn 
codi o'i refeniw ac incwm cyfalaf a gwariant.  Mae'r angen sylfaenol i fenthyca at ddibenion cyfalaf 
yn cael ei fesur gan y Gofyn Cyllido Cyfalaf (GCC), tra mae cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy a 
chyfalaf gweithio yn adnoddau sylfaenol sydd ar gael i'w buddsoddi. Crynhoir y ffactorau hyn yn 
Nhabl 1 isod.  
 
Tabl 1: Crynodeb o'r Fantolen 
 

 
Presennol 

31.3.20 
£m 

Cronfa Gyffredinol CFR 30.4 
Llai: *Rhwymedigaethau dyledion eraill  (9.9) 

Benthyca CFR 20.5 

Benthyca Allanol 14.9 

Benthyca mewnol 5.6 

   Llai: Cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy  (25.2) 

   Mwy: Cyfalaf gweithio 4.1 
Cyfanswm Buddsoddiadau (15.5) 

 
* prydlesi cyllid, rhwymedigaethau PFI a dyled wedi'i throsglwyddo sy'n ffurfio rhan o gyfanswm 
dyled y Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
 
Dilynodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ei strategaeth o barhau i fenthyca a buddsoddiadau o 
dan eu lefelau sylfaenol. Adwaenir hwy weithiau fel benthyca mewnol, er mwyn lleihau risg a 
chadw costau llog yn isel.   
 
Mae sefyllfa rheoli'r trysorlys ar 31 Mawrth 2020 a'r newid yn ystod y flwyddyn yn cael ei ddangos 
yn Nhabl 2 isod.  
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Tabl 2: Crynodeb Rheoli'r Trysorlys 
 

 
Balans 
31.3.19 

£m 

Symudiad 
£m 

Balans 
31.3.20 

£m 

Cyfartaledd 
Pwysol 
Cyfradd 
31.3.20 

% 
Benthyciadau tymor hir 
Benthyciadau tymor byr  

0.7 
16.0 

9.2 
(11.0) 

9.9 
5.0 

0.83 
0.34 

Cyfanswm benthyca 16.7 (1.8) 14.9 - 
Buddsoddiadau tymor hir 
Buddsoddiadau tymor byr 
Arian parod ac arian parod 
cyfwerth 

0 
(3.5) 

(14.0) 

0 
3.5 

(1.5) 

0 
0 

(15.5) 

- 
- 

0.25 

Cyfanswm Buddsoddiadau (17.5) 2.0 (15.5) - 

Benthyca net / (buddsoddiadau) (0.8) 0.2 (0.6) - 
 
O ganlyniad i fuddsoddiad sylweddol diweddar yn y Rhaglen Gyfalaf, mae'r lefel o gronfeydd wrth 
gefn wedi lleihau ac mae'r CFR wedi cynyddu. Mae'r angen am fenthyca oherwydd hynny wedi 
cynyddu.   
 
Diweddariad Benthyca 
 
Ar 9 Hydref 2019 cododd y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) y gost o fenthyca 
cyfradd sicrwydd o 1% i 1.8% uwchben arenillion gilt y DU gan fod Trysorlys EM yn gofidio am lefel 
gyffredinol dyled awdurdodau lleol. Mae benthyca PWLB ar gael o hyd ond mae maint yr elw o 
180bp uwch elw gilt i weld yn ddrud iawn. Mae dewisiadau amgen ar gael a bydd cynnyrch newydd 
yn cael ei ddatblygu; serch caiff cryfder ariannol awdurdodau unigol eu craffu gan fuddsoddwyr a 
benthycwyr masnachol.  
 
Roedd Cyllideb mis Mawrth 2020 y Canghellor yn cynnwys newidiadau sylweddol i bolisi Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB). Lansiwyd ymgynghoriad eang a chyfeiriad PWLB yn y 
dyfodol. Mae'r ymgynghoriad o'r enw "Telerau Benthyca'r Dyfodol' yn wahoddiad gonest, agored a 
chynhwysol. Mae’n caniatáu rhanddeiliaid allweddol i gyfrannu tuag at ddatblygu systemau lle gall 
benthyciadau PWLB fod ar gael ar elw gwell i gefnogi prosiectau sy'n gymwys. Mae'n cynnwys 
awgrymiadau i ganiatáu awdurdodau nad ydynt yn rhan o weithgarwch 'dyled am arenillion' i 
fenthyg ar gyfradd is. Mae hefyd yn atal awdurdodau lleol rhag defnyddio benthyciadau PWLB i 
brynu asedau masnachol yn bennaf ar gyfer elw heb amharu ar eu gallu i fynd ar ôl eu hamcanion 
craidd o gyflenwi gwasanaethau, tai ac adfywio. Mae'r ymgynghoriad hefyd yn ymdrin â'r 
posibilrwydd o arafu, neu atal rhai awdurdodau unigol rhag benthyg symiau mawr o arian mewn 
amgylchiadau penodol. Caeodd yr ymgynghoriad ar 4 Mehefin 2020 gyda gweithredu telerau 
benthyg newydd i'w disgwyl ddiwedd y flwyddyn neu ar ddechrau'r flwyddyn ariannol 2021/22. 
 

4. Strategaeth Fenthyca yn ystod y flwyddyn 
 
Ar 31 Mawrth 2020 roedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd £14.9m o fenthyciadau 
(gostyngiad o £1.8m o 31 Mawrth 2019), fel rhan o'i strategaeth ar gyfer ariannu rhaglenni cyfalaf 
blynyddoedd blaenorol a phresennol. Crynhoir benthyciadau dros ben ar 31 Mawrth yn Nhabl 3 
isod. 
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Tabl 3: Sefyllfa Fenthyca 
 

 
Balans 
31.3.19 

£m 

Symudiad 
Net 
£m 

Balans 
31.3.20 

£m 

Cyfartaledd 
Pwysol 
Cyfradd 
31.3.20 

% 
Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus 
Awdurdodau lleol (tymor 
byr) 

0.7 
16.0 

9.2 
(11.0) 

9.9 
5.0 

1.25 
1.00 

Cyfanswm benthyca 16.7 (1.8) 14.9 - 
 
Prif nod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd wrth fenthyca yw taro cydbwysedd risg isel priodol 
rhwng sicrhau costau llog isel a chyflawni sicrwydd y costau hynny dros y cyfnod y mae angen 
cronfeydd. Ceir hyblygrwydd i ail-drafod benthyciadau fel amcan eilradd os yw cynlluniau tymor hir 
y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn newid. Nid yw penderfyniadau benthyca'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd yn seiliedig ar unrhyw ganlyniad ar gyfer cyfraddau llog. Ystyrir portffolio 
cytbwys o fenthyca tymor byr a thymor hir yn ddarbodus.   
 
Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd GCC cynyddol oherwydd y rhaglen gyfalaf a gofyniad 
benthyca tybiedig fel y penderfynir gan y Meincnod Dyledion sydd hefyd yn ystyried cronfeydd 
defnyddiadwy wrth gefn a chyfalaf ymarferol. Wedi ystyried hyd a strwythur priodol angen 
benthyca yn seiliedig ar amcanestyniadau realistig, penderfynwyd cymryd cyfuniad o fenthyca 
tymor byr a benthyciadau tymor hir (benthyciadau EIP). Gwnaeth y Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd fenthyg £10m o fenthyciadau cyfradd sefydlog, ceir manylion isod. Mae'r benthyciadau 
hyn yn cynnig sicrwydd tymor hir a sefydlogrwydd i bortffolio dyled. 
 
Benthyciadau hir-ddyddiedig a 
fenthycwyd: 

Swm 
£m 

Cyfradd  
% 

Cyfnod   
(blynyddoedd) 

Benthyciad PWLB EIP 1 (20/08/2019) 
Benthyciad PWLB EIP 2  
(7/10/2019) 

5.0 
5.0 

1.25 
1.25 

20 
20 

Cyfanswm benthyca 10.0 1.25 20 

 
 

5. Gweithgarwch dyled arall 
 
Wedi ad-daliad o £0.7m o rwymedigaethau Menter Cyllid Breifat blynyddoedd blaenorol, arhosodd 
cyfanswm dyled oni bai am fenthyca ar £9.9m ar 31 Mawrth 2020, gan fynd â chyfanswm dyled i 
£24.8m.  
 

6. Gweithgarwch Buddsoddiadau'r Trysorlys  
 
Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cadw cronfeydd wedi'u buddsoddi, gan gynrychioli 
incwm a dderbynnir o flaen gwariant ynghyd â balansau a chronfeydd wrth gefn. Yn ystod y 
flwyddyn, roedd balansau buddsoddiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd rhwng £8.8m a £31.2 
oherwydd gwahaniaethau amseru rhwng incwm a gwariant. Torrwyd y lleiafswm o arian ar gael 
dros nos o £10.0m ar 5 achlysur (gan ddisgyn ddwywaith i £8.8m, unwaith uwchben £9.5m a 
dwywaith i £9.8m). Gwnaed hyn gyda'r wybodaeth o flaen llaw y byddai balansau yn adfer i 
£10.0m o fewn amserlen dderbyniol. Gweler y sefyllfa fuddsoddi yn nhabl 4 isod. 
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Tabl 4: Sefyllfa Buddsoddiadau'r Trysorlys 
 

 
Balans 
31.3.19 

£m 

Net  
Symudiad 

£m 

Balans 
31.3.20 

£m 

 
Elw 

Incwm 
31.3.20 

% 

Dyddiau 
Aeddfedrwydd 

Cyfartaledd 
Pwysol 

Dyddiau 
31.3.20 

Banciau a chymdeithasau 
adeiladu (anwarantedig) – yn 
cynnwys cyfrif rhybudd 31 
diwrnod gyda HSBC 
Llywodraeth (yn cynnwys 
awdurdodau lleol) 

14.0 
 

3.5 

1.5 
 

(3.5) 

15.5 
 

0.0 

n/a 
 

n/a 

14.6 
 

- 

Cyfanswm Buddsoddiadau 17.5 (2.0) 15.5 0.25% 14.6 
 
Mae Cod CIPFA a chanllaw'r llywodraeth yn gofyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddi ei 
gronfeydd yn ddarbodus, ac ystyried diogelwch a hylifedd ei fuddsoddiadau cyn ceisio'r gyfradd 
orau o elw, neu arenillion. Prif nod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd wrth fuddsoddi arian yw taro 
cydbwysedd priodol rhwng risg ac elw, gan leihau'r risg o dynnu colledion o ddiffygion a'r risg o 
dderbyn incwm buddsoddi isel anaddas. 
 
Dangosir cynnydd metrigau risg ac elw yn y darnau o feincnodi buddsoddiadau chwarterol 
Arlingclose yn Nhabl 5 isod.  
 
Tabl 5: Meincnodi Buddsoddiadau – buddsoddiadau'r Trysorlys wedi'u rheoli'n fewnol  
 

 Sgôr 
Credyd 

Gradd 
Gredyd 

Dadleniad 
Achub 
Croen 

Aeddfedrwydd 
Cyfartaledd 

Pwysol 
(dyddiau) 

Cyfradd 
Elw 
% 

31.03.2019 
31.03.2020 

3.95 
4.33 

AA- 
AA- 

80% 
100% 

1 
16 

0.76% 
0.55% 

Cytundebau 
Lefel Tebyg 
Holl  
Cytundebau 
Lefel 

3.91 
4.03 

AA- 
AA- 

58% 
56% 

46 
20 

0.71% 
1.23% 

 
Fodd bynnag, er dechrau'r pandemig CoVID-19, mae'r effaith ar sefyllfa economaidd y byd wedi 
bod yn ddifrifol. Roedd ymateb y farchnad yn ddifrifol gyda chwymp mawr mewn ecwiti, 
marchnadoedd bond corfforaethol ac i raddau, eiddo tiriog yn dilyn y cloi mawr a'r heriau newydd i 
lywodraethau, busnesau ac unigolion. Roedd yr anwadalrwydd wedi ei fesur gan fynegai VIX bron 
mor uchel ag yn ystod yr argyfwng ariannol byd eang yn 2008/9 fel y gwelwyd ym mhrisiau ecwiti 
yn disgyn a lledaenu bondiau corfforaethol tebyg iawn i'r rheini ddeuddeg mlynedd yn ôl. 
Disgynnodd arenillion gilt ond lledaenodd taeniadau credyd yn fawr gan adlewyrchu'r dirywiad 
mewn amgylchiadau economaidd a chredyd yn gysylltiedig â diffyg twf mewn economïau. Felly 
cododd elw bondiau corfforaethol (yn cynnwys arenillion gilt ynghyd â'r taeniad credyd) ac felly 
disgynnodd prisiau. 
 
Fis Tachwedd 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ganllaw ar  Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol i 
fod yn effeithiol o'r flwyddyn ariannol 2020/21. Mae hyn yn cynnwys cyfrol newydd ar sail y 
canllaw a gyhoeddwyd y llynedd gan y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (MHCLG) 
ar gyfer awdurdodau lleol yn Lloegr.   
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Mae'r diffiniad o fuddsoddiadau wedi ei ehangu i gynnwys “pob ased ariannol ac anariannol y mae 
awdurdod lleol wedi buddsoddi arian ynddo yn bennaf neu yn rhannol ar gyfer y pwrpas o greu 
arian dros ben yn cynnwys eiddo buddsoddi”. Mae hyn ar yr amod ei fod wedi ei wneud gan 
ddefnyddio’r pŵer i fuddsoddi sydd yn Neddf Llywodraeth Leol 2003. Yn ogystal, mae 
benthyciadau i gwmnïau neu gymdeithasau sy'n berchen yn llawn, i fentrau ar y cyd, neu i drydydd 
parti yn cyfrif fel buddsoddiad waeth beth yw'r pwrpas neu'r pŵer cyfreithiol a ddefnyddir.  
 
Nid oedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddiadau di-drysorlys yn ystod 2019/20. 
 

7. Cydymffurfiaeth  
 
Mae'r Prif Swyddog Cyllid yn hysbysu fod holl weithgarwch rheoli'r trysorlys a ymgymerir yn ystod 
y flwyddyn wedi cydymffurfio'n llawn â'r Cod Ymarfer CIPFA a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys a 
gymeradwywyd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Gwelir cydymffurfiaeth gyda chyfyngiadau 
buddsoddi penodol yn nhabl 8 isod. 
 
Dangosir cydymffurfiaeth gyda'r terfyn awdurdodedig a ffin weithredol ar gyfer dyled allanol yn 
nhabl 7 isod. 
 
Tabl 7: Terfynau Dyled 
 

 

 
Uchafswm 
2019/20 

 

 
Presennol 

31.3.20 

Ffin 
Weithredol 

2019/20 

Terfyn 
Awdurdodedig 

2019/20 

Yn 
cydymffurfio? 
Ydy/Nac ydy 

Benthyca £14.9m £14.9m £20.4m £22.4m Ydy 

PFI a Phrydlesoedd Cyllid £9.9m £9.9m £9.9m £9.9m Ydy 

Cyfanswm dyled £24.8m £24.8m £30.3m £32.3m Ydy 
 
Gan fod y ffin weithrediadol yn offeryn rheoli ar gyfer monitro blwyddyn, nid yw'n arwyddocaol os 
torrir y ffin weithrediadol ar brydiau oherwydd amrywiadau mewn llif arian parod. Ni chyfrifir hyn 
fel methiant cydymffurfiaeth.  
 
 
Tabl 8: Terfynau buddsoddiad 
 

 
Uchafswm 
2019/20 

 

Presennol 
31.3.20 

Terfyn 
2019/20 

Yn 
cydymffurfio? 
Ydy/Nac ydy 

Unrhyw sefydliad unigol, oni bai am 
Lywodraeth y DU £5.2m £0.01m £7.0m Ydy 

HSBC (bancwyr y Comisiynydd) £15.5m £15.5m £10.0m Na 
 
O'r £15.5m wedi ei flaendalu ar 31 Mawrth 2020 gyda HSBC, blaendalwyd £7.0m mewn cyfrif 31 
diwrnod o rybudd, felly nid yw ar gael ar unwaith. Cadwyd balans o £8.5m mewn cyfrif cyfredol 
HSBC, er mwyn sicrhau hylifedd digonol yn ystod cyfnod clo COVID 19. Nid yw'r balans olaf yn y 
cyfrif cyfredol yn fuddsoddiad yn dechnegol, ond yn ysbryd datgeliad llawn mae hyn wedi cael ei 
ystyried fel rhan o'r dangosydd hwn.  
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Dangosyddion Rheoli'r Trysorlys 
 
Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn mesur a rheoli ei ddadleniadau at risgiau rheoli'r 
trysorlys gan ddefnyddio'r dangosyddion canlynol. 
 
Gwarantiad: Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol o'i 
amlygiad i risg credyd drwy fonitro'r gyfradd credyd cyfartalog a bwysa'r gwerth o'i bortffolio 
buddsoddiadau. 
 

 Presennol 
31.3.20  

Meini 
Prawf 

Sylfaenol 
2019/20 

Yn 
cydymffurfio? 

Gradd gredyd gyfartalog portffolio AA- A- Ydy 
 
Hylifedd: Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol o'i amlygiad i 
risg hylifedd drwy fonitro maint yr arian parod sydd ar gael wedi'i osod ar leiafswm o £10m. 
 

 Presennol 
31.3.20 

Lleiafswm 
2019/20 

Yn 
cydymffurfio? 

Cyfanswm arian parod sydd ar gael dros nos £15m £8.8m Na* 
 * Gweler paragraff 6 am eglurhad 
 
Strwythur aeddfedrwydd benthyca: Mae'r dangosydd hwn ar fin rheoli amlygiad y Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd i risg ail ariannu. Roedd terfynau uchaf ac isaf ar y strwythur aeddfedrwydd 
benthyca yn: 
 

 Presennol 
31.3.20 

Terfyn 
uchaf 

Terfyn 
isaf 

Yn 
cydymffurfio? 

O dan 12 mis 100% 100% 0% Ydy 

12 mis ac o fewn 24 mis 0% 100% 0% Ydy 

24 mis ac o fewn 5 mlynedd 0% 100% 0% Ydy 

5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd 0% 100% 0% Ydy 

10 mlynedd a mwy 0% 100% 0% Ydy 
 

Mae cyfnodau amser yn dechrau ar ddiwrnod cyntaf bob blwyddyn ariannol. Dyddiad 
aeddfedrwydd benthyca yw'r dyddiad cynharaf y gall y benthyciwr fynni ad-daliad.  
 
Prif symiau a fuddsoddwyd am gyfnodau yn hirach na 365 diwrnod: Diben y dangosydd hwn yw 
rheoli amlygiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i risg colledion drwy geisio ad-dalu ei 
fuddsoddiadau'n gynnar. Y terfynau ar y prif swm tymor hir a fuddsoddwyd i aeddfedrwydd 
terfynol tu hwnt i ddiwedd y cyfnod oedd: 
 

 2019/20 2020/21 2021/22 
Prif swm presennol a fuddsoddwyd tu hwnt i ddiwedd 
y flwyddyn £0m £0m £0m 

Terfyn ar y prif swm a fuddsoddwyd tu hwnt i 
ddiwedd y flwyddyn £5m £5m £5m 

Yn cydymffurfio? Ydy Ydy Ydy 
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8. Arall 

 
IFRS 16: CIPFA/LASAAC wedi cynnig oedi gweithredu'r brydles IFRS16 newydd am flwyddyn arall i 
2021/22.  
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Cydbwyllgor Archwilio 
Dyddiad y Cyfarfod: 30 Gorffennaf 2020 

 
 

Teitl: PROSIECT LLYWODRAETHU HEDDLU GOGLEDD CYMRU  
Awdur: Prif Uwcharolygydd Dros Dro Gwasanaethau Corfforaethol 

Diben yr Adroddiad: Rhoi diweddariad pellach i'r Cydbwyllgor Archwilio ar y cynnydd wrth 
weithredu'r argymhellion a oedd yn codi o'r Adolygiad Llywodraethu.     

Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 
(ticiwch un) 

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 
   Gwybodaeth 

Crynodeb/Pwyntiau Allweddol: 
 

• Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol wedi cael ei baratoi sy'n disgrifio 
sut y gwnaiff y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl gyflawni eu cyfrifoldebau a 
llywodraethu eu sefydliadau, ar wahân ac ar y cyd, yn unol â'r saith 
egwyddor llywodraethu da a gydnabyddir yn rhyngwladol.  

 
• Mae Cynllun Dirprwyo wedi'i baratoi i roi fframwaith ar gyfer sicrhau fod 

busnes Heddlu Gogledd Cymru yn cael ei gyflawni'n gyfreithiol, yn 
effeithlon ac yn effeithiol. Gwneir hyn drwy amlinellu pwy sydd gan 
awdurdod o fewn yr Heddlu er mwyn arfer grymoedd a swyddogaethau 
penodol ar ran y Prif Gwnstabl.    

 
• Cymeradwywyd nifer o newidiadau i Strwythur Llywodraethu'r Heddlu. 

Mae'r newidiadau hyn wedi'u llunio i wella effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd Strwythur Llywodraethu'r Heddlu.   
 

• Mae templed a chanllaw corfforaethol newydd ar gyfer Cylch Gorchwyl 
wedi'i baratoi. Mae'r canllaw hefyd yn amlinellu rolau a chyfrifoldebau'r 
Cadeirydd, Is-gadeirydd, Ysgrifenyddiaeth, Aelodau a Mynychwyr.    

Argymhellion: Gwahoddir y Cydbwyllgor Archwilio i nodi'r cynnydd a gyflawnwyd hyd yma.  
Effaith Cofrestr Risgiau: Dim 

Goblygiadau Sicrwydd: 

Mae'r prosiect yn anelu i gryfhau llywodraethu Heddlu Gogledd Cymru drwy 
sicrhau fod gan yr Heddlu drefniadau a strwythurau effeithlon, effeithiol a 
chadarn mewn lle. Mae'r prosiect, felly, yn cyfrannu'n uniongyrchol at 
ddatblygu a gwella sicrwydd ledled yr Heddlu.   

Effaith Cydraddoldeb: Dim 
Gwybodaeth wedi'u heithrio o 
ddadleniad: Dim 
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Prosiect Llywodraethu Heddlu Gogledd Cymru 
 

1. Cyflwyniad 
 

1.1  Diben yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad pellach i'r Cydbwyllgor Archwilio ar y cynnydd wrth 
weithredu'r argymhellion a oedd yn codi o'r Adolygiad Llywodraethu. Mae trosolwg o nod ac amcanion 
y Prosiect Llywodraethu, a chrynodeb o ganfyddiadau, casgliadau ac argymhellion yr Adolygiad 
Llywodraethu wedi'u rhoi mewn adroddiadau ar wahân i'r Cydbwyllgor Archwilio ar 28 Tachwedd 2019 
a 9 Mawrth 2020 yn y drefn honno.  

 
1.2  Rhoddir trosolwg lefel uchel o gynnydd yn erbyn bob argymhelliad yn Atodiad 1. Dylid nodi fod yr 

Heddlu wedi cytuno i flaenoriaethu gweithredu'r argymhellion o ran creu'r Cod Llywodraethu 
Corfforaethol; creu Cynllun Dirprwyo'r Prif Gwnstabl; ac adnewyddu Strwythur Llywodraethu'r Heddlu.  

 
2. Cod Llywodraethu Corfforaethol 
 

2.1  Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol wedi cael ei baratoi. Mae'n disgrifio sut y gwnaiff y Comisiynydd 
a'r Prif Gwnstabl gyflawni eu cyfrifoldebau a llywodraethu eu sefydliadau, ar wahân ac ar y cyd, yn unol 
â'r saith egwyddor llywodraethu da a gydnabyddir yn rhyngwladol. Amlinellir hyn yn y  Fframwaith 
Cyflawni Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd gan CIPFA / SOLACE yn 2016.   

 
2.2  Paratowyd y Cod drafft mewn cydweithrediad gydag ystod eang o gydweithwyr ledled yr Heddlu a 

SCHTh. Ystyriwyd y Cod drafft gan Uwch Dîm Arweinyddiaeth yr Heddlu ar 25 Chwefror a'r Bwrdd Cyd 
Lywodraethu ar 30 Mawrth. Rhannwyd y Cod drafft hefyd gydag aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio ar 
gyfer adolygiad a sylw. Mae'r Cod bellach wedi'i gwblhau, ac mae'r drafft terfynol wedi'i adolygu gan 
Gyfreithiwr yr Heddlu er mwyn sicrhau ei fod yn ddigon cadarn ac yn eglur o safbwynt cyfreithiol. 

 
2.3  Cymeradwywyd y Cod yn ffurfiol gan y Comisiynydd ar 24ain o Fehefin a’r Prif Gwnstabl ar 13 Mai 2020. 

Mae'r Cod bellach ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar wefan SCHTh. 
 
3. Cynllun Dirprwyo'r Prif Gwnstabl 
 

3.1  Mae'r Cynllun Dirprwyo wedi'i baratoi i roi fframwaith ar gyfer sicrhau fod busnes Heddlu Gogledd 
Cymru yn cael ei gyflawni'n gyfreithiol, yn effeithlon ac yn effeithiol. Gwneir hyn drwy amlinellu pwy 
sydd gan awdurdod o fewn yr Heddlu er mwyn arfer grymoedd a swyddogaethau penodol ar ran y Prif 
Gwnstabl. Mae'r Cynllun Dirprwyo, felly, yn anelu i sicrhau nad yw penderfyniadau'n cael eu hoedi'n 
ddiangen ac y gwneir penderfyniadau ar y lefel briodol.   

 
3.2  Mae'r Cynllun Dirprwyo yn amlinellu'r: 

  
• Prif Rolau a Chyfrifoldebau'r Prif Gwnstabl; 
• Grymoedd a Swyddogaethau a Gedwir gan y Prif Gwnstabl (gan gynnwys y materion a ddylid cael eu 

cyfeirio at y Prif Gwnstabl am benderfyniad); 
• Grymoedd a Swyddogaethau a Ddirprwyir i'r Dirprwy Brif Gwnstabl, Prif Gwnstabl Cynorthwyol a'r 

Cyfarwyddwyr Cyllid ac Adnoddau (gan gynnwys swyddogaethau statudol y Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau fel Prif Swyddog Cyllid y Prif Gwnstabl); 

• Dirprwyaethau Ariannol; 
• Grymoedd a Swyddogaethau Dirprwyol (er enghraifft, o ran caniatáu, adnewyddu a diddymu 

tystysgrifau drylliau tanio a gynnau haels). 
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3.3  Mae'r Cynllun Dirprwyo yn seiliedig ar enghreifftiau sy'n deillio o Heddluoedd eraill. Mae wedi'i 
ddatblygu mewn ymgynghoriad â'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, Prif Uwcharolygydd Dros Dro 
Gwasanaethau Corfforaethol, Cadeirydd y Bwrdd Sicrwydd, Swyddog Polisi a Llywodraethu a 
chydweithwyr eraill er mwyn adlewyrchu anghenion ac amgylchiadau'r Heddlu.  Mae'r Cynllun Dirprwyo 
hefyd wedi'i adolygu gan Gyfreithiwr yr Heddlu er mwyn sicrhau ei fod yn ddigon cadarn ac yn eglur o 
safbwynt cyfreithiol. 

 
3.1  Mae'r Cynllun Dirprwyo wedi'i baratoi i roi fframwaith ar gyfer sicrhau fod busnes Heddlu Gogledd 

Cymru yn cael ei gyflawni'n gyfreithiol, yn effeithlon ac yn effeithiol. Gwneir hyn drwy amlinellu pwy 
sydd gan awdurdod o fewn yr Heddlu er mwyn arfer grymoedd a swyddogaethau penodol ar ran y Prif 
Gwnstabl.  Bydd copi o'r Cynllun Dirprwyo ar gael i aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio unwaith y caiff ei 
gymeradwyo.   

 
4. Adnewyddu Strwythur Llywodraethu'r Heddlu  
 

4.1  Mae Strwythur Llywodraethu'r Heddlu wedi'i adnewyddu yn dilyn ymgynghoriad helaeth ar gynigion 
drafft gyda chydweithwyr ledled yr Heddlu a SCHTh, ynghyd ag aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio.  
Ystyriwyd y cynigion drafft gan Dîm Uwch Arweinyddiaeth yr Heddlu ar 2 Mehefin a'r Bwrdd Cyd 
Lywodraethu ar 15 Mehefin.    

 
4.2  Ar adeg ysgrifennu, roedd nifer o newidiadau i Strwythur Llywodraethu'r Heddlu i fod i gael eu 

cymeradwyo gan Uwch Dîm Arweinyddiaeth yr Heddlu ar 14 Gorffennaf 2020. Roedd hyn yn unol â'r 
broses a gytunwyd ar gyfer comisiynu a datgomisiynu cyfarfodydd Llywodraethu'r Heddlu (gweler Adran 
5 isod am wybodaeth bellach o ran y broses). Mae'r newidiadau hyn wedi'u llunio i wella effeithiolrwydd 
ac effeithlonrwydd Strwythur Llywodraethu'r Heddlu. Fodd bynnag, gofalwyd wedi'i gymryd i gyflwyno 
newidiadau sy'n caniatáu gwelliannau i'w gwneud gyda chyn lleied o aflonyddwch.  Amlinellir y prif 
newidiadau isod: 

 
• Mae'r strwythur adnewyddadwy yn egluro rôl y gwahanol fyrddau ac is-grwpiau o ran llywodraethu 

a rheoli'r Heddlu drwy'u categoreiddio nhw yn ôl eu prif swyddogaeth – Byrddau Gwneud 
Penderfyniadau; Byrddau Llywodraethu a Sicrwydd; Byrddau Cynllunio a Chyflawni; neu Grwpiau 
Rheoli Ledled yr Heddlu. 

 
• Mae'r strwythur adnewyddadwy yn egluro trefniadau cyfathrebu a gwneud penderfyniadau drwy 

ddangos y llwybrau hysbysu, dwysau penderfyniadau a llwybrau rhannu gwybodaeth rhwng y 
gwahanol fyrddau.  

 
• Mae'r strwythur adnewyddadwy hefyd yn cynnwys byrddau newydd (e.e.  Grŵp Prif Swyddogion, 

Bwrdd Adfer Strategol) ac mae rhai byrddau wedi cael eu hail-gyflunio i fodloni anghenion busnes yr 
Heddlu'n well. Mae rhai cyfarfodydd hefyd wedi'u hailenwi i gyflawni mwy o gysondeb ledled y 
strwythur. 

 
4.3  Mae Cylch Gorchwyl diwygiedig wedi'i gymeradwyo ar gyfer yr Uwch Dîm Rheoli, Grŵp Prif Swyddogion 

ac Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Mae gwaith ar y gweill i adolygu (ac adnewyddu lle bo'n briodol) Cylch 
Gorchwyl y byrddau lefel uchel eraill . 

 
5. Proses Comisiynu a Datgomisiynu Cyfarfodydd Llywodraethu'r Heddlu 
 

5.1  Mae proses wedi'i pharatoi ar gyfer comisiynu a datgomisiynu cyfarfodydd sy'n syrthio o fewn Strwythur 
Llywodraethu'r Heddlu. Nod y broses hon yw cynnal uniondeb ac effeithiolrwydd strwythur 
llywodraethu'r Heddlu drwy: 
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• Sicrhau fod cyfarfodydd yn unioni'n llawn â gweledigaeth, blaenoriaethau ac anghenion busnes yr 
Heddlu, 

• Atal cyfarfodydd rhag cael eu sefydlu mewn modd neilltuol, 
• Atal cyfarfodydd rhag cael eu cynnal yn ddiangen, 
• Caniatáu trosolwg a chydlynu canolog effeithiol o gyfarfodydd yr Heddlu.  

 
  Trafodwyd a chymeradwywyd y prosesau gan y Bwrdd Cyd Lywodraethu ar 30 Mawrth.    
 
6. Templed a Chanllaw Cylch Gorchwyl 
 

6.1  Mae templed a chanllaw corfforaethol newydd ar gyfer Cylch Gorchwyl wedi'i baratoi. Mae'r canllaw yn 
amlinellu'r wybodaeth safonol a ddylid cael ei chynnwys o dan bob adran o'r templed corfforaethol er 
mwyn sicrhau fod y Cylch Gorchwyl yn eglur, cadarn, manwl ac addas i'r diben.   

 
6.2  Mae'r canllaw hefyd yn amlinellu rolau a chyfrifoldebau'r Cadeirydd, Is-gadeirydd, Ysgrifenyddiaeth, 

Aelodau a Mynychwyr. Bydd Cylch Gorchwyl bob cyfarfod yn y strwythur llywodraethu newydd yn cael 
ei baratoi yn y fformat newydd maes o law. 

 
7. Bwrdd Prosiectau 
 

7.1  Mae'r Bwrdd Prosiectau wedi parhau i gyfarfod yn bell bob pythefnos i adolygu cynnydd a siapio'r prif 
feysydd gwaith a amlinellir uchod. Aelodau'r Bwrdd Prosiectau yw: 

 
• Prif Uwcharolygydd Dros Dro Gwasanaethau Corfforaethol (Cadeirydd) 
• Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 
• Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes 
• Rheolwr Llywodraethu Dros Dro (Rheolwr Prosiect tan fis Mehefin) 
• Swyddog Polisi a Llywodraethu (Rheolwr Prosiect o fis Gorffennaf) 

 
7.2  Gadawodd y Rheolwr Llywodraethu Dros Dro'r Heddlu ddiwedd mis Mehefin. Gosodwyd trefniadau 

trosglwyddo manwl cyn ymadawiad y Rheolwr Llywodraethu Dros Dro er mwyn sicrhau y 
trosglwyddwyd holl wybodaeth berthnasol a gweithrediadau'n weddill i'r Swyddog Polisi a Llywodraethu 
er mwyn gallu trosglwyddiad di-dor a sicrhau parhad o'r ymdriniaeth.  

 
7.3  Gwnaiff y Bwrdd Prosiectau barhau i gyfarfod bob pythefnos er mwyn sicrhau fod y gweithrediadau sy'n 

weddill yn cael eu cyflawni'n llawn. 
 
8. Argymhelliad 
 

8.1  Gwahoddir y Cydbwyllgor Archwilio i nodi'r cynnydd a gyflawnwyd hyd yma.  
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Atodiad 1 
 

Argymhelliad 1                                      Gweithredwyd  
Argymhelliad 2  Gweithredwyd  
Argymhelliad 3  Gweithredwyd 
Argymhelliad 4  Gweithredwyd 
Argymhelliad 5 Gweithredwyd 
Argymhelliad 6 Gweithredwyd 
Argymhelliad 7  Gweithredwyd 
Argymhelliad 8  Gweithredwyd 
Argymhelliad 9  Gweithredwyd 
Argymhelliad 10 Yn cael ei weithredu ar hyn o bryd 
Argymhelliad 11 Gweithredwyd 
Argymhelliad 12 Yn cael ei weithredu ar hyn o bryd 
Argymhelliad 13 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 14 Yn cael ei weithredu ar hyn o bryd 
Argymhelliad 15 Yn cael ei weithredu ar hyn o bryd 
Argymhelliad 16 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 17 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 18 Yn cael ei weithredu ar hyn o bryd 
Argymhelliad 19 Yn cael ei weithredu ar hyn o bryd 
Argymhelliad 20 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 21 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 22 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 23 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 24 Gweithredwyd 
Argymhelliad 25 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 26 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 27 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
Argymhelliad 28 I'w weithredu erbyn mis Mawrth 2021 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod:  30/07/2020 

 

Teitl: Bwrdd Cyd Lywodraethu 
Awdur: Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid 

Diben yr adroddiad: Diweddariad 
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 

(ticiwch un) 
� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 

� X Gwybodaeth 
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: • Cynlluniau i fonitro gweithredu'r trefniadau llywodraethu a sicrwydd 

diwygiedig 
• Ystyried argymhellion o ran llywodraethu corfforaethol o TIAA, 

Archwilio Cymru a HMICFRS 
Argymhellion: • Bod aelodau’r Cyd Bwyllgor Archwilio yn nodi gwaith y Bwrdd Cyd 

Lywodraethu. 
 

• Aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio i fod yn ymwybodol fod ganddynt 
wahoddiad sefydlog i fynychu'r Bwrdd Cyd Lywodraethu, ac y darperir 
papurau a chofnodion cyfarfodydd iddynt ar gais.  

 
• Aelodau i adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

 
Effaith cofrestr risgiau: Mae’r ffordd y rheolir risg yn rhan annatod o lywodraethu da a chaiff ei 

ystyried o fewn y Fframwaith Llywodraethu.  
Goblygiadau sicrwydd: Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn goruchwylio newidiadau i drefniadau 

sicrwydd yn dilyn yr Adolygiad Llywodraethu a ymgymerwyd yn 2019/20.  
 
Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn goruchwylio unrhyw newidiadau yn y 
dyfodol i'r Llawlyfr Llywodraethu. 

Effaith Cydraddoldeb: Dim 
 

Gwybodaeth wedi'u heithrio o 
ddadleniad: 

Dim 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 

 

30 Gorffennaf 2020 

Bwrdd Cyd Lywodraethu 

Adroddiad gan Brif Swyddog Cyllid y Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd 

 
1. Cefndir  
 
1.1. Ffurfiwyd y Bwrdd Cyd Lywodraethu yn 2014 er mwyn dogfennu trefniadau 

llywodraethu Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru.   

1.2. Gohiriwyd y Bwrdd am gyfnod yn ystod 2019 gan y bwriadwyd i'w swyddogaethau 
gael eu cyflawni gan y Bwrdd Sicrwydd. Serch hynny, ar ôl ystyriaeth bellach, ac yn 
dilyn Adolygiad Llywodraeth a ddigwyddodd yn ystod 2019-20, penderfynwyd ail-
sefydlu'r Bwrdd Cyd Lywodraethu gyda Chylch Gorchwyl adolygedig. 

 
2. Argymhellion 
 
2.1. Bod aelodau’r Cyd Bwyllgor Archwilio yn nodi gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu. 
 
2.2. Aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio i fod yn ymwybodol fod ganddynt wahoddiad 

sefydlog i fynychu'r Bwrdd Cyd Lywodraethu, ac y darperir papurau a chofnodion 
cyfarfodydd iddynt ar gais.  

 
2.3. Aelodau i adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
 
3. Gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu 
 
3.1. Yn unol â'r Cylch Gorchwyl newydd nid yw'r Bwrdd Cyd Lywodraethu bellach angen 

ystyried gwaith y Fframwaith Llywodraeth ymhob cyfarfod. Bwriedir diweddaru hyn 
ar wahân, a chaiff ei ystyried gan y Bwrdd Cyd Lywodraethu bob gwanwyn, cyn 
paratoi datganiadau Llywodraethu Blynyddol. 

 
3.2. Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2020, trafodwyd y canlynol: 

 

3.2.1. Cylch Gorchwyl 
Cytunodd y Bwrdd ar ei Gylch Gorchwyl, gan ychwanegu arolygiaeth trefniadau 
effeithiol ac effeithlon 
 
3.2.2 Adolygiad Llywodraeth 
Cyflwynwyd y Bwrdd gyda strwythur llywodraethau sydd eisoes yn bodoli, a’r 
strwythur diwygiedig a argymhellwyd gan yr adolygiad llywodraethu diweddar.  
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Wrth i'r strwythur newydd gael ei weithredu, bydd y cynnydd gael ei fonitro gan y 
Bwrdd Cyd Lywodraethu. 
Mae'n bwysig nodi, er bod y strwythur newydd wedi cael ei gymeradwyo, mae angen 
sicrhau bod y trefniadau yn aros yn addas at bwrpas. Wrth i'r sefydliad barhau i 
ddatblygu, mae'n bosib y bydd anghenion y llywodraethu yn newid, ac felly bydd 
angen adolygu'r strwythur arfaethedig yn barhaus.  Yn ychwanegol, gall cyfrifoldeb y 
Bwrdd i asesu trefniadau asesu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd arwain at 
newidiadau yn y dyfodol i'r strwythur llywodraethu arfaethedig. 
 
3.2.3 Argymhellion Archwilio 
Cyflwynwyd yr holl argymhellion a nodiadau briffio cleientiaid i'r bwrdd gan 
Archwilio Mewnol, a’r cynnydd tuag at eu gweithredu. 
Datryswyd y byddai’r eitem hon yn y dyfodol yn canolbwyntio ar yr eitemau hynny 
sy’n effeithio ar lywodraethu. Felly, byddai’r argymhellon a’r gweithrediadau sy’n 
codi o archwiliadau yn cael eu cyfyngu i’r rhai hynny sy’n berthnasol i’r Bwrdd Cyd 
Lywodraethu. Fodd bynnag, gan fod nodiadau briffio cleientiaid fel arfer ynghylch 
llywodraethu, darperir y rhain i’r Bwrdd Cyd Lywodraethu’n llawn.   

3.3. Bydd y cyfarfod nesaf ar 5 Awst 2020.  
 
4. GOBLYGIADAU 
 

4.1 Cydraddoldeb 
 

Mae’r Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn 
gweithredu gan dalu sylw i’r egwyddorion a sefydlwyd yn y Cynllun 
Cydraddoldeb ar y Cyd.  Ystyrir cydraddoldeb o fewn y Fframwaith 
Llywodraethu. 
 

4.2 Ariannol 
 

Mae'r ffordd y rheolir cyllid yn rhan annatod o lywodraethu da. 
Ystyrir polisïau ariannol a monitro systemau ariannol a 
pherfformiad o fewn y Fframwaith Llywodraethu. 
 

4.3 Cyfreithiol 
 

Mae’n ofyniad cyfreithiol cyhoeddi Datganiadau Llywodraethu 
Blynyddol ar ran y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Prif Gwnstabl 
ochr yn ochr â'r Datganiadau Cyfrifon bob blwyddyn.  Un o 
ddibenion y Bwrdd Cyd Lywodraethu yw cofnodi gweithgareddau 
llywodraethu corfforaethau undyn (a sicrhau y caiff unrhyw 
bryderon sylw) fel bod y Datganiadau Llywodraethu Blynyddol yn 
cael eu paratoi’n gywir ac yn amserol. 
 

4.4 Cymunedol a 
Gwerth 
Cymdeithasol 
 

Caiff polisïau amgylcheddol, canlyniadau ac ymgysylltiad (a 
monitro'r rhain) eu hystyried o fewn y Fframwaith Llywodraethu.  
Mae hyn yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2017. 
 

4.5 Risg Mae’r ffordd y rheolir risg yn rhan annatod o lywodraethu da a 
chaiff ei ystyried o fewn y Fframwaith Llywodraethu. 
 

4.6 Cynllun Heddlu Mae’r amcanion yn y Cynllun Heddlu a Throsedd yn sylfaenol 
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a  
Throsedd  

bwysig i’r ddwy gorfforaeth undyn. Ystyrir y ffordd y caiff hyn ei 
fonitro o fewn y Fframwaith Llywodraethu. 
 

 

Awdur yr Adroddiad 

Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid, SCHTh 
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Adroddiad Blynyddol y  

   Cydbwyllgor Archwilio 
 
               2019 / 20 
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Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio – 2019 / 20 
 
Mynegai 
 

Datganiad gan y Cadeirydd 
 

1. Trosolwg 
2. Gwaith y Cydbwyllgor yn ystod 2019/20 
3. Archwilio Mewnol 
4. Archwilio Allanol 
5. Meysydd i'w Hystyried 
6. Llywodraethu 
7. Adroddiad Rheoli Risg a Rheolaethau 
8. Gwerth am Arian 
9. Adrodd Ariannol 
10. Codi Pryderon  
11. Cynllun Ymlaen a Dyddiadau Cyfarfodydd 2020/21  
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Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio – 2019/20 
 

Datganiad y Cadeirydd 
Fel Cadeirydd y Cydbwyllgor, mae'n bleser gennyf gyflwyno Adroddiad Blynyddol y 
Cydbwyllgor ('y Cydbwyllgor') Archwilio; 'y CA') sy'n gofalu am weithgarwch am y cyfnod 
1 Ebrill 2019 tan 31 Mawrth 2020.   
Yr aelodau o'r CA a wasanaethodd am y flwyddyn o dan adolygiad oedd:- 
 

Enw 
Rachel Barber 
John Cunliffe 
Claire Hodson 
Dianne Walker 
Jim Illidge (ymddiswyddodd ym mis 
Tachwedd 2019) 

 
Roedd Jim Illidge yn Gadeirydd hyd nes iddo ildio'r swydd ym mis Tachwedd 2019. Dyna 
pryd y gwnes i gymryd y rôl.  
 
Mae cylch gwaith y CA yn cynnwys monitro trefniadau llywodraethu, sicrwydd 
rheolaethau a rheoli risg ac ar gyfer goruchwylio'r broses o gynhyrchu a chymeradwyo 
adroddiadau ariannol diwedd blwyddyn a chyfrifon ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru (' 
HGC ') a Swyddfa'r  Comisiynydd Heddlu a Throsedd ('SCHTh'). 

 
Yn ystod y flwyddyn cafodd y CA adroddiadau gan yr archwilwyr mewnol ('TIAA') ar eu 
rhaglen arolygu y cytunwyd arnynt ac adolygodd gynnydd ar gamau gweithredu a 
nodwyd yn eu hadroddiadau. Yn ystod 2019/20, nid oedd problemau sylweddol a 
godwyd gan y Cydbwyllgor i'r SCHTh neu Brif Gwnstabl HGC ('PGHGC').  
 
Yn ogystal â dibynnu ar adroddiadau'r archwilwyr allanol ('SAC') ar yr adroddiad 
blynyddol a'r cyfrifon ar ddiwedd y flwyddyn, ystyriodd y Cydbwyllgor yr holl 
ddogfennau a dderbyniwyd ar ddiwedd y flwyddyn gan Brif Swyddog Ariannol y CHTh a 
Chyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau Heddlu Gogledd Cymru ('y Swyddogion Cyllid'). Y 
Swyddogion Cyllid a oedd ar waith yn ystod y flwyddyn oedd:- 
 
 
 

Cyfnod Rôl  Enw 
1 Ebrill '19 – 31 Mawrth 2020 Prif Swyddog Cyllid – CHTh   Kate Jackson 
1 Ebrill '19 – 30 Hydref 2019 Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau – HGC Richard Muirhead 
1 Tach '19 – 17 Tach '19 Pennaeth Cyllid – Dirprwy Swyddog Cyllid Guto Edwards 
1 Tach '19 – 31 Mawrth 2020 Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau – HGC Seb Phillips 

 
Ymhlith yr enghreifftiau o weithgareddau penodol y mae'r CA wedi ymgymryd â hwy i 
hwyluso proses o nodi, adolygu ac asesu unrhyw faterion o bwys mae: 
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• Adolygiad o'r datganiadau ariannol blynyddol sy'n canolbwyntio'n benodol ar 
bolisïau ac arferion cyfrifo, ac addasiadau sylweddol yn deillio o archwilio 
adroddiad blynyddol 18/19 

• Cael sicrwydd ynghylch cydymffurfio â'r polisi ar safonau ymddygiad busnes 
• Cael sicrwydd am y broses a ddilynir ar gyfer datblygu'r adroddiad blynyddol 
• Ysgogi'r adolygiad a'r ymdriniaeth i reoli risgiau 
• Annog ac adolygu cynnydd a chanlyniadau'r prosiect Llywodraethu i gyflawni canlyniad 

sy'n cynnwys trefniadau a strwythurau llywodraethu effeithiol, effeithlon a chadarn. 
 
Hoffwn estyn fy ngwerthfawrogiad i holl staff cynorthwyol ac uwch swyddogion sydd wedi arwain y 
CA drwy ei drosolwg. Rwyf hefyd yn diolch i'r archwilwyr allanol a mewnol, y timau o SAC a TIAA, 
am eu hadroddiadau a chyfraniadau i'r cyfarfodydd. Mae'r ddeialog barhaus hon wedi cynorthwyo i 
ddatblygu'r fframweithiau o fewn Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Heddlu.  

 
Rachel Barber 
Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio 
 
Ebrill 2020
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1. Trosolwg 
 
Mae'n ofynnol i'r Cydbwyllgor Archwilio adrodd yn flynyddol i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
(CHTh) a Phrif Gwnstabl HGC yn amlinellu'r gwaith y mae wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn. 
Tynnir hefyd sylw, lle bo angen, at unrhyw feysydd sy'n peri pryder. 
 
Mae Atodiad 1 yn nodi Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor. Mae Aelodaeth y Cydbwyllgor yn cynnwys 
aelodau allanol ac annibynnol.  
 
Diben y CA yw rhoi cyngor ac argymhelliad annibynnol i'r CHTh a PGHGC ar ddigonolrwydd y 
fframweithiau llywodraethu a rheoli risg, yr amgylchfyd rheoli mewnol, ac adroddiadau ariannol. 
Trwy hynny, cynorthwyir i sicrhau fod effeithlonrwydd a threfniadau sicrhau effeithiol ar waith. I'r 
perwyl hwn, mae'r Cydbwyllgor yn gallu ac mae gofyn iddo oruchwylio a darparu adolygiad 
annibynnol o effeithiolrwydd fframweithiau llywodraethu, rheoli risgiau a rheoli SCHTh a'r Heddlu, 
y broses adrodd ariannol a llywodraethu blynyddol, ac archwilio mewnol ac allanol. 

 
Mae'r CA yn gyfrifol am adolygu'r systemau llywodraethu, rheoli, rheoli risg a sicrwydd yn 
annibynnol. Mae gweithgarwch y Cydbwyllgor yn cwmpasu holl agenda llywodraethu'r sefydliad, 
ac nid cyllid yn unig. Mae gan y Cydbwyllgor ddyletswydd hefyd i fonitro uniondeb y datganiadau 
ariannol a'r adroddiadau cysylltiedig. 
 
Yn ystod 2019-20 cyfarfu'r Cydbwyllgor bedair gwaith yn gyhoeddus yn unol â'i amserlen 
arfaethedig:- 
 
 
• 31 Gorffennaf 2019 
• 23 Medi 2019  
• 28 Tachwedd 2019 
• 9 Mawrth 2020  

 
Mae gan yr Archwilwyr Allanol, yr Archwilwyr Mewnol, y Prif Weithredwr, y Prif Swyddogion Cyllid 
wahoddiad sefydlog i fynychu pob cyfarfod a gwneud hynny'n rheolaidd.  Yn ogystal, gwahoddwyd 
swyddogion y SCHTh a'r Heddlu i fod yn bresennol fel sy'n briodol i'r agenda. Mae manylion y rhai 
hynny a wahoddwyd i gyfarfodydd y Cydbwyllgor wedi'u rhestru yn Atodiad 2. 
 
Efallai y bydd Aelodau'r Cydbwyllgor yn cyfarfod â'r Archwilwyr Allanol a Mewnol y tu allan i'r 
amserlen cyfarfod ffurfiol. Rhoddwyd trefniant ar waith i'r Cydbwyllgor Archwilio gyfarfod â'r 
archwilwyr cyn pob cyfarfod heb reolwyr na swyddogion yn bresennol. 
 

2. Gwaith y Cydbwyllgor yn ystod 2019/20 
 
Drwy gydol 2019/20, cyflwynodd y Cydbwyllgor adroddiad ar natur a chanlyniadau ei waith i'r Prif 
Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gan dynnu sylw at unrhyw feysydd y dylid tynnu eu 
sylw atynt.  

 
Ymhlith rhai o'r themâu datblygu allweddol a drafodwyd mewn cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn 
oedd:  
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• Goruchwylio'r Adolygiad Llywodraethu 
• Datblygu'r prosesau Sicrwydd Risg ymhellach 
• Fframwaith y Pwyllgor Moeseg i gynorthwyo gwneud penderfyniadau moesegol 
• Adolygiad o Strategaeth Rheoli'r Fflyd 
• Adolygiad o Reolwyr Caffael a Chytundebau 
• Cymryd rhan wrth ddatblygu'r rhaglen archwilio fewnol, gan gynnwys archwiliadau 

cydweithredol 
• Adolygiad o effeithiolrwydd yr archwilwyr mewnol ac allanol. 

 
Mae Atodiad 3 yn amlinellu'r rhaglen waith o ran y Cynllun Archwilio Mewnol a gynhaliwyd yn 
2019/20 a chanlyniad yr archwiliadau hyn, ynghyd â'r rhestr archwilio arfaethedig ar gyfer pob un 
o'r blynyddoedd hyd at fis Mawrth 2023. 
 
Cynhaliwyd adolygiad hunanwerthuso ar ddiwedd blwyddyn gyntaf y CA rhwng mis Mawrth a mis 
Mai 2019. Cafodd bob aelod o'r CA a Swyddogion Cyllid drafodaeth strwythuredig gyda 
Chadeirydd y CA. Mae gwelliannau a gytunwyd wedi'u rhannu a'u dyrannu i'w gweithredu ac mae 
ymarfer dilynol yn cael ei gynnal ar ddyddiad yr adroddiad hwn.  
 

3. Archwilio Mewnol 
 
Drwy gydol y flwyddyn, cynorthwyir y CA yn ei waith gan y rhaglen archwilio mewnol sy'n 
gwerthuso ac yn cyfrannu at y gwaith o wella prosesau llywodraethu, rheoli risg a rheoli. Mae'r 
gwaith archwilio mewnol yn darparu archwilio, gwerthuso ac adrodd gwrthrychol ar 
ddigonolrwydd y system rheolaeth fewnol. Mae pob archwiliad mewnol o fewn y rhaglen 
flynyddol yn alinio risgiau strategol y Fframwaith Sicrwydd sy'n cefnogi'r ddarpariaeth sicrwydd 
gwrthrychol yn erbyn rheoli'r risgiau. Mae canfyddiadau allweddol yr archwiliadau mewnol yn cael 
eu hadrodd i'r Cydbwyllgor Archwilio. Mae hyn yn cynnwys sylwadau ar briodoldeb rheolaethau 
allweddol mewn perthynas â'r risgiau, cryfder y sicrwydd a ddarperir ar gyfer pob risg yn ogystal 
ag addasrwydd y gweithredoedd lliniaru risg ychwanegol. 
 
Mae'n ofynnol i'r Cydbwyllgor sicrhau bod swyddogaeth archwilio fewnol effeithiol.  Gwneir hyn 
drwy adolygu a chymeradwyo'r cynlluniau archwilio mewnol a chynlluniau gwrth-dwyll sy'n 
seiliedig ar risg. Yn ystod y cyfnod adrodd, darparwyd y swyddogaeth archwilio fewnol gan yr 
Asiantaeth Archwilio Fewnol (TIAA) fel rhan o gontract dwy flynedd a ddyfarnwyd ym mis Ebrill 
2019, gyda'r opsiwn i ymestyn y cyfnod am ddwy flynedd arall.  
 
Mae archwilio mewnol hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gynorthwyo'r Prif Weithredwr 
i sicrhau amgylchfyd rheoli effeithiol. Mae ganddo raglen waith wedi'i diffinio'n glir sy'n cynnwys 
gwaith cynghori yn ogystal ag archwilio. 
 
Gwnaeth y Cydbwyllgor barhau i oruchwylio a rhoi mewnbwn i ddatblygiad y rhaglen archwilio 
mewnol flynyddol. Mae'r Cydbwyllgor a rhanddeiliaid eraill, yn ystod 19/20, wedi awgrymu 
diwygiadau i'r rhaglen sydd wedi'u hymgorffori. Gohiriwyd dau archwiliad yn ystod y flwyddyn 
gyda sêl bendith y CA. Cadarnhawyd fod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Prif Gwnstabl yn 
fodlon fod y dyddiau hyn, heb eu defnyddio, yn cael eu cario drosodd i 2020/21.  
 
Ym mis Mawrth 2020 gwnaeth y Cydbwyllgor adolygu a chymeradwyo cynllun strategaeth a 
chynllun archwilio mewnol blynyddol 2020/21. 
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4. Archwilio Allanol 
 
Darperir cytundeb yr archwilio mewnol gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) fel y penodwyd gan 
Archwilydd Cyffredinol Cymru. Derbyniwyd datganiad annibyniaeth a gwrthrychedd yr archwilydd 
gan y Cydbwyllgor gan SAC.  
 
Mae canllawiau polisi clir ar waith ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau nad ydynt yn rhai 
archwilio gan yr Archwiliwr Allanol.  Mae mesurau diogelu ar waith sy'n sicrhau bod y Cydbwyllgor 
yn cael gwybod am gwmpas a gwerth gwaith ychwanegol a gomisiynir gan yr Archwilwyr Allanol.  
Ni wnaed unrhyw waith arall nad oedd yn archwilio gan yr Archwilwyr Allanol o fewn y flwyddyn. 
 
Rhoddodd yr archwilwyr allanol eu barn ddiweddaraf ar eu hymagwedd archwilio seiliedig ar risg 
a'u meysydd allweddol o ffocws yn yr archwiliad diwedd blwyddyn drwy adroddiad technegol a 
diweddariad, gan alluogi'r Cydbwyllgor Archwilio i ofyn cwestiynau a cheisio cyngor yn ôl yr angen.  
Roedd y prif risgiau a nodwyd a allai effeithio ar y datganiadau ariannol yn 2018/19 yn cynnwys 
diystyru rheolaethau gan reolwyr. 
 
Mae'r CA wedi adolygu gwaith yr Archwilwyr Allanol ac mae'n fodlon bod y gwasanaeth archwilio 
allanol o safon ddigon uchel a bod y ffioedd yn briodol ac yn rhesymol.  Y ffi archwilio allanol ar 
gyfer 2019/20 oedd £86,866 ynghyd â TAW.  
 
Ym mis Mawrth 2020 gwnaeth y Cydbwyllgor adolygu a chymeradwyo cynllun blynyddol 2020/21 
Swyddfa Archwilio Cymru. Y ffi archwilio allanol fydd £83,866. Wrth i'r CA baratoi ar gyfer gwaith 
Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod 2020/21, gwnaeth y Swyddfa rannu'r risgiau allweddol fel a 
ganlyn: Rheolwyr yn diystyru rheolaethau, barn McCloud ac effaith ar bensiynau a phrydlesi 
IFRS16, risgiau ar ôl gweithredu.     
 

5. Meysydd i'w Hystyried 
 
Yn ein rôl fel Aelodau'r CA, rydym yn ymgymryd â nifer o weithgareddau y tu allan i'r cyfarfodydd 
ffurfiol a drefnwyd ar faterion sy'n ymwneud â'r Cydbwyllgor. Mae'r rhain yn cynnwys cyfarfodydd 
â'r Prif Weithredwr, y Prif Swyddogion Ariannol, Aelodau'r Uwch Dîm Rheoli ac Archwilwyr 
Mewnol ac Allanol a chyfarfodydd pwyllgor penodol sy'n berthnasol i feysydd ffocws arbenigol 
Aelod fel y'u nodir isod: 
 

Enw Maes Ffocws 
Claire Hodson Llywodraethu 
Rachel Barber Cadeirydd, Risg  
John Cunliffe TG, Systemau a Diogelwch Seiber 
Dianne Walker, FCA Adrodd ariannol 
Jim Illidge  Cadeirydd 

 
6. Llywodraethu  

 
Derbyniwyd drafft cychwynnol y datganiad llywodraethu blynyddol o ran 2018-19. Fe'i trafodwyd gan y CA 
yn ei gyfarfod ar 21 Mawrth 2019. Gwnaeth aelodau'r CA ac Archwilio Mewnol wneud sylwadau ar y drafft 
hwn mewn pryd ar gyfer unrhyw ddiwygiadau i'w ymgorffori cyn ei gyflwyno'n derfynol i'r CA yn ei gyfarfod 
ar 30 Gorffennaf 2019. Derbyniwyd y datganiad llywodraethu blynyddol cyflawn a therfynol gan y CA yn ei 
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gyfarfod ar 30 Gorffennaf 2019. Derbyniwyd a thrafodwyd drafft cychwynnol y datganiad llywodraethu 
blynyddol o ran Cyfrifon Statudol 2019/20 yn y cyfarfod ar 9 Mawrth 2020. 

 
Gwnaeth y Bwrdd Cyd Lywodraethu gyfarfod yn ystod 2019-2020. Ei ddiben yw ystyried y fframwaith cyd 
lywodraethu cyffredinol a sicrhau fod y CHTh a'r PG yn cyflawni eu cyfrifoldebau llywodraethu 
corfforaethol. Mae aelodaeth y bwrdd yn cynnwys uwch swyddogion SCHTh a'r Heddlu a Phennaeth 
Archwilio Mewnol. Mae aelodau'r CA wedi mynychu rhai cyfarfodydd o'r bwrdd. Mae'r Prif Swyddog Cyllid 
yn adrodd i bob cyfarfod CA ar waith y bwrdd. Yng nghyfarfod y Bwrdd Cyd Lywodraethu ar 3 Awst 2019, 
datryswyd i uno gwaith y bwrdd hwn gyda gwaith Bwrdd Sicrwydd Heddlu Gogledd Cymru gyda'r bwriad o 
symleiddio'r broses. Yn ystod 2019/20 gwnaeth prosiect Adolygu Llywodraethu, a anogwyd gan y CA, 
ddechrau i gyflawni canlyniad sy'n cynnwys trefniadau a strwythurau llywodraethu effeithiol, effeithlon a 
chadarn. Fel rhan o'r adolygiad hwn, adferwyd y Bwrdd Cyd Lywodraethu ym mis Mawrth 2020. Nodwyd 
nifer o argymhellion yn ystod yr Adolygiad Llywodraethu, wrth ddatblygu a diweddaru llywodraethu, a fydd 
yn cael ei fonitro gan y Cydbwyllgor yn ystod 2020/21.  
 

7. Rheoli Risg a Rheolaethau 
 
Enwebwyd aelod o'r CA i gysylltu â'r Rheolwr Risg cyn pob cyfarfod i drafod y broses rheoli risg a 
gweithgaredd risg yn fanwl.  Mae aelodau'r CA yn gallu cael gafael ar holl gofrestrau risg y SCHTh a'r Heddlu 
cyn eu cyfarfodydd ffurfiol.  
 
Mae'r CA yn canolbwyntio ar y gofrestr risg strategol gyfunol ac yn ceisio sicrwydd ei fod yn rhesymol, yn 
gynhwysfawr ac yn ddeinamig. Mae hefyd yn gwirio bod y risg weddilliol yn cyd-fynd ag archwaeth risg y 
ddau sefydliad. Ym mhob cyfarfod o'r CA mae aelodau'n derbyn ac yn adolygu'r diweddariad rheoli risg ar y 
broses rheoli risgiau sefydliadol. 
 
Yn ystod rhan gyntaf 2019/20 gwnaeth y Cydbwyllgor godi pryderon parhaus am ymdriniaeth SCHTh a'r 
Heddlu tuag at risg a sicrwydd. Daeth hyn i benllanw gyda gweithdy pellach ym mis Rhagfyr 2019 rhwng y 
CA, y Prif Weithredwr, a staff allweddol. Cytunwyd ar gamau allweddol yn y cyfarfod hwn a rhoddwyd mwy 
o sicrwydd ym mis Ionawr ac yn ffurfiol yn y cyfarfod ym mis Mawrth 2020. Mae nifer o gamau nesaf wedi'u 
cytuno gyda'r CA i ychwanegu at y fframwaith risgiau, sicrhau fod adnoddau wedi'u hystyried yn briodol a 
gosod yr ymdriniaeth at reoli risgiau ymhellach i'r diwylliant i gyflawni gwelliannau. Bydd yn cael ei fonitro 
gan y Cydbwyllgor yn ystod 2020/21.  
 
Ar adeg yr ysgrifennwyd, mae pandemig y Coronafeirws gyda ni. Yn ystod 2020/21 bydd y CA yn adolygu sut 
yr ystyriwyd hyn wrth reoli risgiau yn y tymor byr a thymor hir.   
 

8. Gwerth am Arian 
 
Mae nodiadau canllaw CIPFA yn nodi mae cyfrifoldeb statudol y Prif Gwnstabl yw sicrhau Gwerth am Arian. 
Mae'r Comisiynydd yn dwyn y Prif Gwnstabl yn atebol am y cyfrifoldeb hwn. Rôl y CA yw cynorthwyo'r 
Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl i gyflawni eu cyfrifoldebau. Rôl y CA yw ystyried y trefniadau i sicrhau gwerth 
am arian ac adolygu sicrwydd ac asesiadau ar effeithiolrwydd y trefniadau hyn. Mae'r CA wedi gofyn am 
wybodaeth bellach, yng nghyfarfod 9 Mawrth, ar sut y cyflawnir Gwerth am Arian ac os yw'r polisi Gwerth 
am Arian wedi'i adolygu a'i ddiweddaru. Bydd yr ymateb yn cael ei fonitro gan y Cydbwyllgor yn ystod 
2020/21.  
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9. Adrodd Ariannol 
 
Mae'r CA yn mynd ati mewn ffordd gyfannol i gyflawni ei atebolrwydd mewn perthynas â'r 
Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol. 
 
Mae enghreifftiau o weithgarwch penodol y mae'r CA wedi ymgymryd ag ef i hwyluso proses o 
nodi, adolygu ac asesu materion arwyddocaol mewn perthynas â Chyfrifon Statudol 2018/19 yn 
cynnwys y canlynol: 
 
• mae'n ofynnol i Swyddogion Cyllid y CHTh a'r Prif Gwnstabl ddwyn i sylw'r Cydbwyllgor, yn 

barhaus, unrhyw newidiadau i'r polisi cyfrifyddu, materion arwyddocaol yn ymwneud ag 
adroddiadau ariannol, amcangyfrifon a dyfarniadau, a thrafodion arwyddocaol, sicrhau bod y 
cyfrifon blynyddol wedi'u paratoi yn unol â pholisïau cyfrifyddu; 

• adolygodd y Cydbwyllgor uniondeb y Datganiadau Ariannol cyn iddynt gael eu cymeradwyo 
gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl a chydymffurfiaeth â'r polisi cyfrifyddu 
ac unrhyw addasiadau arwyddocaol; 

• cafodd y Cydbwyllgor adroddiadau gan y Prif Swyddogion Cyllid yn manylu ar achosion o dorri 
amodau a hepgor y broses gaffael a sicrwydd ar gydymffurfiaeth â cholledion a phrosesau 
taliadau arbennig; 

• derbyniodd ac adolygodd y Cydbwyllgor yr Adroddiad Blynyddol drafft a'r Datganiadau 
Ariannol i baratoi ar gyfer eu harwyddo ym mis Gorffennaf 2019. 

• Adolygodd y Cydbwyllgor yr Adroddiad Blynyddol (gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol), y Datganiadau Ariannol Blynyddol a'r Cyfrif Ansawdd er mwyn darparu gwiriad 
cysondeb a rhesymoldeb; 

• cyflwynodd y Swyddogion Cyllid bapurau manwl i'r Cydbwyllgor ar y broses cyfrifon blynyddol 
yn ystod y cyfnod adrodd diwedd blwyddyn; 

• ystyriodd y Cydbwyllgor adroddiad ISA260 yr archwilydd allanol a barn archwilio heb ei 
haddasu.  Ni thynnwyd sylw at unrhyw wahaniaeth barn gyda'r dyfarniadau rheoli allweddol; 

• ystyriodd y Cydbwyllgor farn TIAA mewn perthynas â digonolrwydd ac effeithiolrwydd 
cyffredinol prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu'r sefydliad, a oedd yn darparu Sicrwydd 
Sylweddol yn gyffredinol. 

 
O'i waith llwyddodd y CA i ddod i'r casgliad: 
 
• bod yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol yn cynrychioli barn deg a rhesymol am 

sefyllfa ariannol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl; 
• ni fu unrhyw newidiadau sylweddol i bolisi cyfrifyddu; 
• roedd y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â safonau adrodd ariannol; 
• adolygwyd meysydd yr oedd angen dyfarniadau sylweddol arnynt wrth gymhwyso polisïau 

cyfrifyddu; 
• ni chafwyd unrhyw drafodion arwyddocaol nac anarferol yn ystod y flwyddyn. 
 

10. Codi Pryderon 
 
Nod yr Heddlu yw creu amgylchfyd lle mae staff yn teimlo ei bod yn ddiogel codi a thrafod 
pryderon a gwendidau yn agored. Mae hyn er mwyn gallu sefydlu'r cynlluniau gweithredu priodol 
ar gyfer ymateb a'u monitro i'w rhoi ar waith. Yn ystod 2019/20, cafodd y CA sicrwydd yn erbyn y 
system ar gyfer codi pryderon fel rhan o'i amserlen busnes. Bydd hyn yn parhau yn 2020/21. 
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11. Cynllun Ymlaen a Dyddiadau Cyfarfodydd 2020/21  
 
Yn ystod 2020/21 y CA gyflawni ei Gylch Gorchwyl ac yn fwy penodol: 

• Dilyn ac adolygu cynnydd cynllun gweithredu adolygu Llywodraethu 
• Monitro cyflawni'r camau nesaf a gytunwyd i gryfhau'r ymdriniaeth â Rheoli Risgiau a 

rheolaethau. Rheoli a gosod hyn i ddiwylliant y sefydliad 
• Adolygu sut y mesurir a chyflawnir gwerth am arian.   
• Cyflawni'r cynllun gweithredu sy'n tarddu o'i adolygiad effeithiolrwydd hunanwerthuso 

blynyddol 
 

Mae gan y CA bedwar cyfarfod wedi'i gynllunio yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21:- 
 
• 30 Gorffennaf 2020 
• 5 Hydref 2020 
• 10 Rhagfyr 2020 
• Mawrth 2021 (i'w gadarnhau) 
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Atodiad 1 – Cylch Gorchwyl 

Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor Archwilio 
 

1. Datganiad Diben 
 
1.1 Mae'r Cydbwyllgor Archwilio yn rhan allweddol o Lywodraethu corfforaethol y Comisiynydd 

Heddlu a Throsedd (CHTh) a'r Prif Gwnstabl (PG) ar gyfer Gogledd Cymru. Mae'n rhoi pwyslais 
annibynnol a lefel uchel ar y trefniadau archwilio, sicrwydd ac adrodd sy'n sail i lywodraethu da 
a safonau ariannol. 

 
1.2 Diben y Cydbwyllgor Archwilio yw rhoi cyngor ac argymhelliad annibynnol i'r CHTh a’r PG ar 

ddigonolrwydd y fframweithiau llywodraethu a rheoli risg, yr amgylchfyd rheoli mewnol, ac 
adroddiadau ariannol, a thrwy hynny yn cynorthwyo i sicrhau effeithlonrwydd a threfniadau 
sicrhau effeithiol ar waith. I'r perwyl hwn, mae'r Cydbwyllgor wedi'i alluogi, ac mae'n ofynnol 
iddo, oruchwylio a darparu adolygiad annibynnol o effeithiolrwydd Swyddfa'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd (SCHTh), a fframweithiau llywodraethu, rheoli risg a rheoli'r Heddlu, a'r 
broses adrodd llywodraethu blynyddol, ac archwilio mewnol ac allanol. 

 
1.3 Mae'r cylch gorchwyl hwn yn crynhoi swyddogaethau craidd y Cydbwyllgor mewn perthynas â'r 

SCHTh ac i'r Heddlu, ac yn disgrifio'r protocolau sydd ar waith i'w alluogi i weithredu'n 
annibynnol, yn gadarn ac yn effeithiol. 

 
2. Llywodraethu, risg a rheoli  

 
2.1 Bydd y Cydbwyllgor yn rhoi cyngor ac argymhellion i'r CHTh a’r PG mewn perthynas â'r 

meysydd canlynol: 
 

2.1.1 Adolygu'r trefniadau llywodraethu corfforaethol yn erbyn y fframwaith llywodraethu da, gan 
gynnwys y fframwaith moesegol, ac ystyried y cod llywodraethu lleol. 

2.1.2 Adolygu'r datganiadau llywodraethu corfforaethol blynyddol cyn eu cymeradwyo ac 
ystyried a ydynt yn adlewyrchu'n briodol yr amgylchedd llywodraethu, risg a rheoli a 
chefnogi sicrwydd a nodi unrhyw gamau y mae angen eu cymryd er mwyn gwella. 

2.1.3 Ystyried y trefniadau i sicrhau gwerth am arian ac adolygu sicrwydd ac asesiadau ar 
effeithiolrwydd y trefniadau hyn. 

2.1.4 Ystyried y fframwaith o sicrwydd a sicrhau ei fod yn mynd i'r afael yn ddigonol â risgiau a 
blaenoriaethau'r SCHTh a'r Heddlu. 

2.1.5 Monitro datblygiad a gweithrediad effeithiol rheoli risg, adolygu'r proffil risg, a monitro 
cynnydd y CHTh a'r PG wrth fynd i'r afael â materion cysylltiedig â risg a adroddir wrthynt 
(mae risgiau gweithredol yr heddlu unigol wedi eu heithrio'n benodol o'r gylch gwaith y 
Cydbwyllgor Archwilio). 

2.1.6 Ystyried adroddiadau ar effeithiolrwydd rheolaethau mewnol a monitro'r gwaith o 
weithredu'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt. 

2.1.7 Adolygu'r trefniadau ar gyfer asesu risgiau twyll a niwed posibl o dwyll a llygredd a monitro 
effeithiolrwydd y strategaeth gwrth-dwyll, camau gweithredu ac adnoddau. 

2.1.8 Adolygu'r trefniadau llywodraethu a sicrwydd ar gyfer partneriaethau neu 
gydweithrediadau sylweddol. 

2.1.9 Mae'r CHTh yn enwebu'r Cydbwyllgor Archwilio i fod yn gyfrifol am sicrhau craffu effeithiol 
ar Strategaeth a Pholisïau Rheoli'r Trysorlys. 

 
3. Archwilio Mewnol 

 
3.1  Bydd y Cydbwyllgor yn rhoi cyngor ac argymhellion i'r CHTh a’r PG mewn perthynas â'r 

meysydd canlynol: 
 

3.1.1 Adolygu siarter ac adnoddau'r archwiliad mewnol yn flynyddol. 
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3.1.2 Adolygu'r cynllun archwilio mewnol ac unrhyw ddiwygiadau arfaethedig i'r cynllun archwilio 
mewnol. 

3.1.3 Goruchwylio'r penodiad ac ystyried digonolrwydd perfformiad y gwasanaeth archwilio 
mewnol a'i annibyniaeth. 

3.1.4 Ystyried adroddiad blynyddol a barn y Pennaeth Archwilio mewnol, a chrynodeb rheolaidd 
o gynnydd gweithgarwch archwilio mewnol yn erbyn y cynllun archwilio, a'r lefel o 
sicrwydd y gall ei rhoi dros drefniadau llywodraethu corfforaethol. 

3.1.5 Ystyried datganiad y Pennaeth Archwilio mewnol ynghylch cydymffurfio â'r PSIAS a'r 
LGAN a chanlyniadau'r QAIP sy'n cefnogi'r datganiad – bydd y rhain yn dangos 
dibynadwyedd casgliadau'r archwiliad mewnol. 

3.1.6 Ystyried crynodebau o adroddiadau archwilio mewnol ac adroddiadau manwl o'r fath a gall 
y Cydbwyllgor ofyn i'r CHTh a PG, gan gynnwys materion a godwyd neu argymhellion a 
wnaed gan y gwasanaeth archwilio mewnol, ymateb y rheolwyr a chynnydd gyda 
chamau y cytunwyd arnynt. 

3.1.7 Ystyried adroddiad ar effeithiolrwydd archwilio mewnol i gefnogi'r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol fel sy'n ofynnol gan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014. 

3.1.8 Ystyried unrhyw namau ar annibyniaeth neu wrthrychedd sy'n codi o rolau neu 
gyfrifoldebau ychwanegol y tu allan i archwilio mewnol y Pennaeth Archwilio mewnol. 
Gwneud argymhellion ar fesurau diogelwch i gyfyngu ar namau o'r fath ac adolygu eu 
gweithrediad o bryd i'w gilydd. 

 
4. Archwilio allanol 

 
4.1 Bydd y Cydbwyllgor yn rhoi cyngor ac argymhellion i'r CHTh a’r PG mewn perthynas â'r 

meysydd canlynol: 
 

4.1.1 Cefnogi annibyniaeth yr archwiliad allanol drwy ystyried asesiad blynyddol yr archwilydd 
allanol o'i annibyniaeth ac adolygiad o unrhyw faterion a godwyd gan yr Archwilydd 
Cyffredinol neu Swyddfa Archwilio Cymru. 

4.1.2 Sylw ar gwmpas a dyfnder gwaith archwilio allanol, ei annibyniaeth ac a yw'n rhoi gwerth 
boddhaol am arian. 

4.1.3 Ystyried llythyr rheoli blynyddol yr archwilydd allanol, adroddiadau perthnasol a'r 
adroddiad i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu. 

4.1.4 Ystyried adroddiadau penodol fel y cytunwyd gyda'r archwiliwr allanol. 
4.1.5 Cynghori ac argymell effeithiolrwydd y berthynas rhwng archwilwyr allanol a mewnol ac 

asiantaethau arolygu eraill neu gyrff perthnasol eraill. 
 
5. Adrodd Ariannol 

 
5.1 Bydd y Cydbwyllgor yn rhoi cyngor ac argymhellion i'r CHTh a’r PG mewn perthynas â'r 

meysydd canlynol: 
 

5.1.1 Adolygu'r datganiadau cyfrifon blynyddol. Yn benodol, ystyried a ddilynwyd polisïau 
cyfrifyddu priodol ac a oes pryderon yn codi o'r datganiadau ariannol neu o archwilio'r 
datganiadau ariannol y mae angen eu dwyn i sylw'r CHTh neu'r PG. 

5.1.2 Ystyried adroddiad yr archwiliwr allanol i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu ar faterion 
sy'n codi o archwilio'r datganiadau ariannol. 

 
6. Trefniadau atebolrwydd 
 

6.1  Bydd y Cydbwyllgor yn:. 
 

6.1.1 Yn amserol, adrodd i'r CHTh a'r PG gyda'i gyngor a'i argymhellion mewn perthynas ag 
unrhyw faterion sy'n berthnasol, yn ei farn ef, i lywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 
ariannol. 

6.1.2 Adrodd i'r CHTh a'r PG ar ei ganfyddiadau, ei gasgliadau a'i argymhellion ynghylch 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd eu trefniadau llywodraethu, fframweithiau rheoli risg a 
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rheoli mewnol, trefniadau adrodd ariannol, a swyddogaethau archwiliadau mewnol ac 
allanol. 

6.1.3 Adolygu ei berfformiad yn erbyn ei gylch gorchwyl a'i amcanion yn flynyddol a chyflwyno 
adroddiad ar ganlyniadau'r adolygiad hwn i'r CHTh a'r PG. 

6.1.4 Cyhoeddi adroddiad blynyddol o waith y Cydbwyllgor. 
 
7. Cyffredinol 
 

7.1  Bydd y Cydbwyllgor yn cynnwys pump o aelodau annibynnol, sy'n annibynnol i'r SCHTh a'r 
Heddlu. 

 
7.2  Y cworwm ar gyfer y Cydbwyllgor fydd o leiaf dri aelod annibynnol. 
 
7.3   Bydd y Cydbwyllgor yn cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn. Gellir trefnu cyfarfodydd 

ychwanegol drwy eithriad i drafod materion sy'n peri pryder dybryd. 
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Atodiad 2 – Swyddogion a wahoddwyd i'r Cydbwyllgor Archwilio  
 

SWYDDOGION YR HEDDLU: 
 
 
Seb Phillips 
 
Guto Edwards  
 
Helen Williams   
 
Prif Uwcharolygydd Dros Dro 
Simon Williams  
 
Uwcharolygydd Paul Jones 
 
Anne Matthews  
 
Y Prif Arolygydd Andrew 
Griffiths  
 
Darren Griffiths  

 
Pennaeth Cyllid ac Adnoddau 
 
Pennaeth Cyllid  
 
Cyfrifydd Rheoli Ariannol 
 
Gwasanaethau Corfforaethol  
 
 
Gwasanaethau Corfforaethol 
 
Swyddog Cyllid a Chyllidebau 
 
Tîm Archwilio ac Arolygu 
 
 
Rheolwr Llywodraethu Dros Dro 
 

SWYDDFA’R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD: 
 
 
Stephen Hughes  
 
Kate Jackson  
 
Angharad Jones  
 

 
Prif Swyddog Gweithredol 
 
Prif Swyddog Cyllid 
 
Cynorthwyydd Personol i'r Prif Weithredwr 

 
Drwy Wahoddiad 

 
Derwyn Owen 
 
Michelle Phoenix 
 
Helen Cargill 
 

 
Swyddfa Archwilio Cymru 
 
Swyddfa Archwilio Cymru 
 
TIAA 
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              Atodiad C:  Cynnydd yn erbyn cynllun gwaith 2019 – 2020        
 

System Chwarter 
Arfaethedig 

Dyddiau Statws Cyfredol Sylwadau 

Uned Reoli Ganolog 1 8 Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol 16 Mai 
2019 Cyflwynwyd i CA mis Gorffennaf 2019 

Llywodraethu – Ymgysylltiad Cymunedol  
 1 10 Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol 17 

Gorffennaf 2019. Cyflwynwyd i CA mis Medi 2019 

Asedau Sefydlog 1 6 Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol 29 
Gorffennaf 2019. Cyflwynwyd i CA mis Medi 2019 

Rheoli'r Trysorlys 3 6 Cyhoeddi adroddiad terfynol 20 Medi 2019 Cyflwynwyd i CA mis Tachwedd 2019 

Rheoli Ansicrwydd – Lliniaru'r Rheolaethau 3 4 Cyhoeddi adroddiad terfynol 30 Medi 2019 Cyflwynwyd i CA mis Tachwedd 2019 

Rheolaeth Gyllidebol 3 6 Cyhoeddi adroddiad terfynol 8 Hydref 2019 Cyflwynwyd i CA mis Tachwedd 2019 

Cyfriflyfr Cyffredinol 3 6 Cyhoeddi adroddiad terfynol 13 Rhagfyr 2019  

Rheolwyr AD – Strategaeth Lesiant 1 7 Cyhoeddi adroddiad terfynol 2 Ionawr 2020  

Rhaglen Gyfalaf 4 8 Cyhoeddi adroddiad terfynol 6 Chwefror 2020  

Llywodraethu – Cyfathrebiadau 
Corfforaethol 

3 
4 

10 Cynlluniwyd ar gyfer 11 Tachwedd 2019 – 
aildrefnwyd i 23 Mawrth 2020 

Cyhoeddwyd RhPM ond gohiriwyd yr archwiliad ar gais 
Rheolwyr tan ddiwedd chwarter 4 

Rheoli Cytundebau (Prosiect 
Adeiladau/TGCh/Prosiect Gweithredol) 2 6 Gohiriwyd yr archwiliad – 6 diwrnod i'w 

drosglwyddo wrth gefn 

Trafodwyd gyda Rheolwyr sydd wedi gofyn i'r dyddiau 
gael eu trosglwyddo wrth gefn oherwydd y nifer o 
archwiliadau tebyg a ymgymerwyd yn y flwyddyn 
ddiwethaf. 

Cydweithrediadau 2 8 Gohiriwyd yr archwiliad – 8 diwrnod i'w 
drosglwyddo wrth gefn 

Gohiriwyd hwn ar gais y Rheolwyr oherwydd archwiliad 
cydweithredol SAC.   

Rheoli Newid TGCh 3 
4 

8 Cynlluniwyd ar gyfer 9 Rhagfyr 2019 – yn awr 
yn digwydd w/d 10 Chwefror 2020 

Gohiriwyd oherwydd diffyg argaeledd staff TG ar y 
dyddiad a gynigiwyd. Cyhoeddwyd RhPB a chadarnhawyd 
dyddiad newydd. 

Rheoli Risg – Sicrwydd i'r Bwrdd 4 8 Cynlluniwyd ar gyfer 17 Chwefror 2020 Cyhoeddwyd RhPB  
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System Chwarter 
Arfaethedig 

Dyddiau Statws Cyfredol Sylwadau 

Dilyniad 4 6 Cynlluniwyd ar gyfer 2 Mawrth 2019 Cyhoeddwyd RhPB  

Diogelwch Seiber 4 8 Cynlluniwyd ar gyfer 16 Mawrth 2020  Cyhoeddwyd RhPB  

Wrth gefn I'W 
GADARNHAU 13 5 diwrnod – Pennu Mynediad Cyflym  

14 diwrnod pellach i'w hychwanegu o archwiliadau a 
ohiriwyd ar gais y cleient. Mae'r balans presennol 
felly'n 22 diwrnod. 

Cydlynu â Swyddfa Archwilio Cymru 1-4 2   

Cynllunio Blynyddol 1 4 Cyhoeddi'r Cynllun Cydweithredol Terfynol  

Adroddiad Blynyddol 4 4   

Rheoli, Cynllunio'r Cydbwyllgor Archwilio o 
ran Adrodd/Cefnogi 

1-4 22 
  

Archwiliadau ar y cyd  

Rheoli Stadau – Cyflawni 
Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru 

2 6 Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 16 Ionawr 
2020 Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru  

Dyledwyr 
Heddlu Arweiniol – Dyfed Powys 3 5 Cyhoeddwyd adroddiad terfynol i'r Heddlu 

Arweiniol ar 18 Rhagfyr 2019 Heddlu Arweiniol – Dyfed Powys  

Cyflogres 
Heddlu Arweiniol – De Cymru 3 6 Cyhoeddwyd adroddiad terfynol i'r Heddlu 

Arweiniol ar 28 Ionawr 2020 

Heddlu Arweiniol – De Cymru – dechrau 28 Tachwedd 
2019 
Cyhoeddi RhPB 14 Awst 2019 

Credydwyr 
Heddlu Arweiniol – Heddlu Gwent 3 6 Cyhoeddwyd adroddiad drafft i'r Heddlu 

Arweiniol ar 12 Rhagfyr 2019 
Heddlu Arweiniol – Heddlu Gwent – dechrau 14 Hydref 
2019 

Adolygiad ar y cyd – Hafan Ar-lein Unigol 
Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru 3 5 Cyhoeddwyd adroddiad drafft 9 Ionawr 2020 

Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru – dechrau 11 
Tachwedd 2019 
Cyhoeddwyd RhPB 2 Hydref 2019 

 

 
 

  ALLWEDD: 
 = I'w ddechrau 

 = Gwaith safle wedi dechrau 
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 = Cyhoeddi adroddiad drafft 

 = Cyhoeddi adroddiad terfynol 
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       Amserlen Arfaethedig Archwiliad ar gyfer bob Blwyddyn tan fis Mawrth 2023 
 

Maes Adolygu Math 2020/21 2021/22  2022/23 

Llywodraethu     

Caiff y prif feysydd llywodraethu eu hadolygu fesul cylchdro bob blwyddyn megis 
cynllunio strategol, rheolaeth strategol, cydymffurfio â rheoliadau, rheoli perfformiad, 
fframwaith sicrwydd bwrdd, gweithio mewn partneriaeth, rheoli gwrthdaro, iechyd a 
diogelwch, llywodraethu atodol a sicrwydd trydydd parti. 

Sicrwydd 
 

      

Cynllunio Strategol Sicrwydd 
  10  

Cydweithrediadau Gwerthusiad  10   

Cynllunio Adnoddau Strategol Sicrwydd 
 *   

Rheoli Perfformiad Sicrwydd 
  10  

Rheolaeth Iechyd a Diogelwch  Sicrwydd 
  10  

Cyfathrebiadau Corfforaethol Sicrwydd 
   10 

Ymgysylltiad Cymunedol  
 

Sicrwydd 
   10 

Risg     

Mae fframwaith rheoli risg cadarn yn hanfodol i bob sefydliad. Mae hyn er mwyn sicrhau 
bod risgiau yn cael eu rheoli'n effeithiol a bod risgiau sy'n dod i'r amlwg yn nodi y bydd 
ein hadolygiadau blynyddol cylchol yn cwmpasu ymgorffori risg, nodi risg, lliniaru risg a 
gweithdai risg. 

Cydymffurfiaeth/Gwerthusiad       

Rheoli Ansicrwydd – Lliniaru'r Rheolaethau Cydymffurfiaeth * 6 6 

Systemau Ariannol – Rheoli Costau a sicrhau'r incwm mwyaf posibl     

Mae rheoli costau, sicrhau'r incwm mwyaf posibl a systemau ariannol cadarn yn hanfodol 
i les ariannol unrhyw sefydliad. Nod ein hadolygiadau o systemau ariannol allweddol yw 
sicrhau y cydymffurfir â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) a 
chynorthwyo i ddiogelu rhag twyll posibl. Byddwn yn cynnal archwiliadau lefel uchel o 
systemau ariannol allweddol bob blwyddyn gyda rhaglen o adolygiadau systemau 

Sicrwydd 
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Maes Adolygu Math 2020/21 2021/22  2022/23 
ariannol fel taliadau gwiriadau iechyd, incwm, cyflogres, adrodd ar reoli cyllideb, 
cynllunio gwelliannau costau a chyfriflyfr.  

Rheolaeth Gyllidebol Sicrwydd 
 * 6 6 

Rheoli'r Trysorlys Sicrwydd 
 4 4 4 

Cyfriflyfr Cyffredinol Sicrwydd 
 6 6 6 

Cyflogres Sicrwydd 
 10 10 10 

Credydwyr Sicrwydd 
 6 6  

Dyledwyr Sicrwydd 
  6  

Pensiynau Sicrwydd 
 8  8 

Treuliau a Thaliadau Ychwanegol Cydymffurfiaeth 8  8 

Rhaglen Gyfalaf Sicrwydd 
  8 8 

Gwrth Lygredd Cydymffurfiaeth 6 6 6 

Asedau Sefydlog Sicrwydd 
  6  

Rheoli'r Gweithlu     

Y maes gwariant mwyaf o'r Heddlu sy'n gyfrifol am gyflawni Cynllun yr Heddlu a 
Throseddu a Chynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl. Bydd y gwaith archwilio yn ystyried y 
Strategaeth AD; Datblygu Sefydliadol a'r Strategaeth Lles. 

    

• Datblygu Sefydliadol Sicrwydd 
 7   

• Strategaeth AD Sicrwydd 
  10  

• Lles a Strategaeth Sicrwydd   10 
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Maes Adolygu Math 2020/21 2021/22  2022/23 
 

Ystadau a'r Fflyd      

Bydd Ystadau a'r Fflyd yn derbyn sylw archwilio fel meysydd gwariant allweddol i'r 
Heddlu.       

• Rheolaeth y Fflyd – Strategaeth Gwerthusiad    6 

• Rheolaeth y Fflyd – Atgyweirio Cydymffurfiaeth  5  

• Rheolaeth y Fflyd – Tanwydd Cydymffurfiaeth  6 6 

• Rheolaeth Ystâd – Cyflawni  Cydymffurfiaeth   6 

TGCH      

Byddwn yn defnyddio ein hasesiad risg GUARD i barhau i adolygu'r risgiau a'r rheolaethau 
TGCh sydd ar waith yn y sefydliad. Bydd y rhaglen barhaus o adolygiadau yn cynnwys 
diogelu data, llywodraethu TGCh, rheoli TGCh a chefnogi busnes, adolygiad cais, 
diogelwch rhwydwaith, ansawdd data a diogelu seiber. 

    

• Adolygiad Seilwaith Gwerthusiad  8   

• Sicrwydd Data Sicrwydd 
 8   

• Diogelwch y Rhwydwaith  Sicrwydd 
  8  

• Diogelu Data Cydymffurfiaeth  6  

• Diogelwch Seiber Sicrwydd 
   8 

• Rheoli Newid Sicrwydd 
 8   

Dilyniad        

Byddwn yn cynnal gwaith dilynol parhaus ar argymhellion archwilio mewnol gan 
ddefnyddio porth cleientiaid a dull gweithredu argymhelliad TIAA. Rhoddir y wybodaeth 
ddiweddaraf i bob Cydbwyllgor. 

Dilyniad 6 6 6 
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Maes Adolygu Math 2020/21 2021/22  2022/23 

Prosiectau Cydweithredol  Sicrwydd 
 * * * 

Rhanbarth y Dwyrain – Uned Reoli Cydymffurfiaeth 8   

Rhanbarth Canolog – Uned Reoli Cydymffurfiaeth  8  

Rhanbarth y Gorllewin – Uned Reoli Cydymffurfiaeth   8 

Eiddo y Codir Tâl Amdano Cydymffurfiaeth 6  6 

Grantiau'r Comisiynydd Gwerthusiad   - 6 

Fetio Gwerthusiad  * 6  

Adolygiadau ar y cyd     

Gweler cynllun ar y cyd ar gyfer manylion Amrywiol 50 * * 

Rheoli Contractau  Sicrwydd 
 6 6 6 

Rheolaeth a Chynllunio     

Wrth gefn – dyddiau heb eu defnyddio i'w cario ymlaen o 2019/20 - 14   

Sesiynau Briffio -    

Cydlynu â Swyddfa Archwilio Cymru  * * * 

Cynllunio - 4 4 4 

Adroddiad Blynyddol - 4 4 4 

Rheolwyr - 18 18 18 

Cyfanswm dyddiau  205 181 176 
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Cynllun Blynyddol Ar y Cyd Heddlu Cymru – 2020/21 

Chwarter Archwiliadau Math Dyddiau Sail resymegol a chwmpawd 

1 Fetio contractwyr Cydymffurfiaeth 12 Risg 

Risg Twyll ac Enw Da. 

Rhesymeg  

Nodi risgiau cynhenid. Posibilrwydd o gydweithio pellach. Bydd y nifer o ddyddiau yn cael eu rhannu'n 
gyfartal ar gyfer yr adolygiad hwn.  

Cwmpas 
Bydd yr adolygiad yn ystyried trefniadau fetio contractwyr ar draws y pedwar heddlu a'r comisiynwyr 
heddlu a throsedd. Bydd cwmpas yr adolygiad yn asesu'r trefniadau sydd yn eu lle, yn gwirio 
cydymffurfiaeth â'r trefniadau ac yn cymharu ar draws y sefydliadau ac yn nodi meysydd ar gyfer 
cydweithio. Nid yw cwmpas yr adolygiad yn cynnwys unrhyw agwedd arall o'r trefniadau fetio.   

Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru 

2 Rheoli Risg – Lliniaru'r Rheolaethau Cydymffurfiaeth 28 Risg 

Peryglon dethol. 

Rhesymeg  

Yn gynwysedig yng Nghynllun Strategol ar gyfer 2020/21. Bydd y nifer o ddyddiau yn cael eu rhannu'n 
gyfartal ar gyfer yr adolygiad hwn.  

Cwmpas 
Bydd dau risg sydd wedi'u cynnwys ym map risg y sefydliad ar hyn o bryd yn cael eu dewis a bydd 
effeithiolrwydd y rheolaethau a nodir yn cael ei adolygu. Bydd cymhariaeth o'r rheoliadau a sicrwydd 
rhestredig hyn yn cael ei wneud ar y cyd ar gyfer pob sefydliad. Nid yw cwmpas yr adolygiad yn cynnwys 
ystyried yr holl drefniadau lliniaru posibl na'u heffeithiolrwydd o ran lleihau'r cyfleoedd i adnabod y risgiau 
a nodwyd rhag digwydd. 

Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – De Cymru 
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Chwarter Archwiliadau Math Dyddiau Sail resymegol a chwmpawd 

2 Adolygiad Prosiect ar y cyd – Office 365 
(fel rhan o'r Rhaglen Alluogi 
Genedlaethol)  

Gwerthusiad  30 Risg 

Risg Ariannol ac Enw Da. 

Rhesymeg 

Prosiect Cymru Gyfan – Adolygiad Prosiect ar y cyd. Bydd yr amser yn cael ei rannu yn unol â’r hyn 
gytunwyd. 

Cwmpas 

Bydd yr adolygiad yn gwerthuso effeithiolrwydd y trefniadau cydweithio ar gyfer y Prosiect Office 365. 
Roedd cwmpas yr adolygiad hefyd yn cynnwys effeithiolrwydd y trefniadau rheoli prosiectau. 

Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – Heddlu Gwent 

2 Adolygiad Prosiect ar y Cyd – Camau 
Cynnar Gyda'n Gilydd (Profiadau 
Niweidiol yn Ystod Plentyndod, prosiect 
ACE) 

Gwerthusiad  30 Risg 

Risg Enw Da. 

Rhesymeg 

Prosiect Cymru Gyfan - Adolygiad Prosiect ar y cyd. Bydd yr amser yn cael ei rannu yn unol â'r hyn a 
gytunwyd. 

Cwmpas 

Bydd yr adolygiad yn gwerthuso effeithiolrwydd y trefniadau cydweithio ar gyfer Prosiect Camau Cynnar 
Gyda'n Gilydd. Roedd cwmpas yr adolygiad hefyd yn cynnwys effeithiolrwydd y trefniadau rheoli 
prosiectau.  Nodwyd nad oedd y prosiect yn cael ei ariannu tan 31 Mawrth ac yn dibynnu ar benderfyniad 
ar yr ariannu, mae'n bosib na fydd dim o'r adeiladwaith cyfredol ar ôl i gefnogi'r archwiliad.  Os na fydd 
cyllid pellach bydd yr archwiliad yn ystyried sut y mae trefniadau yn ymgorffori i drefniadau'r Heddlu ei 
hun.  

Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru 
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Chwarter Archwiliadau Math Dyddiau Sail resymegol a chwmpawd 

3 Rheolaeth Gyllidol Ar y Cyd Sicrwydd 
 

30 Risg 

Risg Ariannol.  

Rhesymeg 

Risg ariannol, Adolygiad ar y cyd yn gynwysedig ym mhob cynllun ar gyfer 2020/21. Bydd yr amser yn cael 
ei rannu yn unol â'r hyn a gytunwyd. 

Cwmpas 

Bydd yr adolygiad yn ystyried y trefniadau ar gyfer rheolaeth ariannol dros y gyllideb ar y cyd a threfniadau 
ariannol y prosiect. Bydd cwmpas yr adolygiad yn cynnwys ystyriaeth y costau ar y cyd, creu incwm ac 
adlenwadau.   

Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – Dyfed Powys 

3 Caffael – Arweinwyr Strategol Gwerthusiad  20 Risg 

Risg Ariannol ac Enw Da. 

Rhesymeg 

Meysydd newydd ar y cyd, risg ariannol.  Bydd yr amser yn cael ei rannu yn unol â'r hyn a gytunwyd. 

Cwmpas 

Bydd yr adolygiad yn gwerthuso effeithiolrwydd y trefniadau cydweithio ar gyfer cyflwyno arweiniad 
strategol ar gyfer caffael ar draws sefydliadau Heddlu Cymru. Bydd y cwmpas manwl ar gyfer yr adolygiad 
yn cael ei gytuno arno yn y cyfarfod Grŵp Cyllid ac Adnoddau ar y Cyd. Bydd yn cynnwys dull parhaus ar 
draws y sefydliadau, cysylltiadau gwaith gyda chyrff sector cyhoeddus eraill, gwerthoedd cymdeithasol a 
dysgu oddi wrth ein gilydd. Ni fydd cwmpas yr adolygiad yn cynnwys unrhyw agwedd o'r trefniadau caffael 
lleol sydd mewn lle ac ni fydd yn cynnwys profi cydsyniad. 

Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – De Cymru 
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Chwarter Archwiliadau Math Dyddiau Sail resymegol a chwmpawd 

3 Cynllunio Adnoddau Strategol Gwerthusiad  40 Risg 

Risg Enw Da. 

Rhesymeg  

Wedi ei nodi fel ardal gweithio ar y cyd i bob sefydliad yn y Grŵp Cyllid ac Adnoddau Ar y Cyd. Bydd yr 
amser yn cael ei rannu yn unol â'r hyn a gytunwyd. 

Cwmpas 
Bydd yr adolygiad hefyd yn gwerthuso'r trefniadau sydd yn eu lle ymhob heddlu ar gyfer cynllunio 
adnoddau strategol, gan ystyried y fenter genedlaethol ar gyfer recriwtio Swyddogion Heddlu ychwanegol. 
Bydd cwmpas manwl yr adolygiad yn cael ei gytuno arno yn y cyfarfod Grŵp Cyllid ac Adnoddau ar y cyd.  
Ni fydd cwmpas yr adolygiad yn cynnwys cynllun strategol cyffredinol a'r cysylltiad â'r Cynllun Heddlu a 
Throsedd.   

Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – Gogledd Cymru 

1 – 4 
Cysylltu â Swyddfa Archwilio Cymru 
(SAC) 

 
8 Mae'r amser ar gyfer cysylltu gyda Swyddfa Archwilio Cymru fel Archwilydd Allanol. Bydd hyn yn cael ei 

wneud ar y cyd ar gyfer pob sefydliad.  

 Dyfed Powys/De Cymru a Gwent yn 
unig: 

   

3 Rheolaeth y Fflyd – Tanwydd Cydymffurfiaeth 18 Risg 

Risg Ariannol  

Rhesymeg  

Trefniadau rheoli fflyd ar y cyd. Cynlluniau ar gyfer Dyfed Powys, Gwent a De Cymru ar gyfer 2020/21. 
Bydd yr amser yn cael ei rannu yn unol â'r hyn a gytunwyd. 

Cwmpas 
Bydd yr adolygiad hefyd yn gwirio cydymffurfiaeth gyda threfniadau defnydd tanwydd sydd yn eu lle 
ymhob sefydliad. Bydd arfer da a meincnodi ar draws y tri sefydliad yn cael eu rhannu fel bo'n briodol.  

Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – Gwent 
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 De Cymru a Gwent yn unig    

3 Cyfriflyfr Cyffredinol Sicrwydd 
 

11 Risg 

Risg busnes 

Rhesymeg 

Mae'r maes risg ariannol allweddol yn cael ei chwblhau'n flynyddol. Dyraniad amser:  5 Gwent, 6 De Cymru 

Cwmpas 
Mae'r adolygiad yn ystyried y trefniadau ar gyfer darparu trywydd archwilio effeithiol ar gyfer data a 
gofnodir ar y cyfriflyfr cyffredinol a phriodoldeb yr adroddiadau a gynhyrchir. Nid yw cwmpas yr adolygiad 
yn ymestyn i'r trefniadau rheoli cyllidebol a'r cysoniadau banc. 
Arweinwyr 

Heddlu Arweiniol – Gwent 

3 Cyflogres Sicrwydd 
 

14 Risg 

Risg busnes 

Rhesymeg 

Mae'r maes risg ariannol allweddol yn cael ei chwblhau'n flynyddol. Dyraniad amser: 6 Gwent, 8 De Cymru 
Cwmpas 
Ystyriodd yr adolygiad y trefniadau ar gyfer: creu, diwygio a dileu cofnodion cyflogres; talu lwfansau a 
thalu gwobrau; a thalu cyflogau. Nid yw cwmpas yr adolygiad yn cynnwys penderfynu ar raddau cyflog, 
penodi a disodli staff, taliadau diswyddo neu ad-dalu costau teithio a chynhaliaeth, neu drefniadau 
pensiwn. 
Arweinwyr 
Heddlu Arweiniol – De Cymru 
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Chwarter Archwiliadau Math Dyddiau Sail resymegol a chwmpawd 

3 Credydwyr Sicrwydd 
 

12 Risg 

Risg busnes. 

Rhesymeg 

Mae'r maes risg ariannol allweddol yn cael ei chwblhau'n flynyddol. Dyraniad amser: 6 Gwent, 6 De Cymru. 
Cwmpas 
Mae'r adolygiad yn ystyried y trefniadau ar gyfer awdurdodi a thalu costau'r sefydliad a'r trefniant ar gyfer 
rheoli sieciau'r sefydliad a thaliadau awtomataidd. Nid yw'r cwmpas yn cynnwys rhoi sicrwydd bod y 
gwariant yn angenrheidiol nac y sicrhawyd gwerth am arian o'r gwariant a gyflawnwyd. 
Arweinwyr 
Heddlu Arweiniol – De Cymru 

3 Dyledwyr Sicrwydd 
 

11 Risg 

Risg busnes. 

Rhesymeg 

Mae'r maes risg ariannol allweddol yn cael ei chwblhau'n flynyddol. Dyraniad amser: 6 Gwent, 5 De Cymru. 
Cwmpas 
Mae'r adolygiad yn ystyried codi cyfrifon dyledwyr, casglu incwm, derbyn derbynebau, storio a bancio 
incwm a dderbynnir gan y sefydliad. Nid yw cwmpas yr adolygiad yn cynnwys nodi'r gweithgareddau sy'n 
arwain at incwm i'r sefydliad, y sail ar gyfer cyfrifo'r cyfraddau sydd i'w codi neu'r ffaith bod yr holl incwm 
sy'n dderbyniadwy wedi'i nodi. 
Arweinwyr 
Heddlu sy'n arwain – Heddlu Gwent 

Cyfanswm Dyddiau Gweithio ar y Cyd 264 198 ar draws Cymru. 

Dosraniad Heddlu Gogledd Cymru 93 Yn cynnwys Defnydd o'r Fflyd ac adolygiad ariannol dau heddlu ar y cyd 

Dosraniad Heddlu Gogledd Cymru  50  

Dosraniad Heddlu Dyfed Powys 50 Yn cynnwys Defnydd o'r Fflyd  

Dosraniad Heddlu Gwent 71 Yn cynnwys Defnydd o'r Fflyd ac adolygiad ariannol dau heddlu ar y cyd 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 

 

30 Gorffennaf 2020 

RHAGLEN GWAITH ARFAETHEDIG 

Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid 

 

 

1. CYFLWYNIAD 
 

1.1 Mae'r Cydbwyllgor Archwilio wedi derbyn rhaglen waith yn flynyddol yn ystod 
cyfarfod mis Gorffennaf. Mae hyn yn sicrhau fod y Cydbwyllgor yn gallu cyflawni ei 
ddyletswyddau yn unol gyda dyddiadau cau statudol, a bod holl gyfrifoldebau'r 
Cydbwyllgor yn cael eu cyflawni yn ystod bob blwyddyn.   
 

1.2 Yn ogystal, mae eitemau i'w cyflwyno i'r Cydbwyllgor Archwilio i'w nodi drwy ffyrdd 
amrywiol – gan swyddogion, staff neu aelodau'r Cydbwyllgor. Mae'r rhain wedi'u 
hychwanegu at y rhaglen waith yn llai ffurfiol, ac yn cael eu hychwanegu at yr agenda 
fel mae'n briodol.  
 

1.3 Mae plismona'n amgylchfyd sy'n newid yn barhaus. Tra ei bod yn hanfodol fod y 
Cydbwyllgor Archwilio'n cyflawni gorchwylion penodol erbyn dyddiadau allweddol, 
mae cyflwyno'r rhaglen waith dim ond unwaith y flwyddyn yn anhyblyg. Nid yw'n 
dogfennu'n ddigonol pan mae eitemau sy'n cael eu nodi o'r newydd i'w cyflwyno i'r 
cydbwyllgor. Felly, yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2020, fe wnaeth y 
Cydbwyllgor gynnig fod y rhaglen waith i'w thrafod ar ddiwedd bob cyfarfod.  
 

1.4 Mae'r adroddiad hwn, felly, yn cynnwys y cynllun gwaith arfaethedig ar gyfer y 
deuddeg mis nesaf. Os nad yw dyddiad y cyfarfod wedi'i gadarnhau, dangosir mis y 
cyfarfod fel arweiniad. 
 

2. ARGYMHELLION 
 

2.1 Aelodau'r Cydbwyllgor i nodi pa eitemau sy'n amodol ar ddyddiad cau statudol, ac 
felly mae'r cyfarfodydd wedi'u trefnu i gyflawni'r gofynion hynny.  
 

2.2 Aelodau'r Cydbwyllgor i ystyried cynnwys ychwanegol a allai gael eu cyflwyno mewn 
cyfarfodydd yn y dyfodol.  
 

2.3 Rhaglen waith y dyfodol i gael ei chyflwyno i bob cyfarfod, gan amlinellu'r gwaith am 
y deuddeg mis nesaf yn dreiglol.  
 
 

3. RHAGLEN WAITH 
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3.1 Gan eithrio eitemau a amserlennwyd sy'n bodloni dyddiadau cau statudol, mae'r 

rhaglen waith yn hyblyg. Felly, gall eitemau ychwanegol gael eu hychwanegu os yw'r 
angen yn codi.  
 

3.2 Mae nifer o eitemau agenda sefydlog ar hyn o bryd yn cael eu trefnu ar gyfer bob 
cyfarfod. Bydd y rhain yn parhau ar agenda'r CA hyd nes y clywir yn wahanol: 
 

Dyddiad y Cyfarfod Rhaglen Waith 2019/20 
Pawb (Hyd nes y clywir yn 
wahanol) 

• Diweddariad Busnes 
• Diweddariad HMICFRS  
• Diweddariad Archwilio Mewnol  
• Diweddariad Risgiau 
• Rhaglen Waith  

 
 
Mae'r rhaglen waith ar wahân i'r eitemau agenda sefydlog a amlinellir uchod fel a 
ganlyn: 

Dyddiad y Cyfarfod Rhaglen Waith 2019/20 
5 Hydref 2020 • ISA 260 a llofnodi cyfrifon 

• Diweddariad llywodraethu (yn cynnwys adolygiad 
Cod FM) 

• Perfformiad Rheoli'r Trysorlys 
• At wraidd y mater Risgiau: COVID-19 – I'w 

gadarnhau:  Proses adfer ac ailosod 
 

10 Rhagfyr 2020  • Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac 
Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) 

•  
• Datganiad strategaeth risg a chwant risg – Adolygiad 

blynyddol  
• Diweddariad llywodraethu 
• Datganiad Rheoli'r Heddlu 
• Moeseg 
• At wraidd y mater Risgiau: i'w gadarnhau 
 

Mawrth 2021 • Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Strategaeth Rheoli'r 
Trysorlys)  i'w chadarnhau cyn 1 Ebrill 2021 

• Diweddariad llywodraethu - yn cynnwys AGS drafft 
• Archwilio Cymru – cynllun blynyddol 
• Risg at wraidd y mater: i'w gadarnhau 

 
Gwanwyn 2021 • Digwyddiad blynyddol Cydbwyllgor Archwilio Cymru 

 
Mehefin 2021 • Cyfrifon 2020/21 – sesiwn friffio dechnegol 
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Gorffennaf 2021 • ISA 260 a llofnodi cyfrifon i'w llofnodi erbyn 31 

Gorffennaf 2021 
• Diweddariad llywodraethu 
• Gwerth am arian 
• Adroddiad Blynyddol y CA 
• At wraidd y mater: i'w gadarnhau 

 
 
 

4. GOBLYGIADAU 

6.1 Cydraddoldeb 
 

Ystyriwyd deddfwriaeth cydraddoldeb wrth recriwtio aelodau 
annibynnol y Cydbwyllgor Archwilio. 
Mae Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd mewn grym. 

6.2 Ariannol 
 

Mae cynllunio'r gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod yn lleihau'r angen 
am gyfarfodydd unswydd.  

6.3 Cyfreithiol 
 

Mae deddfwriaeth yn gofyn i Gydbwyllgor Archwilio gael ei sefydlu.  
Crynhoir swyddogaethau'r Cydbwyllgor Archwilio o fewn ei Gylch 
Gorchwyl sydd wedi'i baratoi yn unol â Audit Committees\Practical 
Guidance for local Authorities and Police – Rhifyn 2018 (CIPFA). 
Mae'r rhaglen waith hon yn ystyried gofynion statudol ac ymarferol 
er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau hyn. 

6.4 Cymuned Cyhoeddir papurau a chofnodion cyfarfodydd, ac mae'r cyfarfodydd 
yn agored i'r cyhoedd eu mynychu. 

6.5 Risg Un o ddibenion y Cydbwyllgor yw rhoi sicrwydd i'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl fod risgiau ariannol ac 
anariannol yn cael eu rheoli'n effeithiol.  
 

6 .6 Cynllun Heddlu 
a Throsedd  

Mae rôl y Cydbwyllgor Archwilio yn rhan o'r Cynllun Heddlu a 
Throsedd cyffredinol. 
 

 

Awdur yr Adroddiad: 

Kate Jackson 
Prif Swyddog Cyllid, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
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Drwy’r e-bost 

Cyfeirnod: 1920DO  
Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2020 

Annwyl Arfon a Carl 

Cynllun Archwilio Blynyddol 2020 - Effaith COVID-19 
Mae argyfwng cenedlaethol COVID-19 wedi cael effaith ddigynsail ar y DU a bydd 
yn effeithio’n sylweddol ar waith cyrff cyhoeddus o baratoi cyfrifon 2019-20 ac ar 
ein gwaith archwilio ninnau, yn archwilio ariannol ac yn archwilio perfformiad.  
Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth y DU ar symud a’r lefelau o absenoldeb 
salwch a ragwelir, rydym yn deall na fydd modd i lawer o gyrff cyhoeddus baratoi 
cyfrifon yn unol â'r amserlenni a nodwyd.  
Ynghyd â chyflawni cyfrifoldebau statudol yr Archwilydd Cyffredinol, ein 
blaenoriaeth ni yw sicrhau iechyd, diogelwch a lles staff Archwilio Cymru, eu 
teuluoedd a rhai ein partneriaid mewn mannau eraill yn y gwasanaeth cyhoeddus 
yn ystod y cyfnod hynod o heriol hwn.  
Mewn ymateb i gyngor y llywodraeth a chyfyngiadau dilynol, rydym wedi rhoi'r 
gorau i bob gwaith ar y safle mewn cyrff a archwilir ac mae ein swyddfeydd ni ein 
hunain wedi cau. Mae staff Archwilio Cymru yn gweithio o gartref a byddwn yn 
parhau i wneud pa gynnydd bynnag y gallwn ei wneud tra’n gweithio ac yn 
ymgysylltu â chi o bell.  
Ymrwymwn i sicrhau na fydd ein gwaith archwilio yn cael effaith niweidiol arnoch 
ar adeg pan mae cyrff cyhoeddus dan bwysau ac yn canolbwyntio ar ddelio ag 
argyfwng cenedlaethol COVID-19.  

Diwygiadau i’r Cynllun Archwilio a gyhoeddwyd 9 Mawrth 2020 
Yng ngoleuni’r uchod, bydd angen i’r cynllun archwilio a roddwyd i chi ar 9 Mawrth 
2020 gael ei ddiwygio. 
  

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel/Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 
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Archwilio cyfrifon 

Cod Ymarfer Cyfrifyddu CIPFA/LASAAC  
Byddwch yn gwybod bod Bwrdd Cod CIPFA/LASAAC yn ddiweddar wedi ystyried 
Diweddariad arfaethedig i’r Cod ar gyfer 2019-20 a fyddai wedi datgymhwyso 
rhannau helaeth o God 2019-20. Ar ôl trafod, penderfynodd Bwrdd Cod CIPFA / 
LASAAC beidio â mabwysiadu'r Diweddariad Cod arfaethedig. Felly, bydd Cod 
2019-20 (y Cod) yn gymwys yn llawn ar gyfer eleni. Rydym yn deall bod yr 
awdurdod yn gweithio tuag at baratoi cyfrifon yn unol â'r Cod llawn.  

Risgiau archwilio  
O ganlyniad i argyfwng cenedlaethol COVID-19, mae angen i ni ddiweddaru ein 
hasesiad o risgiau archwilio. Mae'r atodlen yn Atodiad A yn disodli Arddangosyn 2 
yng nghynllun archwilio 2020.  

Materion archwilio posibl  
Rydym yn ymwybodol o bryderon a fynegwyd gan nifer o awdurdodau lleol ynglŷn 
â gwahanol agweddau ar y cyfrifon.  
Ymhlith y meysydd pryder penodol a godwyd gyda ni mae:  

• Y defnydd cynyddol o amcangyfrifon. O ganlyniad i gloi'r DU, efallai y bydd 
gofyn i awdurdodau ddefnyddio mwy o amcangyfrifon ar gyfer eu cyfrifon 
nag y bu angen mewn blynyddoedd blaenorol. Mae ein harchwilwyr wedi 
arfer delio ag amcangyfrifon a chymhwyso safonau archwilio mewn 
perthynas ag amcangyfrifon. Byddwn yn trafod gyda chi y tybiaethau 
allweddol a'r seiliau tystiolaeth sy'n sail i'r amcangyfrifon a byddwn yn 
gwneud hyn yn fuan yn y broses.  

• Prisiadau asedau. Mae awdurdodau wedi mynegi pryderon am briswyr 
proffesiynol yn cymhwyso ymwadiadau i'w prisiadau a'r effaith bosibl ar 
farnau archwilio. Byddwn yn trafod y prisiadau hyn ac unrhyw ddatgeliadau 
angenrheidiol sy'n gysylltiedig â'r prisiadau gyda chi er mwyn sicrhau bod y 
datganiadau ariannol yn gyffredinol yn cyflwyno darlun gwir a theg.    

• Prisiadau pensiynau. Oherwydd y symudiadau sylweddol yn y 
marchnadoedd buddsoddi, mae pryderon a fydd prisiadau a ddarperir gan 
actwarïaid yn dderbyniol. Mae ein proses archwilio yn cynnwys defnyddio 
actwari ymgynghorol i roi sicrwydd archwilio ynglŷn â'r fethodoleg a'r 

rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd gan actwarïaid wrth ddarparu dyddiad ar 
gyfer datgeliadau IAS19. Byddwn yn adolygu adroddiadau IAS19 eich 
actwari ac asesiad ein hactwari ymgynghorol ninnau ac yn trafod unrhyw 
bryderon gyda chi yn gynnar yn y broses.  

• Tynnu nodiadau datgelu er mwyn symleiddio'r broses o baratoi’r cyfrifon. 

Holwyd ni am ein barn ynghylch y posibilrwydd o eithrio nodiadau datgelu 
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lle y teimlir mai ychydig o werth y mae’r nodiadau'n ei ychwanegu i 
ddefnyddwyr y cyfrifon. Mae'r enghreifftiau a ddyfynnwyd yn cynnwys y 
nodiadau cydnabyddiaeth a datgeliadau’r partïon cysylltiedig. Mae'r 

nodiadau cydnabyddiaeth yn ofynnol yn ôl statud ac felly ni ellir eu dileu o'r 
cyfrifon. Gyda golwg ar y nodiadau eraill, tynnwn eich sylw at 
ddarpariaethau'r Cod sy'n ymwneud â pherthnasedd. Mae'r Cod yn nodi 
bod hepgoriadau neu gamddatganiadau am eitemau yn berthnasol pe 
gallent, yn unigol neu gyda'i gilydd, ddylanwadu ar benderfyniadau neu 
asesiadau y mae defnyddwyr yn eu gwneud ar sail y datganiadau ariannol. 
Gallai natur neu faint yr eitem, neu gyfuniad o'r ddau, fod y ffactor sy’n 

penderfynu. Dylai'r Awdurdod ystyried darpariaethau'r Cod sy'n ymwneud â 
pherthnasedd wrth adolygu'r nodiadau datgelu a thrafod unrhyw bryderon 
gyda'r tîm archwilio. Ceir rhagor o fanylion am berthnasedd yn y 
paragraffau canlynol yn y Cod: 1.7.1, 2.1.2.14, 3.3.2.4, 3.4.2.7 a 3.9.2.17.   

Os oes gennych unrhyw feysydd eraill sy'n peri pryder, codwch y rhain gyda'ch 
tîm archwilio cyn gynted ag sydd modd. Bydd ein harchwilwyr yn ceisio bod yn 
bragmatig ynghylch darparu gwybodaeth a thystiolaeth yn amserol ac yn dangos 
cydymdeimlad yn ein cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ac wrth adrodd ar faterion 
sydd wedi codi yn sgil y digwyddiadau presennol.  
Fodd bynnag, rhaid inni barhau i wneud ein gwaith archwilio yn unol â'r safonau 
archwilio. Byddwn yn ceisio cael digon o dystiolaeth archwilio fel sydd angen i 
ffurfio barn archwilio ddiamod ar y datganiadau ariannol. 

Amserlen archwilio  
Gyda golwg ar ein gwaith ar gyfrifon, rydym yn ymwybodol y gall fod anawsterau o 
ran cwrdd â dyddiadau paratoi a chyhoeddi’r cyfrifon a osodwyd gan Reoliadau 
Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi na fydd y 
Rheoliadau'n cael eu diwygio gan eu bod eisoes yn darparu digon o hyblygrwydd i 
ymdrin ag unrhyw oedi sy'n deillio o COVID-19.   
Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cyhoeddi hysbysiad pan nad yw'r 
awdurdod yn disgwyl cwrdd â’r dyddiadau a bennwyd gan y Rheoliadau. Rwyf 
wedi cynnwys manylion pellach yn Atodiad B a hysbysiadau enghreifftiol yn 
Atodiad C, y bydd yr Awdurdod efallai yn dymuno ystyried eu defnyddio.   
Mae'r gofynion ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004 yn parhau i fod yn gymwys. Mae hyn yn peri rhai anawsterau 
ymarferol tra bo cyfyngiadau cloi yn dal i fod mewn grym e.e. mynediad i'r 
cyhoedd at gofnodion cyfrifyddu'r awdurdod. 
Felly, bydd y tîm archwilio yn trafod amserlen briodol gyda chi ar gyfer archwilio 
cyhoeddus pan fydd gennym syniad clir o'r dyddiad y bydd y cyfrifon ar gael a 
phan fydd cyfyngiadau’r cloi wedi'u llacio'n ddigonol.  
Bydd y tîm archwilio yn cyhoeddi hysbysiad archwilio maes o law yn nodi'r 
dyddiad penodedig.  
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Hwyrach y bydd hyn yn golygu y bydd oedi cyn y gallwn gyhoeddi ein barn 
archwilio.  
Bydd angen inni drafod unrhyw newidiadau i'r amserlenni ar gyfer cynhyrchu ac 
archwilio cyfrifon gyda chi, ond byddwn yn parhau i weithio mor hyblyg ag y 
gallwn. Bydd yn hanfodol i’r ymgysylltiad hwn barhau dros yr ychydig fisoedd 
nesaf, yn erbyn yr hyn a fydd, yn ddiamau, yn gefndir sy'n newid yn gyflym. Fy 
asesiad i yw y bydd ein gallu i gwrdd â dyddiadau diwygiedig ar gyfer cwblhau 
archwilio yn dibynnu'n bennaf ar:  

• y graddau y mae gweithio ac archwilio o bell yn bosibl os na chaiff 
cyfyngiadau’r cloi presennol eu codi;   

• ansawdd y cyfrifon drafft a’r papurau gwaith ategol a fydd ar gael i ni (fydd 
yn dibynnu’n rhannol ar y graddau y bydd rheolwyr wedi adolygu’r deunydd 

hwnnw cyn iddo gael ei archwilio);  

• y graddau y bydd staff y corff a archwilir ar gael i ymateb yn fuan i 
ymholiadau archwilio (o ystyried pwysau posibl absenoldeb salwch, 
cyfrifoldebau gofalwyr a llenwi ac yn y blaen);  

• y graddau y bydd staff Archwilio Cymru yn parhau ar gael i gynnal y gwaith 
archwilio; a 

• gallu'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu i ymgynnull (dros y we o bosibl) i 
gymeradwyo cyfrifon.  

Byddwn, wrth gwrs, yn cadw llygad barcud ar yr holl ffactorau hyn yn yr 
wythnosau sydd i ddod ac yn edrych ar ddewisiadau i oresgyn rhwystrau posibl ar 
ffordd cwblhau'n brydlon lle bynnag y bo modd, a byddwn yn rhoi gwybod i chi ac 
i'ch tîm am unrhyw ddatblygiadau yn y maes hwn.  
Byddwn yn darparu diweddariadau pellach yn ôl yr angen. Yn y cyfamser, os oes 
gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag un o'n tîm archwilio, os gwelwch yn 
dda. 
 
Yn gywir 
 
 
Derwyn Owen 
Cyfarwyddwr Ymgysylltu 
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Atodiad A: Risgiau Archwilio Datganiad Ariannol Diwygiedig  
Mae’r arddangosyn canlynol yn cymryd lle Arddangosyn 2 yn y cynllun archwilio a 
gyhoeddwyd ar 9 Mawrth 2020. 

Risgiau Archwilio Datganiad Ariannol  
Mae’r tabl hwn yn crynhoi risgiau archwilio allweddol y datganiad ariannol  a 

nodwyd yn ystod cyfnod cynllunio’r archwiliad. 

Risg Archwilio Ymateb Archwilio Arfaethedig 

Risgiau Arwyddocaol 

Mae’r risg y gallai rheolwyr wrthwneud 
rheolaethau yn bresennol ym mhob 
endid. O ystyried y ffordd anragweladwy 
y gallai gwrthwneud o’r fath ddigwydd, 

ystyrir bod hon yn risg arwyddocaol {ISA 
240.31-33]. 

Bydd fy nhîm archwilio yn: 
• profi priodoldeb cofnodion 

dyddiaduron ac addasiadau 
eraill a wnaed wrth baratoi’r 

datganiadau ariannol; 
• adolygu amcangyfrifon 

cyfrifyddu am dueddiadau;  
• gwerthuso’r sail resymegol dros 

unrhyw drafodion sylweddol y tu 
allan i gwrs arferol busnes. 

Dyfarniad McCloud 
Yn 2015 cyflwynodd y Llywodraeth 
ddiwygiadau i bensiynau’r sector 

cyhoeddus, gan olygu bod mwyafrif 
gweithwyr y sector cyhoeddus wedi’u 

symud i gynlluniau pensiwn newydd yn 
2015.  
Ym mis Rhagfyr 2018, dyfarnodd y Llys 
Apêl fod y ‘mesurau diogelu dros dro’ a 
gynigiwyd i rai aelodau o gynlluniau y 
barnwyr a’r diffoddwyr tân, fel rhan o’r 

diwygiadau, yn gyfystyr â gwahaniaethu 
anghyfreithlon. Ar 15 Gorffennaf 2019 
cyhoeddodd y Llywodraeth eu bod yn 
derbyn bod y dyfarniad yn gymwys i holl 
brif gynlluniau pensiwn y gwasanaethau 
cyhoeddus.  
Mae’r dyfarniad yn debygol o gael effaith 
arwyddocaol ar y rhwymedigaethau 
pensiwn a ddatgelwyd gan yr Awdurdod. 

Bydd fy nhîm archwilio’n adolygu’r 

ddarpariaeth a wnaed mewn 
perthynas â dyfarniad McCloud ac yn 
monitro cynnydd o ran datblygu 
cynigion ar gyfer datrysiad i’w 

gymhwyso yng nghynllun pensiwn yr 
Heddlu. 
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Risg Archwilio Ymateb Archwilio Arfaethedig 

Risgiau Arwyddocaol 

Effaith COVID-19 – risgiau cyffredinol  

Mae argyfwng cenedlaethol COVID-19 yn 
debygol o gael effaith sylweddol ar yr 
Awdurdod a'i broses o gynhyrchu cyfrifon.  
Ymhlith y risgiau posibl mae:  
Digwyddiadau dilynol. Mae'r Awdurdod ar 
hyn o bryd, yn annhebygol o baratoi ei 
gyfrifon yn unol â'r amserlen a osodwyd 
gan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio 
(Cymru) 2014. Mae'r terfynau adrodd 
ansefydlog yn cynyddu'r cyfnod (ac felly'r 
risgiau cysylltiedig) i ddigwyddiadau  
ddigwydd rhwng dyddiad y datganiadau 
ariannol a dyddiad adroddiad yr archwilydd. 
Bydd canlyniadau'r feirws ar ôl 31 Mawrth 
2020 yn gyffredinol yn ddigwyddiadau ôl-
fantolen na fyddant yn addasu, ond efallai y 
bydd angen rhyw fath o ddatgeliad.  

Defnyddio amcangyfrifon. Efallai y bydd yr 
ansicrwydd a'r oedi a achosir gan y cloi 
ledled y DU yn golygu nad oes data 
gwirioneddol ar gael ac y bydd mwy o 
ddefnydd o amcangyfrifon wrth baratoi’r 
cyfrifon. 
 
 

Bydd fy nhîm archwilio yn cymryd y 
camau canlynol i sicrhau bod y 
risgiau sy'n deillio o COVID-19 yn 
cael sylw digonol:  
Byddwn yn ymestyn cyfnod yr 
adolygiad o ddigwyddiadau dilynol er 
mwyn nodi unrhyw ddigwyddiadau 
dilynol o bwys sy'n gysylltiedig â 
COVID-19, ac a yw'r rhain wedi cael y 
sylw dyledus neu wedi'u datgelu'n 
briodol yn y datganiadau ariannol yn 
unol â'r fframwaith adrodd ariannol.  
Byddwn yn ystyried a oes meysydd y 
gallai fod angen i reolwyr ddarparu 
tystiolaeth bellach ar eu cyfer 
oherwydd bod y mater hwn yn newid 
yn gyflym.  
Byddwn yn sicrhau bod newidiadau 
priodol wedi cael eu gwneud i 
gydnabod unrhyw ansicrwydd pellach 
wrth gyfrifo amcangyfrifon cyfrifyddu 
(gan gynnwys cyfrifiadau amhariad).  
Byddwn hefyd yn ystyried a yw 
rhagdybiaethau yn briodol o dan yr 
amgylchiadau a byddwn yn 
canolbwyntio mwy ar y meysydd 
canlynol: 
o y broses o gau'r datganiad 

ariannol (yn enwedig cofnodion 
dyddiaduron a newidiadau eraill a 
wnaed).  

o Gwerthusiad yr archwilydd o 
gyflwyniad cyffredinol y 
datganiadau ariannol, gan 
gynnwys ystyried a wnaed 
datgeliadau digonol. 

Roedd ein cynllun archwilio cychwynnol yn 
cynnwys cyfeiriad at gyflwyniad 
disgwyliedig Prydlesi IFRS 16 yn 2020-21. 
Mae hyn yn awr wedi ei ohirio hyd 2021-22. 

Bydd fy nhîm yn parhau i adolygu’r 

sefyllfa. 
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Atodiad B: Gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 
2014  
Efallai eich bod yn ymwybodol bod yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Robert 
Jenrick AS, wedi cyhoeddi yn Lloegr y bydd y dyddiad cau ar gyfer paratoi cyfrifon 
llywodraeth leol yn cael ei ymestyn i 31 Awst 2020 a dyddiad cyhoeddi’r cyfrifon 
archwiliedig hyd at 30 Tachwedd.  
Bu Archwilio Cymru’n trafod y datblygiad hwn gyda swyddogion Llywodraeth 
Cymru i weld a fydd cyhoeddiad tebyg yn cael ei wneud ar gyfer Cymru. Mae 
safbwynt Llywodraeth Cymru (fel y cafodd ei gyfleu i gyrff llywodraeth leol) ar hyn 
o bryd fel y'i nodir isod.    

Gofynion statudol   
Nodir y sefyllfa statudol ar gyfer cyrff llywodraeth leol yng Nghymru yn Rheoliadau 
Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd).   

Dehongliad Llywodraeth Cymru 
Mae Rheoliad 10 yn nodi'r amserlen ddisgwyliedig ar gyfer paratoi, cymeradwyo 
ac archwilio'r cyfrifon blynyddol. Oherwydd effaith COVID-19, mae Llywodraeth 
Cymru yn cydnabod efallai na fydd yn bosibl i bob corff llywodraeth leol gwrdd â'r 
amserlen hon. Mae Rheoliad 10 (4) yn rhoi digon o hyblygrwydd i gyrff llywodraeth 
leol ymdrin ag oedi a achosir gan COVID-19. Mae ei ganllawiau ar y Rheoliadau 
yn nodi: 

“Lle, yn eithriadol, na all ardystiad ddigwydd cyn [31 Mai/15 Mehefin], mae 
angen cymryd camau i gyhoeddi datganiad sy'n nodi'n glir y rhesymau pam 
nad yw hyn wedi digwydd cyn y dyddiad hwnnw a chytuno ar ddull 
gweithredu i sicrhau y gwneir hyn cyn gynted ag sy'n ymarferol ar ôl [31 
Mai/15 Mehefin].”  

Mae'r canllawiau hefyd yn nodi y dylai'r cyfrifon gael eu cyhoeddi erbyn 31 
Gorffennaf/15 Medi, hyd yn oed os nad yw'r cyfrifon wedi cael eu cymeradwyo. 
Ar y sail bod digon o hyblygrwydd wedi ei adeiladu i mewn i’r Rheoliadau cyfredol, 
nid yw Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen diwygio'r Rheoliadau.    

Barn Archwilio Cymru a’r effaith ar y broses archwilio  
Mae Archwilio Cymru yn cytuno ag asesiad Llywodraeth Cymru bod digon o 
hyblygrwydd yn bod eisoes yn y Rheoliadau.    
Os digwydd i’r cyfrifon beidio â chael eu paratoi yn unol â’r amserlen statudol, 
dylai cyrff a archwilir hysbysu eu tîm archwilio a chyhoeddi hysbysiad yn nodi bod 
yna oedi a'r rheswm dros yr oedi. Ceir enghraifft o eiriad yn Atodiad C   
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Atodiad C: Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 – 
awgrym o hysbysiad i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
Gogledd Cymru 

Hysbysiad archwilio lle na all y Swyddog Ariannol Cyfrifol ardystio'r cyfrifon naill ai 
oherwydd salwch neu oherwydd nad yw'r cyfrifon wedi'u paratoi  
Mae Rheoliad 10 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u 
diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru/Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru lofnodi 
a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn rhoi darlun cywir a theg o 
sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a 
gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei 
gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2020. 
Nid yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020. Oherwydd argyfwng COVID-19, mae'r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd/Prif Gwnstabl wedi dargyfeirio adnoddau i 
gefnogi gwasanaethau rheng flaen allweddol ac nid yw'r datganiad o gyfrifon 
wedi'i baratoi eto. Bydd y datganiad o gyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y Swyddog 
Ariannol Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio’r datganiad o gyfrifon pan fydd pwysau 
uniongyrchol argyfwng COVID-19 wedi cilio.  

Hysbysiad archwilio lle mae’r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi ardystio'r cyfrifon 
ond nad yw'r corff a archwilir yn cyfarfod ac felly mae’n methu â chymeradwyo'r 
cyfrifon 
Mae Rheoliad 10 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u 
diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru/Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru lofnodi 
a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn rhoi darlun cywir a theg o 
sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a 
gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei 
gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2020. 
Llofnododd y Swyddog Ariannol Cyfrifol ac ardystio’r cyfrifon ar [dyddiad].  
Mae Rheoliad 10 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u 
diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y Swyddog Ariannol 
Cyfrifol y cyfeiriwyd ato uchod, bod Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru/Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi'r 
datganiad o gyfrifon a archwiliwyd. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i 
hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Gorffennaf 2020. 
Oherwydd argyfwng COVID-19, nid yw'r datganiad o gyfrifon wedi'i baratoi eto.  
NEU 
Oherwydd argyfwng COVID-19, nid yw Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru/Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru wedi cyfarfod i gymeradwyo'r 
datganiad o gyfrifon.  

Tudalen 160 o 161



NEU 
Oherwydd argyfwng COVID-19, nid yw archwiliad datganiad o gyfrifon 2019-20 
wedi'i gwblhau eto ac nid oes unrhyw farn archwilio wedi'i darparu. Y datganiad o 
gyfrifon sy'n cael ei gyhoeddi yw'r datganiad o gyfrifon nas archwiliwyd. 
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