CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
9.30yb – 30 Mawrth 2021
Ar-lein ar Microsoft Teams
AGENDA
Yn bresennol:
CYDBWYLLGOR ARCHWILIO:
Rachel Barber – Cadeirydd
John Cunliffe

Claire Hodson
Dianne Walker

SWYDDOGION YR HEDDLU:
Seb Phillips – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
Guto Edwards – Pennaeth Cyllid
Helen Williams – Cyfrifydd Rheolaeth Ariannol
Anne Matthews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau

Prif Uwcharolygydd Dros Dro Sian Beck – Gwasanaethau Corfforaethol
James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth/Cadeirydd y
Bwrdd Sicrwydd

SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD:
Stephen Hughes – Prif Swyddog Gweithredol
Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid
POBL ERAILL YN BRESENNOL

Angharad Jones – Cynorthwyydd Personol i'r Prif Weithredwr

Helen Cargill, TIAA
Mike Whitley, Archwilio Cymru

Michelle Phoenix, Archwilio Cymru

Eitemau Sefydlog

Diben

Tudalen

Amser

Ymddiheuriadau

Cadeirydd
Cadeirydd

5 mun

143

Cofnodion o'r cyfarfod diwethaf
Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod cofnodion y
cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr 2020 yn
gywir.
Cofnod Gweithrediadau

Cadeirydd

15 mun

144

Eitemau Sefydlog
Diweddariad Sefydliadol

145

Diweddariad AHEM

141
142

Prif
Swyddog
Gweithredol
a
Chyfarwyddwr Cyllid
ac Adnoddau
Prif Uwcharolygydd
Gwasanaethau

Gwybodaeth

10 mun

Gwybodaeth

5 mun

Corfforaethol
146

147
148

Archwilio Mewnol
a. Trosolwg Archwilio Mewnol –
Adroddiad Rheolwyr (yn cynnwys
crynodeb o Adolygiad Dilynol)
b. Archwilio Mewnol SICA 2020-21
Diweddariad Risgiau
Datblygiad Proses Risg a Chofrestr
Risgiau Bresennol
Rhaglen Waith ar gyfer 2020/21

a – Cyfarwyddwr Cyllid
ac Adnoddau /
Swyddog Cyllideb

Sicrwydd

10 mun

Sicrwydd

10 mun

Penderfyniad

5 mun

Cyfarwyddwr Cyllid ac
Adnoddau

Gwybodaeth

15 mun
10 mun

b – Rheolwr Archwilio
TIAA
Prif
Uwcharolygydd
Gwasanaethau
Corfforaethol
Cyfarwyddwr Cyllid ac
Adnoddau a Phrif
Swyddog Cyllid

149

Eitemau Sefydlog
Strategaeth Gyfalaf
(yn
Strategaeth Rheoli'r Trysorlys)

150

Cod Rheolaeth Ariannol – Cydymffurfiaeth

Pennaeth Cyllid

Sicrwydd /
Gwybodaeth

151

Diweddariad Llywodraethu (yn cynnwys
drafft
o'r
Datganiad
Llywodraethu
Blynyddol;
Cynllun Blynyddol Archwilio
Cymru, adroddiad o'r Bwrdd Cyd
Lywodraethu)
Adolygiad Blynyddol / Adroddiad Blynyddol
y CA (Drafft)

Uwcharolygydd Dros
Dro'r Gwasanaethau
Corfforaethol

Gwybodaeth
Trafodaeth

10 munud

Cadeirydd

Trafodaeth

5 munud

153

Adolygiad Blynyddol o'r Strategaeth Risg a
pharodrwydd i dderbyn risg

Trafodaeth

15 munud

154

Datganiad Cyfrifon Blynyddol – rhagolwg
- Cynllun Archwilio Cyfunol (Arwchwilio
Cymru)
Aelodaeth

Cyfarwyddwr Cyllid ac
Adnoddau / Pennaeth
Cudd-wybodaeth
Busnes
Cyfarwyddwr Cyllid ac
Adnoddau
/
Prif
Swyddog Cyllid
Cadeirydd

Gwybodaeth

5 munud

Gwybodaeth

5 munud

152

155
156

cynnwys

Unrhyw Fater Arall (Hysbyswch y cadeirydd
cyn y cyfarfod)

DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL
AMODOL 29 Gorffennaf 2021
AMODOL 6 Hydref 2021
AMODOL 8 Rhagfyr 2021

CYFANSWM

2 awr

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
10 RHAGFYR 2020
PRESENNOL
CYDBWYLLGOR ARCHWILIO:
Rachel Barber – Cadeirydd
John Cunliffe
Claire Hodson

SWYDDOGION YR HEDDLU:
Seb Phillips – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
Guto Edwards – Pennaeth Cyllid
Helen Williams – Cyfrifydd Rheolaeth Ariannol
Anne Matthews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau
Prif Uwcharolygydd Dros Dro Sian Beck – Gwasanaethau Corfforaethol
James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth/Cadeirydd Bwrdd Sicrwydd
Greg George, Pennaeth Datblygiad Amrywiaeth (Eitem 37 yn unig)
Kerrie Ambrose, Pennaeth Newid a Chydweithrediad/Cadeirydd Dros Dro'r Pwyllgor Moeseg (Eitem 137
yn unig)

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
Jonathan Maddock, TIAA
Mike Whiteley, Archwilio Cymru

126.

YMDDIHEURIADAU A DATGANIADAU O DDIDDORDEB
Ymddiheuriadau: Dianne Walker – Aelod o'r CA, Helen Cargill – Tiaa, Michelle Phoenix – Archwilio Cymru.
Dim datganiadau o fudd.

127.

COFNODION A CHOFNOD GWEITHREDIADAU
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2020 fel cofnod cywir o'r cyfarfod.

128.

COFNOD GWEITHREDIADAU
Diweddarwyd y Cofnod Gweithrediadau a bydd yn cael ei gylchredeg gyda'r cofnodion. Y
gweithrediadau a argymhellwyd eu cau ac a gytunwyd eu cau oedd: 103d, 110, 111, 115, 118a,
118b, 118c, 118e, 119a, 119b, 119c, 120, 123a, 123b, 123c, 124, 125a, 125b.

129.

DIWEDDARIAD SEFYDLIAD
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r adroddiad gan Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a
Heddlu Gogledd Cymru a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed ers cyfarfod
diwethaf y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf.
Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Eglurodd y Prif Swyddog Gweithredol eu bod yn ymwybodol bod yr adolygiad i Ran 1 o rôl y
Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi dod i ben a bod yr adroddiad ar ddesg y Prif Weinidog. Yn
annhebygol o dderbyn canlyniadau eleni ond ni nodwyd newidiadau radical ond gall fwydo i Ran 2
o'r Adolygiad.
Heddlu Gogledd Cymru
Diweddarodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Aelodau'r Cydbwyllgor ar y cyhoeddiadau
Adolygiad Gwario a wnaed yn ddiweddar gan y Canghellor ar 25 Tachwedd. Mae hwn yn setliad un
flwyddyn ac nid y tri a ddisgwyliwyd ac mae'n debygol o fod yn setliad arian gwastad. Rhewir holl
gyflogau ar wahân i'r rhai a delir isaf o 1 Medi 2021 sy'n golygu y bydd codiad chwyddiannol ond
yn daladwy am 5 mis o Flwyddyn Ariannol 21-22.
Mae dyraniad ychwanegol wedi'i gyhoeddi ar gyfer Ymgyrch Uplift. Gan dybio'r un sail dyrannu â
chyfnod 1, mae Heddlu Gogledd Cymru yn debygol o dderbyn oddeutu 62 o swyddogion
ychwanegol ond nid oes manylion wedi'u derbyn eto. Mae'r heddlu'n gobeithio y derbynnir y
wybodaeth/eglurhad hwn ar 17 Rhagfyr 2020.
Mae Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gweithio ar hyn o
bryd i osod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Cyhoeddir cyfyngiad o £15 ar gynnydd yn
y Praesept yn natganiad y Canghellor.
Hysbyswyd am nifer o achosion o Covid 19 yn ddiweddar o fewn gorsaf heddlu Bae Colwyn gyda'r
Heddlu'n ymgysylltu gyda swyddogion Iechyd Amgylcheddol yn unol â hynny. Yn fwy cyffredinol,
mae Covid-19 yn parhau'n fater pwysig i'r Heddlu.
Gofynnwyd am eglurhad gan aelodau ynghylch y rolau i'w cymryd gan Swyddogion Uplift ac a
oedd angen cynnydd canlyniadol mewn cymorth. Eglurodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau y
dyrennir swyddogion newydd i'r meysydd plismona sydd â mwyaf o argraff gyda dyrannu'r
swyddogion hyn yn dod yn edefyn allweddol o'r broses cynllunio strategol. Roedd ffrydiau
gweithio ataliol yn enghraifft o le y gellid dyrannu swyddogion. Ond mae hyblygrwydd er mwyn

sicrhau bod swyddogion yn cael eu dyrannu i'r meysydd o angen mwyaf. Nodwyd hefyd yr edrychir
ar dechnolegau newydd er mwyn ceisio lliniaru peth o'r angen am staff ychwanegol.
Nododd y Cadeirydd bod tanwariant sylweddol mewn amcanestyniadau cyfalaf. Nodwyd bod
llawer yn sgil gwahaniaethau mewn amseriadau ond gwnaiff yr Heddlu barhau i fonitro'r sefyllfa.
Nid oedd y tanwario'n peri risg sylweddol ac ni adlewyrchwyd hyn fel risg ar gofrestr risg yr Heddlu
ar hyn o bryd ond byddai hyn hefyd yn parhau'n faes i'w adolygu.
130.

DIWEDDARIADAU'R HMICFRS
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur.
Mae hysbysiad wedi'i dderbyn gan HMICFRS y bydd archwiliad Defnyddio a Rheoli Cuddwybodaeth Sensitif yn cael ei ymgymryd gan archwiliad o bell ym mis Ionawr/Chwefror 2021.
Heddlu Gogledd Cymru fydd un o'r chwe heddlu sy'n derbyn arolwg.
Ymgymerwyd ag arolwg trais rhywiol a derbyniwyd adborth cadarnhaol. Mae Prif Uwcharolygydd
Dros Dro Gwasanaethau Corfforaethol wedi siarad ag arweinydd AHEM yr Heddlu a thrafododd
feysydd pryder i Heddlu Gogledd Cymru a disgrifiodd yr Heddlu fel bod mewn sefyllfa dda.
Trefnir Arolwg Peel ar gyfer 2021 a'r unig faes sy'n peri pryder ar hyn o bryd yw Stopio a Chwilio.
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio i'r nifer o acronymau a geir o fewn y papur yn y dyfodol
fod yn llai gan nad ydynt bob amser yn glir beth yw eu hystyr.
GWEITHREDIAD Prif Uwcharolygydd Dros Dro Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau llai o
130
ddefnydd o acronymau o fewn diweddariad HMICFRS yn y dyfodol.
Hysbysodd y Prif Swyddog Gweithredol y cynhaliwyd cyfarfod gydag Uwch Farnwyr Gweinyddol
Cymru lle hysbyswyd y byddai achosion yn ôl i lefelau cyn Covid, os nad yn uwch, yr wythnos
nesaf. Hysbyswyd bod Cymru mewn sefyllfa llawer cryfach na Lloegr a bod yr holl bartneriaid wedi
gweithio'n dda gyda'i gilydd er mwyn sicrhau'r canlyniad hwn.

131.

ARCHWILIO MEWNOL
a. TROSOLWG ARCHWILIO MEWNOL – ADRODDIAD RHEOLWYR
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur sy'n rhoi trosolwg o weithgarwch rheolaethau
mewnol o fewn Heddlu Gogledd Cymru.
Mae chwe archwiliad wedi'u cwblhau gyda phump yn derbyn sicrwydd sylweddol ac un yn
derbyn sicrwydd rhesymol.
Mae sgwrs bellach yn digwydd o ran dau archwiliad yn y cyfnod adroddiad drafft gyda'r
gobaith y bydd y rhain yn cael eu cwblhau'n fuan.
Nododd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio bod y wefan hafan unigol eto i'w llenwi'n iawn.
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau bod gwasanaethau'n fyw ac mai hwn fydd prif
wefan yr heddlu wrth symud ymlaen. Mae gwaith yn parhau wrth lenwi'n iawn ond mae'r prif
feysydd wedi'u cwblhau ac wedi'u cyflwyno.

Nododd y Cadeirydd y byddai cyfarfod all-lein yn ddefnyddiol i drafod er mwyn sicrhau derbyn
y sicrwydd mwyaf a bod llai o ddyblygu.
GWEITHREDIAD Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i gyfarfod gyda Chadeirydd y Cydbwyllgor
131a
Archwilio i drafod/symud adroddiad ymlaen ac osgoi dyblygu gydag
adroddiad Archwilio Mewnol yn y dyfodol.
b. ARCHWILIO MEWNOL SICA 2020-21
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur sy'n rhoi
diweddariad ar gynnydd yn erbyn Cynllun Blynyddol 2020-21.
Mae gwaith ar y Cynllun Blynyddol yn symud ymlaen yn dda gyda chymorth y Swyddog Cyllid a
Chyllidebau. Mae newidiadau wedi'u gwneud i'r Cynllun Blynyddol gyda meysydd eraill i'w
harolygu wedi'u nodi a'u cymryd ymlaen. Mae'r holl archwiliadau yn awr wedi'u trefnu ac ar y
targed. Mae dyraniad diwrnod llawn ar gyfer 2020-21 yn awr wedi'i lenwi.
132.

DIWEDDARIAD RISG
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur Diweddariad Risg ar 30
Hydref 2020.
Nododd Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio ei diolch i Arweinydd Risg y Cydbwyllgor ac i
swyddogion am eu gwaith caled wrth fireinio'r adroddiad hwn.
Nodwyd fod yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes ar absenoldeb salwch tymor hir ar hyn o bryd.
Nodwyd bod y rôl hon yn cael ei chyflawni ar hyn o bryd gan y Swyddog Llywodraethu a Pholisi
ond bod rhai meysydd gwaith yn cael llai o flaenoriaeth. Bydd Arolygydd o'r Adran Cynllunio
Gweithredol yn gweithio gyda'r tîm am ychydig fisoedd a fydd yn cynyddu gallu o fewn rhan
parhad busnes y tîm.
Mae holl ddogfennau risg wedi'u rhannu gydag aelodau ar Google Drive ac maent yn cael eu
diweddaru bob mis. Ceir cynnydd ar y tabl gweithrediadau o fewn yr adroddiad hefyd.
Mae risg ychwanegol wedi'i amlygu o fewn yr wythnos ddiwethaf ac wedi'i gosod ar y Gofrestr
Risg er mwyn ei symud ymlaen.

133.

RHEOLI'R TRYSORLYS – BLWYDDYN ARIANNOL 20-21 – DIWEDDARIAD 6 MIS
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r adroddiad Rheoli'r Trysorlys hanner blynyddol a roddwyd er
gwybodaeth
Hysbysodd y Pennaeth Cyllid bod toriadau ei gyfyngiadau bancio ei hun wedi digwydd ond eu bod
bellach wedi'u datrys. Hysbysodd bod y cyfraddau buddsoddi yn isel iawn ar hyn o bryd ac yn is na
beth a ragolygwyd yn flaenorol. Gan symud i'r Flwyddyn Newydd bydd y tîm yn edrych ar yr holl
fuddsoddiadau a bydd yn parhau i fonitro'r cyfraddau llog.
Nododd Aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio bod y wybodaeth a geir o fewn y papur yn ddefnyddiol
ond bod y papur yn anodd ei ddeall. Fe ddywedont fod angen fersiwn symlach.

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid bod y papur yn gorfod adrodd ar feysydd penodol ac yr ysgrifennir yr
adroddiad gan ddefnyddio templed CIPFA. Ond fe wnaethant gydnabod ei fod yn adroddiad
technegol. Pan gyflwynir y papur nesaf fe wnaiff geisio rhoi crynodeb symlach ar ddechrau'r
adroddiad.
Gofynnodd Aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio i sesiwn datblygiad ar y maes gwaith hwn gael ei
threfnu. Gwnaeth ofyn hefyd i'r Prif Swyddog Cyllid ei ymgorffori i'r sesiwn datblygiad i aelodau
sydd wedi'i threfnu.
GWEITHREDIAD Y Prif Swyddog Cyllid i drefnu sesiwn datblygu ar Reoli’r Trysorlys i mewn i’r
133
sesiynau datblygu sydd wedi eu hamserlenni.
134.

DIWEDDARIAD GWERTH AM ARIAN AC ADRODDIAD ARCHWILIAD BLYNYDDOL
Nododd Aelodau o'r Cydbwyllgor y sicrwydd a roddwyd o fewn y papur bod y prif gyfrifoldebau
ariannol o ran hysbysu ariannol a defnyddio adnoddau wedi'u bodloni gan Heddlu Gogledd Cymru
a Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.
Mae Datganiadau Cyfrifon y ddau sefydliad yn awr wedi'u cwblhau a'u llofnodi. Mae tystysgrif
wedi'i chyhoeddi ac mae cyfrifon wedi'u cau ar gyfer 2019-20.

135.

CAIS AM GYMORTH AR DDADANSODDEG DATA
Nododd Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio y cais am gymorth ar ddadansoddeg data. Holodd
Archwilio Cymru ynghylch y gwerth a ddaw yn ei sgil a'r baich ychwanegol a fydd yn ei roi ar staff
Heddlu Gogledd Cymru.
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau eu bod yn cefnogi'r cais hwn mewn egwyddor ond
bod rhai meysydd ymarferoldeb sydd angen eu hymchwilio ymhellach e.e. o ran diogelwch data.
Eglurodd Archwilio Cymru yr ymgymerir y gwaith gan staff mewnol yn unig ac na ddefnyddir
partneriaid/sefydliadau allanol gan Archwilio Cymru er mwyn cyflawni'r gwaith hwn. Eglurwyd bod
Archwilio Cymru yn gweithio gyda'r GIG yng Nghymru eisoes.
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio faint o waith ychwanegol fyddai i swyddogion. Mae'r
ddogfen yn honni y bydd rhannu data cynyddol. Ymddengys bod hwn yn creu effeithlonrwydd i
Archwilio Cymru ond mae'n faich ychwanegol ar Heddlu Gogledd Cymru. Os mai fel hyn y mae hi,
holodd yr aelod a fyddai gostyngiad mewn ffioedd, a oedd allan am ymgynghoriad ar hyn o bryd.
Gofynnwyd hefyd lle cedwid data o ystyried yr angen i sicrhau cyfrinachedd.
Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau y bydd y sicrwydd data yn cymryd peth gwaith ac mae
barn y Prif Swyddog Gwybodaeth wedi'i ofyn o ran rhannu gwybodaeth/data.
Gofynnodd y Cadeirydd am i'r papur hwn ddychwelyd i gyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ym
mis Mawrth fel y gellir ateb cwestiynau a godir yn llawn.
GWEITHREDIAD
135

Archwilio Cymru i ddod â phapur pellach i gyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio ym
mis Mawrth. Mae cydweithiwr dadansoddeg data o Archwilio Cymru i fod yn
bresennol hefyd er mwy deall ymhellach pa weithrediadau fydd eu hangen.

136.

ADRODDIAD CYFREITHIOL
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur sy'n rhoi trosolwg o weithgarwch cyfreithiol o fewn yr
Heddlu yn ystod y chwe mis blaenorol.
Gofynnodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i Gyfreithiwr yr Heddlu fod yn bresennol pan
gyflwynir y papur nesaf. Byddai mewn gwell lle i ateb unrhyw gwestiynau a godir ac ychwanegu
gwerth at unrhyw drafodaethau. Cadarnhaodd y Cydbwyllgor Archwilio y byddai hyn o fudd.
GWEITHREDIAD
136

137.

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i wahodd Cyfreithiwr yr Heddlu i gyfarfod y
Cydbwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf er mwyn trafod yr Adroddiad
Cyfreithiol.

MOESEG
Nododd aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd gan Gadeirydd Dros Dro'r
Pwyllgor Moeseg a Phennaeth yr Uned Amrywiaeth ar waith y Pwyllgor Moeseg a sut mae'r gwaith
hwn yn symud ymlaen ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.
Holodd aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio am aelodaeth y bwrdd. Buasent yn croesawu gweld yr
aelodaeth bresennol i gael amcan o brofiadau ehangach a gweld a oes unrhyw aelodau'n arbenigo
mewn technoleg.
Mae Cadeirydd Dros Dro'r Pwyllgor Moeseg wedi trafod aelodaeth gyda'r darpar Gadeirydd er
mwyn sicrhau aelodaeth eang, amrywiol a chynhwysol. Fe hysbysir y darpar Gadeirydd am yr
adborth o'r cyfarfod hwn.
GWEITHREDIAD
137a

Cadeirydd Dros Dro'r Pwyllgor Moeseg i drafod adborth gan y Cydbwyllgor
Archwilio gyda'r Cadeirydd newydd.

Gofynnodd Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio am ddiweddariad pellach ar waith y Pwyllgor
Moeseg ac am gynlluniau at y dyfodol unwaith y mae'r Cadeirydd newydd wedi cynefino â'r
swydd. Gofynnodd i'r Arweinydd Llywodraethu o fewn y Cydbwyllgor Archwilio gael eu cyflwyno i'r
Cadeirydd er mwyn rhannu profiadau.
GWEITHREDIAD
137b
138.

Diweddariad pellach i'r Cydbwyllgor Archwilio ar waith y Pwyllgor unwaith y
mae'r Cadeirydd newydd wedi cynefino â'r swydd. Trefnu cyfarfod rhwng y
Cadeirydd newydd a'r Arweinydd Llywodraethu er mwyn rhannu profiadau.

DIWEDDARIAD LLYWODRAETHU
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio waith y Bwrdd Llywodraethu hyd yma.
Hysbysodd y Prif Swyddog Cyllid fod gwaith yn symud ymlaen yn dda a diolchodd i aelodau'r
Cydbwyllgor Archwilio am eu cefnogaeth barhaus.

139.

RHAGLEN WAITH AR GYFER 2020/21

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r rhaglen waith ddiweddaraf a gofynnodd am gynnwys Gwerth
am Arian.
Gofynnodd aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio i'r Rhaglen Waith adlewyrchu risgiau'r sefydliad ac a
yw'r rhaglen waith yn neilltuo amser i edrych ar y risgiau hyn, h.y. risgiau unigol a sut mae'r
Pwyllgor yn derbyn sicrwydd yr adolygir risgiau statig.
Awgrymodd Arweinydd Risg y Cydbwyllgor Archwilio y trafodir hyn mewn gweithdy ar wahân lle
gellid trafod risgiau strategol.
GWEITHREDIAD
139a

Prif Swyddog Cyllid i drefnu gweithdy i drafod risg a sut y gellid ymgorffori
risgiau statig yn well i agenda'r cyfarfod.

Nododd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio bod Adroddiad at Wraidd y Mater Diogelwch Seiber
wedi'i drefnu ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf. Gofynnodd a ellid ystyried symud yr eitem hon i
gyfarfod mis Mawrth. Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i fynd a thrafod gyda chydweithwyr.
GWEITHREDIAD
139b

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i drafod symud eitem Adroddiad at Wraidd y
Mater Diogelwch Seiber i gyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Mawrth.

Gofynnodd y Cydbwyllgor Archwilio i'w Cylch Gorchwyl gael ei adolygu a'i feincnodi yn erbyn
Cydbwyllgorau Archwilio eraill. Cytunodd y Prif Swyddog Cyllid i'r cais hwn, a hysbysodd bod y
gwaith hwn ar y gweill ar hyn o bryd wrth baratoi drafft yn unol â chanllawiau CIPFA ar gyfer
cyfarfod nesaf y Bwrdd Llywodraethu. Unwaith bydd y Bwrdd Llywodraethu'n cymeradwyo,
byddant yn cael eu cyflwyno i gyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Mawrth/Gorffennaf.
GWEITHREDIAD
139
140.

Prif Swyddog Cyllid i adolygu Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor Archwilio. Unwaith
y cytunir arnynt yn y Bwrdd Cyd Lywodraethu fe gânt eu cyflwyno i gyfarfod
Cydbwyllgor Archwilio mis Mawrth/Gorffennaf.

UNRHYW FATER ARALL
UFA1 – Hoffai'r Cadeirydd, Aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio a'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
ddiolch i Simon Williams sef Prif Uwcharolygydd Dros Dro Gwasanaethau Corfforaethol am ei holl
gymorth a'i gyfraniad i'r Cydbwyllgor Archwilio.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ar 30 Mawrth 2021 am 9.30yb naill ai yn Ystafell
Gynhadledd 1, Pencadlys yr Heddlu Bae Colwyn neu ar Microsoft Teams.

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
COFNOD GWEITHREDIADAU o 30.07.2021
Agored
Wedi cau
Wedi ei ohirio
Gweithrediadau newydd/agored o fis Mawrth 2020
DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
ANGEN ERBYN
CYFARFOD COFNOD
(DYDDIAD)
56a
Moeseg - Y Comisiynydd Wedi gohirio

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

56b

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

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

Comisiynydd Heddlu a Y Prif Swyddog Cyllid wedi cydlynu gyda'r Prif
Throsedd
Swyddog Gwybodaeth sy'n datgan bod hyn yn
fater cenedlaethol sy'n cael ei ystyried yn
ddiweddar gan yr ICO, GEG a'r llysoedd ac 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.
19/10/2020 - Cadarnhau na dderbyniwyd
diweddariad pellach.
Swyddog Llywodraethu 28/11/2019
a Sicrwydd
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
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DIWEDDARIAD
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.
02/06/20 - Rhannwyd Siart Lif y Broses Dilemâu
Moesegol gyda'r Cydbwyllgor Archwilio.
30/07/2020 - Siart llif yn or-syml iawn ac nid yw'n
esbonio'n llawn sut mae'r broses yn gweithio.
Riportiodd Prif Uwcharolygydd Dros Dro
Gwasanaethau Corfforaethol i'r Pwyllgor
Moeseg, sydd gyda Chadeirydd ac aelodaeth
newydd ar hyn o bryd. Bydd hyn yn cael ei
drafod ymhellach ar ôl penodi Cadeirydd newydd
23/09/2020 – Mae'r siart llif syml wedi'i rannu ac
mae'n cynrychioli ein llif presennol o ran sut mae
cyfyng-gyngor moesegol yn cyrraedd y Pwyllgor
Moeseg a sut y cânt eu datrys a'u bwydo'n ôl i'r
Uwch Dîm Arweinyddiaeth i lywio
ymarfer/prosesau. Caiff y llif ei adolygu pan fydd
y Cadeirydd Annibynnol yn dechrau ar ei gwaith.
Gwnaed cynnydd gyda'r Cadeirydd Annibynnol
yn pasio'r wythnos Fetio yn dechrau 21/09/20.
Cais am gamau i'w cymryd i ganiatáu i'r
Cadeirydd Annibynnol ddechrau ac adolygu
prosesau. Cadeirydd Dros Dro Uwcharolygydd
Simon Williams.
11/01/2020 - Cadeirydd newydd wedi'i apwyntio
a bydd yn cadeirio cyfarfod nesaf y Pwyllgor
Moeseg
11/02/2021 - Cytunwyd ar y broses ym
mhwyllgor Moeseg mis Medi 2020 a'i rannu gyda
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Archwilio

Mewnol

ANGEN ERBYN
(DYDDIAD)

-

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.

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

Chadeirydd newydd y Pwyllgor Moeseg, wedi'i
atodi.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Pan mae ymweliad Cyfarwyddwr Cyllid ac Cynhaliwyd adolygiad er mwyn paratoi ar gyfer
yr ICO wedi dod i Adnoddau
cyflwyno'r GDPR ac mae'r gweithrediadau wedi
ben
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
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
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DIWEDDARIAD
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.
30/07/2020
Cynhaliwyd y cyfarfodydd uchod a thrafodwyd y
posibilrwydd o wahodd yr ICO i'w archwilio.
Consensws y tîm rheoli oedd, er ein bod yn
cydnabod bod hwn yn faes hollbwysig, teimlwn
ein bod yn canolbwyntio'n well ar ddatblygu ein
rhaglen waith ein hunain ynghylch cydymffurfio
yn hytrach na defnyddio adnoddau sy'n
gysylltiedig ag archwiliad ICO ar ein cais.
Gofynnodd y CA pryd y bydd yr holl waith yn
cwblhau bod ICO yn cael gwahoddiad yn ogystal
â rhoi cipolwg gwahanol ar fylchau sy'n bodoli.
17/09/20
Trafodwyd arweinydd risg CAA a CA a chytunwyd
i ddefnyddio archwiliad TIAA ar gyfer mis Medi
fel llwybr cychwynnol ar gyfer rhoi sicrwydd
pellach. Datblygodd CG gydag arweinydd
archwilio o ganlyniad a defnyddir y canfyddiadau
wedyn i bennu'r camau nesaf priodol.
19/10/2020
Mae TIAA wedi cwblhau adolygiad archwilio
mewnol o faterion. Gwnaiff y Cyfarwyddwr Cyllid
ac Adnoddau ddiweddaru aelodau'r Cydbwyllgor
Archwilio pan dderbyniwyd yr adroddiad
adolygu.
11/11/2020 Cytunir ar y camau nesaf gydag
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ANGEN ERBYN
(DYDDIAD)

SAWL SY'N GYFRIFOL

Archwilio
Mewnol
- Erbyn cyfarfod mis Prif Swyddog Cyllid
Datganiadau
Rheolwyr
yr Gorffennaf.
Heddlu i'w rhoi ar y Bwrdd Cyd
Lywodraethu
ac
Agenda'r
Cydbwyllgor Archwilio ym mis
Gorffennaf.

DIWEDDARIAD
arweinydd Risg a Chyfarwyddwr Cyllid ac
Adnoddau yn sefydlu cyfarfod.
20/11/2020
Gwiriad RhG wedi'i gwblhau a'i rannu gydag
arweinydd Risg CA yn dilyn cyfarfod CA mis
Hydref 20. Derbyniwyd adroddiad drafft gyda
phwyntiau o eglurder a chywirdeb yn cael eu holi
ar hyn o bryd.
10/12/2020 Archwiliad Sicrwydd Data Mewnol
wedi'i gwblhau a'i raddio'n rhesymol. Bydd
eglurder a geisir ar faterion a godwyd a'r drafft
terfynol yn cael ei gyhoeddi fel sicrwydd
sylweddol. Y camau nesaf yw rhannu hyn gydag
arweinydd risg CA er mwyn cynyddu.
09/02/2021 Trafododd CCA ac arweinydd risg CA
archwiliad Sicrwydd Data TIAA o Sylweddol.
Cytunwyd bod hyn yn rhoi sicrwydd ychwanegol
ac y dylai'r camau nesaf fod: 1). Asesu risg
cydymffurfio Diogelu Data a chynllun gweithredu
cysylltiedig.
02/03/2021 Crëwyd risg o Gydymffurfio Diogelu
Data. O ystyried y camau lliniaru sydd ar waith
ac archwiliad TIAA Sylweddol diweddar, nid yw
gwahoddiad i Swyddfa'r Comisiynydd
Gwybodaeth yn rhan o'r cynllun gweithredu
arfaethedig.
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.
30/07/2020 PSC i ddiweddaru'r rhaglen waith i
adlewyrchu newid rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis
Mawrth 2021.
12/02/21 – Camau a ail-agorwyd i fonitro
cynnydd.
12.02.21 – Mae amserlenni'n golygu y bydd y
FMS drafft yn cael ei gwblhau ar ôl y cyfarfod ym
mis Mawrth. Y wybodaeth ddiweddaraf i'w rhoi
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ANGEN ERBYN
(DYDDIAD)

Trosolwg Archwilio Mewnol - Ar unwaith
Cyfarwyddwr
Cyllid
ac
Adnoddau i ymateb i'r CA yn
ymwneud â'r rheswm dros
ddiwygiadau dyddiad dyledus a
sut y byddai mater RhDDC sy'n
ymwneud â data sensitif a
gedwir ar yriannau Rhwydwaith
yn cael sylw drwy NEP a mudo i
amgylchedd Cwmwl.

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

i'r FMS i'w gynnwys yn y sesiynau cynefino
Aelodau Newydd i Aelodau'r Pwyllgor, Agenda
CA mis Gorffennaf neu'r ddau. Pennaeth yr Uned
Cynllunio Strategol i roi'r wybodaeth
ddiweddaraf am y cynnydd cyn y cyfarfod ym mis
Mawrth.
01.03.2021 - Fel rhan o'r broses gynllunio a
arweiniodd at bennu cyllidebau, cwblhaodd pob
ardal yn yr heddlu Gynllun Busnes yn nodi eu
dealltwriaeth o'r galw, y capasiti a'r gallu
presennol ac yn y dyfodol.
Bydd y cynlluniau hyn ynghyd â chanlyniadau'r
penderfyniadau a wneir wrth bennu'r gyllideb yn
ffurfio ein cyflwyniad FMS eleni. Yn ogystal, mae
dadansoddiad bwlch wedi'i wneud i'n galluogi i
olrhain effaith ein penderfyniadau adnoddau.
Mae rhagolygon ystadegol o dueddiadau galw
allweddol wedi'u cwblhau i lywio cynllunio
sefydliadol.
Mae bron pob adran yn nodi tuedd gynyddol o
alw ac er bod agweddau wedi'u hatal gan COVID
mae eraill wedi cyflymu y tu hwnt i'n
rhagamcanion gwreiddiol.
Ar hyn o bryd rydym yn cwblhau dadansoddiad
manylach ar effaith y pandemig ar alw'r heddlu a
fydd yn rhan o'r ddogfen derfynol. Y dyddiad cau
ar gyfer cyflwyno i HMCIFRS yw 31 Mai 2021.
Cyfarwyddwr Cyllid ac 17/09/20
Adnoddau
E-bostiwyd Arweinydd Risg CA gan y CCA
31/07/20gyda rhesymau dros y diwygiadau
dyddiad dyledus wedi'u hamlygu. Pwysleisiwyd
bod yr angen i sicrhau bod dyddiadau priodol ar
argymhellion TIAA yn rhesymol ac yn realistig cyn
cytuno wedi'i bwysleisio i'r rhai sy'n cynnal
archwiliadau gan y DFA a'r HoF.
E-bostiodd CCA Arweinydd Risg CA ar 31/07/20
parth. RhDDC: "Er mwyn lliniaru'r mater GDPR y
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DIWEDDARIAD
cyfeirir ato yn y pen draw, byddai angen i unrhyw
ateb sicrhau mai dim ond data sy'n cydymffurfio
â RhDDC sy'n cael ei fudo i'r Cwmwl (lle mae
angen ei reoli wedyn mewn ffordd
strwythuredig) a hefyd bod angen rheoli unrhyw
ddata nad yw'n mudo yn briodol...
Mae darparu adnoddau ar gyfer y ffrwd waith
naill ai drwy dîm prosiect y NEP neu drwy ffrwd
waith ar wahân yn cael ei drafod ar hyn o bryd
gydag achos busnes ar y gweill."

103d

Risg a Ar unwaith
Pharhad Busnes Arwain at
ddiwygio
fformat
yr
Diweddariad Risg -

Arweinydd Risg
Pharhad Busnes

05.10.2020 - Holodd aelod o'r CA sut fyddai
symud data sydd ddim yn cydymffurfio i'r cwmwl
o gymorth wrth liniaru risg ac yn gadael yr
Heddlu gyda data sydd ddim yn cydymffurfio ar y
gyriant. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac
Adnoddau fod data cydymffurfiaeth yn cael ei
fudo i'r Cwmwl ond ei fod hefyd yn edrych ar
faterion gwaddol er mwyn edrych ar y mater
ymhellach. Pennaeth Cyllid ac Adnoddau i edrych
i'r mater ymhellach a diweddaru'r Cydbwyllgor
Archwilio.
20/11/2020 – Diweddariad pellach ynghylch dull
a anfonwyd drwy'r e-bost gan DFR at arweinydd
Risg CA.
10.12.2020 – e-bost wedi'i anfon at ARWEINYDD
Risg CA ar liniaru risg. Aelod/Cyfarwyddwr Cyllid
ac Adnoddau i gytuno pa sicrwydd fydd yn cau'r
cam gweithredu hwn.
09/02/2021 Trafododd CCA ac arweinydd risg CA
e-bost dyddiedig 10/12/20 am gyfnod.
Cynlluniau NEP ar gyfer mudo data i ddarparu'r
sicrwydd angenrheidiol sydd ei angen i gau
camau gweithredu.
a 02/09/20 Diweddariad Arweinydd Risg a BC.
Trafododd Arweinydd Parhad Risg a Busnes y
mater hwn gyda'r Arweinydd Risg JC ar 28/08/20.
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adroddiad
mewn
ymgynghoriad ag Arweinydd
Risg
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ANGEN ERBYN
(DYDDIAD)

Bwrdd Sicrwydd - Pennaeth Cyfarfod
Cudd-wybodaeth Busnes i Hydref

ddod â rhestr o brofion Top
Bwrdd i gyfarfod nesaf y
Cydbwyllgor Archwilio.

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

Cytunwyd bod yr Adroddiad Uchafbwyntiau Risg
yn parhau i gael ei gyflwyno mewn dwy adran,
h.y. Sesiwn Agored a Sesiwn Caeedig. Bydd y
Sesiwn Agored yn parhau i ddogfennu'r holl
Risgiau ar Gofrestr Risg yr Heddlu neu Gofrestr
Risg COVID19 nad ydynt wedi'u negyddu. Dim
ond drwy eithriad y bydd yr Adroddiad Sesiwn
Caeedig yn adrodd am Risgiau, h.y. Risgiau
Newydd, Risgiau Caeedig, Newidiadau Risg ac ati
a fydd yn lleihau maint yr adroddiad Amlygu Risg
cyffredinol.
19/10/2020 - Bydd Prif Uwcharolygydd
Gwasanaethau Corfforaethol yn symud hyn
ymlaen gyda James a Neil.
12/11/20 - Derbyniwyd adborth gan Rachel
Barber a John Cunliffe sydd wedi'i ymgorffori i'r
adroddiad risg ar gyfer cyfarfod y CA 10/12/20
03/03/21 - Arweinydd Risg a Pharhad Busnes i
ddiwygio fformat yr adroddiad mewn
ymgynghoriad ag Arweinydd Risg
Awgrymu cau'r gweithrediad.
mis Pennaeth
Cudd- Rydym yn cydnabod bod hon yn agwedd bwysig
wybodaeth Busnes
ar ein gwaith sicrwydd, a byddwn yn ceisio
canolbwyntio arno mewn ystyr ystyrlon unwaith
y bydd gallu i wneud hynny ar ôl ymdrin â
materion pwysig BC o ddysgu'r gwersi o COVID.
Mae prosesau ar waith gyda pharhad busnes un
pwynt cyswllt ar gyfer ymarferion pen bwrdd
parhaus, ac ymarfer blynyddol ar lefel yr Heddlu
cyfan, ond nid oes amserlen ffurfiol/fanwl ar
waith ar hyn o bryd.
Bydd amserlen brofi lawn yn rhan o'n hymateb
ond mae angen i ni roi ystyriaeth briodol iddi cyn
rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Gydbwyllgor
Archwilio. Byddaf yn anelu at gael y wybodaeth
ddiweddaraf lawnach yng nghyfarfod nesaf y
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DIWEDDARIAD
Pwyllgor yn manylu ar y rhestrau profi cyfredol
ac arfaethedig.
05.10.2020 - Blwyddyn ddigynsail ac mae llawer
wedi'u profi mewn amser real. Adolygiad arall
ddechrau'r flwyddyn nesaf. Diweddariad
llawnach i'w roi yng nghyfarfod mis Rhagfyr
2020.
12/11/20 Mae dau brawf parhad busnes wedi'u
trefnu ers cyfarfod diwethaf y CA.
• 10/11/20 Ymarfer Seiber Fforwm Cydnerth
Lleol Gogledd Cymru - wedi'i ohirio oherwydd
anawsterau technegol, i'w aildrefnu ar gyfer
diwedd mis Tachwedd/dechrau mis Rhagfyr
2020
17/12/20 - Ymarfer parhad Busnes Ymadael
â'r UE. Fersiwn wedi'i diweddaru o ymarfer
Ymadael â'r UE a gynhaliwyd yn flaenorol ar
09/10/20
• Mae papur opsiynau parhad busnes wedi'i
baratoi ar gyfer grŵp tactegol Adfer Covid 19
13/10/20 er mwyn ystyried ymestyn
cynlluniau parhad busnes pwrpasol i bob
maes gan gynnwys meysydd risg isel. Bydd
hyn yn hysbysu graddfa'r gwaith parhad
busnes i'w ymgymryd. Bydd hefyd yn
hysbysu'r amserlen profi ar gyfer 2021 a fydd
yn cael ei chreu fel rhan o'r gwaith.
Yng ngoleuni problemau gallu o fewn y tîm
sicrwydd, cytunwyd ar aelod o staff dros dro a
fydd ar gael o'r Adran Cynllunio Gweithredol i
gynorthwyo dros dro gyda'r gwaith parhad
busnes.
11.01.2020 – Cadeirydd ac Uwcharolygydd/Dros
Dro Gwasanaethau Corfforaethol i drafod
•
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gweithredu.
03.03.2021 Gweler y papur amgaeedig (Atodiad
A).
Cyn cyfarfod mis Cyfarwyddwr Cyllid Cyfarfodydd yn digwydd i roi diweddariad i'r
Rhagfyr
Cydbwyllgor Archwilio cyn y cyfarfod nesaf.
ac Adnoddau
10.12.2020 - E-bost wedi'i gylchredeg ar
ddechrau'r wythnos. Dechrau gweithredu'r NEP
yn gam sylweddol i'r sefydliad ac adroddiad at
Wraidd y Mater ar Seibrddiogelwch a drefnwyd
ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf. Gofynnodd
arweinydd risg CA i hyn gael ei gymryd ymlaen i
fis Mawrth gan fod amserlenni'n rhy hir ar hyn o
bryd.
11/01/2021 - Ar yr agenda
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Erbyn cyfarfod mis Prif
Paratowyd yr adroddiad a'i gyflwyno i'r
Mawrth
Uwcharolygydd/Dros Cydbwyllgor Archwilio gyda llai o acronymau.
Dro Gwasanaethau Awgrymu cau'r gweithrediad.

118d

Archwilio
Mewnol
Cyfarwyddwr
Cyllid
ac
Adnoddau i ddiweddaru'r
Cydbwyllgor Archwilio ar
fesurau sydd mewn lle i
liniaru yn erbyn bygythiadau
diogelwch seiber ac a oes
unrhyw bosibilrwydd am
gwtogi
amserlenni
wrth
weithredu.

130

Diweddariadau HMICFRS Prif Uwcharolygydd Dros Dro
Gwasanaethau Corfforaethol i
sicrhau llai o ddefnydd o
Corfforaethol
acronymau
o
fewn
diweddariad HMICFRS yn y
dyfodol.
Trosolwg Archwilio Mewnol - Cyn cyfarfod mis Cyfarwyddwr Cyllid
Adroddiad
Rheolwyr
- Mawrth 2021.
ac
Cyfarwyddwr
Cyllid
ac
Adnoddau/Cadeirydd
Adnoddau i gyfarfod gyda
y
Cydbwyllgor
Chadeirydd y Cydbwyllgor
Archwilio
Archwilio i drafod/symud
adroddiad ymlaen ac osgoi
dyblygu gydag adroddiad
Archwilio Mewnol yn y
dyfodol.
Rheoli'r Trysorlys - FY 20-21 - Haf 2021.
Prif Swyddog Cyllid
Diweddariad
6
mis
Gofynnodd
Aelodau
o'r
Cydbwyllgor
Archwilio
i

131a

133

DIWEDDARIAD

Pennaeth Cyllid ac Adnoddau i drafod hefo Ann.
Seb i drefnu cyfarfod hefo Rachel i drafod
11/02/21 Cyfarfu CCA ac AM gyda Chadeirydd y
CA gydag adborth yn canolbwyntio ar sicrhau
bod yr adroddiad yn rhoi sicrwydd ychwanegol i'r
CA.
02/03/21 ar yr agenda.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Prif Swyddog Cyllid i drafod gyda Aringclose o ran
pwy fydd yn darparu'r hyfforddiant.
02/03/21 PSC wedi cydlynu gydag Arlingclose,
sydd wedi cytuno i gyflwyno CA Gogledd Cymru

CANLYNIAD

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD

135

136

137a

137b

ANGEN ERBYN
(DYDDIAD)

sesiwn datblygiad ar y maes
gwaith hwn gael ei threfnu.
Gwnaeth ofyn hefyd i'r Prif
Swyddog Cyllid ei ymgorffori
i'r sesiwn datblygiad i aelodau
sydd wedi'i threfnu.
Cai i Archwilio Cymru am Mawrth 2021
gymorth ar Ddadansoddiadau
Data - Archwilio Cymru i ddod
â phapur pellach i gyfarfod y
Cydbwyllgor Archwilio ym mis
Mawrth
a chydweithiwr
dadansoddi data o Archwilio
Cymru i fod yn bresennol
hefyd i egluro ymhellach pa
gamau y bydd angen eu
cymryd.
Adroddiad
Cyfreithiol
- Cyfarfod

Cyfarwyddwr
Cyllid
ac Gorffennaf 2021
Adnoddau i wahodd Cyfreithiwr
yr Heddlu i gyfarfod y
Cydbwyllgor Archwilio ym mis
Gorffennaf er mwyn trafod yr
Adroddiad Cyfreithiol.
Moeseg - Cadeirydd Dros ASAP

Dro'r Pwyllgor Moeseg i
drafod adborth gan y
Cydbwyllgor Archwilio gyda'r
Cadeirydd newydd.
Moeseg
Diweddariad ASAP
pellach
i'r
Cydbwyllgor
Archwilio ar waith y Pwyllgor
unwaith y mae'r Cadeirydd
newydd wedi cynefino â'r
swydd. Trefnu cyfarfod rhwng

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD
ar 11 Mai 2021.

Swyddfa
Cymru

Archwilio Cyflwyniad Archwilio Cymru i'w roi ar y G-drive er

Cyfarwyddwr
ac Adnoddau

gwybodaeth i aelodau.

Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cyllid 11/01/21 – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

wedi hysbysu Cyfreithiwr yr Heddlu o'r angen i
fynychu cyfarfodydd ac mae nodyn o hyn bellach
yn y dyddiadur.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cadeirydd Dros Dro'r Ionawr 21 - Cadeirydd Dros Dro'r Pwyllgor
Moeseg i drafod adborth gan y Cydbwyllgor
Pwyllgor Moeseg
Archwilio gyda'r Cadeirydd newydd.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cadeirydd Dros Dro'r I fynychu cyfarfodydd CA yn y dyfodol
(Gorffennaf)
Pwyllgor Moeseg
09.03.21 – Yn ogystal â'r uchod, mae dyddiadau
ar gyfer cyfarfod ar wahân rhwng cadeirydd y
Pwyllgor Moeseg a'r aelodau CA priodol yn cael
eu datblygu.

CANLYNIAD

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD

139a

139b

ANGEN ERBYN
(DYDDIAD)

y Cadeirydd newydd a'r
Arweinydd Llywodraethu er
mwyn rhannu profiadau.
Rhaglen Waith - Prif Swyddog ASAP
Cyllid i drefnu gweithdy i
drafod risg a sut y gellid
ymgorffori risgiau statig yn
well i agenda'r cyfarfod.

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Mae'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau/Prif
Swyddog Cyllid wedi trafod ac mae PA wedi
gofyn i CCA drefnu gweithdy ddiwedd
Ionawr/dechrau Chwefror. Pennaeth Cuddwybodaeth Busnes/Uwcharolygydd Dros Dro
Gwasanaethau Corfforaethol i drafod gydag
Arweinydd Risg CA a sut mae hyn yn cyd-fynd â'r
rhaglen. Angen trafodaeth bellach gan efallai
mai aelod newydd o'r CA fydd yr Arweinydd Risg.
03.03.2021 - Y Prif Swyddog Cyllid i drefnu
gweithdy i drafod risg a sut y gellid ymgorffori
risgiau statig yn well yn agenda'r cyfarfod. – Yn
dilyn trafodaeth gyda John Cunliffe, cytunwyd y
byddai'r Heddlu, ochr yn ochr ag Adolygiad
Blynyddol Awch Risg, hefyd yn cynnal adolygiad
blynyddol o'r Gofrestr Risg yn ogystal â'r risgiau a
gaewyd yn ystod y 12 mis blaenorol. Digwyddodd
hyn yng nghyfarfod yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth
ar 23 Chwefror 2021, a rhoddwyd ystyriaeth i
risgiau y gallai fod angen eu hadolygu'n barhaus
er iddynt gael eu cau. Mae llwybr hefyd i
oruchwylio risgiau statig drwy'r broses mapio
risg. Byddai'r ddau hyn yn adrodd o bryd i'w
gilydd i'r Cydbwyllgor Archwilio drwy'r adroddiad
risg rheolaidd pan fo'n berthnasol i roi'r
wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau
i risgiau statig/hirdymor.
Cyllid Diogelwch Seiber ar agenda cyfarfod mis Mawrth
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Prif Swyddog Cyllid

Rhaglen
Waith
- Cyn cyfarfod mis Cyfarwyddwr
Cyfarwyddwr
Cyllid
ac Mawrth 2021.
ac Adnoddau
Adnoddau i drafod symud
eitem Adroddiad at Wraidd y
Mater Diogelwch Seiber i
gyfarfod
y
Cydbwyllgor
Archwilio ym mis Mawrth.

CANLYNIAD

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD

139c

ANGEN ERBYN
SAWL SY'N GYFRIFOL
(DYDDIAD)
Rhaglen Waith - Prif Swyddog Cyfarfod
Prif Swyddog Cyllid
Cyllid i adolygu Cylch Mawrth/Gorffennaf
Gorchwyl y Cydbwyllgor 2021

Archwilio. Unwaith y cytunir
arnynt yn y Bwrdd Cyd
Lywodraethu fe gânt eu
cyflwyno
i
gyfarfod
Cydbwyllgor Archwilio mis
Mawrth/Gorffennaf.

DIWEDDARIAD

CANLYNIAD

Cylch Gorchwyl ar agenda cyfarfod y CRh ym mis
Chwefror a bydd y Prif Swyddog Cyllid yn
diweddaru wedi hynny.
02.03.21 Yng nghyfarfod y Bwrdd Cyd
Lywodraethu ar 17 Chwefror, penderfynwyd y
dylai Cylch Gorchwyl y CA gael ei gymeradwyo
gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl. Felly, bydd
y Cylch Gorchwyl yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd
Gweithredol Strategol nesaf, a bydd yn cael ei
gyflwyno i'r CA ym mis Gorffennaf 2021.

Gweithrediadau caeedig ers y cyfarfod diwethaf - archifwyd ym mis Mawrth 2020 - ar gael ar gais
DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD
22a

ANGEN
ERBYN
(DYDDIAD)
UFA - RHDDC - Prif Swyddog Gweithredol Ar unwaith
i edrych ar rannu gwybodaeth rhwng
Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa
Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd o dan
y RhDDC newydd.

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

CANLYNIAD

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

Wedi cau

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD

42

59b

ANGEN
ERBYN
(DYDDIAD)

Swyddfa Archwilio Cymru - Llythyrau Gorffennaf
Ymchwiliad Twyll - Yn y dyfodol, y Prif 2020
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
er mwyn i'r Cydbwyllgor Archwilio allu
cymharu'r ddau yn rhwyddach.
Archwilio Mewnol - Archwilio Mewnol Cyfarfod mis
i wirio pa weithrediad sydd wedi'u Mawrth

gymryd yn erbyn yr argymhelliad
Sicrwydd Data.

SAWL SY'N GYFRIFOL

PSC

Rheolwr
Mewnol

DIWEDDARIAD
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.
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.
07/07/2020 Rhannwyd gydag aelodau o'r CA.
30/07/2020 Holodd aelod o'r CA os yw'r papur
yn adolygu a gynhwysir cofnodion papur fel y
gofelir hefyd yn RhDDC. Awgrymu cau'r
gweithrediad.
30/07/2020 Pan adolygir papur yn y dyfodol,
iddo gynnwys cofnodion papur yn ogystal â
digidol.
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.
30/07/2020 - Ar yr agenda. Gweithrediad wedi
cau.

Archwilio 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

CANLYNIAD

Wedi cau

Wedi cau

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD

79b

89

91a

91c

91d

ANGEN
ERBYN
(DYDDIAD)

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

CANLYNIAD

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.
Adroddiad Archwilio Mewnol ac Erbyn
Rheolwr
Archwilio Anfonwyd y SICA i'w gyfieithu cyn derbyn y
Wedi cau
Adroddiad Cynnydd Archwiliad cyfarfod mis Mewnol
cofnod gweithrediadau. Adroddiadau yn y
Mewnol i osod colofn ychwanegol ar Mawrth
dyfodol i'w diwygio'n unol â hynny a chysylltir â
gyfer sylwadau o fewn y tabl Nodiadau
Rheolwyr am ymatebion.
Cyfarwyddyd Cleientiaid.
02/06/20 - Amserlen fewnol wedi'i pharatoi
gyda cholofn ychwanegol ar gyfer ymateb
Rheolwyr. Cael ei adrodd yn fewnol drwy UDRh
C&A - ceir fel rhan o'r papurau o dan eitem 102
cyfarfod mis Gorffennaf. Awgrymu cau'r
gweithrediad.
Cofnod Gweithrediadau Cofnod Erbyn
Cynorthwyydd
02/06/20 - Yr ysgrifenyddiaeth i gydlynu
Wedi cau
Gweithrediadau i gael ei ddiweddaru cyn cyfarfod mis Personol
dilyniant cyfnodol ar weithrediadau. Awgrymu
y cyfarfod er mwyn edrych ar y Gorffennaf.
cau'r gweithrediad..
gweithrediadau trwy eithriad yn y
Cydbwyllgor Archwilio.
Archwilio Mewnol - Swyddog Cyllid a Erbyn
Swyddog Cyllid a 02/06/20 - Ychwanegu adran Rheolaeth Fewnol Wedi cau
Chyllidebau i gynnwys adroddiad cyfarfod mis Chyllidebau
at Uwch Dîm Rheoli C&A fel eitem agenda
cwmpasu/crynodeb
gweithredol
at Gorffennaf.
sefydlog. Bydd adroddiadau cryno yn rhoi
gyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio.
allbwn llawer byrrach ar gyfer y CA. Y bwriad yw
parhau i rannu'r ddogfennaeth papur gwaith
greiddiol gydag aelodau'r CA cyn y cyfarfod ei
hun.
Darparu fformat newydd o bapurau o dan eitem
102 o gyfarfod mis Gorffennaf. Awgrymu cau'r
gweithrediad..
Archwilio Mewnol - Y Cadeirydd i nodi o Erbyn
Cadeirydd
y Cynnwys y datganiad o fewn Adroddiad
Wedi cau
fewn Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor cyfarfod mis Cydbwyllgor Archwilio Blynyddol 2019/20. Awgrymu cau'r
Archwilio fod y CHTh a'r Prif Gwnstabl yn Gorffennaf.
gweithrediad.
fodlon na ddefnyddiwyd yr holl ddyddiau
a ddyrannwyd i Archwilio Mewnol a'u
bod i'w cario i'r flwyddyn ariannol nesaf.
Archwilio Mewnol - Archwilio Mewnol i Ar unwaith
Archwilio Mewnol - 02/06/20 - Mae Nodiadau Cyfarwyddyd
Wedi cau

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD
ychwanegu colofn arall i'r tabl yn Atodiad
2 y Nodyn Cyfarwyddyd Cleientiaid i
ystyried Gweithred Rheolwyr.
93a

93b

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

ANGEN
ERBYN
(DYDDIAD)

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
Cydbwyllgor Archwilio'n barhaus.

93d

Proses Rheoli Risg - Cyfarwyddwr Cyllid

94a

Datganiad Llywodraethu Blynyddol - Ar unwaith

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

DIWEDDARIAD

Rŵan yn Swyddog Cleientiaid yn cael eu monitro bellach drwy
Trysorlys
a Uwch Dîm Rheoli C&A a bydd y CA yn cael ei
Chyllidebau
hysbysu o dan adran rheolaeth Fewnol yr
agenda (dolenni at weithrediad 91a). Awgrymu
cau'r gweithrediad.
Ar unwaith
Prif Uwcharolygydd Rhannwyd y ddogfen gyda CA 10/03/2020
Dros
Dro Awgrymu cau'r gweithrediad.
Gwasanaethau
Corfforaethol
Ar unwaith
Cadeirydd y Bwrdd 02/06/20 - Cyflawni cynnydd HGC o ran fod yr
Sicrwydd
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.
Ar unwaith
Cadeirydd y Bwrdd 02/06/2020 - Bydd yr Arweinydd Risg yn rhoi
Sicrwydd
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. Awgrymu cau'r gweithrediad.
Erbyn
Cyfarwyddwr Cyllid ac 02/06/2020 Gwahoddwyd Cadeirydd y Bwrdd
cyfarfod mis Adnoddau
Sicrwydd i ddod a pharatoi papur. Paratoi papur
Gorffennaf.
ac eitem agenda o Rôl a Chylch Gwaith y Bwrdd
Sicrwydd ar gyfer agenda mis Gorffennaf.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

93c

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

SAWL SY'N GYFRIFOL

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 CA
03/06/2020). Mae diben ac amcanion y cyfarfod

CANLYNIAD

Wedi cau

Wedi cau

Wedi cau

Wedi cau

Wedi cau

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD

ANGEN
ERBYN
(DYDDIAD)

94b

Datganiad Llywodraethu Blynyddol - Mehefin

94d

Datganiad Llywodraethu Blynyddol

96

97

99a

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.

SAWL SY'N GYFRIFOL

yn wahanol a nodweddiadol i'r 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.
Prif Uwcharolygydd 02/06/2020 - Mae Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y
Dros
Dro Swydd Llywodraethu yn cael ei ail-werthuso ar
Gwasanaethau
hyn o bryd ac felly ailedrychwyd arno'n
Corfforaethol
ddiweddar. Rhannwyd y swydd ddisgrifiad
diweddaraf gydag aelodau'r CA 08/06/2020.
Awgrymu cau’r gweithrediad.

- Erbyn
Prif Uwcharolygydd
cyfarfod
mis
Dros
Dro
Llywodraethu i gael ei olrhain/craffu
yng nghyfarfodydd y Bwrdd Cyd Gorffennaf. Gwasanaethau
Corfforaethol
Lywodraethu
gyda
chrynodeb

gweithredol yn cael ei greu ar gyfer
cyfarfodydd y Cydbwyllgor Archwilio.
Cynllun Archwilio Mewnol - Prif Ar unwaith
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.

Prif Swyddog Cyllid

Cynllun Blynyddol Swyddfa Archwilio Cyn cyfarfod Pennaeth Cyllid
Cymru - Pennaeth Cyllid ac Aelod o'r mis Mehefin. aelod o'r CA
Cydbwyllgor Archwilio i drafod fformat
cyfarfod mis Mehefin.
UFA - Adroddiad Blynyddol y Ar unwaith
Pennaeth Cyllid
Cydbwyllgor Archwilio - Pennaeth

Cyllid i roi trosolwg i'r Cydbwyllgor
Archwilio ar sut y mesurir Gwerth am

DIWEDDARIAD

CANLYNIAD

Wedi cau

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.

Wedi cau

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.

Wedi cau

ac 02/06/20 - trafodwyd a chylchredwyd agenda
ddrafft. Awgrymu cau'r gweithrediad.
02/06/20 - Cynnig eitem a chyflwyniad ar gyfer
agenda mis Gorffennaf 2020. Argymell eitem
agenda mis Gorffennaf 2020. Awgrymu cau'r
gweithrediad.

Wedi cau

Wedi cau

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD
99b

99c

94c

102a

103a

ANGEN
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Arian o fewn Heddlu Gogledd Cymru.
UFA - Blaengynllun Gwaith - Prif Ar unwaith
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.
UFA

-

Bwrdd

Cyd

Lywodraethu Ar unwaith

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

Datganiad Llywodraethu Blynyddol - Ar unwaith

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

CANLYNIAD

Prif Swyddog Cyllid

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

Wedi cau

Cynorthwyydd
Personol

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

Wedi cau

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.
26/06/2020 - Rhannwyd drafft gyda'r
Cydbwyllgor Archwilio.
30/07/2020 – Aelodau CA i anfon sylwadau ar y
ddogfen erbyn diwedd mis Awst a phapur i'w
gyflwyno gyda Chyfrifon terfynol ym mis Hydref.
11/08/2020 – Anfonwyd rhagor o e-bost at
aelodau CA yn gofyn am sylwadau erbyn diwedd
mis Awst.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Trosolwg
Archwilio
Mewnol
- Ar
gyfer Cyfarwyddwr Cyllid ac Ail-ysgrifennwyd yr adroddiad yn gyflawn gyda
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau / cyfarfod mis Adnoddau a Swyddog newidiadau a'i gyflwyno i aelodau CA ar
Swyddog Cyllid a Chyllidebau i gynnwys y Hydref
Cyllid a Chyllidebau
31/07/2020.
manylion y gofynnwyd amdanynt ar
gyfer yr adroddiad cyfredol ac ar gyfer
Bydd yr adroddiad diwygiedig yn cael ei
cyfarfodydd dilynol y Cydbwyllgor
chyhoeddi ymhellach ymlaen. Argymell cau'r
Archwilio.
gweithrediad hwn.
Diweddariad Risgiau - Cynorthwyydd Cyfarfod mis Cynorthwyydd
Uwchraddio Gorchymyn a Rheoli wedi'i osod ar
Personol i roi adroddiad at wraidd y Hydref
Personol
ac yr agenda

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

Rheolwr
Llywodraethu
Dros
Dro
/
Aelodau'r
Cydbwyllgor Archwilio

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD
mater Uwchraddio Gorchymyn a Rheoli
ar agenda'r cyfarfod nesaf ac Arweinydd
Risg a Pharhad Busnes i sicrhau bod
swyddogion priodol yn bresennol i
gyflwyno i'r Cydbwyllgor Archwilio.

103b

ANGEN
ERBYN
(DYDDIAD)

Diweddariad
Risgiau
Prif Ar unwaith
Uwcharolygydd
Gwasanaethau
Corfforaethol DD i egluro geiriad
ynghylch cau risgiau ac adrodd yn ôl i'r
Cydbwyllgor Archwilio.

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

a 02/09/20
Anfonwyd e-bost at CP i wahoddiad gael ei yrru
at y Prif Uwcharolygydd Neill Anderson a Keith
Williams i un neu'r ddau fynychu'r CA ar 5
Hydref i gyflwyno 'At Wraidd y Mater' Risg 54 i'r
aelodau – Uwchraddio Gorchymyn a Rheoli.
03/09/2020
Gyrrwyd gwahoddiad i'r ddau. Awgrymu cau'r
gweithrediad.
Prif Uwcharolygydd 02/09/20
Dros
Dro Mae Cau Risg wedi'i gynnwys yn ein Dogfen
Gwasanaethau
Fframwaith Mapio Rheoli Risg a Sicrwydd yr
Corfforaethol
Heddlu fel a ganlyn:
Cau risgiau
Gellir cau risg pan fydd wedi'i reoli i lefel
dderbyniol (y lefel darged fel arfer) neu
fod yr amgylchiadau o'i gwmpas wedi
gwella. Rhaid mynegi sicrwydd
(tystiolaeth i gefnogi'r cau) yn y
templed risg. Rhaid i'r UDRh neu'r
Bwrdd Prosiect sy'n berchen ar y risg
gymeradwyo cau a dyrannu
gweithrediad i'r Arweinydd Risgiau er
mwyn sicrhau y diweddarir ac y disodlir
y risg o Gofrestr Risgiau'r Heddlu.
Os oes risgiau agored pan gaeir y prosiect, yna
cyfeirir y risgiau at yr UDRh perthnasol
ar gyfer penderfyniadau ar reoli'r
risg(iau) hwnnw/hynny yn y dyfodol.
Ni ail-agorir risgiau sydd wedi cau. Os yw risg
yn dod yn weithredol eto, rhaid ei
gofnodi fel risg newydd.
Arweinydd Risg
Pharhad Busnes

Mae'r Arweinydd Risg a Pharhad Busnes wedi
adolygu'r cofnod hwn a'n proses
bresennol o Gau Risg a bydd yn sicrhau

CANLYNIAD
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CYFARFOD COFNOD
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DIWEDDARIAD
bod gan risgiau y gofynnir amdanynt
i'w cau sail resymegol gan y
Perchennog Risg/Arweinydd sy'n
amlwg yn bodloni un neu fwy o'r
canlynol:
•
•
•
•

Derbynnir y Risg
Mae'r Risg yn cael ei thrin, h.y. Mae
rheolaethau wedi bod yn effeithiol a
chyrraedd Lefel targed Risg
Mae'r Risg yn cael ei throsglwyddo
Mae'r Risg yn cael ei diweddu

Bydd y Ddogfen Fframwaith Mapio Sicrwydd yn
cael ei diweddaru yn unol â hyn.
05.10.2020 - Ceisiwyd eglurhad gan y Cadeirydd
bod 4 o'r categorïau uchod yn cael eu
gweithredu pe caeid y gweithrediad.
Cadarnhaodd Pennaeth Cudd-wybodaeth nad
nid fel hyn y byddai hi gan eu bod i gyd wedi
integreiddio i'r Cynnydd Risg.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
103c

105b

Diweddariad Risgiau – Risg a Pharhad Ar unwaith

Arweinydd Risg
Pharhad Busnes

a 02/09/20 Diweddariad Arweinydd Risg a BC.
Mae'r diweddariad gweithredu hwn wedi'i
gynnwys yn Adroddiad Uchafbwyntiau Risg CA.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Busnes Gellid cynnwys arwain at
ddiweddaru'r
llinellau
amser
gwreiddiol a diwygiedig yn y
diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio
nesaf.
CuddBwrdd Sicrwydd - Pennaeth Cudd- Cyn gynted Pennaeth
ag
y
mae
ar
wybodaeth
Busnes
wybodaeth Busnes i rannu camau
gweithredu a log penderfyniadau'r gael
Bwrdd Sicrwydd a drafft cyntaf y

Wedi'i ddarparu ar wahân. Cyfarfod diwethaf y
Bwrdd Sicrwydd oedd cyfarfod mis Gorffennaf
2020, gan fod cyfarfod mis Awst 2020 wedi'i
ganslo oherwydd diffyg mynychwyr. Mae'r
camau gweithredu a phenderfyniadau, a'r cylch
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107a

108a

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

gorchwyl wedi'u darparu. Y cyfarfod nesaf yw
09/09/20 lle bydd y cylch gorchwyl diwygiedig a
ddarperir hefyd yn cael ei gyflwyno.
04.09.2020 – Cylch Gorchwyl a Log
Penderfyniadau wedi'i rannu gydag aelodau.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Bwrdd Sicrwydd - Pennaeth Cudd- Cyfarfod mis Pennaeth
Cudd- Ar yr agenda. Awgrymu cau'r gweithrediad.
wybodaeth Busnes i ddod â phapur Hydref
wybodaeth Busnes
diweddaru i gyfarfod mis Hydref o'r
Cydbwyllgor Archwilio.
Prif
Gwnstabl Mae Heddlu Gogledd Cymru yn benodol yn
Cynllun adfer Covid-19 - PGC/DD i roi Ar unwaith
Cynorthwyol Dros Dro hytrach na'r Fforwm Cydnerth Lleol ehangach yn
eglurhad ar sut mae Heddlu Gogledd
parhau i fod â strwythur gorchymyn
Cymru yn paratoi ar gyfer ail don y
strategol/Tactegol/Gweithredol wedi'i nodi
pandemig.
ynghylch ymateb COVID. Y prif risg i HGC yw
capasiti os bydd cyfraddau absenoldebau yn
dechrau codi. Fel y cyfryw, rydym yn ceisio
ymdrin ag absenoldebau drwy wneud ein
hadeiladau'n ddiogel, gan wneud y mwyaf o
ymbellhau cymdeithasol, pentyrru PPE, rhaglen
frechu yn erbyn y FFLIW. Mae gennym dros 800
o'n staff o hyd sy'n gallu ac yn gweithio o gartref
yn bennaf. Mae gennym gynlluniau ar draws
swyddogaethau hanfodol megis Yr Ystafell Reoli,
y Gwasanaeth Plismona Lleol a Drylliau Tanio
sy'n caniatáu tynnu gwasanaeth yn ôl a hefyd
defnyddio cymorth trawsweithredol. Gallwn
barhau i recriwtio drwy ddysgu ar-lein sydd
wedi'i ddatblygu. Mae gennym ddata rheoli
manwl a oedd yn rhoi cipolwg ar unrhyw dynnu
dŵr.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Ar
unwaith
Datganiad Cyfrifon - Cyfarwyddwr
Cyfarwyddwr Cyllid 17/09/20 – Cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng
Cyllid ac Adnoddau/Prif Swyddog
ac Adnoddau / Prif CCA, HoF a PSC i ddatblygu dull gweithredu o
Cyllid/Pennaeth Cyllid i gyfarfod i
Swyddog Cyllid / amgylch Cyflwyniad, Adroddiad Naratif ac AGS i
ddatblygu amserlenni ar gyfer cyhoeddi set
sicrhau bod holl sylwadau aelodau'r
Pennaeth Cyllid
ddrafft diwygiedig o gyfrifon. Cynyddodd amlder

Cylch Gorchwyl a adolygwyd gydag
aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio.

105c
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Cydbwyllgor Archwilio yn cael eu
hystyried ar gyfer gweithredu ac
adrodd yn ôl i gyd-aelodau'r Pwyllgor
Archwilio eu trafod.

108b

108c

108d

108e

Datganiad Cyfrifon - Cyfarwyddwr
Cyllid ac Adnoddau/Pennaeth Cyllid i
gymryd sylwadau ymaith i geisio'u
cynnwys yn y papur.
Datganiad Cyfrifon - Cyfarwyddwr
Cyllid ac Adnoddau/Pennaeth Cyllid i
ymchwilio i weld a yw'r terfynau a
bennwyd ar bryd y mae angen
benthyca tymor byr ac adrodd yn ôl
i'r Cyd-bwyllgor Archwilio.
Datganiad Cyfrifon - Pawb i sicrhau
bod papurau'n cael eu dosbarthu i
gyd-aelodau'r Pwyllgor Archwilio
wythnos cyn y cyfarfod. Eglurodd y
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod
cais
y
Swyddfa
Archwilio
Genedlaethol yn cynnwys 100 a mwy
o gwestiynau a oedd wedi'u trafod yn
systematig. Nid oedd pob un ohonynt
yn uniongyrchol berthnasol i Heddlu
Gogledd Cymru ond roedd y themâu
yn yr ymholiadau yn berthnasol ac yn
rhoi rheswm dros oedi i feddwl mewn
rhai ardaloedd.
Datganiad Cyfrifon - Cynorthwyydd
Personol
i
roi'r
wybodaeth

ANGEN
ERBYN
(DYDDIAD)

Ar unwaith

Ar unwaith

SAWL SY'N GYFRIFOL
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y diweddariadau i arweinydd Cyllid cynyddodd a
diweddarwyd y dull a adroddwyd i’ Bwrdd Cydlywodraethu ar 07/09/20, cyfrifon drafft a
ddosbarthwyd ar 10/09/20 ac a adolygwyd
wedyn ar 15/09/20 gyda chadeirydd Cyllid a'r
CA. Adborth pellach ar y 15fed i'w adlewyrchu
yn y Datganiad o Gyfrifon a ddosbarthwyd i CA
mis Hydref.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Cyfarwyddwr Cyllid 17/09/20 Cyfrifydd rheolaeth ariannol yn
ac Adnoddau / cynyddu'r ymateb gyda'r bwriad o gylchredeg
cyn CA Mis Hydref.
Pennaeth Cyllid
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cyfarwyddwr Cyllid 17/09/20 Cyfrifydd rheolaeth ariannol yn
ac Adnoddau / cynyddu'r ymateb gyda'r bwriad o gylchredeg
cyn CA Mis Hydref.
Pennaeth Cyllid
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cyfarfod mis Pawb
Hydref

17/09/20 Diweddariad CCA: Mae newidiadau
wedi parhau i ymddangos yn hwyr yn y broses
ond mae'r tîm Cyllid yn ceisio sicrhau'r ffenestr
fwyaf posibl sydd gan aelodau CA i adolygu'r
wybodaeth berthnasol.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cyfarfod mis Cynorthwyydd
Hydref
Personol

Ymateb y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar
agenda cyfarfod mis Hydref CA. Awgrymu cau'r
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110

111

115
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ddiweddaraf am Ymateb y Swyddfa
Archwilio Genedlaethol ar yr agenda
ar gyfer cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor
Archwilio ym mis Hydref.
Adolygiad Llywodraethu - Prif Cyfarfod mis
Uwcharolygydd
Dros
Dro Hydref
Gwasanaethau Corfforaethol i roi'r
wybodaeth ddiweddaraf i aelodau'r
Cydbwyllgor Archwilio ar yr Atodiad a
phrosiectau/targedau yn y cyfarfod
nesaf.
Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Ar unwaith
Archwilio - Gofynnodd y Prif
Swyddog Cyllid am adlewyrchu
meysydd y mae angen mwy o
sicrwydd arnynt o fewn y Rhaglen
Waith Flynyddol.
Rhaglen Waith ar gyfer 2020/21 - Prif
Swyddog Cyllid i ddiweddaru'r
Rhaglen
Waith
gyda
diwygiadau/ychwanegiadau wedi'u
hawgrymu - Gwerthusiad y CA ac
Adroddiad Blynyddol y CA yng
nghyfarfod mis Mawrth 2021 a
Datganiad Rheoli'r Heddlu i'w symud
o fis Rhagfyr 2020 tan fis Mawrth
2021.
Diweddariad Sefydliad - SCHTh - Y
Prif Swyddog Cyllid i gynnig y cyllid
ychwanegol a dderbyniwyd gan
Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a
Throsedd fel eitem agenda At Wraidd

SAWL SY'N GYFRIFOL
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gweithrediad.

Prif Uwcharolygydd Ar yr agenda. Awgrymu cau'r gweithrediad.
Dros
Dro
Gwasanaethau
Corfforaethol

Prif Swyddog Cyllid

Erbyn
Prif Swyddog Cyllid
cyfarfod mis
Rhagfyr

Erbyn
Prif Swyddog Cyllid
cyfarfod mis
Rhagfyr

Nodwyd Gwerth am Arian fel maes allweddol lle
mae angen mwy o sicrwydd ar y CA ac mae hyn
ar y Rhaglen Waith.
Mae'r Rhaglen Waith bellach yn cael ei
chyflwyno ar sail dreigl ym mhob cyfarfod CA,
sy'n ei gwneud yn bosibl ychwanegu mewn
meysydd wrth iddynt gael eu nodi.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Diweddarwyd y rhaglen waith hon fel y
cytunwyd.
Mae'r rhaglen waith bellach yn eitem reolaidd ar
agenda'r CA, gan roi cyfle i aelodau a staff y CA
gytuno ar ddiwygiadau ac ychwanegiadau yn ôl
yr angen.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Edrychir ar yr eitem hon yn y cyfarfod i'w gynnal
ar 30 Mawrth 2021.
10/12/2020 Symudodd swyddogion yr
ymarferiad At Wraidd y Mater i gyfarfod CA mis
Mawrth.
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y Mater ym mis Rhagfyr.
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118a

Archwilio Mewnol - Swyddog Cyllid a Ar unwaith

118b

Archwilio Mewnol - Swyddog Cyllid a
Chyllidebau i rannu CBN Canllawiau
Chwythu Chwiban NIAO gyda
Chadeirydd newydd y Pwyllgor
Moeseg.

Pan
mae
Cadeirydd y
Pwyllgor
Moeseg yn
ei swydd

118c

Archwilio Mewnol - Cyfarwyddwr
Cyllid ac Adnoddau i ddiweddaru'r
tabl o dan Atodiad 1 gyda Dyddiadau
Dychwelyd Diwygiedig ar gyfer
argymhellion archwiliad mewnol
neilltuol.
Archwilio Mewnol - Prif Swyddog
Cyllid/Cyfarwyddwr Cyllid i gyflwyno
Adroddiadau at Wraidd y Mater
amlwg i'r Cydbwyllgor Archwilio fel y
mae'n briodol - diweddaru'r Rhaglen
Waith i adlewyrchu.
Diweddariad Risgiau - Swyddog Risg
a Pharhad Busnes i roi'r copi
diweddaraf o'r Gofrestr Risg lawn i'r
Cydbwyllgor Archwilio cyn bob
cyfarfod o'r Cydbwyllgor Archwilio.
Diweddariad Risg - Arweinydd Risg y

Erbyn
cyfarfod mis
Rhagfyr

118e

119a

119b

Chyllidebau i rannu canlyniadau'r
asesiad ICO ar-lein gydag aelod o'r
Cydbwyllgor Archwilio (John Cunliffe).

SAWL SY'N GYFRIFOL
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Gweithrediad wedi cau.
Swyddog Cyllid a Derbyniwyd asesiad a bydd yn cael ei rannu
gydag aelodau o'r CA.
Chyllidebau
10/11/2020 - Crëwyd adroddiadau yn dilyn
cwblhau'r pecyn cymorth ICO a dderbyniwyd
gan Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth.
Rhannwyd gydag aelodau o'r CA 10/11/2020.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Swyddog Cyllid a Gwnaiff y Swyddog Cyllid a Chyllidebau rannu
CBN y Canllawiau Chwythu Chwiban pan mae'r
Chyllidebau
Cadeirydd yn ei swydd. Ar 04/11/2020 nid oes
neb yn y swydd.
10/11/2020 - Trosglwyddwyd y CBN a chopi o'r
rhestr wirio wedi'i chwblhau at Gadeirydd dros
dro y Pwyllgor Moeseg a'r CP.
Awgrymu cau'r gweithrediad.
Cyfarwyddwr Cyllid Sicrhau ei fod wedi'i ddiweddaru cyn y cyfarfod
nesaf.
ac Adnoddau
13/11/20 - Diweddarwyd dyddiadau hwyr ar
13/11/20 ac fe'u hadlewyrchir yn adroddiad yr
IA.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Erbyn
Prif
Swyddog Rhaglen Waith wedi'i diweddaru bellach i
cyfarfod mis Cyllid/Cyfarwyddwr adlewyrchu materion At Wraidd y Mater yn y
Rhagfyr
Cyllid ac Adnoddau dyfodol.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cyn cyfarfod Swyddog Risg
mis Rhagfyr
Pharhad Busnes

Cyn cyfarfod Arweinydd

a 12/11/20 Mae'r Risg yn manylu dogfennau ar

gyfer bob risg ac mae'r gofrestr risgiau wedi'i
diweddaru ar y gyriant a rennir a bydd yn cael ei
ddiweddaru'n fisol o hyn ymlaen.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Risg y Trefnu cyfarfod cyn bob Cydbwyllgor Archwilio
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Cudd-wybodaeth mis Rhagfyr

119c

120

123a

123b

SAWL SY'N GYFRIFOL

DIWEDDARIAD

CA,
Pennaeth
Busnes a Swyddog Risg a Pharhad
Busnes i gysylltu er mwyn sicrhau y
derbynnir mwy o sicrwydd gan y
ddogfen yn y dyfodol.

CA, Pennaeth Cudd- er mwyn sicrhau y derbynnir sicrwydd pellach.
wybodaeth Busnes
a Swyddog Risg a 10/12/2020 - Trefnu cyfarfodydd a pharhaus i
wella adroddiadau.
Pharhad Busnes

Diweddariad Risg - Swyddog Parhad Cyfarfod mis
Risg a Busnes i ddiweddaru tablau 1 a Rhagfyr
2 a rhoi eglurhad pellach o ran Tabl 3
erbyn y cyfarfod nesaf.
Diweddariad Gwerth am Arian - Ar unwaith
Pennaeth Cyllid ac Adnoddau i
ymchwilio sut y gellid adlewyrchu
gwerth am arian yn well mewn
papurau i'r Cydbwyllgor Archwilio yn
y dyfodol ac ystyried ei ymgorffori i
raglen waith Archwilio Mewnol 202122.

Swyddog Risg
Pharhad Busnes

Bwrdd Llywodraethu - Prif Swyddog
Cyllid i osod eitem ar agenda'r Bwrdd
Llywodraethu nesaf yn adlewyrchu pa
Strwythurau Llywodraethu sydd
eisoes mewn lle o fewn yr Heddlu.
Bwrdd Llywodraethu - Prif Swyddog
Cyllid a Chyfarwyddwr Cyllid ac
Adnoddau i sicrhau fod cofnodion y
Bwrdd
Cyd
Lywodraethu
yn
adlewyrchu geiriad priodol o ran y
CBNs a gyflwynwyd i'r Bwrdd Cyd
Lywodraethu a gynhaliwyd fwyaf
diweddar.

Gweithrediad wedi cau.
a 12/11/20 Ceir mwy o eglurhad yn yr adroddiad
risgiau ar gyfer CA 10/12/20
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cyfarwyddwr Cyllid Diweddaru'r Rhaglen Waith i roi sicrwydd yr
ystyrir Gwerth am Arian ac eitemau penodol
ac Adnoddau

Cyfarfod
Prif Swyddog Cyllid
Nesaf
y
Bwrdd Cyd
Lywodraethu
Wedi
Prif Bennaeth Cyllid
cyfarfod
a
Chyfarwyddwr
nesaf
y Cyllid ac Adnoddau
Bwrdd Cyd
Lywodraethu

pellach ar yr agenda yn y dyfodol.

10/12/2020 - wedi'i gynnwys bellach yn y
rhaglen waith. Adroddiad Archwilio Cymru ar yr
agenda a hefyd Adroddiad Gwerth am Arian
wedi'i gynnwys yn yr adroddiad At Wraidd y
Mater. Mae hyn yn dangos bod Gwerth am
Arian ym meddyliau'r swyddogion.
Gweithrediad wedi cau.
Mae eitem agenda wedi'i rhoi ar agenda'r Bwrdd
Llywodraethu.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

20/11/20
Cofnodion a adolygwyd gan DFR a'u geiriad
wedi'u diwygio a'u cytuno gyda CFO.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

CANLYNIAD

DYDDIAD RHIF
DISGRIFIAD GWEITHREDIAD
CYFARFOD COFNOD

123c

124

125a
125b

ANGEN
SAWL SY'N GYFRIFOL
ERBYN
(DYDDIAD)
Llywodraethu
Prif Cyn cyfarfod Prif Swyddog Cyllid
Cyllid
i
ymgorffori mis Rhagfyr

Adolygiad
Swyddog
Adroddiad
Cynnydd
Adolygiad
Llywodraethu i raglen waith y
Cydbwyllgor Archwilio.
Rhaglen Waith - Y Prif Swyddog Cyllid
i ddiweddaru'r Rhaglen Waith i
adlewyrchu newidiadau o'r ddau
gyfarfod diwethaf a chreu rhaglen
waith ar gyfer Sesiwn Gaeedig y
Cydbwyllgor Archwilio.
Unrhyw Fater Arall - Gwaith TGCh Prif Swyddog Cyllid i gynnwys eitem
Cyrchu TGCh o fewn y rhaglen waith.
Unrhyw Fater Arall - Gwaith TGCh Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i
ymgynnull cyfarfod gydag aelodau o'r
Cydbwyllgor Archwilio i drafod y
cytundeb Cyrchu TGCh.

DIWEDDARIAD
Ar yr agenda.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cyn cyfarfod Prif Swyddog Cyllid
mis Rhagfyr

Prif Swyddog Cyllid i ddatblygu rhaglen waith ar
gyfer sesiwn Gaeedig. Closed session.

Cyn cyfarfod Prif Swyddog Cyllid
mis Rhagfyr

20/11/20 - Ar yr agenda at Wraidd y Mater ac
ystyriaethau yn y rhaglen waith.
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Cyn gynted â Cyfarwyddwr Cyllid 20/11/20 - Cyfarfod wedi'i drefnu ar gyfer
phosibl
26/11/20.
ac Adnoddau
Awgrymu cau'r gweithrediad.

Allwedd Talfyridau
PG
PSG
PSC
CCA
Pennaeth Cyllid
Pennaeth Caffael
HMICFRS
CA
HGC
SCHTH
CP

Prif Gwnstabl
Prif Swyddog Gweithredol (SCHTh)
Prif Swyddog Cyllid (SCHTh)
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau (HGC)
Guto Edwards
Patricia Strong
Gwnaeth Arolygaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS) Ei
Mawrhydi
Cydbwyllgor Archwilio
Uned Fetio Heddlu Gogledd Cymru
Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Cynorthwyydd Personol i'r PSG a'r PSC

CANLYNIAD

CHTh
ASP
TIAA
SAC

Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Adran Safonau Proffesiynol (HGC)
Archwilio Mewnol
Swyddfa Archwilio Cymru

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
Teitl:

Gweithred 105a diweddariad i amserlen arbrofol Parhad Busnes

Awdur:

James Sutton, Pennaeth Cudd-wybodaeth/Cynllunio Strategol/Sicrwydd

Diben yr adroddiad:

Rhoi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar amserlen arbrofol Parhad Busnes.

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

Penderfyniad
Trafodaeth
Sicrwydd
X Gwybodaeth
Pwyntiau Mae'r canlynol yn rhan o Ddrafft Fframwaith Parhad Busnes. Mae hyn yn parhau fel
drafft ac mae'n amodol ar ymgynghoriad pellach. Bydd y Fframwaith Parhad Busnes yn
cynnwys holl weithdrefnau parhad busnes a thempledi perthnasol. Mae arweinydd risg y
Cydbwyllgor Archwilio wedi'i ymgynghori ac wedi rhoi adborth.
Cynllunio Amserlen Cynnal ac Adolygu
Cynhelir Adolygiad o'r Cynllun ar ddwy lefel:
•
•

Adolygiad a sicrwydd ansawdd adrannol
Archwilio mewnol yr Heddlu

Adolygiad Adrannol
Mae Arweinwyr Gwasanaeth a Phenaethiaid Adrannau yn gyfrifol am gynnal eu Cynllun
Parhad Busnes a dylent sicrhau:
•
•
•
•
•
•

Bod Rheoli Parhad Busnes yn eitem sefydlog ar yr agenda ar gyfer Cyfarfodydd
Tîm Uwch Reoli.
Cynhwysir Rheoli Parhad busnes ym mhroses cynefino ffurfiol yr Uned Parhad
Busnes neu'r Adran.
Dylai Rheoli Parhad Busnes gael ei unioni â'r trefniadau Rheoli Risg.
Yr enwebir Pwynt Cyswllt Parhad Busnes Adrannol.
Bod Pwynt Cyswllt Parhad Busnes yn adolygu cylchrediad y Cynllun Parhad
Busnes yn rheolaidd yn ôl yr angen. Dylid cael ei adolygu'n aml fel y cyfarwyddir
gan y Bwrdd Sicrwydd ar sail ar gyfradd risg y Cynllun Parhad Busnes.
Anfonir Cynlluniau Parhad Busnes ac adroddiadau Ymarfer eu hanfon ymlaen at
Gydlynydd Parhad Busnes yr Heddlu.

Amserlen Adolygu
Cynhelir adolygiadau Cynllun Busnes Parhad ffurfiol adrannol ar amlder ar sail risg
(aseswyd gan eu sgorau Dadansoddiad Effaith Busnes), e.e. Difrifol, Uchel, Canolog ac
Isel; gyda hyd dilysrwydd ar sail hyd cynyddol cyfatebol.
Gradd Risg y Cynllun
Difrifol
Uchel

Amlder Adolygiad Cynllun
12 mis nesaf
18 mis

Canolig
Isel

2 flynedd
2 flynedd

Bydd Cadarnhad o Adolygiad sydd wedi digwydd yn derbyn y cynllun diweddaraf gan y
Cydlynydd Parhad Busnes i'w gynnwys yng nghronfa Cynllun Parhad Busnes yr heddlu ar
SharePoint.
Archwilio Mewnol
Bydd archwilio mewnol yn digwydd ar sail unswydd gan TIAA, gan gwmni allanol.
Byddant yn craffu ac yn adrodd ar Gynlluniau Parhad Busnes adrannol unigol dethol.
Dilysu a Phrofi
Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd profi ac ymarfer ein cynlluniau. Mae cynllunio a
chofnodion ysgrifenedig ein cynlluniau o werth cyfyngedig heb eu dilysu drwy arbrofi a
phrofi straen. Waeth pa mor dda mae Cynllun Parhad Busnes wedi'i lunio a'i feddwl,
rhaid ei roi ar waith er mwyn sicrhau ei effeithiolrwydd. Mae ymarfer yn caniatáu
gwerthuso'r cynllun, nodi unrhyw fylchau neu wendidau. Mae'n rhoi cyfle i bersonél
allweddol ymarfer ac ymgyfarwyddo gyda'r prosesau Parhad Busnes.
Mae'r Heddlu, drwy'r Bwrdd Sicrwydd, wedi cyfarwyddo i Amserlen Brofi gael ei rhoi
mewn lle. Bydd amlder profi Cynlluniau Busnes Parhad ar sail eu gradd risg (asesir gan eu
sgorau Dadansoddiad Effaith Busnes).
Cynhelir Profion wedi'u Blaengynllunio ar ddwy lefel:
•
•

Prawf Byr Adrannol (Gwiriad sydyn)
Prawf Ymarfer a Chraffu Llawn

Prawf Byr Adrannol (Gwiriad sydyn)
Mae hwn yn fath o brawf y bydd y mwyafrif o adrannau yn gyfarwydd â nhw. Mae gofyn i
adrannau unigol gynnal 'taith dywys' bwrdd gwaith gyda nifer o'u staff, cymaint ag sy'n
ymarferol yn ddelfrydol. Mae angen cynnal y math hwn o brawf o leiaf unwaith bob
blwyddyn.
Mae'r ymarfer gwiriad sydyn adrannol o'r Cynllun Parhad Busnes o fudd i ddod â'r
Cynllun Parhad Busnes at sylw staff. Bydd yn eu hatgoffa ei fod yn bodoli, lle caiff ei
gadw, lle cedwir copïau caled, a pha gamau sy'n angenrheidiol pan weithredir. Mae hefyd
yn gyfle i nodi unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau angenrheidiol yn y Cynllun
Parhad Busnes.
Dylai rheolwyr adran neu Bwyntiau Cyswllt Unigol Parhad Busnes ystyried y staff unigol
sy'n cymryd rhan, gan sicrhau nad yw adrannau mwy yn benodol yn defnyddio'r 'un
wynebau'. Dylent dargedu'r bobl hynny sydd â chyfrifoldebau allweddol, e.e.
goruchwylwyr ac arweinwyr tîm. Ni ddylai gymryd dim mwy nag awr, ond gall fod yn llai.
Cadarnheir fod y Prawf Byr wedi digwydd drwy gwblhau'r ffurflen Gwiriad Sydyn a'i
chyflwyno i'r Cydlynydd Parhad Busnes.

Prawf Ymarfer a Chraffu Llawn
Mae'r Prawf Ymarfer a Chraffu Llawn yn un a oruchwylir gan y Cydlynydd Parhad Busnes
sy'n cynnwys ymarfer manylach ac ymwthiol o'r cynllun adrannol. Bydd yn ceisio craffu'r
cynllun, yn cwestiynu'r bobl hynny fyddai'n rhan o'i weithrediad, yn herio tybiaethau ac
yn nodi bylchau.
Mae canlyniadau'r Prawf Llawn wrth gwblhau adroddiad manylach gyda Gweithrediadau
i'w dilyn. Mae hyn yn caniatáu craffu allanol y Cynllun Parhad Busnes a'r cyfle am gynnal
trywydd archwilio'r Gweithrediadau.
Bydd gofyn cael Prawf Llawn ar amlder ar sail risg (aseswyd gan eu sgorau Dadansoddiad
Effaith Busnes), h.y. Difrifol, Uchel, Canolog ac Isel.
Gall prawf llawn ddigwydd fel hyn:
•

Senario ymarfer ffurfiol gyda llinell amser a chyfraniadau.
Gall hon fod yn adran unigol neu'n gyfuniad o adran(nau) arall/eraill sydd â
pherthnasedd i'r llall/lleill, yn enwedig os oes cyd-ddibyniaeth.

•

Taith dywys craffu gan y Cydlynydd Parhad Busnes gyda'r Pennaeth Busnes neu'
Pwynt Cyswllt Unigol Parhad Busnes. Neu adolygiad cymheiriaid gan reolwr
adran amherthnasol arall o bosib, a oruchwylir gan y Cydlynydd Parhad Busnes.

•

Ymarfer ffurfiol ar lefel yr Heddlu – adrannau lluosog.
Gellir targedu grŵp o weithgareddau neu adrannau cyd-ddibynnol, neu gall fod
yn thematig o ran y bygythiad, e.e. ymosodiad TG, pandemig, tân, ayyb.

Dilysu Digwyddiad Byw
Mae digwyddiadau byw hefyd yn fath arall o ddilysu Cynlluniau Parhad Busnes, yn rhai
hynny sy'n ddigwyddiadau neu'n ymyriadau bywyd go iawn, lle gweithredir y cynllun.
Bydd gweithredu'r Cynllun Parhad Busnes yn cyfrannu at brawf llawn, ar yr amod yn eu
bod yn mynd drwy ôl-drafodaeth strwythuredig gydag unrhyw wersi a ddysgwyd yn cael
eu dal a'u hadrodd yn ffurfiol er budd adolygiad cynllun.

Gradd Risg y Cynllun
Difrifol
Uchel
Canolig
Isel

Gwiriad sydyn
Blynyddol
Blynyddol
Blynyddol
Blynyddol

Amlder Ymarfer
Prawf Ymarfer a Chraffu Llawn
Bob 2 flynedd
Bob 3 blynedd
Bob 4 blynedd
Bob 4 blynedd

Rheolir yr Amserlen Brofi ar y cyfan gan y Bwrdd Sicrwydd, gyda Chydlynydd y Parhad
Busnes, gan weithio gyda Phwyntiau Cyswllt Unigol Parhad Busnes.
Dylai bod rhyw fath o arsylwad gwrthrychol bob amser i unrhyw brawf ynghyd â sesiwn
ôl-drafod ffurfiol. Dylai staff sy'n cymryd rhan fod yn ymwybodol ei fod yn brawf ar y
troeon cyntaf y cânt eu cynnal. Ond efallai y bydd profion dirybudd yn cael eu cynnal
unwaith y bydd rhywfaint o ymgyfarwyddo.

Nid yw'n angenrheidiol profi cynllun cyfan. Weithiau gellir a dylid profi rhannau o gynllun.
Gallai ymarfer gynnwys cau systemau neu gau adeiladau. Os gwneir hyn, yna dylai
cyfleusterau a swyddogaeth gael eu rhoi ar waith, er mwyn sicrhau nad yw gweithdrefn
brofi yn dod yn argyfwng ei hun neu'n diffygio ar ddarparu gwasanaeth.
Cyhoeddir adroddiadau Digwyddiadau a Phrofion ar SharePoint gyda mynediad
cyffredinol oni bai y gofynnir am gyfyngiadau.
Egwyddorion Sylfaenol cynlluniau profi
Mae nifer o egwyddorion sylfaenol y glynir atynt wrth greu a gweithredu amserlen profi
cynlluniau parhad busnes. Gwneir hyn yn unol â Safon Parhad Busnes ISO22301. Y rhain
yw:
• Rhaid i'r profion fod ar sail senarios priodol sydd wedi'u cynllunio'n iawn gyda
nod ac amcanion wedi'u diffinio'n glir.
• Wedi'u cymryd dros amser, rhaid iddynt ddilysu holl drefniadau parhad busnes y
sefydliad.
• Dylai'r rhaglen ymarfer fod yn ddatblygiad o fathau o ymarfer, gyda phob un yn
adeiladu ar wersi'r ymarfer blaenorol, gan ddod i benllanw gyda phrawf llawn o'r
Cynllun Parhad Busnes.
• Dylid lleihau ar yr aflonyddwch i weithrediadau busnes.
• Dylid creu adroddiadau ar ôl ymarferiadau.
• Dylent gael eu hadolygu a dylid nodi gwelliannau.
• Dylent gael eu cynnal mewn egwylion wedi'u cynllunio ac wedi newid sylweddol
o fewn y sefydliad neu ei amgylchfyd gweithredol.
Argymhellion:

Aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio i nodi'r adroddiad

Effaith Cofrestr Risgiau:

Mae'n cyfrannu at nifer o risgiau gan gynnwys risg y Pandemig.

Goblygiadau Sicrwydd:

Bydd gwelliannau i amserlen brofi'r Heddlu ar gyfer cynlluniau parhad busnes yn rhoi
sicrwydd ychwanegol.
Dim

Effaith Cydraddoldeb:

Gwybodaeth
wedi'i Nag oes
Heithrio o Ddadleniad:

SWYDDOGOL

Cydbwyllgor Archwilio 30.03.21

Diweddariad Sefydliadol y SCHTh
1.

Diweddariadau
Cynhaliwyd cyfarfod blaenorol y Cydbwyllgor Archwilio (CA) ar 10 Rhagfyr 2020.
Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i'r CA ar faterion SCHTh o bwys ers
hynny.

2.

Mater o ddadlennu gwybodaeth
Toc cyn cyfarfod mis Rhagfyr 2020 o'r Panel Heddlu a Throsedd, daeth mater
difrifol o ddadlennu gwybodaeth i'r amlwg o ran adroddiad y CHTh i'r panel.
Mae'r materion hyn wedi'u rheoli a'u hymdrin gyda phwyntiau dysgu priodol yn
cael eu hadlewyrchu arnynt. Roeddwn yn teimlo ei bod yn bwysig diweddaru'r
CA ar y mater hwn. Ychwanegir atodiad at yr adroddiad hwn yn amlinellu pam y
digwyddodd a pha gamau sydd wedi'u cymryd er mwyn sicrhau nad yw'n
digwydd eto.

3.

Triniaeth â Chymorth Heroin
Bydd y CA yn cofio o ddiweddariadau blaenorol bod y CHTh wedi cynnal
cynhadledd ar 2 Tachwedd a gododd ymwybyddiaeth am Driniaeth â Chymorth
Heroin a chefnogaeth am gynllun peilot yng Ngogledd Cymru. Trafododd Bwrdd
Cynllunio Ardal Gogledd Cymru'r mater hwn yn eu cyfarfod Bwrdd diweddaraf.
Cytunodd i gomisiynu astudiaeth dichonolrwydd annibynnol y mae SCHTh yn
fodlon i'w gefnogi.

4.

Eich Cymuned, Eich Dewis
Caeodd y bleidlais gyhoeddus ar gyfer cynllun 'Eich Cymuned, Eich Dewis' yn
ddiweddar. Bydd aelodau o'r CA yn cofio bod y CHTh yn cyfrannu £30,000 o
gyllid ac mae Heddlu Gogledd Cymru yn cyfrannu £30,000 o gyllid sydd wedi'u
hatafaelu gan droseddwyr drwy'r Ddeddf Enillion Trosedd. Mae grwpiau
cymunedol ledled Gogledd Cymru yn ymgeisio am y cyllid.
Hon yw wythfed flwyddyn y cynllun sy'n cael ei drefnu gan y Comisiynydd Heddlu
a Throsedd ar y cyd â Heddlu Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Heddlu
Gogledd Cymru a'r Gymuned (PACT). Roedd ymateb gwych i'r cyfnod o
bleidleisio cyhoeddus gyda thros 32,000 o bleidleisiau'n cael eu derbyn. Mae'r
grwpiau llwyddiannus wedi cael eu hysbysu ac maent wedi cael eu gwahodd i
ddigwyddiad cyflwyno rhithiol sydd i'w gynnal yn ystod y prynhawn ar 25
Chwefror
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5.

Naloxone
Ar ddechrau 2020, cafodd deuddeg o swyddogion HGC a'r CHTh Arfon Jones eu
hyfforddi gan Uwch Nyrs o Uned Camddefnyddio Sylweddau a Lleihau Niwed
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o ran defnyddio Naloxone Trwynol yn
ddiogel. Rhannwyd darpariaeth o Naloxone Trwynol i'w defnyddio mewn cynllun
peilot yn Sir y Fflint.
Mae'r cynllun peilot yn parhau o hyd a bydd yn cael ei werthuso faes o law. Fodd
bynnag rwyf yn falch o allu diweddaru'r CA bod y chwistrell drwynol wedi achub
bywydau dau o ddioddefwyr gorddos cyffuriau yn Sir y Fflint yn ddiweddar.
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Atodiad 1 – Mater o Ddadlennu Gwybodaeth
Cefndir a Chyd-destun
Mae rhaid i'r Prif Gwnstabl roi gwybodaeth i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) am
ymchwiliadau i drosedd difrifol. Mae hyn er mwyn ei gynorthwyo i ddwyn y Prif Gwnstabl
yn atebol yn unol ag adrannau 2(5) ac 11 (5) Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb
Cymdeithasol 2011. Mae'r Bwrdd Gweithredol Strategol yn cyfarfod bob chwarter. Caiff ei
gadeirio gan y CHTh a hwn yw'r fforwm a ddefnyddir i ddwyn y Prif Gwnstabl yn atebol.
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn paratoi dogfen cyflawniad yn erbyn meysydd
blaenoriaeth y CHTh ar gyfer y cyfarfodydd hyn. Fel arfer, bydd y ddogfen hon yn cynnwys
manylion ymgyrchoedd penodol, gan gynnwys manylion troseddwyr a dioddefwyr.
Ar sail y wybodaeth a geir o fewn y ddogfen cyflawniad hon, mae'r SCHTh yna'n
paratoi adroddiad ar ran y CHTh i hysbysu'r Panel Heddlu a Throsedd am waith y
CHTh a SCHTh. Cyhoeddir yr adroddiad hwn (ar wefan SCHTh a gwefannau'r
chwe Awdurdod Lleol) saith diwrnod cyn y cyfarfod.
Wrth baratoi'r adroddiad ar gyfer cyfarfod Panel mis Rhagfyr, tynnodd SCHTh
enw troseddwr euog ond gwnaeth gynnwys manylion faint o droseddau roedd
wedi pledio'n euog iddynt a'r Llys lle cafodd ei ddedfrydu. Roedd y rhain i gyd yn
gyhoeddus eisoes. Oherwydd gwall / diofalwch dynol, roedd cyswllt teuluol
rhwng y troseddwr a'r dioddefwr hefyd yn parhau o fewn yr adroddiad. I fod yn
glir, ni enwyd y dioddefwyr yn yr adroddiad (nid yw'r manylion hyn erioed wedi'u
rhannu gyda'r CHTh).
Toc cyn cyfarfod mis Rhagfyr o'r Panel cysylltodd newyddiadurwr lleol â ni. Ar
sail y wybodaeth a roddwyd yn adroddiad y CHTh, roeddent yn gallu adnabod y
troseddwr ac felly'n gallu gwneud y cyswllt teuluol gyda'r dioddefwyr. Nid oes
tystiolaeth i awgrymu bod rhywun arall wedi gallu gwneud y cyswllt hwn cyn y
tynnwyd y ddogfen.
Gweithred
•
•

•

Tynnwyd yr adroddwyd hwn ar unwaith o wefannau SCHTh a Chyngor Conwy (yr
Awdurdod sy'n cynnal y Panel). Tynnwyd yr adroddiad o wefannau'r awdurdodau lleol
eraill hefyd erbyn y bore canlynol.
Cyfeiriwyd y mater at Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (SAYH). Ar 5
Chwefror cadarnhaodd SAYH na fyddent yn gweithredu ymhellach ac fe wnaethant
gyfeirio'r mater yn ôl at y Panel. Rwyf i fod i gyfarfod gydag aelodau o Is-bwyllgor
Cwynion y Panel ym mis Mawrth (dyddiad i'w gadarnhau).
Gwnaeth SCHTh hunangyfeirio'r mater at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cadarnhau na fyddant yn gweithredu a'u
bod "yn deall mai digwyddiad ar ei ben ei hun oedd hwn a ellir ei briodoli i wall dynol i
raddau". Fodd bynnag, maent wedi argymell ein bod yn ymchwilio achosion y
digwyddiad hwn er mwyn sicrhau ei bod yn deall pam a sut y digwyddodd a pha
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•
•

fesurau y gallwn eu rhoi mewn lle er mwyn ei atal rhag digwydd eto. Yn benodol,
maent yn argymell:o Sicrhau bod mesurau gwirio a dilysu priodol mewn lle wrth anfon data
personol tu allan i'r sefydliad;
o Sicrhau bod staff yn ymwybodol o fesurau ataliol presennol ac y dilynir y rhain
yn rheolaidd a chyson drwy'r sefydliad drwyddo draw;
o Parhau i fonitro'r digwyddiad hwn er mwyn sicrhau ei fod yn wir yn
ddigwyddiad ar ei ben ei hun ac y gallwn weithredu ar unwaith pan
ddarganfyddwn wybodaeth bellach sy'n newid asesiad y Swyddog
Comisiynydd Gwybodaeth o'r digwyddiad;
o Cynnal ymwybyddiaeth am ddiogelu data ymysg staff drwy ddefnyddio nodion
atgoffa rheolaidd fel negeseuon e-bost/cylchlythyrau staff, cyfarfodydd tîm
mewnrwyd staff, posteri ac arbedwyr sgrin ayyb.
Gwnaeth SCHTh a HGC ysgrifennu ar wahân i'r Barnwr gan eu hysbysu am y toriad
data. Ar adeg yr ysgrifennwyd, ni dderbyniwyd ymateb.
Daeth Heddlu Gogledd Cymru i'r casgliad, ar ôl ystyried yn ofalus, ei fod er budd gorau
y dioddefwyr eu hysbysu o'r dadleniad cyn gynted ag y bo gwyliau'r Nadolig wedi
darfod a bod yr asiantaethau sy'n gallu cynnig cymorth mewn sefyllfa i wneud hynny.

Camau Nesaf
• Ymdrin â'r pedwar argymhelliad gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac adrodd
yn ôl yn unol â hynny.
• Ystyried unrhyw bwyntiau dysgu eraill tu hwnt i'r hai hynny a nodwyd gan Swyddfa'r
Comisiynydd Gwybodaeth.
• Ychwanegu cydymffurfiaeth Diogelu Data i gofrestr risg SCHTh a rhoi adroddiad i'r CA
gydag adroddiad sy'n crynhoi'r rheolaethau mewn lle er mwyn lliniaru yn erbyn y risg.

Awdur yr Adroddiad:

Stephen Hughes, Prif Weithredwr

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
30 Mawrth 2021
Diweddariad Sefydliadol
Adroddiad gan Bennaeth Cyllid ac Adnoddau, Heddlu Gogledd
Cymru
1. Cyflwyniad
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi Diweddariad Sefydliadol lefel uchel i Heddlu Gogledd Cymru. Amlygir y
prif faterion a digwyddiadau sy'n effeithio'r sefydliad am y cyfnod o 20.11.20 tan 03.03.21.
Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; Pobl, Dysgu ac Arloesedd;
Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol.
2. Cyllid
• Mae manylion sefyllfa cyllid 2021-22 wedi'i gadarnhau bellach gyda Grant Craidd Gwastad
ynghyd â £4.3m o gyllid Uplift wedi'i gadarnhau ar 17 Rhagfyr. Yn ei dro gwnaeth y Panel Heddlu
a Throsedd gadarnhau cynnydd o £14.94 yn y praesept. Mae hyn yn rhannol wedi'i anelu at
liniaru pwysau ariannol sy'n gysylltiedig gyda rhaglen Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys.
• Bydd cyflwyno'r cynlluniau ariannol – sy'n cynnwys £2.9m o arbedion effeithlonrwydd wedi'u
gwneud yn iawn gan £2.6m o dwf – i'r deiliaid cyllideb dirprwyol yn awr yn dod y ffocws cyn i'r
flwyddyn ariannol newydd ddechrau.
• Ar ben cyllid Covid-19 a gadarnhawyd yn flaenorol, cyhoeddwyd cyllid pellach gan y Comisiynydd
Heddlu a Throsedd a Llywodraeth Cymru yn y drefn honno. Bydd HGC yn derbyn £597k fel ei
ddyraniad o gronfa genedlaethol £60m. Ceir manylion ynghylch cyllid pellach yn gysylltiedig â'r
gwaith adfer disgwyliedig.
• Mae'r amcanestyniadau refeniw blwyddyn lawn diweddaraf yn parhau i adlewyrchu tanwariant
Refeniw o £1.4m. Mae amcanestyniadau cyfalaf hefyd yn dangos tanwariant sylweddol ar gyfer y
flwyddyn ariannol sy'n rhychwantu nifer o gynlluniau.
3. Pobl, Dysgu ac Arloesedd
• Derbyniwyd manylion am Gyfnod 2 Uplift fel rhan o'r setliad cyllid ysgrifenedig a dderbyniwyd ar
17.01.21. Cadarnhaodd hyn ddyraniad o 61 swyddog i HGC (gyda 3 o'r rhain yn benodol mewn
perthynas â'r Uned Trosedd Trefnedig Rhanbarthol (ROCU)). Mae dyrannu'r swyddogion hyn
wedi bod yn thema allweddol y broses gynllunio flynyddol.
• Yn dilyn hysbysu am absenoldebau o Fae Colwyn yn gysylltiedig â Covid yn CA mis Rhagfyr, mae
absenoldebau staff oherwydd Covid-19 wedi parhau i ddilyn y darlun rhanbarthol a
chenedlaethol ehangach. Mae argymhellion a dderbyniwyd gan y swyddogion amgylcheddol
wedi symud ymlaen.
• Mae opsiynau'r strategaeth Cyrchu TGCh wedi symud ymlaen drwy strwythur Llywodraethu'r
heddlu ers y CA diwethaf. Rhoddir diweddariad cryno yn y sesiwn gaeedig.
• Mae'r rhaglen Trawsnewidiad Digidol yn parhau i ddatblygu gan ennill tir ledled nifer o ffrydiau
gwaith a chan weithio'n agos gyda rhaglen hyblygrwydd yr Heddlu.
• Yn ystod mis Ionawr, cynhaliwyd diwrnod Creu Gweledigaeth Cymru Gyfan o ran cydweithredu a
oedd yn cynnwys holl brif swyddogion. Y canlyniad oedd strategaeth wedi'i diweddaru a
blaenoriaethu meysydd allweddol.
4. Gweithredol
• Aeth Cymru i rybudd lefel 4 cyn y Nadolig ac mae'n parhau ar y lefel hwnnw ar adeg yr
ysgrifennwyd hwn.

•
•
•
•
•
•

Wrth i Gymru fynd i'r lefel hon, ymgymerwyd â chynnydd parhaol i orfodi gan arwain at gynnydd
sylweddol mewn lefelau hysbysu am Hysbysiadau Cosb Penodedig.
Mae lefelau Cyfarpar Diogelu Personol wedi parhau'n gryf (wedi ymadael â'r UE) ar hyn o bryd
gyda chyflenwad drwy lwybrau caffael cenedlaethol.
Mae rheoli absenoldebau gweithredol oherwydd cyfyngiadau ar wyliau blynyddol ac oedi mewn
hyfforddiant yn parhau'n feysydd sy'n cael eu rheoli i leihau unrhyw effaith ar gyflawni
gwasanaeth.
Mae'r cyfyngiadau cymdeithasol diweddaraf wedi arwain at lefelau trosedd a digwyddiadau'n
lleihau'n gyffredinol yn ystod y cyfnod. Er mae cynllunio ar gyfer dychwelyd at lefelau 'arferol' yn
parhau.
Mae ymateb uniongyrchol wedi dangos gwelliannau mewn amserau presenoldeb yn ystod
cyfnodau'r cyfyngiadau symud.
O ran yr effaith ar Heddlu Gogledd Cymru, aeth trosglwyddo o'r UE heibio heb ddim o bwys gyda
Phorthladd Caergybi yn gweld gostyngiad mawr mewn symudiad nwyddau.

5. Cyhoeddus / Cymunedol
• Mae cyfyngiadau cymdeithasol wedi arwain at gynnydd cyfnodol mewn dulliau cysylltu ar-lein.
Mae'r defnydd cynnar o wasanaethau Ar-lein Unigol yn parhau i gael eu monitro.
• Mae canlyniadau arolwg dioddefwyr sy'n cynnwys cyfnod y cyfyngiadau symud cyntaf a'r cyfnod
atal byr yn amlygu na fu effaith sylweddol ar ansawdd y gwasanaeth a gyflawnwyd yn ystod y
cyfnod hwnnw.
• Mae boddhad dioddefwyr trosedd casineb yn parhau i fod yn faes ffocws er bod lefelau wedi
sefydlogi ac yn gwella mewn rhai ardaloedd.
• Fel y crybwyllwyd yn adroddiad SCHTh, yn dilyn dadleniad anawdurdodedig drwy'r Panel Heddlu
a Throsedd mae HGC wedi adlewyrchu hefyd ar ei broses rheoli gwybodaeth.
6. Argymhellion
Aelodau’r Cydbwyllgor Archwilio i nodi adroddiad y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau.

Cydbwyllgor Archwilio
Dyddiad y Cyfarfod: 30 Mawrth 2021
Teitl:
Awdur:
Diben yr adroddiad:
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer:
(ticiwch un)
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:

Arolygaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi
Prif Arolygydd David Cust
Diweddariad Gwybodaeth
Penderfyniad
Trafodaeth
Sicrwydd
X Gwybodaeth
Mae gan Heddlu Gogledd Cymru nifer o orchwylion yn weddill gan Arolygaeth
Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) sy'n
cynnwys canfyddiadau o Adolygiadau Cenedlaethol Thematig ac Arolwg
Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL).
Ar hyn o bryd mae gan HGC 16 Maes i'w Gwella (AFI). Mae 7 yn benodol i HGC
o'n harolwg PEEL a daw'r 9 sy'n weddill o adolygiadau thematig cenedlaethol.
Mae gan HGC 59 o Argymhellion o adolygiadau thematig cenedlaethol
plismona.
Torrir hyn i lawr ymhellach i 35 sydd angen gweithredu pellach o fewn yr
heddlu er mwyn bodloni. Mae 9 newydd gael eu cwblhau ac yn disgwyl
adolygiad gan HMICFRS er mwyn cau.
Mae'r 24 sy'n weddill gydag asiantaethau ar hyn o bryd. Mae'r asiantaethau'n
cynnwys y Coleg Plismona neu'r Gweithgor Cudd Cenedlaethol (adolygiad
heddlu cudd). Ar hyn o bryd nid oes angen dim gan yr heddlu o ran y rhain.
O'i gymharu â heddluoedd eraill, mae hyn yn isel ac mae'n gosod Heddlu
Gogledd Cymru mewn sefyllfa dda'n genedlaethol.
Digwyddodd Arolwg HMICFRS o ran Cudd-wybodaeth Sensitif o bell ar 22
Chwefror. Roedd yr adborth yn gadarnhaol ac rydym yn disgwyl argymhellion
thematig.
Gwnaeth tîm yr Arolwg Gwarchod Plant adolygu Heddlu Gogledd Cymru
ymhellach ar 22 Mawrth er mwyn asesu ein cynnydd tuag at fodloni ein
meysydd gwelliant sy'n weddill.

Argymhellion:
Effaith cofrestr risgiau:
Goblygiadau sicrwydd:
Effaith Cydraddoldeb:
Gwybodaeth wedi'i heithrio o
ddadleniad:

Amherthnasol
Amherthnasol
Amherthnasol
Amherthnasol

Cydbwyllgor Archwilio
Dyddiad y Cyfarfod: 30 Mawrth 2021
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 a Rhybuddion Twyll
Archwiliadau TIAA yn y cyfnod
Nodiadau Briffio Cleientiaid a Rhybuddion Twyll wedi'u rhannu yn y
cyfnod
Statws presennol Cynllun Archwilio Mewnol 2020/21
Cynllun Archwilio Mewnol 2021/2022

Argymhellion:

Dim

Effaith Cofrestr Risg:

Mae canfyddiadau rheoli TIAA, Nodiadau Briffio Cleientiaid a Rhybuddion
Twyll wedi cael eu hystyried i'w hadlewyrchu ar Gofrestr Risg yr Heddlu.

Goblygiadau Sicrwydd:

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

Effaith Cydraddoldeb:
Gwybodaeth wedi'i
Ddadleniad:

Heithrio

Dim
o Amherthnasol – Holl gynnwys yn y Sesiwn Agored
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
ADRODDIAD RHEOLI MEWNOL – 30 Mawrth 2021
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 01/03/2021. Y nod yw ychwanegu papurau TIAA a dderbyniwyd
gan y CA gyda golwg ar roi sicrwydd ychwanegol.
Disgwylir bod gweithgarwch pellach wedi digwydd erbyn cyfarfod mis Mawrth o'r CA ei hun, a bydd diweddariad ar lafar ar sail
eithriadol yn y cyfarfod.
Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar weithgarwch rheoli Mewnol allweddol o ran:
•
•
•
•
•
•
2.

Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol
Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid a Rhybuddion Twyll
Archwiliadau TIAA yn y cyfnod
Nodiadau Briffio Cleientiaid a Rhybuddion Twyll wedi'u rhannu yn y cyfnod
Statws presennol Cynllun Archwilio Mewnol 2020-21
Cynllun Archwilio Mewnol 2021-22
STATWS ARGYMHELLIAD ARCHWILIADAU TIAA

Amlinellir y sefyllfa ar argymhellion Archwilio Mewnol 2020/21 ar 01/03/2021 isod, gyda'r nifer o argymhellion sydd heb eu
cyflawni yn dringo o'r lefelau a welwyd mewn adroddiadau blaenorol oherwydd bod nifer o archwiliadau wedi'u cwblhau'n
ddiweddar:

2

Wedi'i
gyflawni,
1, 1%

Heb eu
cyflawni
23, 13%

Closed
Implemented
Wedi'u cau,
151, 86%

Outstanding

Mae symudiad ers cyfarfod diwethaf y CA fel yr isod:
•
•
•
•
•

16 argymhelliad heb eu cyflawni newydd wedi'u derbyn gydag un wedi'i weithredu.
Gweithredwyd a chaewyd 1 argymhelliad heb ei gyflawni yn ystod yr archwiliad dilynol.
Caewyd 20 argymhelliad a weithredwyd yn ystod yr archwiliad dilynol.
Caewyd 3 argymhelliad a weithredwyd yn ystod archwiliadau pensiynau/credydwyr.
Caewyd 2 argymhelliad na ystyriwyd yn briodol bellach yn ystod yr archwiliad dilynol.

Mae'r argymhellion a gariwyd ymlaen yn parhau i gael eu monitro a'u dilyn yn rheolaidd.
Amlinellir dadansoddiad o'r 1 argymhelliad a weithredwyd ar 01/03/2021 isod:
Crynodeb Statws – Gweithredwyd

Categori

Nifer

Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus gwreiddiol

Cat 1

1

Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus diwygiedig 1af

Cat 2

0

Gweithredwyd ar neu cyn yr 2il ddyddiad dyledus diwygiedig

Cat 3

0

Gweithredwyd ar neu cyn y 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig

Cat 4

0

Gweithredwyd ar neu cyn y 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig

Cat 5

0

Gweithredwyd ar neu cyn y 5ed dyddiad dyledus diwygiedig

Cat 6

0

Gweithredwyd ar ôl y dyddiad dyledus gwreiddiol a/neu diwygiedig

Cat 7

0
1

Amlinellir dadansoddiad o'r 23 argymhelliad heb eu cyflawni ar 01/03/2021 isod hefyd:
Crynodeb Statws – Argymhellion Heb eu cyflawni

Categori

Nifer

Nifer yr Argymhellion – dal ar y dyddiad dyledus gwreiddiol

Cat 1

16

Nifer yr Argymhellion – dyddiad dyledus diwygiedig 1af

Cat 2

3

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

3

Nifer yr Argymhellion – 5ed dyddiad dyledus diwygiedig

Cat 6

0

Nifer Argymhellion – Hwyr

Cat 7

2

23

Mae pwyslais ar geisio sicrhau bod y dyddiadau cau cychwynnol a osodwyd yn briodol ac yn realistig (er mwyn sicrhau nad yw
diwygio dyddiadau'n digwydd wrth gwrs) wedi bod yn nodwedd argymhellion adolygu diweddar.
Ceir dadansoddiad o'r 23 argymhelliad heb eu cyflawni a sut maent yn cyfateb i bob archwiliad ar Atodiad 1.
Ceir y sefyllfa ddiweddaraf a diweddariad o ran y 23 argymhelliad heb eu cyflawni yn Atodiad 2.
3.

YMATEB RHEOLWYR O RAN NODIADAU BRIFFIO CLEIENTIAID (CBNs) a RHYBUDDION TWYLL

Dangosir y statws presennol ar CBNs a Rhybuddion Twyll isod:
Math

Dim cofnod

Angen
Gweithredu

CBNs – 19016 i 21002
Rhybuddion Twyll

28
14

0
0

4.

Penderfyniadau
Agored
0
0

Archwiliadau TIAA yn y cyfnod

Rhoddwyd chwe archwiliad TIAA yn y cyfnod. Mae dau archwiliad yn gwbl berthnasol i gynnwys sydd i'w weld mewn
man arall ar agenda’r CA mis Mawrth:
•

Sicrwydd Data – Arweiniodd yr archwiliad at ganfod sicrwydd Difrifol a thrafodaeth bellach o ran y camau nesaf sy'n
gysylltiedig â gweithred 59h y CA.

•

Rheoli Risg – Arweiniodd yr archwiliad hwn at ganfod sicrwydd Rhesymol. Tra mai ond 2 argymhelliad oedd ar Radd
Blaenoriaeth lefel 3, mae'r archwiliad yn atgyfnerthu'r angen am ddatblygiad parhaus fframwaith rheoli risg HGC.

Adlewyrchir manylion pellach yr archwiliadau a ymgymerwyd ynghyd a'r canfyddiadau cysylltiedig yn adroddiad SICA TIAA.
5.

Nodiadau Briffio Cleientiaid a Rhybuddion Twyll a rannwyd yn y cyfnod

Adolygwyd a datblygwyd Nodiadau Briffio Cleientiaid a Rhybuddion Twyll a dderbyniwyd yn y cyfnod gan y tîm rheoli.
Roedd Trosedd Seiber yn thema yn y Rhybuddion Twyll yn enwedig. Roedd i'w weld yn 3 o'r 4 rhybudd a dderbyniwyd yn y
cyfnod. Mae safle HGC o ran Bygythiadau Diogelwch Seiber yn amodol ar adolygiad at wraidd y mater a chyflwyniad yn y CA mis
Mawrth.
6.

STATWS PRESENNOL CYNLLUN 2020-21

Ceir y manylion o ran cynnydd y cynllun yn adroddiad SICA ond y pwyntiau allweddol i'w hamlygu yma yw:
•
•

Mae'r cynllun ar y ffordd i gael ei gwblhau yn y Flwyddyn Ariannol hon.
Mae gweithgarwch yr archwiliad yn awr yn dechrau craffu'r prosesau a'r rheolaethau mewn lle o ganlyniad i Covid.

O ran y pwynt bwled olaf byddem yn gofyn i'r CA nodi y gellir cael sicrwydd o'r canfyddiadau hyd yma gyda dim argymhellion
newydd yn dod i'r amlwg o ganlyniad i arferion a gyflwynwyd o ganlyniad i Covid.
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7.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021-22

Mae TIAA wedi paratoi cynllun drafft ar gyfer Blwyddyn Ariannol 21-22 ar sail asesiad risg sy'n ystyried ffactorau risg
cenedlaethol, diwydiannol ac yn benodol i Ogledd Cymru.
Yn ei dro, mae'r cynllun drafft wedi'i adolygu gan y CCA, PSC, Pennaeth Cyllid a'r Swyddog Cyllideb. Cynigiwyd nifer o newidiadau
gan ystyried y sefyllfa risg bresennol i'r Heddlu. Bydd y risgiau canlynol o gofrestr risg yr Heddlu i gyd yn cael eu cynnwys yn y
rhaglen archwiliad. Yn benodol:
Archwiliad TIAA

Gofrestr Risg yr Heddlu

Cofrestr Risg COVID-19

Rheoli Newid

46 Trawsnewidiad Digidol

-

Rheolaeth AD – Strategaeth

47 Gallu Integreiddio Swyddogion Uplift

-

Pensiynau – Bwrdd Pensiynau Cymru Gyfan

71 Pensiynau

-

Pensiynau

71 Pensiynau

-

Diogelu Data

Cydymffurfiaeth Diogelu Data NEWYDD

-

Sicrwydd Data

Cydymffurfiaeth Diogelu Data NEWYDD

-

Rheoli'r Trysorlys

14 Risg o golli arian a fuddsoddwyd ar y
farchnad arian

-

Lles a Strategaeth

53 Trawma mechnïol

CV09/20 Iechyd Meddwl – Lles staff sy'n
hunan ynysu

Diogelwch Seiber

60 Bygythiadau Diogelwch Seiber

-

Adolygiad Seilwaith

5 Buddsoddiad mewn seilwaith TG

-

Iechyd a Diogelwch

-

CV13/20 Iechyd a Diogelwch Gweithio o'r
Cartref

Datblygu Sefydliadol

-

CV10/20 Cyflwyno diwylliant ac ethos ar staff
o bell sydd newydd eu recriwtio

Cyflwynir y cynllun drafft o ganlyniad gan TIAA i'r Pwyllgor Archwilio ei ystyried ac i roi adborth.
8.

MATERION ERAILL O BWYS

Mae'r adroddiad hwn wedi'i ddiweddaru yn unol â gweithrediad 131a ar y Cofnod Gweithrediadau.
Rydym wedi ystyried adborth a dderbyniwyd gan aelodau'r CA. Rydym wedi diweddaru'r adroddiad hwn i ddangos lle mae
argymhellion o ran cofrestr risg yr heddlu a sut maent yn cael eu monitro tra maent yn parhau i fod heb eu cyflawni. Mae felly'n
rhoi sicrwydd i aelodau'r CA o ran gweithgarwch Rheoli Mewnol.
Os oes gan aelodau'r CA unrhyw awgrymiadau o ran gwella priodoldeb y fformat a pherthnasedd y cynnwys, ystyrir hyn gan yr
awduron.
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Atodiad 1
Rhif
001
002
003

ID
244671
244672
237156

004

242655

005

244459

006

247498

007

247346

008

247494

009

248258

010
011

248586
248588

012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

249421
249422
249423
249424
249425
249426
249427
249469
249470
249471
249472
249473

Gwasanaeth
Archwilio
Mewnol
Archwiliad
TGCh
Archwilio
Mewnol
Archwilio
Mewnol
Archwilio
Mewnol
Archwilio
Mewnol
Archwilio
Mewnol
Archwilio
Mewnol
Archwilio
Mewnol

Swydd
Diogelwch Seiber

Blwyddyn
2019

Maes Risg

Math

Risg
Cydymffurfiaeth

Presennol

Monitrir argymhellion drwy
Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol

Cyswllt â'r Gofrestr Risg
60 Risg Seiber

Archwiliad Cydymffurfiaeth
RhDDC Rhif PO FN27625
Adolygiad ar y cyd – Hafan
Ar-lein Unigol
Llywodraethu
–
Cyfathrebiadau Corfforaethol
Treuliau
a
thaliadau
ychwanegol 20/21
Datblygu Sefydliadol 20/21

2018

Risg Gweithredol

Presennol

Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol

2019

Risg Gweithredol

Presennol

Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol

Cydymffurfiaeth Diogelu Data
Newydd
46 Trawsnewidiad Digidol

2019

Risg dan Gyfarwyddyd

Presennol

2020

Risg dan Gyfarwyddyd

Presennol

Bwrdd
Cyd
Lywodraethu
Chwarterol;
Adolygiad Cyflawniad Misol
Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol

2020

Risg dan Gyfarwyddyd

Presennol

Gwrth Dwyll 20/21 – Caffael
Atal Twyll
Sicrwydd Data 20/21

2020

Risg dan Gyfarwyddyd

Presennol

2020

Risg dan Gyfarwyddyd

Newydd

Rheoli Risg ar y Cyd 20/21 –
Lliniaru'r Rheolaethau

2020

Risg dan Gyfarwyddyd

Newydd

Archwiliad
TGCh

Adolygiad Prosiect ar y Cyd
20/21 – Office 365

2020

Risg dan Gyfarwyddyd

Archwilio
Mewnol

Rheolaeth y Fflyd 20/21 –
Defnyddio Tanwydd

2020

Risg dan Gyfarwyddyd

6

-

Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol;
Bwrdd Sicrwydd.
Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol

-

Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol;
IS&C
Bwrdd
Cyd
Lywodraethu
Chwarterol;
Cyfarfodydd adrannol

Cydymffurfiaeth Diogelu Data
Newydd
-

Newydd

Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol;
Bwrdd Trawsnewidiad Digidol

46 Rhaglen
Digidol

Newydd

Bwrdd Cyd Lywodraethu Chwarterol;
Adroddiadau targed misol i gyfarfodydd Timau
Uwch Reoli; Grŵp defnyddwyr Cerbydau
chwarterol sy'n adrodd i gyfarfodydd Bwrdd
Adnoddau Cyllid Strategol chwarterol.

-

-

Trawsnewidiad

Atodiad 2 – Ymateb Diweddaraf Rheolwyr o ran Argymhellion Heb eu Cyflawni
Rhif

ID

Swydd

Argymhelliad

Blaenoriaeth

Swyddog Cyfrifol

Dyddiad
Dyledus

001

244671

Diogelwch Seiber

Gweithredu
swyddogaeth
canfod
ymyrraeth a gwarchod ymyrraeth.

2

Swyddfa Rheoli Rhaglen
PMO HGC/TGCh HGC

31/07/2021

Dyddiad
Dyledus
Diwygiedig
31/03/2022

Ymateb Diweddaraf
12/11/2020 – Wedi derbyn diweddariad gan Reolwr y Rhaglen
Oherwydd oedi Covid-19, mae hyn wedi effeithio ar ein parodrwydd i
gychwyn y Cynllun Peilot Technoleg sydd wedi effeithio ar gynnydd. Mae
dyddiadau diwygiedig yn awr mewn lle:
Cynllun Peilot Technoleg i'w gwblhau erbyn diwedd mis Tachwedd 2020
Cynllun Peilot Busnes i'w gwblhau ym mis Chwefror 2021
Cyflwyniad llawn, dros y 12 mis nesaf. Disgwylir y dyddiad cwblhau i fod
ym misoedd Chwefror/Mawrth 2022

002

003

004

244672

237156

242655

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.

2

Archwiliad
Cydymffurfiaeth
RhDDC Rhif PO
FN27625

Cyflwyno proses adolygu i leihau'r risgiau
ynghylch cadw data sensitif i yriannau
rhwydwaith.

3

Adolygiad ar y
cyd – Hafan Arlein 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.

2

Swyddfa Rheoli Rhaglen
PMO HGC/TGCh HGC

31/07/2021

Rheolwr
Rhaglen,
Swyddfa'r
Rhaglen
Gorfforaethol

31/03/2020

Rheolwr Prosiect

30/10/2020

31/03/2022

02/02/2021 – Wedi derbyn diweddariad gan Reolwr y Rhaglen

31/03/2022

Mae llinellau amser ein lleoli wedi'u cadarnhau bellach. Ond bydd ein
penderfyniad i ddefnyddio Microsoft Enterprise Mobility and Security
Suite yn dibynnu ar Lasbrint yr NEP a'n gofynion mewnol ni ein hunain
am hysbysu gyda Lumension. Fe wnawn ni adolygu hyn wrth i ni
weithredu'r NEP dros y ddwy flynedd nesaf tan 2022.
02/02/2021 – Wedi derbyn diweddariad gan Reolwr y Rhaglen
Dim ond yn dechrau deall rheolaethau RhDDC a sut y gwnawn lanhau a
rheoli data o Yriannau Grŵp i Strwythur Sharepoint newydd yr NEP gyda
rheolaethau ac amddiffyniadau awtomatig priodol. Cynnig model gyda
Phwynt Cyswllt Unigol a fydd yn gyfrifol am ddata o fewn eu hadran /
maes busnes ac a fydd yn derbyn cyngor ar sut orau i reoli a chynnal
RhDDC / MOPI ac yn cael ffenest amser orfodol ar gyfer mudo data i
ffwrdd o Yriannau Data. Bydd y broses hon yn cael ei chynorthwyo fel
rhan o drosglwyddiad strwythuredig ar gyfer bob maes busnes.

28/02/2021

01/03/2021 – Diweddariad gan Reolwr y Prosiect
Mae Dadansoddwyr Busnes yr Heddlu'n casglu data ar hyn o bryd. Mae bob
heddlu'n gwneud hyn ar wahân ac nid oes elfen gydweithredol ar waith.
Mae gen i gyfarfod gyda'r Dadansoddwyr Busnes ar 02/03/2021 i drafod
cynnydd. Byddwn yn gweld os oes unrhyw dueddiadau neu fanteision y
gallwn eu hamlygu ar hyn o bryd. Byddwn hefyd yn gweld os oes angen
casglu data ychwanegol i'w ddadansoddi. Os felly, byddai angen ymestyn
y dyddiad dyledus.
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Rhif

ID

Swydd

Argymhelliad

Blaenoriaeth

Swyddog Cyfrifol

Dyddiad
Dyledus

005

244459

Creu Adroddiad Blynyddol Ymgysylltu
fel y cynlluniwyd.

2

PSG, SCHTH

30/09/2021

006

247498

Llywodraethu –
Cyfathrebiadau
Corfforaethol
Treuliau
a
thaliadau
ychwanegol
20/21

Anfon nodyn atgoffa at staff a rheolwyr
llinell fod angen cyflwyno derbynneb
gyda hawliadau treuliau. Nid yw
hawliadau i'w cymeradwyo heb
dderbynneb neu fod eglurhad rhesymol
pam nad oes derbynneb i gefnogi'r
gwariant.

2

Rheolwr
Cyflogres
Phensiynau

Adolygu'r Polisi Dysgu a Datblygu a'i
ddiweddaru yn ôl yr angen.

3

007

247346

Datblygu
Sefydliadol
20/21

a

Dyddiad
Dyledus
Diwygiedig

Ymateb Diweddaraf
23/02/2021 – Diweddariad gan y Prif Swyddog Gweithredol
Mae argymhelliad yn parhau ar y gweill i'w gwblhau erbyn y dyddiad gwreiddiol.
23/02/2021 – Wedi derbyn diweddariad gan Reolwr CG

31/03/2021

Rydym wedi diweddaru ffurflen dreuliau Hunanwasanaeth AD sydd rŵan
yn rhoi neges glir i'r hawlydd ar eu cyfrifoldebau o ran y dderbynneb.
Mae'r Rheolwr Cyflogres a Phensiynau'n gweithio ar yr angen i wybod pa
un fydd yn cael ei anfon allan cyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Pennaeth Hyfforddiant a
Datblygiad

31/01/2021

31/03/2021

23/02/2021 – Diweddariad gan Bennaeth Hyfforddiant a Datblygiad
Mae cwblhau'r gwaith yn mynd rhagddo erbyn diwedd mis Mawrth.
Mae'r Polisi Dysgu a Datblygu wedi'i adolygu a'i ddiweddaru ar y cyd â'r
gweithdrefnau cysylltiedig am gymorth ariannol, safonau asesu a
sicrwydd ansawdd.
Mae'r cynnwys diweddaraf wedi'i ailfformatio i unioni â Fframwaith
Sicrwydd yr Heddlu. Mae wedi'i drefnu i gael ei osod yn y Bwrdd
Sicrwydd ar 16 Mawrth. Mae hefyd wedi'i gylchredeg i Unsain a'r
Ffederasiwn am adborth.
Byddaf yn cyflwyno diweddariad pellach ar ôl 16 Mawrth.

008

009

247494

248258

Gwrth
Dwyll
20/21 – Caffael
Atal Twyll

Llofnodi Datganiad Caethwasiaeth
Fodern a Masnachu Pobl yr Heddlu fel
ei fod wedi'i adolygu a'i ddiweddaru'n
flynyddol a'i ddangos ar y wefan.

3

Sicrwydd
20/21

Adolygu'r
Weithdrefn
Diogelwch
Gwybodaeth / Toriadau Data Personol
a'i ddiweddaru yn ôl yr angen.

3

Data

Datblygwr Cynnwys Digidol
/ Rheolwr y Prosiect

30/11/2020

Pennaeth IS&C

31/03/2021

31/03/2021

08/02/2021 Wedi derbyn diweddariad gan y Rheolwr Prosiect
Mae Rheolwr y Wefan i fod i ddychwelyd i'r wefan yn fuan a byddwn yn
gallu cynorthwyo'r Datblygwr Cynnwys Digidol. Dyddiad gweithredu
argymhelliad wedi'i ymestyn i 31/03/2021

23/02/2021 Wedi derbyn diweddariad
Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth

gan

Bennaeth

Safonau

A ydy'r ddogfen wedi'i hadolygu gan Safonau Gwybodaeth a
Chydymffurfiaeth ac fe gododd rai ymholiadau ynghylch gwaredu rhai
eitemau data'n ddiogel – a oes unrhyw newidiadau? Anfonwyd yr
ymholiadau hyn at yr Adran Gyfleusterau (rheolwr amgylcheddol a
chadwraeth) cyn y Nadolig, gydag e-bost dilynol yr wythnos ddiwethaf.
Unwaith y derbynnir yr ymateb hwn, fe ddiweddarir y ddogfen.

8

Rhif

ID

Swydd

Argymhelliad

Blaenoriaeth

010

248586

Rheoli
Risg
Cydweithredol
20/21 – Lliniaru'r
Rheolaethau

Mae'r Heddlu'n cytuno ac yn dilyn un
broses Rheoli Risg sydd wedi'i manylu o
fewn fframwaith/dogfen bolisi ledled yr
Heddlu. Mae hyn i gynnwys y Gofrestr
Risg Covid-19 sydd ar wahân a'r broses
rheoli.

3

Rheoli
Risg
Cydweithredol
20/21 – Lliniaru'r
Rheolaethau

Ymgymryd â chyfarfod rheolaidd (o leiaf
yn chwarterol) rhwng yr holl
gynrychiolwyr risg (rheolwyr) er mwyn
trafod risg a rheoli risg ledled yr
Heddluoedd a symud tuag at
ymdriniaeth fwy cyson.

2

Adolygiad
Prosiect ar y Cyd
20/21 – Office
365

Pennu a dogfennu mynediad ar sail rôl i
bob cymhwysiad i bob swyddog ac
aelod o staff yn y tri Heddlu. Mae bob
maes busnes i bennu'r cymwysiadau a'r
lefelau mynediad angenrheidiol ar gyfer
bob rôl.

2

Adolygiad
Prosiect ar y Cyd
20/21 – Office
365

Darparu cymorth ychwanegol pan mae
swyddogion sy'n ymuno ac sydd
ynghlwm ag unedau cydweithredol ag
sydd efallai â mynediad at gymwysiadau
nad ydynt eisoes wedi'u profi am
gysondeb gyda Windows 10.

2

Adolygiad
Prosiect ar y Cyd
20/21 – Office
365

Gweithredu prosesau er mwyn sicrhau
bod newidiadau dylunio'r Rhaglen
Alluogi Genedlaethol yn y dyfodol yn
gallu cael eu profi a'u gweithredu'n
llawn o dan fusnes fel arfer.

2

011

012

013

014

248588

249421

249422

249423

Swyddog Cyfrifol

Dyddiad
Dyledus

Pennaeth Cudd-wybodaeth
Busnes/Sicrwydd

31/03/2021

Holl Arweinwyr Risg yr
Heddlu

31/03/2021

Dyddiad
Dyledus
Diwygiedig

Ymateb Diweddaraf
01/03/2021 – Wedi derbyn diweddariad gan yr Arweinydd Llywodraethu a Pholisi
Gwaith ar y gweill i adolygu'r broses rheoli risg rheoli prosiectau gyda
golwg ar ddod â hi yn unol â phroses rheoli risg yr Heddlu.

01/03/2021 – Wedi derbyn diweddariad gan yr Arweinydd Llywodraethu
a Pholisi
Yn y broses o gytuno ar ddyddiad gyda HDC, Heddlu Dyfed Powys a
Gwent, gyda'r gobaith y trefnir y cyfarfod cyntaf ym mis Ebrill.

Uwcharolygydd,
Gwasanaethau
Corfforaethol

UDRh,

Uwcharolygydd,
Gwasanaethau
Corfforaethol

UDRh,

Uwcharolygydd,
Gwasanaethau
Corfforaethol

UDRh,

31/03/2022

Ymateb Rheolwyr:

31/03/2022

Gall datrysiad IAM roi mynediad ar sail rôl i geisiadau sy'n defnyddio'r
Cyfarwyddiadur Gweithredol i ganiatáu mynediad. Ni ellir cynnwys
unrhyw gymhwysiad nad yw'n defnyddio'r dull hwn yn y datrysiad
awtomatig ond a ellir gael ei ddogfennu ar gyfer y broses. Wedi
cyflwyno'r cynnyrch hyfyw sylfaenol sy'n angenrheidiol gan yr NEP, a
fydd yn rhoi mynediad sylfaenol ar sail rôl, bydd yr ymdriniaeth yn nodi a
datblygu'r rolau mynediad hyn fel rhan o gyflwyno'r tîm cynyddol ar
gyfer MS365. Bydd yr ymdriniaeth hon yn gweld nodi rolau o fewn bob
tîm, a ellir eu cynnwys mewn rolau mynediad presennol neu'n cynnwys
creu un newydd.
Ymateb Rheolwyr:
Yn gynwysedig yn yr ymdriniaeth i gyflwyno MS365 a'r tîm dylunio NEP
yn gynyddraddol yw cyfnod paratoi. Nodir Pwynt Cyswllt Unigol o fewn
tîm i gael ei fudo gyntaf a phrofi'r holl gymwysiadau er mwyn sicrhau nad
oes problemau.

31/03/2022

Ymateb Rheolwyr:
Mae perchnogaeth a phrosesau cynnal a chadw a chymorth o dan
adolygiad ar hyn o bryd gyda'r nod i'r holl brosesau fod mewn lle erbyn
mis Ebrill 2021. Bydd rheoli newidiadau dylunio yn cyd-fynd â phrosesau
rheoli newid busnes presennol.
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Rhif

ID

Swydd

Argymhelliad

Blaenoriaeth

Swyddog Cyfrifol

015

249424

Adolygiad
Prosiect ar y Cyd
20/21 – Office
365

Gweithredu fframwaith llywodraethu
gwybodaeth priodol er mwyn rheoli
defnyddio apiau grym.

2

Uwcharolygydd,
Gwasanaethau
Corfforaethol

UDRh,

Adolygiad
Prosiect ar y Cyd
20/21 – Office
365
Adolygiad
Prosiect ar y Cyd
20/21 – Office
365

Ymgymryd ag adolygiad gwireddu
manteision 12 i 18 mis ar ôl cwblhau
prosiect Office 365 yr NEP.

2

Uwcharolygydd,
Gwasanaethau
Corfforaethol

UDRh,

Adolygu'r
cofrestrau
asedau
gwybodaeth yn y tri Heddlu a'u
diweddaru wedi gweithredu Office 365
a SharePoint.

3

Uwcharolygydd,
Gwasanaethau
Corfforaethol

UDRh,

Adolygiad
Prosiect ar y Cyd
20/21 – Office
365

Adolygir y rhestr o gymwysiadau a
brofir ar Windows 10 gan Heddluoedd
Gwent a De Cymru a manylion yr heriau
technegol a wynebwyd a'r datrysiadau a
weithredwyd gan y ddau Heddlu gan
Heddlu Gogledd Cymru. Mae hyn gan y
gall y dogfennau hyn fod o ddefnydd i
i'r
nodi problemau posibl ac
Heddluoedd eraill eu rhoi ar waith.
Neges i gael ei chyhoeddi i hysbysu holl
Swyddogion a Staff yr Heddlu y dylid
ond prynu Diesel Premiwm a thanwydd
Di-blwm Premiwm a Di-blwm Uwch os
yw'n gwbl angenrheidiol yn weithredol
neu fe fydd yn cael ei wahardd gan
Reolwyr y Fflyd. Mae hyn er mwyn
sicrhau y cedwir gwerth am arian ac i
arddangos defnydd effeithiol o arian
cyhoeddus.

2

Uwcharolygydd,
Gwasanaethau
Corfforaethol

UDRh,

016

017

018

019

249425

249426

249427

249469

Rheolaeth
Fflyd 20/21
Tanwydd

y
–

2

Dyddiad
Dyledus
31/03/2022

Dyddiad
Dyledus
Diwygiedig

Ymateb Diweddaraf
Ymateb Rheolwyr:
Datblygir gweithdrefn Systems Operating (SysOps) ar gyfer cymwysiadau
MS365 gan gynnwys PowerApps. Mae rheolau busnes yn cael eu sefydlu
ar hyn o bryd ar gyfer bob cymhwysiad. Mae Asesiad Effaith Diogelu Data
(DPIA) sy'n gofalu am y datrysiad NEP wedi'i greu. Adolygir yr angen am
DPIA penodol ar gyfer PowerApps wrth greu SysOps.

30/09/2023

Ymateb Rheolwyr:
I'w gynnal gan y Swyddfa Rheoli Prosiect

30/09/2022

Ymateb Rheolwyr:

31/01/2021

Mae Perchnogaeth Asedau Gwybodaeth o dan adolygiad fel rhan o'n
gwaith Rheolau Busnes. Cwblheir creu SysOps cyn dechrau'r cyflwyno
llawn ym mis Ebrill 2021. Bydd y cyflwyno yn gynyddrannol gyda
gwasanaethau yn cymryd perchnogaeth am eu data a gedwir ar
gymwysiadau Microsoft wrth iddynt ymuno.
01/03/2021 – Derbyniwyd diweddariad gan Reolwr y Prosiect
Mae rhywfaint o wybodaeth wedi dod drwyddo ond mae'n anghyflawn.
Cysylltwyd â Heddlu De Cymru eto.

Y Rheolwr Fflyd

01/05/2021

Ymateb Rheolwyr:
Nid yw HGC yn berchen ar unrhyw gerbydau sydd angen Tanwydd
Premiwm. Mae defnydd presennol tanwydd Premiwm ar gyfartaledd yn
1% o gyfanswm y tanwydd a brynir. Mae tîm Gweinyddol y Fflyd yn herio
defnyddio Tanwydd Premiwm rŵan, ac mae enghreifftiau lle mae
rhesymau dilys am ddefnyddio tanwydd premiwm. (E.e. nid oedd diesel
safonol ar gael). Rwyf yn credu fodd bynnag bod unigolion penodol a all
fod yn defnyddio tanwydd premiwm yn aml (gan nodi ein bod ond yn
cofnodi data o ran y cerbyd). Gwnaiff Rheolwr y Fflyd baratoi neges i
atgoffa holl staff i beidio defnyddio tanwydd premiwm fel yn ol yr
argymhelliad. Gwnânt hefyd anfon adroddiad misol at bob UDRh ynghylch
defnyddio tanwydd premiwm. Bydd tîm gweinyddol y Fflyd yn parhau i
herio bob trafodiad. Bydd tîm y Fflyd hefyd yn cyhoeddi'r data hwn fel
Dangosydd Cyflawniad Allweddol (KPI) lefel uchel yn y Grŵp Defnyddwyr
Cerbydau yn chwarterol, fel y gellir craffu tueddiadau a phatrymau.
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Rhif

ID

Swydd

020

249470

Rheolaeth
Fflyd 20/21
Tanwydd

y
–

Ymgymerir ag adolygiad o brisiau 'Safle
Disgownt Tanwydd Diesel'. Os yw'n
berthnasol, atgoffir holl ddefnyddwyr
cerbydau am yr angen i sicrhau bod
holl Gardiau Allstar yn cael eu taro yn
hytrach na rhoi pin ar gyfer bob
trafodiad i gyflawni'r pris Disgownt am
Danwydd Diesel.

2

Rheolaeth
Fflyd 20/21
Tanwydd

y
–

3

Rheolaeth
Fflyd 20/21
Tanwydd

y
–

Diwygio Polisi Defnydd yr Heddlu o
Gerbyd i gynnwys y datganiadau a
amlinellir yng nghorff yr adroddiad er
mwyn gwneud y gweithdrefnau'n fwy
cadarn.
Nodyn atgoffa i gael ei anfon at holl
ddefnyddwyr cerbydau'r Heddlu bod
rhaid darparu darlleniadau Odomedr i
staff gorsafoedd petrol wrth ddefnyddio
cerdyn tanwydd Allstar. Mae angen i
uwch weithiwr priodol anfon y nodyn
atgoffa hwn er mwyn rhoi iddo gael
mwy o sylw. Mae angen ystyried y
posibilrwydd
o
enwi
adrannau
tramgwyddus.

Rheolaeth
Fflyd 20/21
Tanwydd

y
–

Atgoffa holl Swyddogion ei bod ond yn
dderbyniol cael tanwydd mewn
gwasanaethau nad ydynt yn 'Safleoedd
Tanwydd Diesel Disgownt' yn ystod
gofynion gweithredol ac mai prin iawn y
dylid gwneud hyn.

3

021

022

023

249471

249472

249473

Argymhelliad

Blaenoriaeth

Swyddog Cyfrifol
Y Rheolwr Fflyd

Dyddiad
Dyledus
01/05/2021

Y Rheolwr Fflyd

01/04/2021

Dyddiad
Dyledus
Diwygiedig

Ymateb Diweddaraf
Ymateb Rheolwyr:
Mae tîm y Fflyd wedi bod yn targedu adrannau unigol er mwyn annog
prynu tanwydd o safleoedd diesel lle ceir disgownt ac o safleoedd lle ceir
cost is. Mae posteri wedi cael eu gosod hefyd ym mhob gorsaf sy'n cael
eu diweddaru ar hyn o bryd. Bydd tîm y Fflyd yn darparu data misol ar
gyfer bob UDRh a wnaiff grynhoi os nad yw eu cerbydau wedi
defnyddio'r fenter diesel gyda disgownt neu lle gellid fod wedi defnyddio
gorsaf danwydd arall. Bydd tîm y Fflyd hefyd yn cyhoeddi'r data hwn fel
Dangosydd Cyflawniad Allweddol (KPI) lefel uchel yn y Grŵp Defnyddwyr
Cerbydau yn chwarterol, fel y gellir craffu tueddiadau a phatrymau. Dylid
nodi nad yw rhai gorsafoedd Diesel lle ceir disgownt ar gael fel
gwasanaeth dydd a nos.
Ymateb Rheolwyr:
Mae Rheolwr y Fflyd yn adolygu'r Polisi ar hyn o bryd, a bydd yn cynnwys
yr argymhelliad hwn.

3

Y Rheolwr Fflyd

Y Rheolwr Fflyd

01/05/2021

Ymateb Rheolwyr:

01/05/2021

Rwyf yn credu ei bod yn anochel y bydd rhai gwallau yn y data, gan fod y
gyrrwr yn darparu gwybodaeth am filltiroedd ar lafar ac yna mae
derbynnydd arian yn cofnodi'r data hwn i'r system. Mae gan dîm
Gweinyddol y Fflyd broses i lanhau'r data a geir gan All-star er mwyn
sicrhau bod ein cofnodion cerbydau a thrafodion yn gywir. Gan y
defnyddir y data hwn i benderfynu cyfnodau gwasanaeth mae'n amlwg
bod nifer fach o unigolion sy'n dewis peidio rhoi milltiroedd wrth brynu
tanwydd. Gwnaiff Rheolwr y Fflyd baratoi neges at bob UDRh, gan
amlinellu'r angen i lenwi'r data, a chynnwys eithriadau mewn adroddiad
misol. Gwnaiff tîm gweinyddol y Fflyd herio hefyd unrhyw drafodion lle
mae'r milltiroedd wedi'u rhoi fel 0.
Ymateb Rheolwyr:
Mae tîm y Fflyd wedi bod yn targedu adrannau unigol er mwyn annog
prynu tanwydd o safleoedd diesel lle ceir disgownt ac o safleoedd lle ceir
cost is. Mae posteri wedi cael eu gosod hefyd ym mhob gorsaf sy'n cael
eu diweddaru ar hyn o bryd. Bydd tîm y Fflyd yn darparu data misol ar
gyfer bob UDRh a wnaiff grynhoi os nad yw eu cerbydau wedi
defnyddio'r fenter diesel gyda disgownt neu lle gellid fod wedi defnyddio
gorsaf danwydd arall. Bydd tîm y Fflyd hefyd yn cyhoeddi'r data hwn fel
Dangosydd Cyflawniad Allweddol (KPI) lefel uchel yn y Grŵp Defnyddwyr
Cerbydau yn chwarterol, fel y gellir craffu tueddiadau a phatrymau. Dylid
nodi nad yw rhai gorsafoedd Diesel lle ceir disgownt ar gael fel
gwasanaeth dydd a nos.
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Atodiad 3 – Categoreiddio Argymhelliad
Mae "Blaenoriaeth" yn cyfeirio at yr amserlen gweithredu i'w mabwysiadu:
Disgrifiad

Blaenoriaeth

AR FRYS – Mater Rheoli Sylfaenol y dylid gweithredu ar unwaith.

1

PWYSIG – Mater rheoli y dylid gweithredu arno ar y cyfle cyntaf.

2

RHEOLAIDD – Mater rheoli sylfaenol y dylid gweithredu arno.

3

Mae "Categori" yn cyfeirio at ddyddiadau diwygiadau fel yr isod:
Disgrifiad

Categori

Argymhellion – dal ar y dyddiad dyledus gwreiddiol

1

Argymhellion – dyddiad dyledus diwygiedig 1af

2

Argymhellion – 2il ddyddiad dyledus diwygiedig

3

Argymhellion – 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig

4

Argymhellion – 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig

5

Argymhellion – 5ed dyddiad dyledus diwygiedig

6

Argymhellion – Hwyr

7
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Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd
Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd
Cymru
Adroddiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)

2020/21

Mawrth 2021

Adolygiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)
Cyflwyniad
1.

Mae'r adroddiad rheolaeth sicrwydd cryno hwn yn cynnig diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar faterion yn ymwneud â Llywodraethu, Risg a Rheolaeth Fewnol ac ar gynnydd
ein gwaith fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru ar 3 Mawrth 2021. Cafodd y cyfnod sy'n cael sylw gan yr adroddiad
sicrwydd rheolaethau cryno ei effeithio'n sylweddol gan bandemig COVID 19.

Llywodraethu sy'n dod i'r amlwg, Risg a Materion yn Ymwneud â Rheoli Mewnol
2.

COVID 19 yw'r digwyddiad mwyaf sylweddol diweddaraf i gael effaith strategol a gweithredol ar y trefniadau Llywodraethu, Risg a Rheolaeth Fewnol cyfoes. Mae'n amlwg bod a
bydd nifer o gyfnodau mewn perthynas â symud drwy'r pandemig. Gall y darlun lleol a chenedlaethol waethygu ynghyd â gwella. Mae gan bob cam oblygiadau gwahanol ar gyfer
y trefniadau Llywodraethu, Risg a Rheolaeth Fewnol. Fodd bynnag, nid yw'r ffordd mae sefydliadau wedi newid i ffyrdd diwygiedig o weithio o anghenraid â chysylltiad
uniongyrchol â'r darlun lleol neu genedlaethol.
Mae'r diagramau yn y tabl isod yn dynodi asesiad o'r darlun lleol a/neu genedlaethol presennol. Ond mae hefyd yn asesu sut mae'r sefydliad wedi addasu i ffyrdd newydd o
weithio (y 'normal newydd') o leiaf i'r dyfodol agos.
Effaith COVID 19 ar ffocws strategol yn ystod ymyrraeth busnes
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3.

Mae ystod o faterion gweithredol sy'n codi o bandemig COVID 19 sy'n effeithio ar y trefniadau Llywodraethu, Risg a Rheolaeth Fewnol. Ceir enghreifftiau wedi'u crynhoi yn
Atodiad A. Yn ystod cyfnod COVID 19 byddai'n ddoeth i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru gymharu'r polisïau, y gweithdrefnau a'r
prosesau rheolaeth fewnol sydd mewn grym yn ystod y pandemig gyda’r rhai a oedd 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.

Fframwaith Reoli Mewnol
Archwiliadau a gwblhawyd ers adroddiad diwethaf SICA i'r Cydbwyllgor Archwilio
4.

Mae chwe archwiliad o 2020/21 wedi'u cwblhau ers y cyfarfod blaenorol. Mae'r tabl isod yn gosod manylion o'r adroddiadau sydd wedi eu cwblhau ers y cyfarfod blaenorol o'r
Cydbwyllgor Archwilio.
Archwiliadau a gwblhawyd ers adroddiad blaenorol SICA
Dyddiadau Allweddol
Adolygiad

Gwerthusiad

Niferoedd Argymhellion

Drafft wedi'i
gyhoeddi

Derbyniwyd
Ymatebion

Cyhoeddi drafft terfynol

1

2

3

OEM

Sicrwydd Data

Difrifol

4 Rhagfyr 2020

9 Rhagfyr 2020

10 Rhagfyr 2020

-

-

1

-

Rheoli Risg Cydweithredol – Lliniaru'r
Rheolaethau

Rhesymol

15 Rhagfyr 2020

29 Rhagfyr 2020

7 Ionawr 2021

-

-

2

1

Credydwyr

Difrifol

1 Chwefror 2021

19 Chwefror 2021

11 Chwefror 2021

-

-

-

-

Prosiect ar y Cyd – Office 365

Rhesymol

18 Tachwedd 2020

16 Chwefror 2021

17 Chwefror 2021

-

6

1

-

Rheolaeth y Fflyd – Tanwydd

Rhesymol

4 Chwefror 2021

16 Chwefror 2021

18 Chwefror 2021

-

2

3

-

Dilyniant

Amherthnasol

1 Mawrth 2021

2 Mawrth 2021

2 Mawrth 2021

-

-

-

-

Symud ymlaen gyda gweithredu argymhellion blaenoriaeth 1
5.

Nid ydym wedi gwneud argymhellion Blaenoriaeth 1 (h.y. materion rheoli sylfaenol y dylid gweithredu arnynt ar unwaith) ers yr adroddiad SICA Blaenorol. Ceir mwy o
wybodaeth yn Atodiad D.
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Dangosyddion achosion gwraidd
6.

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. Ni chwblhawyd gwaith archwilio yn Chwarter 1 yn y fformat adrodd newydd felly ni ellir darparu dadansoddiad ar gyfer y chwarter hwn. Ni wnaed argymhellion yn
Chwarter 2.
DAG – Cyfeiriad Asesiad Teithio
Dangosyddion Achosion Gwraidd

Chwarter 1
(2020/21)

Chwarter 2
(2020/21)

Chwarter 3
(2020/21)

Chwarter 4
(2020/21)

Amherthnasol

Amherthnasol

67% (2)

15% (2)

-

-

-

-

33% (1)

85% (11)

Cyfeiriad Teithio yn y
Tymor Canolig

Arsylwad Archwiliad

Cyfarwyddwyd
Fframwaith Llywodraethu
Lliniaru Risg
Cydsyniad Rheolaeth

-

-

Mae'r canran wedi gostwng. Fodd bynnag mae'r nifer o argymhellion
wedi parhau'r un fath.
Amherthnasol

Dim argymhellion i'w cymharu
Mae'r canran wedi cynyddu wrth i'r nifer o argymhellion gynyddu
hefyd.

Cyflawni –
Monitro Cyflawniad

-

-

-

-

Amherthnasol

Dim argymhellion i'w cymharu

Cyfyngiadau Ariannol

-

-

-

-

Amherthnasol

Dim argymhellion i'w cymharu

Gwytnwch

-

-

-

-

Amherthnasol

Dim argymhellion i'w cymharu

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. Trwy hynny, lleihawyd ar yr angen i gael mynediad
corfforol i swyddfeydd/safleoedd Heddlu Gogledd Cymru ac i gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Roedd oedi cychwynnol mewn dechrau gwaith maes ond rydym yn fodlon fod
y cynllun ar y gweill i'w gael ei gyflawni erbyn 31 Mawrth 2021. Yn dilyn trafodaethau gyda'r uwch reolwyr yn Heddlu Gogledd Cymru, cytunwyd y gall peth gwaith gael ei
ymgymryd ar y safle fel sy'n ofynnol ac yn amodol ar yr asesiadau risg priodol.

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.
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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 Throsedd Gogledd Cymru a'r Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru mewn ymateb i rybuddion a gyhoeddwyd gan TIAA
Nodiadau Briffio
Sicrhau bod Geiriad ar Geisiadau Swydd yn Adlewyrchu Rheolau Diwygiedig y
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Ymateb Rheolwyr
Mae rheolwyr wedi cydlynu ymatebion ar gyfer Cyfarfod y CA

Rhybudd Twyll
Galwadau Ffôn Twyllodrus o ran Atal Rhif YG

Ymateb Rheolwyr
Mae rheolwyr wedi cydlynu ymatebion ar gyfer Cyfarfod y CA

Rhybudd Ffug am Frechiad COVID-19 gan y GIG
Sgiâm Peiriant Parcio
Negeseuon E-bost Twyllodrus: COVID-19 Ffug

12.

Rydym wedi adolygu canllawiau diweddar a gyhoeddwyd gan Fwrdd Ymgynghorol Safonau Archwilio Mewnol o ran archwilio mewnol yn ystod pandemig COVID-19. Mae'r
canllawiau'n anelu i gynorthwyo penaethiaid archwilio mewnol ac archwilwyr mewnol unigol wrth barhau i fodloni eu cyfrifoldebau personol a phroffesiynol ar gyfer
cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus (PSIAS) y DU. Gallwn gadarnhau cydymffurfiaeth barhaus gyda'r safonau proffesiynol yn ystod y cyfnod hwn.

Cyfrifoldeb/Ymwrthodiad
13.

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. Yn benodol, ni fydd 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 y 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:

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.

•

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

Rheoli Risg: Dyma'r marcwyr sy'n gwahaniaethu rhwng pandemig COVID 19 o'r rhan fwyaf o gynlluniau cyd-nerthu/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

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:

•

Newid sydyn ac arwyddocaol mewn patrymau galw am wasanaethau

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.

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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Atodiad B

Crynodebau gweithredol a chynlluniau gweithredu rheoli
Mae'r Crynodebau Gweithredol a'r Cynlluniau Gweithredu Rheolwyr canlynol wedi'u cynnwys yn y papurau a roddir i'r Cydbwyllgor Archwilio ac nid ydynt felly wedi'u cynnwys yn yr
Atodiad hwn.
Adolygiad

Gwerthusiad

Sicrwydd Data

Difrifol

Rheoli Risg Cydweithredol – Lliniaru'r Rheolaethau

Rhesymol

Credydwyr

Difrifol

Prosiect ar y Cyd – Office 365

Rhesymol

Rheolaeth y Fflyd – Tanwydd

Rhesymol

Dilyniad

Amherthnasol
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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

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 7 Ionawr
2021

Cyflwynwyd i CA Mawrth 2021

Fetio Contractwyr

2

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 4 Medi
2020

Cyflwynwyd i CA Hydref 2020

Adolygiad Prosiect ar y cyd – Office 365 (fel rhan o'r
Rhaglen Alluogi Genedlaethol)

2

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 17
Chwefror 2021

Cyflwynwyd i CA Mawrth 2021

Rheolaeth Gyllidol Ar y Cyd

3

Cyhoeddwyd adroddiad drafft ar 22 Rhagfyr
2020

Heddlu sy'n arwain = De Cymru

Caffael

3

Cyhoeddwyd adroddiad drafft ar 14 Ionawr
2021

Cytunwyd y bydd Gogledd Cymru yn cael ei ystyried ar wahân o'r archwiliad
cydweithredol sy'n canolbwyntio ar yr Uned Caffael ar y Cyd sy'n cael ei sefydlu
yn Ne Cymru.

Cynllunio Adnoddau Strategol

3

I fod i ddechrau ar 1 Mawrth 2021

Gwaith maes yn mynd ymlaen

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

4

Wedi canslo

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi penderfynu peidio cyfranogi yn yr adolygiad
hwn gan nad yw'r prosiect yn cael ei ariannu bellach. Opsiwn arall - mae
Diogelwch Seiber Pensiynau wedi'i awgrymu.

Cysylltu ag Archwiliad Cymru

1-4

Mynychu cyfarfodydd Grŵp Ymarferydd Heddlu

Gogledd Cymru'n Unig
Llywodraeth – Gweithio ar y cyd

1

Wedi canslo

Wedi canslo ar gais Rheolwyr

Gwrth Dwyll – Caffael Atal Twyll

1

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 13
Tachwedd 2020

Cyflwynwyd i CA Rhagfyr 2020

Datblygu Sefydliadol

1

Cyhoeddwyd adroddiad
Tachwedd 2020

Cyflwynwyd i CA Rhagfyr 2020

Pensiynau

2

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 10

terfynol

ar

6

Cyflwynwyd i CA Rhagfyr 2020
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System

Chwarter Arfaethedig

Statws Cyfredol

Sylwadau

Tachwedd 2020
Treuliau a thaliadau ychwanegol

2

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 11
Tachwedd 2020

Cyflwynwyd i CA Rhagfyr 2020

Adolygiad Seilwaith

2

Wedi'i gynllunio ar gyfer 1 Rhagfyr 2020

Gwaith maes yn mynd ymlaen

Sicrwydd Data

2

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 10
Tachwedd 2020

Cyflwynwyd i CA Mawrth 2021

Rheoli Contractau

2

Wedi canslo

Wedi canslo ar gais Rheolwyr

Rhanbarth y Dwyrain – Uned Reoli

2

Gwaith safle wedi dechrau ar 15 Chwefror
2021

Gwaith maes yn mynd ymlaen

4
Eiddo y Codir Tâl Amdano

2

Wedi'i gynllunio ar gyfer diwedd mis Ebrill
2021

Wedi'i ohirio oherwydd pandemig Covid 19

Rheoli'r Trysorlys

3

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 24 Awst
2020

Cyflwynwyd i CA Rhagfyr 2020

Cyfriflyfr Cyffredinol

3

Cyhoeddwyd adroddiad
Tachwedd 2020

Cyflwynwyd i CA Rhagfyr 2020

Cyflogres

3

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 13
Tachwedd 2020

Cyflwynwyd i CA Rhagfyr 2020

Credydwyr

3

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 11
Chwefror 2021

Cyflwynwyd i CA Mawrth 2021

Rheolaeth y Fflyd – Tanwydd

3

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ar 18
Chwefror 2021

Cyflwynwyd i CA Mawrth 2021

Strategaeth Rheoli'r Fflyd

4

Gohiriwyd i 2021-22

Rheoli'r Fflyd – Atgyweirio

4

Wedi'i gynllunio ar gyfer 8 Mawrth 2021

Caffael

4

Wedi'i gynllunio ar gyfer 24 Mawrth 2021

Rheoli Newid TGCh

4

Cynlluniwyd ar gyfer 11 Ionawr 2021

Dull cydweithiol

1-4

terfynol

ar

4

Dyddiau i'w defnyddio o archwiliadau a ganslwyd

Cyhoeddwyd RhPB

Gweler uchod

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru
Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)

Tudalen 8

System

Chwarter Arfaethedig

Dilyniad

4

Wrth gefn

Statws Cyfredol

Cyhoeddwyd adroddiad
Mawrth 2021

Sylwadau

terfynol

ar

2

Cyflwynwyd i CA Mawrth 2021

1-4

Cynllunio Blynyddol

1

Adroddiad Blynyddol

4

Rheolwyr

1-4

ALLWEDD:
I'w ddechrau

Gwaith safle wedi dechrau

Cyhoeddwyd adroddiad
drafft

Cyhoeddwyd adroddiad
terfynol
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Atodiad D.

Argymhellion Blaenoriaeth 1 – Diweddariad Cynnydd
Argymhelliad

Blaenoriaeth

Rheolwyr

Gweithrediad

Swyddog Cyfrifol

Sylwadau

Amserlen

Swyddog

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

Rheoli'r mater y dylid cymryd camau yn ei
erbyn ar unwaith.

AGORED

Dyddiad Targed heb ei gyrraedd ac mae'r
risg yn dal i fodoli

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru
Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)

Tudalen 10

Atodiad 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

21002

Sicrhau bod Geiriad ar Geisiadau Swydd yn
Adlewyrchu
Rheolau
Diwygiedig
Y
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Statws

Sylwadau TIAA
Angen Gweithredu
Cyflogwyr i ystyried eu hymdriniaeth i ymholi am wybodaeth cofnodion troseddol er
mwyn sicrhau eu bod yn gwneud mewn ffordd sy'n sicrhau cydymffurfiaeth gyda'r
ddeddfwriaeth newydd.

Crynodeb o Rybuddion Twyll diweddar
Cyf

Pwnc

Statws

Sylwadau TIAA
Angen Gweithredu

Chwefror
2021

Galwadau Ffôn Twyllodrus o ran Atal Rhif YG

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor i weithwyr am dwyll a throsedd
economaidd, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. Anfonwch fanylion unrhyw sgiâm lle mae'r
galwr yn honni eu bod o CThEM at eu tîm gwe-rwydo phishing@hmrc.gov.uk. Os ydych
wedi dioddef twyll neu drosedd seiber, dylech hysbysu Action Fraud drwy ffonio 0300 123
2040, neu fynd ar: https://reporting.actionfraud.police.uk/. Os ydych yn meddwl bod eich
cardiau banc wedi'u peryglu, cysylltwch â'ch banc ar unwaith.
Angen Gweithredu

Ionawr 2021

Rhybudd Ffug am Frechiad COVID-19 gan y
GIG

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 wedi dioddef twyll neu
drosedd seiber, dylech roi gwybod i Action Fraud trwy ffonio 0300 123 2040, neu ewch
ar https://reporting.actionfraud.police.uk/. Os ydych wedi rhoi eich manylion banc a'ch
bod yn meddwl eich bod wedi colli arian, cysylltwch â'ch banc ar unwaith.
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Cyf

Pwnc

Statws

Sylwadau TIAA
Angen Gweithredu

Ionawr 2021

Sgiâm Peiriant Parcio

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor am dwyll a throsedd economaidd, a'r
risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. Os ydych chi wedi dioddef twyll neu drosedd seiber, dylech
roi gwybod i Action Fraud trwy ffonio 0300 123 2040, neu ewch
ar https://reporting.actionfraud.police.uk/. Os ydych wedi rhoi eich manylion banc a'ch
bod yn meddwl eich bod wedi colli arian, cysylltwch â'ch banc ar unwaith. Gall y banc
hefyd drefnu i'ch cerdyn gael ei ganslo
Angen Gweithredu

Ionawr 2021

Negeseuon
E-bost
Twyllodrus:
Gwahoddiadau Brechiadau COVID-19 Ffug
(fersiwn diwygiedig)

Mae'r rhybudd yn rhoi gwybodaeth a chyngor am dwyll a throsedd economaidd yn ystod
y pandemig a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. Os ydych chi wedi dioddef twyll neu drosedd
seiber, dylech roi gwybod i Action Fraud trwy ffonio 0300 123 2040, neu ewch
ar https://reporting.actionfraud.police.uk/. Os ydych wedi rhoi eich manylion banc a'ch
bod yn meddwl eich bod wedi colli arian, cysylltwch â'ch banc ar unwaith.
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
Teitl:

Adroddiad Rheoli Risg – (Sesiwn Agored)

Awdur:

Siân Wyn Jones, Swyddog Llywodraethu a Pholisi'r Heddlu

Diben yr adroddiad:

Rhoi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar y broses risg sefydliadol a
throsolwg o'r risgiau presennol a gofnodir gan Heddlu Gogledd Cymru a
Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar
Penderfyniad
gyfer:
Trafodaeth
(ticiwch un)
 Sicrwydd
Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:

Mae'r holl risgiau wedi'u hadolygu gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes sy'n
cynnal adolygiadau'n fisol. Gwneir cofnod dyddiedig o'r adolygiad ar bob
dogfen manylion risg.
•

Mae nodiadau atgoffa wedi'u hanfon at yr Arweinwyr Risg a Pherchnogion
Risg er mwyn adolygu a diweddaru eu risgiau parhau, un ai'n fisol neu'n
chwarterol (yn ddibynnol ar y math o risg).

•

Ers y diweddariad blaenorol, mae pob risg ar Gofrestr Risg yr Heddlu wedi'u
hadolygu yn y cyfarfodydd canlynol gyda dim materion nac eithriadau
wedi'u codi.
o Cyfarfodydd Tîm Uwch Reoli Adrannol
o Cyfarfod Uwch Dîm Arweinyddiaeth
o Bwrdd Rheoli Strategol
o Bwrdd Gweithredol Strategol

•

Crynodeb o risgiau byw a gofnodwyd ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu hyd at 2
Mawrth 2021 ac yn amlygu'n benodol
o Risgiau newydd a ychwanegwyd at y gofrestr risg ers y
diweddariad diwethaf
 Risg 68 Goblygiadau Ymadael â'r UE ar Borthladd Caergybi
 Risg 69 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
 Risg 70 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
 Risg 71 Pensiynau
 Risg 72 Diffyg cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data
o

Gwelliannau wedi'u gwneud i'r risgiau canlynol ers y diweddariad
diwethaf
 Risg 11 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
 Risg 13 Dim digon o adnoddau ariannol i gyflwyno
cynlluniau gwasanaeth
 Risg 47 Gallu i integreiddio swyddogion 'uplift'
 Risg 53 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

o

Cau'r risgiau canlynol ers y diweddariad diwethaf
 Risg 19 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
 Risg 38 Effeithiau Posibl Ymadael â'r UE
 Risg 50 Recriwtio Arolygydd i Rôl Rheolwr Digwyddiadau'r
Heddlu
 Risg 51 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
 Risg 58 Uwchraddio Gorchymyn a Rheoli

•

Crynodeb o radd RAG Gweithrediadau Risg Cofrestr Risgiau'r Heddlu, gyda
dim pryderon wedi'u hamlygu.

•

Risg 60 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG yn destun adroddiad at
wraidd y mater a chaiff ei gyflwyno o dan bapur ar wahân.

•

Ers y diweddariad blaenorol, mae bob risg ar Gofrestr Risg COVID19 yr
Heddlu wedi'u hadolygu yn y cyfarfodydd canlynol gyda dim materion nac
eithriadau wedi'u codi.
o Cyfarfodydd Tîm Uwch Reoli Adrannol
o Cyfarfod Uwch Dîm Arweinyddiaeth
o Bwrdd Rheoli Strategol

•

Crynodeb o risgiau byw a gofnodwyd ar Gofrestr Risg COVID19 yr Heddlu
hyd at 2 Mawrth 2021 ac yn benodol yn amlygu newidiadau a wnaed i'r
risgiau canlynol ers y diweddariad diwethaf
o Risg CV12/20 Cynllun/Strategaeth Gyfathrebu
o Risg CV15/20 Modiwl Hyfforddiant Creu Ffeiliau

•

Crynodeb o radd RAG Gweithrediadau Risg Cofrestr Risgiau COVID19 yr
Heddlu, gyda dim pryderon wedi'u hamlygu.

•

Diweddariad ar gynnydd sy'n cael ei wneud gyda chreu mapiau sicrwydd
adrannol.

•

Diweddariad o ran Archwiliadau TIAA a gynhaliwyd yn ystod 2020/21.

•

Diweddariad o ran yr adolygiad o Ddatganiad Parodrwydd Risg yr Heddlu.

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:

Do (amlygwyd mewn melyn)

2

1.

CYFLWYNIAD
Diben yr adroddiad hwn yw cynnig diweddariad ar broses rheoli risg 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 2 Mawrth 2021 ar Gofrestr Risg
yr Heddlu fersiwn 5.232 a Chofrestr Risg COVID19 0.55.
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'r broses a gytunir a ddogfennir yn y Fframwaith Mapio Risg a Sicrwydd.

2.

CRYNODEB COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU
Ers y Cydbwyllgor Archwilio (CA) diwethaf rydym yn parhau i ddatblygu ein hymdriniaeth tuag
at osod Rheoli Risgiau ledled y sefydliad. Rydym wedi parhau i sicrhau mwy o ryngweithio
gyda'r arweinwyr/perchnogion risg gyda nodiadau atgoffa misol neu chwarterol (yn dibynnu
ar y math o risg) yn cael eu hanfon at Arweinwyr Risg a Pherchnogion Gweithredu er mwyn
adolygu a diweddaru eu risgiau parhaus. Ar ben hynny, mae'r Arweinydd Risg a Pharhad
Busnes wedi parhau i gynnal adolygiad misol o bob risg ac wedi codi unrhyw bryderon neu
broblemau gydag Uwch Dimau Rheoli drwy eu hadroddiad diweddariad misol. Mae risgiau
hefyd wedi cael eu hadolygu yn y Bwrdd Ymgynghorol Strategol, Bwrdd Rheoli Strategol a'r
Bwrdd Gweithredol Strategol gyda dim materion nac eithriadau wedi'u codi.
Mae rhwydweithio'n parhau gyda Rheolwyr Risg eraill yr Heddlu er mwyn ceisio gwerth ac
ymgysylltu gorau drwy Gyfarfodydd Risg Rhanbarthol hefyd.

Tabl 1: - Risgiau HGC ar Gofrestr Risg yr Heddlu 1 Tachwedd 2020 – 2 Mawrth 2021

Difrifol
Uchel
Canolig
Isel
Dibwys
*Heb
ei
ddiffinio
Cyfanswm

Cyfanswm
Blaenorol

Risgiau a
gaewyd
yn y
cyfnod
hwn

Risgiau
Newydd
yn y
cyfnod
hwn

Risgiau a
drosglwyddwyd
i Gofrestr
COVID19

3
18
2
0
0
0

0
4
1
0
0
0

0
4
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

23

5

5

0

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

Cyfanswm
Risgiau Cyfredol
HGC

0
0
0
0
0
0

3
26
4
0
0
0

0

33

*Heb eu diffinio yw risgiau sy'n disgwyl cwblhad y Templed Risgiau gan yr Arweinydd/Perchennog
Risgiau
Tabl 2: - Risgiau SCHTh ar Gofrestr Risg yr Heddlu 1 Tachwedd 2020 – 2 Mawrth 2021
Cyfanswm
blaenorol
Difrifol

1

Wedi ei gau Newydd yn y Lefel
Risg
yn y cyfnod cyfnod hwn
wedi newid
hwn
0
0
0
3

Cyfanswm
Risgiau
Cyfredol HGC
1

Uchel
Canolig
Isel
Dibwys
Cyfanswm
3.

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

NEWIDIADAU I'R RISGIAU A GOFNODWYD YNG NGHOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR
ADRODDIAD DIWETHAF
Risg 68 Goblygiadau Ymadael a'r UE ar Borthladd Caergybi
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg UCHEL. Mae'r risg DYNAMIG hwn yn berthnasol
i'r effaith posibl y bydd Ymadael â'r UE yn ei gael yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar
reoli traffig ym Mhorthladd Caergybi a chymunedau Ynys Môn. Mae union natur effeithiau ar
adnoddau a galw yn golygu bod ansicrwydd ar beth fydd yr effeithiau ar blismona. Mae
rheolaethau presennol yn cynnwys cyfranogi mewn cyfarfodydd Ymadael â'r UE cenedlaethol
a rhanbarthol CCPSH. Maent yn cynnwys rolau allweddol mewn cyfarfodydd Grwpiau Cydlynu
Tactegol a Strategol sy'n canolbwyntio ar Borthladd Caergybi – ac yn benodol, ar effeithiau
lliniariadau cargo/stacio parod dim ffin ar Ynys Môn. Sefydlwyd Grŵp Cydlynu Tactegol wedi'i
gadeirio gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Cydlynu Strategol wedi'i gadeirio gan HGC. Sefydlwyd
Grŵp Cynllunio Arian HGC gyda swyddogion Efydd sy'n gysylltiedig ag Ymgyrch Cybi i gyd yn
bresennol. Yn olaf, ceir Ystafell Arian yn ystod cyfnod trosglwyddo Ymadael â'r UE er mwyn
cynnwys partneriaid amlasiantaeth yn rhithiol. Rheolir y risg hwn gan y Prif Arolygydd Owain
Llewellyn fel Pennaeth Arian Porthladdoedd yn ystod Ymadael yr UE ac mae'r lefel risg
presennol yn GANOLIG.
Risg 69 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
Risg 70 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
Risg 71 Pensiynau
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg UCHEL. Mae'r risg sefydlog hwn yn berthnasol
i'r posibilrwydd y gall costau sy'n berthnasol i bensiynau gynyddu oherwydd newidiadau
mewn deddfwriaeth, rheoliadau a phenderfyniadau llys a allai gael effaith cyffredinol ar
sefyllfa ariannol yr Heddlu. Mae rheolaethau presennol yn cynnwys creu hyb pensiwn,
cwblhau proses dendro ar gyfer darparwr pensiwn allanol a HGC yn aelodau o Weithgor
Cenedlaethol Pensiynau. Rheolir y risg hwn gan Guto Edwards ac mae'r lefel risg presennol yn
UCHEL.
Risg 72 Diffyg cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg UCHEL. Mae'r risg sefydlog hwn yn berthnasol i
ddiffyg cydymffurfiaeth gyda'r ddeddf diogelu data oherwydd strategaeth, polisi a phrosesau
cysylltiedig rheoli gwybodaeth annigonol. Gallai o bosib achosi colled sylweddol yn hyder
rhanddeiliaid, enw da sefydliadol a sancsiynau ariannol. Mae rheolaethau presennol yn
cynnwys archwiliadau mewnol cyfnodol a ymgymerwyd gan TIAA a dogfennaeth helaeth.
Mae'r rhain yn cynnwys strategaeth, polisi a phrosesau cysylltiedig Gwybodaeth a thîm tŷ
profiadol a chymwys a hyfforddiant diogelu data i holl staff. Rheolir y risg hwn gan Ian Davies
fel Prif Swyddog Gwybodaeth ac mae'r lefel risg presennol yn GANOLIG.

4.

NEWIDIADAU I GOFRESTR RISGIAU'R HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF

4

Risg 19 – SESIWN GAEEDIG A OLYGWYD
Risg 38 Effeithiau Posibl Ymadael â'r UE
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg UCHEL. Mae'r risg DYNAMIG hwn yn berthnasol
i'r effeithiau posibl, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar holl fusnes yr heddlu a achosir
gan Ymadael â'r UE. Serch hynny, roedd union natur effeithiau ar gyllid, adnoddau a galw yn
golygu bod ansicrwydd ar yr hyn fyddai'r effeithiau ar blismona.
Ym mis Ebrill 2019
gostyngwyd y risg i GANOLIG. Ym mis Ionawr 2020 cafodd ei ostwng eto i ISEL oherwydd diffyg
gweithgarwch yn ystod y cyfnod trosglwyddo. Codwyd lefel y risg eto i GANOLIG yng
Nghyfarfod Aur yr UE ar 20 Hydref er mwyn adlewyrchu'r sefyllfa a'r cynnydd mewn
gweithgarwch yn genedlaethol wrth baratoi ar gyfer ymadael â'r UE ddiwedd y flwyddyn.
Cytunodd Pennaeth Aur Ymadael â'r UE y dylid cau'r risg ar 24 Chwefror gan fod cytundeb
Ymadael â'r UE wedi'i gyrraedd ac nad oedd ymadael â'r UE wedi cael effaith niweidiol ar
unrhyw rannau o fusnes yr Heddlu.
Risg 50 Recriwtio Arolygydd i Rôl Rheolwr Digwyddiadau'r Heddlu
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg CANOLIG. Roedd y risg SEFYDLOG hwn yn
berthnasol i recriwtio Arolygyddion yn rôl Rheolwr Digwyddiadau'r Heddlu sy'n swyddogaeth
hanfodol 24/7 yng Nghanolfan Rheoli'r Heddlu. Ym mis Tachwedd 2020 gostyngwyd y lefel
risg presennol o GANOLIG i ISEL yn dilyn yr ymateb diweddar i Fynegiant o Ddiddordeb
Arolygyddion, hyrwyddo llwyddiannus un Rheolwr Digwyddiadau'r Heddlu dros dro presennol
a 2 o ringylliaid Canolfan Rheoli'r Heddlu'n cymhwyso fel Penaethiaid Drylliau Tanio Tactegol
Cychwynnol.
Fe wnaeth y Bwrdd Gweithredol Strategol gytuno felly bod y risg wedi'i thrin gan fod y
rheolaethau wedi bod yn effeithiol. Roedd hyn yn golygu bod y lefel targed risg wedi'i
gyrraedd.
Risg 51 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
Risg 58 Uwchraddio Gorchymyn a Rheoli.
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg UCHEL. Mae'r risg DDYNAMIG hon yn
berthnasol i hen galedwedd sy'n bodoli a gynyddodd y risg o aflonyddu gwasanaeth a'r
sefydliad yn methu cyflawni ei flaenoriaethau. Ym mis Rhagfyr 2019 gostyngwyd y lefel risg
presennol o GANOLIG i ISEL gan fod Prif Swyddogion a'r CHTh wedi dewis yr opsiwn i
uwchraddio'r caledwedd a'r feddalwedd yng Nghanolfan Rheoli'r Heddlu er mwyn gofalu am y
cyfnod risg. Mae'r TG hwn wedi'i archebu ac fe gaiff ei gyflenwi ddechrau 2021 a fydd yn
caniatáu uwchraddiad llawn o'r CAD yn 2021. Dosberthir gosod y TG fel busnes fel arfer. Felly
fe gytunodd UDRh Gwasanaethau Cymorth Gweithredol fod y risg wedi'i drefnu gan fod y
rheolaethau wedi bod yn effeithiol a oedd yn golygu bod y lefel targed risg wedi'i gyrraedd.
5.

NEWIDIADAU I'R RISGIAU A GOFNODWYD YNG NGHOFRESTR RISGIAU'R HEDDLU ERS YR
ADRODDIAD DIWETHAF
Risg 11 – SESIWN GAEEDIG A OLYGWYD
Risg 13 Dim digon o adnoddau ariannol i gyflwyno cynlluniau gwasanaeth
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg UCHEL. Mae'r risg hon yn ymwneud â’r ffaith
bod cyllid adnoddau yn annigonol i gyflwyno cynllun gwasanaeth. Ym mis Chwefror 2021
newidiwyd y math o risg o DDYNAMIG i SEFYDLOG. Gostyngwyd y lefel risg presennol i
GANOLIG yn dilyn penderfyniad yn y UDRh Cyllid ac Adnoddau ar 20 Ionawr. Mae hyn er
5

mwyn adlewyrchu'r setliad ariannol diweddar a'r gwaith cynllunio sefydliadol i fantoli'r
gyllideb.
Risg 53 – GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
Risg 47 Gallu i integreiddio swyddogion 'uplift'
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg UCHEL. Mae'r risg SEFYDLOG hwn (risg
DYNAMIG yn flaenorol) yn berthnasol i integreiddio'r 20,000 o swyddogion ychwanegol a
ddarparwyd yn genedlaethol yn effeithiol gan y llywodraeth. Gostyngwyd y lefel risg presennol
i ISEL ym mis Ionawr 2021 yn dilyn cwblhau nifer o weithrediadau risg a ddarparodd
liniariadau ychwanegol ar gyfer y risg.
6.

GWEITHREDIADAU COFRESTR RISG YR HEDDLU
Tabl 3: - Gradd RAG Gweithrediadau Risg
Gweithrediadau
Ddim ar y Gweill
0

Gweithrediadau ar y
Gweill ond gyda
Phroblemau
0

Gweithrediadau ar y
Gweill
38

Gweithrediadau
wedi'u Cwblhau
62

Mae'r holl weithrediadau risg yn parhau ar y gweill gyda dim problemau wedi'u hamlygu.
7.

CRYNODEB COFRESTR RISGIAU COVID19 YR HEDDLU
Tabl 4: - Cofrestr Risg Covid19 yr Heddlu 1 Tachwedd 2020 – 22 Chwefror 2021
Cyfanswm
blaenorol

Difrifol
Uchel
Canolig
Isel
Dibwys
*Heb
ddiffinio
Cyfanswm

0
6
2
3
0
ei 0
11

Wedi ei gau
yn y cyfnod
hwn

Newydd yn y
cyfnod hwn

Lefel Risg
wedi newid

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Cyfanswm
Risgiau
Cyfredol
COVID19
0
6
2
3
0
0

0

0

0
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8.

RISGIAU NEWYDD A GOFNODWYD AR GOFRESTR RISGIAU COVID19 YR HEDDLU ERS YR
ADRODDIAD DIWETHAF
Nid oes risgiau newydd wedi'u hychwanegu at Gofrestr Risgiau COVID19 yr Heddlu ers yr
adroddiad diwethaf.
9.

RISGIAU WEDI CAU O GOFRESTR RISGIAU COVID19 YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD
DIWETHAF
Nid oes unrhyw risgiau wedi'u cau ar Gofrestr Risgiau COVID19 yr Heddlu ers yr adroddiad
diwethaf.

6

10.

NEWIDIADAU I'R RISGIAU AR GOFRESTR RISGIAU COVID19 YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD
DIWETHAF
Risg CV12/20 Cynllun/Strategaeth Gyfathrebu
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg ISEL. Mae'r risg DYNAMIG hwn yn berthnasol i
negeseuon sydd ddim yn cael eu cyfathrebu'n glir ac a dderbyniwyd gan staff sy'n golygu y
byddant yn anymwybodol o'r rheolau sy'n arwain at ddryswch a gorbryder. Gostyngwyd y lefel
risg presennol i DDIBWYS ym mis Chwefror 2021 yn dilyn cwblhau'r holl weithrediadau. Gan
fod y risg bellach wedi cyrraedd ei lefel risg targed, fe ystyrir ei gau yn y Grŵp Adferiad
Tactegol COVID19 nesaf.
Risg CV15/20 Modiwl Hyfforddiant Creu Ffeiliau
Cyn mesurau rheoli, dosbarthwyd hwn fel risg CANOLIG. Mae'r risg DYNAMIG hwn yn
berthnasol i Swyddogion ar Brawf a Ditectifs Mynediad Uniongyrchol sydd ddim yn hyderus
neu gymwys i greu ffeiliau achos yn annibynnol oherwydd canslo 3 Cwrs Creu Ffeiliau Achos
rhwng mis Ebrill a mis Awst 2020. Gostyngwyd y lefel risg presennol i DDIBWYS ym mis
Tachwedd 2020 yn dilyn cwblhau'r holl weithrediadau. Gan fod y risg bellach wedi cyrraedd ei
lefel risg targed, fe ystyrir ei gau yn y Grŵp Adferiad Tactegol COVID19 nesaf.

11.

GWEITHREDIADAU COFRESTR RISGIAU COVID19 YR HEDDLU
Tabl 5: - Gradd RAG Gweithrediadau Risg
Gweithrediadau
Ddim ar y Gweill
0

Gweithrediadau ar y
Gweill ond gyda
Phroblemau
0

Gweithrediadau ar y
Gweill
6

Gweithrediadau
wedi'u Cwblhau
20

Mae'r holl weithrediadau risg yn parhau ar y gweill gyda dim problemau wedi'u hamlygu.
12.

DATBLYGIADAU O RAN RHEOLI RISGIAU

12.1 DIWEDDARIAD MAPIO SICRWYDD
Mae'r Map Sicrwydd Cyllid ac Adnoddau wedi'i gwblhau, gyda bron i bob gweithred sydd
wedi'i nodi ar gofnod monitro gweithrediadau wedi'u cwblhau.
Mae gwaith wedi dechrau gyda Gwasanaethau Corfforaethol i ymgymryd â'u hymarfer mapio
sicrwydd. Mae pob cyfarfod i fod i ddarfod erbyn diwedd mis Tachwedd gyda golwg ar
gyflwyno'r Mapiau Sicrwydd drafft i Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaethau Corfforaethol yng
nghanol mis Rhagfyr. Fodd bynnag, tra mae cynnydd wedi'i wneud, mae gallu o fewn y tîm
wedi'i effeithio gyda'r Arweinydd Parhad Risg a Busnes ar absenoldeb tymor hir. Mae hyn
wedi arwain at oedi i'r gwaith hyd nes bydd y Tîm Sicrwydd yn ôl yn llawn.
12.2 ARCHWILIAD RISGIAU GAN TIAA
GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
12.3 PARODRWYDD RISGIAU
Mae Parodrwydd Risg yr Heddlu wedi'i adolygu a'i gytuno gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar
23 Chwefror 2021 ac fe gaiff ei gyflwyno o dan adroddiad ar wahân er gwybodaeth i chi.
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12 COFRESTR RISG YR HEDDLU AR 02/03/2021
RHIF
CYFEIRNOD
UNIGRYW

Lefelau'r Risg
Teitl y Risg

3

Cronfa Ddata RMS Legacy

5
9

Buddsoddiad mewn seilwaith TG
Digonolrwydd adnoddau ariannol

10

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

11

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

13

46

Dim digon o adnoddau ariannol i gyflwyno
cynlluniau gwasanaeth
Risg o golli arian a fuddsoddwyd ar y
farchnad arian
GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

47
53

Gallu Integreiddio swyddogion 'Uplift'
GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

54

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

55

Generadur Pŵer Wrth Gefn a Chyflenwad
Pŵer Di-dor yn y Pencadlys
Mae ESN yn profi i fod yn ddatrysiad
anhyfyw neu is-optimaidd o ystyried
pryderon cenedlaethol a lleol o ran ffiniau
cyflawni Amser, Cost ac Ansawdd.
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57

Cyn
Yn
Rheolaethau bresennol

Targed

Uchel

Canolig
(Heddlu)
Isel

Difrifol

Uchel

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Uchel

Isel

Dibwys

Difrifol

Canolig
(Heddlu)

Canolig
(Heddlu)

Difrifol

Isel

Isel

Uchel

Uchel

Uchel

Isel
Canolig
(Heddlu)

Uchel

Uchel

Isel
Isel
Canolig
(Heddlu)
Isel

Canolig
(Heddlu)
Isel
Canolig
(Heddlu)

Uchel

Canolig
(UDRh)

Isel

Uchel

Isel

Isel

Uchel

Uchel

Isel

8

Sefydlog

Cynnydd Gweithrediadau Risg sy'n Weddill
Dyddiad
yr
Cyfanswm Nifer
Ar y Gweill Dim ar
Ar y
Adolygiad Gweithrediadau
ond gyda
y
Gweill
Diwethaf
sy'n Weddill
Phroblemau Gweill
08/01/21 1
1

Sefydlog
Sefydlog

08/10/20
08/02/21

1
1

1
1

Sefydlog

14/12/20

1

1

Sefydlog

22/02/21

1

1

Sefydlog

17/02/21

1

1

Sefydlog

15/12/20

1

1

Sefydlog

25/01/21

2

2

Sefydlog
Sefydlog

04/02/21
21/12/20

1
2

1
2

Dynamig 08/01/21

1

1

Dynamig 25/02/21

1

1

Sefydlog

2

2

Math o
Risg

08/12/20

59

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

60

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

63

Pandemig

64

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

65

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

66

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

67

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

68
69

Goblygiadau Ymadael â'r UE ar Borthladd
Caergybi
GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

70

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

71

Pensiynau

72

Diffyg cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu
Data

Uchel

Isel

Isel

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Difrifol

Uchel

Canolig
(Heddlu)
Canolig
(Heddlu)

Canolig
(Heddlu)

Canolig
(Heddlu)

Isel

Uchel

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Uchel

Canolig
(UDRh)

Isel

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Isel

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Isel

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Isel

Canolig
(Heddlu)

Canolig
(Heddlu)

Isel

Uchel

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Isel

Sefydlog

08/01/21

0

Sefydlog

17/12/20

1

1

Sefydlog

02/12/20

1

1

Dynamig 05/02/21

1

1

Dynamig 20/01/21

5

5

Dynamig 18/02/21

2

2

Dynamig 18/02/21

1

1

Dynamig 13/01/21

1

1

Sefydlog

2

2

2

2

4

4

2

2

Sefydlog
Sefydlog
Sefydlog

Risg
Newydd
Risg
Newydd
Risg
Newydd
Risg
Newydd

13 COFRESTR RISG COVID19 YR HEDDLU AR 02/03/2021
RHIF
CYFEIRNOD
UNIGRYW
CV04/20

Lefelau'r Risg
Teitl y Risg
GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Cyn
Rheolaethau

Yn
bresennol

Targed

Math o
Risg

Uchel

Canolig

Canolig

Sefydlog

9

Cynnydd Gweithrediadau Risg sy'n Weddill
Dyddiad
yr
Cyfanswm Nifer
Ar y Gweill Dim ar
Ar y
Adolygiad Gweithrediadau
ond gyda
y
Gweill
Diwethaf
sy'n Weddill
Phroblemau Gweill
15/01/21 1
1

CV05/20

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

CV07/20

Yswiriant offer gwaith wrth weithio o'r
cartref
Staff sy'n dychwelyd i Safleoedd HGC

Canolig
(Heddlu)

Isel

CV11/20

GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
Cyflwyno diwylliant ac ethos ar staff o bell
sydd newydd eu recriwtio
GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

CV12/20
CV13/20
CV14/20

Cynllun/Strategaeth Drosglwyddo
Iechyd a Diogelwch Gweithio o'r Cartref
GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

CV15/20

Modiwl hyfforddiant Creu Ffeil

CV08/20
CV09/20
CV10/20

Uchel

Uchel

Isel

(Heddlu)
Canolig
(Heddlu)
Canolig
(Heddlu)
Canolig
(Heddlu)

(UDRh)

Isel

Isel

Isel

Isel

Isel
Uchel

Canolig
(Heddlu)
Dibwys
Isel

Uchel

Uchel

Canolig
(Heddlu)

Dibwys

Uchel

Isel
Isel
Isel

Isel
Dibwys
Isel
Canolig
(Heddlu)
Dibwys

*Heb eu diffinio – Yn disgwyl cwblhau Templed Risg gan Berchennog Risg

10

Sefydlog

17/12/20

1

1

Dynamig 25/01/21

1

1

Dynamig 29/01/21

1

1

Dynamig 17/12/20
Dynamig 29/01/21

0
1

0
1

Dynamig 19/02/21

1

1

Dynamig 29/01/21
Dynamig 29/01/21
Dynamig 29/01/21

0
0
0

0
0
0

Dynamig 17/12/20

0

0

Cydbwyllgor Archwilio
Dyddiad y Cyfarfod: 30 Mawrth 2021

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

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:

Rhaglen Waith Arfaethedig
Prif Swyddog Cyllid
I gytuno ar y rhaglen waith
X Penderfyniad
Trafodaeth
Sicrwydd
Gwybodaeth

•

•

Argymhellion:

Mae hyn yn sicrhau bod y Cydbwyllgor yn gallu cyflawni ei
ddyletswyddau yn unol gyda dyddiadau cau statudol, a bod holl
gyfrifoldebau'r Cydbwyllgoryn cael eu cwblhau yn ystod bob
blwyddyn.
Rydym wedi gwrando ar adborth gan y Cydbwyllgor Archwilio, ac
wedi ychwanegu'r eitemau canlynol i'w cyflwyno i gyfarfodydd
yn y dyfodol:
o rheoli gwybodaeth a chydymffurfiaeth
o darparu gwasanaeth archwilio mewnol

•

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.

•

Aelodau'r Cydbwyllgor i ystyried cynnwys ychwanegol a allai gael
eu cyflwyno mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

Rhaglen waith y dyfodol i gael ei chyflwyno i bob cyfarfod, gan
amlinellu'r gwaith am y deuddeg mis nesaf yn dreiglol.
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.
•

Effaith cofrestr risgiau:

Goblygiadau sicrwydd:
Effaith Cydraddoldeb:

Ystyriwyd deddfwriaeth cydraddoldeb wrth recriwtio aelodau annibynnol y
Cydbwyllgor Archwilio.

Mae Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd mewn grym.
Gwybodaeth wedi'i heithrio o
ddadleniad:

Dim.

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
30 Mawrth 2021

RHAGLEN WAITH 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 bod y Cydbwyllgor yn gallu cyflawni ei
ddyletswyddau yn unol gyda dyddiadau cau statudol, a bod holl gyfrifoldebau'r
Cydbwyllgor yn cael eu rhyddhau 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 amgylchedd sy'n newid yn barhaus. Tra ei bod yn hanfodol bod y
Cydbwyllgor Archwilio'n cyflawni gorchwylion penodol erbyn dyddiadau allweddol,
mae cyflwyno'r rhaglen waith dim ond unwaith y flwyddyn yn anhyblyg, ac 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

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
Pawb (Hyd nes y clywir yn
wahanol)

Rhaglen Waith 2021/22
• 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
Gwanwyn 2021

Rhaglen Waith 2021/22
• Digwyddiad blynyddol Cydbwyllgorau Cymru

Mehefin 2021

•

Cyfrifon 2020/21 - sesiwn friffio dechnegol

29
Gorffennaf 2021

•

ISA 260 a llofnodi cyfrifon i'w llofnodi erbyn 31
Gorffennaf 2021
Diweddariad llywodraethu; sicrwydd o gyfarfod lefel
uchel y BRhC (fydd yn mynychu cyfarfod mis Mawrth
yn y dyfodol)
Adolygiad o Gylch Gorchwyl CA
Gwerth am arian
Hunan-asesiad ac Adroddiad Blynyddol y CA adroddiad terfynol
At Wraidd y Mater: Seiber

•
•
•
•
•

6 Hydref 2021

•
•
•
•

8 Rhagfyr 2021

•
•
•

Diweddariad llywodraethu (yn cynnwys Adolygiad
Cod FM)
Perfformiad Rheoli'r Trysorlys
Rheoli gwybodaeth a chydymffurfiaeth
At wraidd y mater: i'w gadarnhau
Archwilio Cymru - Adroddiad Gwerth am Arian ac
Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr)
Adroddiad Cyfreithiol
Datganiad strategaeth risg a chwant risg - Adolygiad
blynyddol

Mawrth 2022

•
•
•

Diweddariad llywodraethu
Moeseg
Perfformiad Rheoli'r Trysorlys

•

Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Strategaeth Rheoli'r
Trysorlys) i'w chadarnhau cyn 1 Ebrill 2022
Diweddariad llywodraethu - yn cynnwys drafft AGS;
Archwilio Cymru - cynllun blynyddol

•
•

•
•

•
•
•

Raglen At Wraidd y
Mater Darpar Risgiau

•
•

Adroddiadau At Wraidd •
y Mater Blaenorol i
•
gyfeirio ato yn yr
Adroddiad Risg Cyfnodol
Eitemau eraill i'w trafod
gyda'r CA
4.

Datganiad Rheoli'r Heddlu

Datganiad strategaeth risg a chwant risg - Adolygiad
blynyddol

Adroddiad Blynyddol CA - adroddiad drafft a thrafodaeth

At Wraidd y Mater - Strydoedd Diogelach/Comisiynu
Archwilio Cymru - aelod o staff tîm dadansoddi
Archwilio Cymru i fynychu'r cyfarfod
Pwyllgor Moeseg

Seibr (Gorffennaf 2021)
Strategaeth Cyrchu TGCh (i'w gadarnhau)
Gorchymyn a Rheoli
Strategaeth Cynhyrchu TGCh, ac yn y blaen

Darparu gwasanaeth archwilio mewnol

GOBLYGIADAU

4.1

Cydraddoldeb

4.2

Ariannol

4.3

Cyfreithiol

4.4

Cymuned

4.5

Risg

Ystyriwyd deddfwriaeth cydraddoldeb wrth recriwtio aelodau
annibynnol y Cydbwyllgor Archwilio.
Mae Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd mewn grym.
Mae cynllunio'r gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod yn lleihau'r angen
am gyfarfodydd unswydd.
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.
Cyhoeddir papurau a chofnodion cyfarfodydd, ac mae'r cyfarfodydd
yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.
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.
4 .6

Cynllun Heddlu Mae rôl y Cydbwyllgor Archwilio yn rhan o'r Cynllun Heddlu a
a Throsedd
Throsedd cyffredinol.

Awdur yr Adroddiad:
Kate Jackson
Prif Swyddog Cyllid, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Cydbwyllgor Archwilio
Dyddiad y Cyfarfod: 30 Mawrth 2021

Teitl:
Awdur:
Diben yr adroddiad:

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

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:

Argymhellion:

Strategaeth Gyfalaf Ddrafft Flynyddol ac Adroddiad Rheoli'r Trysorlys 2021-22
Prif Swyddog Cyllid
Trosolwg lefel uchel ar sut mae gwariant cyfalaf, ariannu cyfalaf a rheoli'r
trysorlys yn cyfrannu at ddarpariaeth gwasanaethau'r heddlu ynghyd â
throsolwg o sut mae risg cysylltiedig yn cael ei reoli a'r oblygiadau ar gyfer
cynaliadwyedd ariannol.
Penderfyniad
Trafodaeth
Sicrwydd
Gwybodaeth
• Mae’r adroddiad hwn yn deillio o Reoli'r Trysorlys (TM) CIPFA yn y Cod
Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus ac nid oes gofyniad cyfreithiol i
gadw at y Cod.
• Mae'n rhoi manylion y Rhaglen Gyfalaf, Darpariaeth Refeniw ar gyfer
Benthyca a Strategaeth Rheoli a Buddsoddir' Trysorlys 2020/21 tan
2025/26, sydd ynghlwm yn yr atodiadau.
• Mae'n ymdrin â buddsoddi arian parod sy'n weddill ac unrhyw ofynion
benthyca.
• Mae'n pwysleisio cyfyngiadau awdurdodedig a dangosyddion y mae
swyddogaeth TM yn gweithredu yn ddyddiol.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA am wybodaeth a sylwadau, ac i roi ei sicrwydd cyn
cyflwyno i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

Effaith cofrestr risg:

Dim effaith – mae'r trefniadau wedi'u llunio i reoli'r risg o fuddsoddi a benthyg.

Goblygiadau sicrwydd:

Mae’r adroddiad yn gosod rheolau a chyfyngiadau ar gyfer buddsoddi a
benthyg arian yn ôl Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2021-22. Nid oes newidiadau
sylweddol o Strategaeth Rheoli'r Trysorlys y llynedd.

Effaith Cydraddoldeb:

Dim effaith.

Gwybodaeth wedi'i heithrio o
ddadleniad:

Dim gwybodaeth wedi'i hesgusodi.

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
30 Mawrth 2021
Crynodeb Gweithredol Adroddiad Strategaeth Gyfalaf
Ddrafft 2020-21 i 2025-26
Adroddiad gan y Prif Gwnstabl a Phrif Swyddogion Cyllid
y Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

1.

Mae'r adroddiad drafft amgaeedig yn bodloni gofynion Rheoli'r Trysorlys (TM) CIPFA
yng Nghod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus y mae'r Comisiynydd Heddlu a
Throsedd angen ei ddilyn yn gyfreithiol. Mae'r brif ddogfen, y Strategaeth Gyfalaf, yn
dod â'r Rhaglen Gyfalaf, Darpariaeth Refeniw ar gyfer Benthyca, Rheoli'r Trysorlys a
Strategaeth Fuddsoddi a Dangosyddion y Trysorlys at ei gilydd. Y bwriad yw
symleiddio'r hyn sy'n faes hynod dechnegol. Fodd bynnag, gan fod yr adroddiad yn
parhau'n hynod dechnegol, bydd yr adroddiad eglurhaol hwn yn egluro'r diben
cyffredinol yn gryno ac amlygu'r hyn y gofynnir i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
gytuno iddo wrth fabwysiadu'r Strategaeth. Mae rhaid i'r Strategaeth a'i helfennau
cyfansoddol gael eu cytuno'n flynyddol gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Diben
cyflwyno'r adroddiad hwn i'r Cydbwyllgor Archwilio yw ar gyfer trafodaeth a
sylwadau cyn ei gyflwyno i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

2.

Nid oes newidiadau sylfaenol i'r strategaeth eleni (gweler newid bach ym mhwynt 12
isod).

3.

Diben cyffredinol y Strategaeth Gyfalaf yw galluogi'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
i:
•
•
•
•

Cytuno ar y Rhaglen Gyfalaf yn ffurfiol (Atodiad A)
Cytuno ar ba ddull sy'n cael ei fabwysiadau ar gyfer ad-dalu dyled drwy'r
Datganiad Darparu Refeniw Sylfaenol (MRP) (Atodiad B)
Cynnig fframwaith strategol ar gyfer Rheoli'r Trysorlys sy'n cwmpasu benthyca
ar gyfer gwariant cyfalaf a buddsoddi balansau sy'n weddill (Atodiad C)
Cytuno ar Ddangosyddion y Trysorlys sy'n gosod cyfyngiadau ar lefelau
benthyca, yn ogystal â chyfyngiadau ar y mathau o bartïon i gontract ar gyfer
buddsoddiadau (Atodiad C)

4.

Mae'r Rhaglen Gyfalaf wedi'i chytuno gan y Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a
Throsedd fel rhan o'r cylch cynllunio gan fwydo i'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig
(CATC). Ers hynny, mae ymarfer pellach wedi'i ymgymryd i ailasesu cyflwyno
prosiectau cyfalaf unigol yn raddol sydd wedi arwain at newid yn amseru prosiectau
ond nid y costau cyffredinol (Tabl 1 ac Atodiad A).

5.

Gofyniad sylfaenol a hanfodol yw bod y Rhaglen Gyfalaf yn fforddiadwy o fewn yr
adnoddau sydd ar gael. Cyflawnir hyn drwy gyfuniad o gyllid allanol, adnoddau ein
hunain (cyllideb neu gronfeydd wrth gefn mewn blwyddyn) neu ddyled. Mae'r
rhaglen yn fforddiadwy a cheir y rhaniad mewn ariannu yn Nhabl 2.

6.

Rhaid ad-dalu dyled. Gwneir hyn drwy'r gyllideb refeniw drwy'r ddarpariaeth refeniw
sylfaenol. Mae canllawiau statudol o ran sut yr ad-delir y ddyled. Ad-delir dyled
hanesyddol (cyn 2008) ar sail y rheolau a oedd mewn lle ar adeg y balans gostyngol o
4%. Ar gyfer gwariant cyfalaf a ysgwyddwyd wedi 31.3.2008 penderfynir ar y
Ddarpariaeth Refeniw Sylfaenol drwy godi'r gwariant dros oes ddefnyddiol yr ased.
Mae Tabl 3 yn crynhoi'r gost, a cheir manylion pellach yn Atodiad C.

7.

Gelwir cyfanswm y ddyled o ran cyfalaf yn Ofyn Cyllido Cyfalaf (GCC). Crynhoir y
symudiad yn y GCC yn Nhabl 4. Cynydda cyfanswm GCC o £30.5m ar 31.3.21 i £40.5m
ar 31.3.2026.

8.

Un ffynhonnell o gyllid mewnol yw Derbynebau Cyfalaf. Rhain yw'r enillion o werthu
asedau. Gellir ond eu defnyddio ar gyfer ariannu gwariant cyfalaf. Gwelir y symudiad
arfaethedig mewn Derbynebau Cyfalaf yn Nhabl 5.

9.

Mae strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn gysylltiedig â rheoli balansau arian parod o ran
benthyca a buddsoddiadau. Rhoddir blaenoriaeth i sicrhau cronfeydd a dilynir gan
hylifedd ac yna arenillion. Mae Adran 3 o'r Strategaeth Gyfalaf yn crynhoi strategaeth
RhT gyda'r manylion yn Atodiad C.

10.

O ran benthyg, delir y ddysgl yn wastad rhwng benthyca allanol a mewnol a benthyca
tymor hir a thymor byr. Cymhlethir hyn ychydig gan incwm cyllid ddim yn cael ei
dderbyn yn gyson drwy'r flwyddyn gydag un taliad mawr yn cael ei dderbyn bob mis
Gorffennaf (Atodiad C, Graff 1). Mae gan fenthyciadau Tymor Byr gyfraddau llog is
ond gall hyn newid dros amser.

11.

Mae buddsoddiadau'n cael eu rheoli'n dynn gan leihau risg cyn belled ag y bo modd
drwy reoli partïon i gontract drwy gyfraddau credyd a rhai eraill, a chyfyngu maint a
hyd y buddsoddiadau.

12.

Gwnaeth y Strategaeth flaenorol osod lefel hylifedd sylfaenol o £10m. Mae hyn
wedi'i ehangu at ddibenion ymarferol er mwyn hefyd caniatáu cyfyngiad gweithredol
is o £7.5 miliwn am uchafswm o 14 diwrnod. Mae hyn er mwyn osgoi benthyca tymor
byr diangen (gweler Atodiad C, paragraff 6.3)

13.

Mae Tabl 10 yn dangos cyfanswm costau cyllido fel canran o gyllideb refeniw net.
Bwriedir i hyn gynyddu o 3.50% i 3.95% o 2021-22 i 2025-26.

14.

Mae staff sydd wedi'u cymhwyso'n broffesiynol ac wedi'u hyfforddi'n benodol yn
gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch gwariant cyfalaf, buddsoddiadau a
benthyca. Ar ben hyn cedwir ymgynghorwyr proffesiynol er mwyn rhoi cyngor ac
arweiniad yn y meysydd technegol hyn.

Capital Strategy Report 2021/22 (Draft)
1. Introduction
1.1.

This capital strategy report gives a high-level overview of how capital expenditure, capital
financing and treasury management activity contribute to the provision of local public services
along with an overview of how associated risk is managed and the implications for future
financial sustainability. It has been written in an accessible style to enhance members’
understanding of these sometimes technical areas.

1.2.

Decisions made this year on capital and treasury management will have financial
consequences for the Police and Crime Commissioner for many years into the future. They are
therefore subject to both a national regulatory framework and to local policy framework,
summarised in this report.

2. Capital Expenditure and Financing
2.1.

Capital expenditure is where the Police and Crime Commissioner spends money on assets,
such as property or vehicles, that will be used for more than one year. In local government this
includes spending on assets owned by other bodies, and loans and grants to other bodies
enabling them to buy assets.

2.2.

The draft Capital Programme was presented to the Strategic Executive Board (SEB) on 21st
January 2021 as part of the Medium Term Financial Plan, and agreed subject to the final
ratification of this Capital Strategy. A further exercise has been undertaken to re-assess the
phasing of individual capital projects which has resulted in a change in the timing of the
projects but not the overall costs. The Police and Crime Commissioner is planning capital
expenditure as summarised below, with details as shown in Appendix A:

Table 1: Prudential Indicator: Estimates of Capital Expenditure in £ millions

Total Capital
Expenditure
2.3.

2019/20
actual

2020/21
forecast

2021/22
budget

2022/23
budget

2023/24
budget

2024/25
budget

2025/26
budget

£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

6.4

6.1

15.1

17.8

5.0

5.6

5.4

Governance: The Police and Crime Commissioner’s assets and infrastructure need continual
investment in order to ensure an efficient and modern working environment. Strategies for
the Estates, IT and Fleet were developed last year and a new Capital Programme agreed in
2020-21. The implementation of Operation Uplift; reviewing the requirements as part of the
planning cycle; and the COVID recovery plan, has resulted in revisions to the planned
Programme. COVID has resulted in some re phasing of the Programme due to delays. Major

projects such as ESN (Emergency Services Network) and the Command and Control System
upgrade have also been under review. The summary of the changes in each area are:
 Revised Estates Programme £17.3m – an increase of £0.427m from last year’s
programme
 Revised Fleet Programme £8.2m – a reduction of £0.341m per annum of direct revenue
funding
 Revised IT Programme £21.1m o Known future major requirements – Command and Control (£2.5m), ESN
(£7.2m+£0.9m), IT Sourcing (£1.0m)
o Future replacements of laptops/2 in 1’s/Desktops (£2.9m), Body Worn Video
(£1.0m), Life X (£1.1m) and other smaller projects.
2.4.

All capital expenditure must be financed, either from external sources (government grants and
other contributions), the Police and Crime Commissioner’s own resources (revenue, reserves
and capital receipts) or debt (borrowing, leasing and Private Finance Initiative). The planned
financing of the above expenditure is as follows:

Table 2: Capital financing in £ millions
2019/20
actual

2020/21
forecast

2021/22
budget

2022/23
budget

2023/24
budget

£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

External
sources

0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Capital
resources

0.3

0.0

0.2

0.1

0.3

0.7

0.1

Revenue
resources

3.7

3.3

7.4

4.2

2.1

2.1

2.0

Debt

1.9

2.7

7.4

13.4

2.5

2.7

3.2

TOTAL

6.4

6.1

15.1

17.8

5.0

5.6

5.4

2.5.

2024/25 2025/26
budget budget

Debt is only a temporary source of finance, since loans and leases must be repaid, and this is
therefore replaced over time by other financing, usually from revenue which is known as
minimum revenue provision (MRP). Alternatively, proceeds from selling capital assets (known
as capital receipts) may be used to replace debt finance. Planned MRP repayments are as
follows:

Table 3: Replacement of debt finance in £ millions
2019/20
actual

2020/21
forecast

2021/22
budget

2022/23
budget

2023/24
budget

£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

2.4

2.6

2.8

3.1

4.4

4.3

4.6

Budgeted MRP
(Own resources)

2024/25 2025/26
budget budget

 The Police and Crime Commissioner’s full minimum revenue provision statement is shown in
Appendix B to this report.
2.6.

The Police and Crime Commissioner’s cumulative outstanding amount of debt finance is
measured by the capital financing requirement (CFR). This increases with new debt-financed
capital expenditure and reduces with MRP and capital receipts used to replace debt. The CFR is
expected to increase by £4.6m during 2021/22. Based on the above figures for expenditure
and financing, the Police and Crime Commissioner’s estimated CFR is as follows:

Table 4: Prudential Indicator: Estimates of Capital Financing Requirement in £ millions
31.3.2020
actual

31.3.2021
forecast

31.3.2022
budget

31.3.2023
budget

31.3.2024
budget

£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

30.4

30.5

35.1

45.4

43.5

41.9

40.5

Total CFR

31.3.2025 31.3.2026
budget
budget

2.7.

Asset management: To ensure that capital assets continue to be of long-term use, the Police
and Crime Commissioner has an asset management strategy in place.

2.8.

Asset disposals: When a capital asset is no longer needed, it may be sold so that the proceeds,
known as capital receipts, can be spent on new assets or to repay debt. The Police and Crime
Commissioner is not anticipating to receive any significant capital receipts in the coming
financial years.

Table 5: Capital receipts receivable in £ millions
2019/20
actual

2020/21
forecast

2021/22
budget

2022/23
budget

2023/24
budget

2024/25
budget

2025/26
budget

£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

Opening
balance

0.0

0.1

2.0

2.8

2.9

3.0

2.7

Receipts

0.4

2.0

1.0

0.2

0.5

0.4

0.0

Budgeted use

0.3

0.1

0.2

0.1

0.4

0.7

0.0

Balance

0.1

2.0

2.8

2.9

3.0

2.7

2.7

3. Treasury Management
3.1.

Treasury management is concerned with keeping sufficient but not excessive cash available to
meet the Police and Crime Commissioner’s spending needs, while managing the risks involved.
Surplus cash is invested until required, while a shortage of cash will be met by borrowing, to
avoid excessive credit balances or overdrafts in the bank current account. The Police and
Crime Commissioner is typically cash rich in the short-term as revenue income is received
before it is spent, but cash poor in the long-term as capital expenditure is incurred before
being financed. The revenue cash surpluses are offset against capital cash shortfalls to reduce
overall borrowing.

3.2.

The Treasury Management Strategy (Appendix C) sets out the parameters under which the
Treasury Management activities are governed and monitored. These are based on prioritising
security first, liquidity second and yield last. This does reduce potential investment income but
minimises the risk of losing money through riskier investments. The below summarises the
main points of the Treasury Management Strategy.

3.3.

Borrowing strategy: The Police and Crime Commissioner’s main objectives when borrowing
are to achieve a low but certain cost of finance while retaining flexibility should plans change
in future. These objectives are often conflicting, and the Police and Crime Commissioner
therefore seeks to strike a balance between cheap short-term loans (currently available at
around 0.10%) and long-term fixed rate loans where the future cost is known but higher
(currently 1.5 to 2.5%).

3.4.

The Borrowing Strategy is also balanced by revenue cash available being used rather than
borrowing, known as internal borrowing. Internal borrowing has been used extensively over
recent years generating savings in interest charges per year and reducing risk by not investing
cash. However, use of reserves to fund Capital has reduced the available amounts to internally
borrow. Another factor to consider is that the Police and Crime Commissioner’s income is not
constant during the year; this is due to a Pension Grant of around £25m being received in one
lump sum each July.

3.5.

Projected levels of the Police and Crime Commissioner’s total outstanding debt (which
comprises borrowing, PFI liabilities, and leases) are shown below, compared with the capital
financing requirement (see above).

Table 6: Prudential Indicator: Gross Debt and the Capital Financing Requirement in £ millions
31.3.2020 31.3.2021 31.3.2022 31.3.2023 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2026
budget
budget
budget
budget
budget
actual
forecast
£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

Debt (incl. PFI
& leases)

24.8

18.4

17.1

15.7

14.1

12.5

10.7

Capital
Financing
Requirement

30.4

30.5

35.1

45.4

43.5

41.9

40.5

3.6.

Statutory guidance is that debt should remain below the capital financing requirement, except
in the short-term. As can be seen from table 6, the Police and Crime Commissioner expects to
comply with this in the medium term.

3.7.

Liability benchmark: To compare the Police and Crime Commissioner’s actual borrowing
against an alternative strategy, a liability benchmark has been calculated showing the lowest
risk level of borrowing. This assumes that cash and investment balances are kept to a
minimum level of £10m at each year-end.

Table 7: Borrowing and the Liability Benchmark in £ millions
31.3.2020 31.3.2021 31.3.2022 31.3.2023 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2026
budget
budget
budget
budget
budget
actual
forecast
£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

Outstanding
borrowing

14.9

9.4

8.9

8.4

7.9

7.4

6.9

Liability
benchmark

9.4

-1.3

11.9

26.5

28.6

29.0

29.5

The outstanding borrowing in the table above shows the current level of committed borrowing,
and the liability benchmark is an indicator of the maximum we may need to borrow in order to
keep cash and investment balances above £10m. The actual level of borrowing will depend on
cashflow throughout the year and will be somewhere between the two levels outlined above.
3.8.

Affordable borrowing limit: The Police and Crime Commissioner is legally obliged to set an
affordable borrowing limit (also termed the authorised limit for external debt) each year and
to keep it under review. In line with statutory guidance, a lower “operational boundary” is
also set as a warning level should debt approach the limit.

Table 8: Prudential Indicators: Authorised limit and operational boundary for external debt in £millions
2020/21
limit

2021/22
limit

2022/23
limit

2023/24
limit

2024/25
limit

2025/26
limit

£m

£m

£m

£m

£m

£m

Authorised limit – borrowing

25.8

27.9

39.1

38.3

37.8

37.6

Authorised limit – PFI and leases

9.1

8.2

7.3

6.2

5.1

3.9

Authorised limit – total external
debt

34.9

36.1

46.4

44.5

42.9

41.5

Operational boundary – borrowing

23.8

25.9

37.1

36.3

35.8

35.6

Operational boundary – PFI and
leases

9.1

8.2

7.3

6.2

5.1

3.9

Operational boundary – total
external debt

32.9

34.1

44.4

42.5

40.9

39.5

Further details on borrowing are in the treasury management strategy.
3.9.

Treasury investment strategy: Treasury investments arise from receiving cash before it is paid
out again. Investments made for service reasons or for pure financial gain are not generally
considered to be part of treasury management.

3.10.

The Police and Crime Commissioner’s policy on treasury investments is to prioritise security
and liquidity over yield - that is to focus on minimising risk rather than maximising returns.
Cash that is likely to be spent in the near term is invested securely, for example with the
government, other local authorities or selected high-quality banks, to minimise the risk of
loss. Money that will be held for longer terms is invested more widely, including in bonds,
shares and property, to balance the risk of loss against the risk of receiving returns below
inflation. Both near-term and longer-term investments may be held in pooled funds, where an
external fund manager makes decisions on which particular investments to buy and the Police
and Crime Commissioner may request its money back at short notice.

Table 9: Treasury management investments in £millions
31.3.2020
actual

31.3.2021
forecast

31.3.2022
budget

31.3.2023
budget

31.3.2024 31.3.2025 31.3.2026
budget
budget
budget

£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

Near-term
investments

15.5

20.6

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Longer-term
investments

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL

15.5

20.6

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

3.11.

Risk management: The effective management and control of risk are prime objectives of the
Police and Crime Commissioner’s treasury management activities. The treasury management
strategy therefore sets out various indicators and limits to constrain the risk of unexpected
losses and details the extent to which financial derivatives may be used to manage treasury
risks.

3.12.

Governance: Decisions on treasury management investment and borrowing are made daily and
are therefore delegated to the Head of Finance and staff, who must act in line with the treasury
management strategy approved by the Police and Crime Commissioner and Joint Audit
Committee (JAC). End of year and half year reports on treasury management activity are
presented to SEB and JAC. The JAC is responsible for scrutinising treasury management
decisions.

3.13.

Liabilities: In addition to debt detailed above, the Police and Crime Commissioner is committed
to making future payments to cover its pension fund costs. Police Officers’ pension scheme is
an unfunded scheme which is underwritten by the Government, and the liabilities stand at
£1,793.0m as at 31.3.20. The cost to the Police and Crime Commissioner is the employer
contribution rate, which is currently 31%. The deficit on the Staff Pension fund stood at £85.0m
as at 31.3.20, this is also managed through the contribution rate which is currently set at 19%.
The Police and Crime Commissioner has also set aside £1.2m as a provision to cover risks of
insurance claims and employment cases. The Police and Crime Commissioner is also at risk of
having to pay for claims lodged with the Central London Employment Tribunal. These risks have
been recognised as Contingent Liabilities in the Statement of Accounts, but the Police and
Crime Commissioner has not put aside any money because the claims are subject to appeal,
and there is uncertainty regarding remedy and quantum.
 Governance (liabilities): Decisions on incurring new discretional liabilities are taken by the
Chief Officer Team in consultation with the Police and Crime Commissioner and his Chief
Finance Officer. The risk of liabilities crystallising and requiring payment is monitored by
Corporate Finance and reported to the Strategic Management Board (SMB) and SEB as
necessary. Details of contingent liabilities as at 31 March will be included in the Statement of
Accounts.

4. Revenue Budget Implications
4.1.

Although capital expenditure is not charged directly to the revenue budget, interest payable
on loans, MRP for reducing the CFR and direct revenue contributions to capital are charged to
revenue, offset by any investment income receivable. The net annual charge is known as
financing costs; this is compared to the net revenue stream i.e. the amount funded from the
Police and Crime Commissioner’s Council Tax and general government grants.

Table 10: Prudential Indicator: Proportion of financing costs to net revenue stream

Financing costs
(£m)
Proportion of net
revenue stream
(%)
4.2.

2019/20
actual

2020/21
forecast

2021/22
budget

2022/23
budget

2023/24
budget

2024/25
budget

2025/26
budget

£m

£m

£m

£m

£m

£m

£m

6.1

6.3

6.1

6.1

7.3

7.2

7.5

3.95%

3.87%

3.50%

3.43%

4.03%

3.92%

3.95%

Sustainability: Due to the very long-term nature of capital expenditure and financing, the
revenue budget implications of expenditure incurred in the next few years will extend for up
to 50 years into the future. The Police and Crime Commissioner’s Chief Finance Officer and
the Director of Finance and Resources are satisfied that the proposed capital programme is
prudent, affordable and sustainable as there are revenue streams or reserves in place to fund
the Programme as set out. It is likely that additional resources will need to be budgeted for
future investments beyond the current Programme.

5. Knowledge and Skills
5.1.

The Police and Crime Commissioner employs professionally qualified and experienced staff in
senior positions with responsibility for making capital expenditure, borrowing and investment
decisions. Training is provided to all staff involved in making capital expenditure, borrowing
and investment decisions.

5.2.

Where the Police and Crime Commissioner’s staff do not have the knowledge and skills
required, use is made of external advisers and consultants that are specialists in their field. The
Police and Crime Commissioner currently employs Arlingclose Limited as treasury
management advisers, Wilks Head and Eve as property consultants and BDO as tax
consultants. This approach is more cost effective than employing such staff directly, and
ensures that the Police and Crime Commissioner has access to knowledge and skills
commensurate with its risk appetite.

APPENDIX A

Description

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

Revised
Estimate

Est

Est

Est

Est

Est

£000

£000

£000

£000

£000

£000

Total
Project
Costs
(inc pre
20-21)
£000

Estate Programme
Retentions, Consultancy and QS
Sustainability Improvements
Estates estimate 25-26 onwards
Pwllheli PS
Holyhead PS
FHQ Complex + Canteen
Caernarfon & North Gwynedd Estate Area
VCC / Vehicle Workshop
Dolgellau PS
Abergele PS
Llanrwst PS
Flintshire Hub
Force Control Room Upgrading
Archive Store
Rhosllanerchrugog PS
Re locate/ co locate/ vacate
Custody CCTV
Firearms Base works
CS - SARC ISO Accreditation
Total Building Works

25
0
879
0
175
0
800

202

100

750

2,593

100

100

100
2,000

800
2,070
1,000
391
178
500

4,000
100

1,500
750
190

0
0
10

350
282
150

25
602
2,000
980
3,343
175
800
2,870
1,000
391
178
6,000
100
750
190
350
0
391
150

1,889

5,104

7,184

2,350

1,468

2,100

20,295

Vehicle Purchase Replacement Programme
Tranman development
Dexun System (Strategic Control Centre)
Intoxilators x 3
ANPR replacement
Collision Surveying Equipment

1,850
0
22
30
0
131

1,847
75

1,981

1,426

1,426

1,426

9,956
75
78
30
470
131

Total Vehicles and Other Equipment

2,033

2,392

1,981

1,426

1,426

1,426

10,740

Vehicles and Other Equipment

470

Description

Information Technology and Communication Equipment
Desk Top Replacement (Replacement Programme)
Lockers for charging and storage
Mobile app
Server Replacement
Business Systems Servers (Replacement Programme)
Mobile data devices
Airwave (replacement units)
DFU Server replacement
Mobile Responder App
NEP Infrastructure/Sail Point/Internet Links
Connectivity Software
Wifi
Digital Workplace audio visual
Single on line Home (Digital Public Contact)
Digital Intelligence & Investigation
DFU Automate
Digital Evidence Management
CISCO Telephony
Nexus Memory Upgrade
Backup
LAN
Unsupported systems (Risk Register)
ICAD Upgrade Phase 1
Command and Control Upgrade - Phase 2
Body Worn Video
GIS Update
LPS - Community Safety - Prevention
CS - COTS Standard Surveillance (RIPA) System
CS - CHIS system
POD - 360 Virtual Training
Digital - BIU - Mgmt Info Data Warehouse
CHORUS new module
ICT Sourcing Strategy
Life-X Deployment
Emergency Service Netwrok
NEP Device Re-build
Body Worn Video (replacement costs)
Total Information Technology and Communication
Total Capital Expenditure

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

Revised
Estimate

Est

Est

Est

Est

Est

Total
Project
Costs

£000

£000

£000

£000

£000

£000

£000

1,100
50

0
79

437
150
471
700
145
566

750

750

750

300

0

700
150
460

270
0
430
0
52
0

15
125
0
13
30
20
86
105

0
146
354
126
0
196

250
37
60
38
25
2,458

60
0
30
80
88
53
50
35
250
686
175
2,165
6,087

7,606
15,102

750
300
6,560
244
8,604
17,769

800
900
243
1,263
5,039

244
2,694
5,588

244
1,854
5,380

6,960
200
471
2,072
457
1,976
533
562
114
1,265
0
500
200
0
196
15
125
250
50
157
80
124
172
2,458
592
70
30
80
88
53
50
35
1,000
1,100
8,146
175
974
31,330
62,365

Description

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

Revised
Estimate
£000

Est

Est

Est

Est

Est

£000

£000

£000

£000

£000

Total Building Works
Total Vehicles and Other Equipment
Total Information Technology and Communication

1,889
2,033
2,165

5,104
2,392
7,606

7,184
1,981
8,604

2,350
1,426
1,263

1,468
1,426
2,694

2,100
1,426
1,854

Total Capital Expenditure

6,087

15,102

17,769

5,039

5,588

5,380

Funding
Home Office Grant
Revenue Contribution
Earmarked Reserves
Capital Receipts
Borrowing for Estates
Borrowing for replacement programme

123
2,691
539
55
1,854
825

123
2,070
5,289
242
4,580
2,798

123
2,054
2,100
100
7,084
6,308

123
2,053
0
370
2,250
243

123
2,053
0
750
718
1,944

123
1,968
0
100
2,000
1,189

Total Funding

6,087

15,102

17,769

5,039

5,588

5,380

123

123

123

123

123

123

3,285

7,601

4,254

2,423

2,803

2,068

2,679

7,378

13,392

2,493

2,662

3,189

6,087

15,102

17,769

5,039

5,588

5,380

External sources
Own resources
Debt
TOTAL

Appendix B
Annual Minimum Revenue Provision Statement 2021/22
Where the Police and Crime Commissioner finances capital expenditure by debt, it must put aside
resources to repay that debt in later years. The amount charged to the revenue budget for the
repayment of debt is known as Minimum Revenue Provision (MRP), although there has been no
statutory minimum since 2008. The Local Government Act 2003 requires the Police and Crime
Commissioner to have regard to Welsh Government’s Guidance on Minimum Revenue Provision (the
WG Guidance) most recently issued in 2018.
The broad aim of the WG Guidance is to ensure that capital expenditure is financed over a period
that is either reasonably commensurate with that over which the capital expenditure provides
benefits, or, in the case of borrowing supported by Government Revenue Support Grant, reasonably
commensurate with the period implicit in the determination of that grant.
The WG Guidance requires the Police and Crime Commissioner to approve an Annual MRP Statement
each year and recommends a number of options for calculating a prudent amount of MRP. The
following statement only incorporates options recommended in the Guidance:
•

For capital expenditure incurred before 1st April 2008, MRP will be determined as 4% of the
capital financing requirement in respect of that expenditure. (Option 2)

•

For capital expenditure incurred after 31st March 2008, MRP will be determined by charging the
expenditure over the expected useful life of the relevant asset in equal instalments, starting in
the year after the asset becomes operational. MRP on purchases of freehold land will be charged
over 50 years. MRP on expenditure not related to fixed assets but which has been capitalised by
regulation or direction will be charged over 20 years. (Option 3)

•

For assets acquired by leases or the Private Finance Initiative, MRP will be determined as being
equal to the element of the rent or charge that goes to write down the balance sheet liability.

Capital expenditure incurred during 2021/22 will not be subject to a MRP charge until 2022/23.
Based on the Police and Crime Commissioner’s latest estimate of its capital financing requirement
(CFR) on 31st March 2021, the budget for MRP has been set as follows:
31.03.2021
Estimated CFR
£m

2021/22
Estimated MRP
£

Capital expenditure before 01.04.2008

7.5

0.3

Capital expenditure after 31.03.2008

13.9

1.6

Leases and Private Finance Initiative

9.1

0.9

30.5

2.8

Total General Fund CFR

1

Draft Treasury Management Strategy Statement 2021/22
1.

Appendix C

Introduction

1.1. Treasury management is the management of the Police and Crime Commissioner’s cash flows,
borrowing and investments, and the associated risks. The Police and Crime Commissioner has
borrowed and invested substantial sums of money and is therefore exposed to financial risks
including the loss of invested funds and the revenue effect of changing interest rates. The
successful identification, monitoring and control of financial risk are therefore central to the
Police and Crime Commissioner’s prudent financial management.
1.2. Treasury risk management at the Police and Crime Commissioner is conducted within the
framework of the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy’s Treasury
Management in the Public Services: Code of Practice 2017 Edition (the CIPFA Code) which
requires the Police and Crime Commissioner to approve a treasury management strategy
before the start of each financial year. In addition, the Welsh Government (WG) issued revised
Guidance on Local Police and Crime Commissioner Investments in November 2019 that
requires the Police and Crime Commissioner to approve an investment strategy before the
start of each financial year. This report fulfils the Police and Crime Commissioner’s legal
obligation under the Local Government Act 2003 to have regard to both the CIPFA Code and
the WG Guidance.
1.3. Revised strategy: In accordance with the WG Guidance, the Police and Crime Commissioner
will be asked to approve a revised Treasury Management Strategy Statement should the
assumptions on which this report is based change significantly. Such circumstances would
include, for example, a large unexpected change in interest rates, in the Police and Crime
Commissioner’s capital programme or in the level of its investment balance.
2.

External Context

2.1. Economic background: The impact on the UK from coronavirus, lockdown measures, the
rollout of vaccines, as well as the new trading arrangements with the European Union (EU), will
remain major influences on the Police and Crime Commissioner’s treasury management
strategy for 2021/22.
2.2. The Bank of England (BoE) maintained Bank Rate at 0.10% in December 2020 and Quantitative
Easing programme at £895 billion having extended it by £150 billion in the previous month. The
Monetary Policy Committee (MPC) voted unanimously for both, but no mention was made of
the potential future use of negative interest rates. In the November Monetary Policy Report
(MPR) forecasts, the Bank expects the UK economy to shrink -2% in Q4 2020 before growing by
7.25% in 2021, lower than the previous forecast of 9%. The BoE also forecasts the economy will
now take until Q1 2022 to reach its pre-pandemic level rather than the end of 2021 as
previously forecast. By the time of the December MPC announcement, a COVID-19 vaccine was
approved for use, which the Bank noted would reduce some of the downside risks to the
economic outlook outlined in the November MPR.

2.3. UK Consumer Price Inflation (CPI) for November 2020 registered 0.3% year on year, down from
0.7% in the previous month. Core inflation, which excludes the more volatile components, fell
to 1.1% from 1.5%. The most recent labour market data for the three months to October 2020
showed the unemployment rate rose to 4.9% while the employment rate fell to 75.2%. Both
measures are expected to deteriorate further due to the ongoing impact of coronavirus on the

jobs market, particularly when the various government job retention schemes start to be
unwound in 2021, with the BoE forecasting unemployment will peak at 7.75% in Q2 2021. In
October, the headline 3-month average annual growth rate for wages were 2.7% for total pay
and 2.8% for regular pay. In real terms, after adjusting for inflation, total pay growth was up by
1.9% while regular pay was up 2.1%.
2.4. GDP growth rebounded by 16.0% in Q3 2020 having fallen by -18.8% in the second quarter,
with the annual rate rising to -8.6% from -20.8%. All sectors rose quarter-on-quarter, with
dramatic gains in construction (41.2%), followed by services and production (both 14.7%).
Monthly GDP estimates have shown the economic recovery slowing and remains well below its
pre-pandemic peak. Looking ahead, the BoE’s November MPR forecasts economic growth will
rise in 2021 with GDP reaching 11% in Q4 2021, 3.1% in Q4 2022 and 1.6% in Q4 2023.
2.5. GDP growth in the euro zone rebounded by 12.7% in Q3 2020 after contracting by -3.7% and 11.8% in the first and second quarters, respectively. Headline inflation, however, remains
extremely weak, registering -0.3% year-on-year in November, the fourth successive month of
deflation. Core inflation registered 0.2% y/y, well below the European Central Bank’s (ECB)
target of ‘below, but close to 2%’. The ECB is expected to continue holding its main interest
rate of 0% and deposit facility rate of -0.5% for some time but expanded its monetary stimulus
in December 2020, increasing the size of its asset purchase scheme to €1.85 trillion and
extended it until March 2022.
2.6. The US economy contracted at an annualised rate of 31.4% in Q2 2020 and then rebounded by
33.4% in Q3. The Federal Reserve maintained the Fed Funds rate at between 0% and 0.25% and
announced a change to its inflation targeting regime to a more flexible form of average
targeting. The Fed also provided strong indications that interest rates are unlikely to change
from current levels over the next three years.
2.7. Former vice-president Joe Biden won the 2020 US presidential election. Mr Biden is making
tackling coronavirus his immediate priority and will also be reversing several executive orders
signed by his predecessor and take the US back into the Paris climate accord and the World
Health Organization.
2.8. Credit outlook: After spiking in late March as coronavirus became a global pandemic and then
rising again in October/November, credit default swap (CDS) prices for the larger UK banks
have steadily fallen back to almost pre-pandemic levels. Although uncertainly around COVID-19
related loan defaults lead to banks provisioning billions for potential losses in the first half of
2020, drastically reducing profits, reported impairments for Q3 were much reduced in some
institutions. However, general bank profitability in 2020 and 2021 may be significantly lower
than in previous years. The credit ratings for many UK institutions were downgraded on the
back of downgrades to the sovereign rating. Credit conditions more generally though in banks
and building societies have tended to be relatively benign, despite the impact of the pandemic.
2.9. Looking forward, the potential for bank losses to be greater than expected when government
and central bank support starts to be removed remains a risk, suggesting a cautious approach
to bank deposits in 2021/22 remains advisable.
2.10. Interest rate forecast: The Police and Crime Commissioner’s treasury management adviser
Arlingclose is forecasting that BoE Bank Rate will remain at 0.1% until at least the first quarter
of 2024. The risks to this forecast are judged to be to the downside as the BoE and UK
government continue to react to the coronavirus pandemic and the new EU trading
arrangements. The BoE extended its asset purchase programme to £895 billion in November
while keeping Bank Rate on hold and maintained this position in December. However, further

interest rate cuts to zero, or possibly negative, cannot yet be ruled out but this is not part of
the Arlingclose central forecast.
2.11. Gilt yields are expected to remain very low in the medium-term while short-term yields are
likely remain below or at zero until such time as the BoE expressly rules out the chance of
negative interest rates or growth/inflation prospects improve. The central case is for 10-year
and 20-year to rise to around 0.60% and 0.90% respectively over the time horizon. The risks
around the gilt yield forecasts are judged to be broadly balanced between upside and downside
risks, but there will almost certainly be short-term volatility due to economic and political
uncertainty and events.
2.12. A more detailed economic and interest rate forecast provided by Arlingclose is attached at
Appendix C.1.
3.

Local Context

3.1. On 31st March 2021, the Police and Crime Commissioner is expected to hold £9.4m of
borrowing and £20.6m of treasury investments. Forecast changes in these sums are shown in
the balance sheet analysis in table 1 below.
Table 1: Balance sheet summary and forecast
31.3.20
Actual
£m
30.4

31.3.21
Estimate
£m
30.5

31.3.22 31.3.23 31.3.24 31.3.25 31.3.26
Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast
£m
£m
£m
£m
£m
35.1
45.4
43.5
41.9
40.5

General Fund CFR
Less: Other debt liabilities
-9.9
-9.1
-8.2
-7.3
-6.2
-5.1
-3.9
*
Loans CFR
20.5
21.4
26.9
38.1
37.3
36.8
36.6
Less: External borrowing
-9.9
-9.4
-8.9
-8.4
-7.9
-7.4
-6.9
(long term)**
Less: External borrowing
-5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(short term)**
Internal borrowing
5.6
12.1
18.0
29.7
29.4
29.4
29.7
Less: Usable reserves
-25.2
-28.7
-25.2
-21.8
-18.9
-18.0
-17.3
Plus: Working capital
4.1
-4.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
New borrowing /
-15.5
-20.6
-7.0
8.1
10.7
11.6
12.6
(Investments)
* leases and PFI liabilities that form part of the Police and Crime Commissioner’s total debt
** shows only loans to which the Police and Crime Commissioner is committed and excludes
optional refinancing
3.2. The underlying need to borrow for capital purposes is measured by the Capital Financing
Requirement (CFR), while usable reserves and working capital are the underlying resources
available for investment. The Police and Crime Commissioner’s current strategy is to maintain
borrowing and investments below their underlying levels, sometimes known as internal
borrowing.
3.3. The Police and Crime Commissioner has an increasing CFR due to the capital programme, but
minimal investments and will therefore be required to borrow up to £22m over the forecast
period in order to maintain a positive level of liquidity (see also 3.5 below).

3.4. CIPFA’s Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities recommends that the Police
and Crime Commissioner’s total debt should be lower than its highest forecast CFR over the
next three years. Table 1 shows that the Police and Crime Commissioner expects to comply
with this recommendation during 2021/22.
3.5. Liability benchmark: To compare the Police and Crime Commissioner’s actual borrowing
against an alternative strategy, a liability benchmark has been calculated showing the lowest
risk level of borrowing. This assumes the same forecasts as table 1 above, but that cash and
investment balances are kept to a minimum level of £10m at each year-end to maintain
sufficient liquidity but minimise credit risk.
Table 2: Liability benchmark

Loans CFR
Less: Usable
reserves
Plus: Working
capital
Net Borrowing
Requirement /
(Investments)
Minimum
investments
Liability
Benchmark

31.3.20 31.3.21 31.3.22 31.3.23 31.3.24 31.3.25 31.3.26
Actual Estimate Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast
£m
£m
£m
£m
£m
£m
£m
20.5
21.4
26.9
38.1
37.3
36.8
36.6
-25.2

-28.7

-25.2

-21.8

-18.9

-18.0

-17.3

4.1

-4.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

-0.6

-11.3

1.9

16.5

18.6

19.0

19.5

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

9.4

-1.3

11.9

26.5

28.6

29.0

29.5

3.6. Following on from the medium-term forecasts in table 2 above, the Police and Crime
Commissioner plans to remain borrowed in line with its liability benchmark and cash-flow
forecast in order to minimise risk. The cash-flow forecast reflects the peaks and troughs over
the financial year whereas the liability benchmark reflects a specific point in time.
4.

Borrowing Strategy

4.1. The Police and Crime Commissioner currently holds £9.4 million of loans, a decrease of £5.5
million on the previous year, as part of its strategy for funding previous years’ capital
programmes. The balance sheet forecast in table 1 shows that the Police and Crime
Commissioner does not expect to need to borrow in 2021/22. The Police and Crime
Commissioner may however borrow to pre-fund future years’ requirements, providing this
does not exceed the authorised limit for borrowing of £27.9 million.
4.2. Objectives: The Police and Crime Commissioner’s chief objective when borrowing money is to
strike an appropriately low risk balance between securing low interest costs and achieving
certainty of those costs over the period for which funds are required. The flexibility to
renegotiate loans should the Police and Crime Commissioner’s long-term plans change is a
secondary objective.
4.3. Strategy: Given the significant cuts to public expenditure and in particular to local government
funding, the Police and Crime Commissioner’s borrowing strategy continues to address the key
issue of affordability without compromising the longer-term stability of the debt portfolio. With
short-term interest rates currently much lower than long-term rates, it is likely to be more cost
effective in the short-term to either use internal resources, or to borrow short-term loans

instead.
4.4. By doing so, the Police and Crime Commissioner is able to reduce net borrowing costs (despite
foregone investment income) and reduce overall treasury risk. The benefits of internal and
short-term borrowing will be monitored regularly against the potential for incurring additional
costs by deferring borrowing into future years when long-term borrowing rates are forecast to
rise modestly. Arlingclose will assist the Police and Crime Commissioner with this ‘cost of carry’
and breakeven analysis. Its output may determine whether the Police and Crime Commissioner
borrows additional sums at long-term fixed rates in 2021/22 with a view to keeping future
interest costs low, even if this causes additional cost in the short-term.
4.5. The Police and Crime Commissioner has previously raised all of its long-term borrowing from
the PWLB but the government increased PWLB rates by 1% in October 2019 making it now a
relatively expensive option. A HM Treasury consultation on lowering PWLB rates concluded in
July 2020 but the government has yet to publish its response. In the meantime, the Police and
Crime Commissioner will consider long-term loans from other sources including banks,
pensions and local authorities, in order to lower interest costs and reduce over-reliance on one
source of funding in line with the CIPFA Code.
4.6. Alternatively, the Police and Crime Commissioner may arrange forward starting loans, where
the interest rate is fixed in advance, but the cash is received in later years. This would enable
certainty of cost to be achieved without suffering a cost of carry in the intervening period.
4.7. In addition, the Police and Crime Commissioner may borrow short-term loans to cover
unplanned cash flow shortages.
4.8. Sources of borrowing: The approved sources of long-term and short-term borrowing are:
• HM Treasury’s PWLB lending facility (formerly the Public Works Loan Board)
• any institution approved for investments (see below)
• any other bank or building society authorised to operate in the UK
• any other UK public sector body
• UK public and private sector pension funds (except Gwynedd Pension Fund)
• capital market bond investors
4.9. Other sources of debt finance: In addition, capital finance may be raised by the following
methods that are not borrowing, but may be classed as other debt liabilities:
• leasing
• hire purchase
• Private Finance Initiative
• sale and leaseback

4.10. Short-term and variable rate loans: These loans leave the Police and Crime Commissioner
exposed to the risk of short-term interest rate rises and are therefore subject to the interest
rate exposure limits in the treasury management indicators below. Debt rescheduling: The
PWLB allows authorities to repay loans before maturity and either pay a premium or receive a
discount according to a set formula based on current interest rates. Other lenders may also be
prepared to negotiate premature redemption terms. The Police and Crime Commissioner may
take advantage of this and replace some loans with new loans, or repay loans without
replacement, where this is expected to lead to an overall cost saving or a reduction in risk.
5.

Treasury Investment Strategy

5.1. The Police and Crime Commissioner holds significant invested funds, representing income
received in advance of expenditure plus balances and reserves held. In the past 12 months, the
Police and Crime Commissioner’s treasury investment balance has ranged between £8.8 million
(on the 29th of June 2020) and £42.2 million (on the 15th July 2020), and similar patterns are
expected to be maintained in the forthcoming year.
Graph 1: Daily investment balance (2020-21)

5.2. Objectives: Both the CIPFA Code and the WG Guidance require the Police and Crime
Commissioner to invest its treasury funds prudently, and to have regard to the security and
liquidity of its investments before seeking the highest rate of return, or yield. The Police and
Crime Commissioner’s objective when investing money is to strike an appropriate balance
between risk and return, minimising the risk of incurring losses from defaults and the risk of
receiving unsuitably low investment income. Where balances are expected to be invested for
more than one year, the Police and Crime Commissioner will aim to achieve a total return that
is equal or higher than the prevailing rate of inflation, in order to maintain the spending power
of the sum invested.
5.3. Negative interest rates: The COVID-19 pandemic has increased the risk that the Bank of
England will set its Bank Rate at or below zero, which is likely to feed through to negative
interest rates on all low risk, short-term investment options. Since investments cannot pay
negative income, negative rates will be applied by reducing the value of investments. In this
event, security will be measured as receiving the contractually agreed amount at maturity,
even though this may be less than the amount originally invested.
5.4. Strategy: Although there is increasing risk and very low returns from short-term unsecured
bank investments, the Police and Crime Commissioner aims to continue to invest in short term

bank investments during 2021/22. This is in concurrence with the internal borrowing strategy,
minimising the amounts invested (and associated risk) and maximising yield (by reducing
interest payments).
5.5. Business models: Under the new IFRS 9 standard, the accounting for certain investments
depends on the Police and Crime Commissioner’s “business model” for managing them. The
Police and Crime Commissioner aims to achieve value from its treasury investments by a
business model of collecting the contractual cash flows and therefore, where other criteria are
also met, these investments will continue to be accounted for at amortised cost.
5.6. Approved counterparties: The Police and Crime Commissioner may invest its surplus funds
with any of the counterparty types in table 3 below, subject to the limits shown.
Table 3: Treasury investment counterparties and limits
Sector
Counterparty limit
The UK Government
Local authorities &
other government
entities
HSBC1*

Sector limit

Unlimited

n/a

£7m

Unlimited

£10m

n/a

Secured investments *

£7m

Unlimited

Banks (unsecured) *
Building societies
(unsecured) *
Registered providers
(unsecured) *
Money market funds *

£4m

Unlimited

£4m

Unlimited

£4m

£4m

£4m

Unlimited

Strategic pooled funds*

£4m

£4m

1 These are the Commissioner’s bankers and are currently rated AA- by Fitch credit rating agency.
This table must be read in conjunction with the notes below

5.7. Minimum credit rating: Treasury investments in the sectors marked with an asterisk will only
be made with entities whose lowest published long-term credit rating is no lower than A-.
Where available, the credit rating relevant to the specific investment or class of investment is
used, otherwise the counterparty credit rating is used. However, investment decisions are
never made solely based on credit ratings, and all other relevant factors including external
advice will be taken into account.
5.8. Government: Loans to, and bonds and bills issued or guaranteed by, national governments,
regional and local authorities and multilateral development banks. These investments are not
subject to bail-in, and there is generally a lower risk of insolvency, although they are not zero
risk. Investments with the UK Government are deemed to be zero credit risk due to its ability to
create additional currency.
5.9. Secured investments: Investments secured on the borrower’s assets, which limits the potential
losses in the event of insolvency. The amount and quality of the security will be a key factor in
the investment decision. Covered bonds and reverse repurchase agreements with banks and
building societies are exempt from bail-in. Where there is no investment specific credit rating,
but the collateral upon which the investment is secured has a credit rating, the higher of the
collateral credit rating and the counterparty credit rating will be used. The combined secured

and unsecured investments with any one counterparty will not exceed the cash limit for
secured investments.
5.10. Banks and building societies (unsecured): Accounts, deposits, certificates of deposit and senior
unsecured bonds with banks and building societies, other than multilateral development banks.
These investments are subject to the risk of credit loss via a bail-in should the regulator
determine that the bank is failing or likely to fail. See below for arrangements relating to
operational bank accounts.
5.11. Registered providers (unsecured): Loans to, and bonds issued or guaranteed by, registered
providers of social housing or registered social landlords, formerly known as housing
associations. These bodies are regulated by the Regulator of Social Housing (in England), the
Scottish Housing Regulator, the Welsh Government and the Department for Communities (in
Northern Ireland). As providers of public services, they retain the likelihood of receiving
government support if needed.
5.12. Money market funds: Pooled funds that offer same-day or short notice liquidity and very low
or no price volatility by investing in short-term money markets. They have the advantage over
bank accounts of providing wide diversification of investment risks, coupled with the services of
a professional fund manager in return for a small fee. Although no sector limit applies to
money market funds, the Police and Crime Commissioner will take care to diversify its liquid
investments over a variety of providers to ensure access to cash at all times.
5.13. Strategic pooled funds: Bond, equity and property funds that offer enhanced returns over the
longer term but are more volatile in the short term. These allow the Police and Crime
Commissioner to diversify into asset classes other than cash without the need to own and
manage the underlying investments. Because these funds have no defined maturity date, but
are available for withdrawal after a notice period, their performance and continued suitability
in meeting the Police and Crime Commissioner’s investment objectives will be monitored
regularly.
5.14. Operational bank accounts: The Police and Crime Commissioner may incur operational
exposures, for example through current accounts, collection accounts and merchant acquiring
services, to any UK bank with credit ratings no lower than BBB- and with assets greater than
£25 billion. These are not classed as investments but are still subject to the risk of a bank bailin, and balances will therefore be kept below £10 million per bank. The Bank of England has
stated that in the event of failure, banks with assets greater than £25 billion are more likely to
be bailed-in than made insolvent, increasing the chance of the Police and Crime Commissioner
maintaining operational continuity.
5.15. Risk assessment and credit ratings: Credit ratings are obtained and monitored by the Police
and Crime Commissioner’s treasury advisers, who will notify changes in ratings as they occur.
Where an entity has its credit rating downgraded so that it fails to meet the approved
investment criteria then:
• no new investments will be made,
• any existing investments that can be recalled or sold at no cost will be, and
• full consideration will be given to the recall or sale of all other existing investments with
the affected counterparty.
5.16. Where a credit rating agency announces that a credit rating is on review for possible
downgrade (also known as “negative watch”) so that it may fall below the approved rating
criteria, then only investments that can be withdrawn on the next working day will be made

with that organisation until the outcome of the review is announced. This policy will not apply
to negative outlooks, which indicate a long-term direction of travel rather than an imminent
change of rating.
5.17. Other information on the security of investments: The Police and Crime Commissioner
understands that credit ratings are good, but not perfect, predictors of investment default. Full
regard will therefore be given to other available information on the credit quality of the
organisations in which it invests, including credit default swap prices, financial statements,
information on potential government support, reports in the quality financial press and analysis
and advice from the Police and Crime Commissioner’s treasury management adviser. No
investments will be made with an organisation if there are substantive doubts about its credit
quality, even though it may otherwise meet the above criteria.
5.18. When deteriorating financial market conditions affect the creditworthiness of all organisations,
as happened in 2008 and 2020, this is not generally reflected in credit ratings, but can be seen
in other market measures. In these circumstances, the Police and Crime Commissioner will
restrict its investments to those organisations of higher credit quality and reduce the maximum
duration of its investments to maintain the required level of security. The extent of these
restrictions will be in line with prevailing financial market conditions. If these restrictions mean
that insufficient commercial organisations of high credit quality are available to invest the
Police and Crime Commissioner’s cash balances, then the surplus will be deposited with the UK
Government, or with other local authorities. This will cause investment returns to fall but will
protect the principal sum invested.
5.19. Investment limits: The Police and Crime Commissioner’s revenue reserves available to cover
investment losses are forecast to be £28.7 million on 31st March 2021. A group of entities
under the same ownership will be treated as a single organisation for limit purposes. Credit risk
exposures arising from non-treasury investments, financial derivatives and balances greater
than £10,000 in operational bank accounts count against the relevant investment limits.
5.20. Liquidity management: The Police and Crime Commissioner uses purpose-built cash flow
forecasting methods to determine the maximum period for which funds may prudently be
committed. The forecast is compiled on a prudent basis to minimise the risk of the Police and
Crime Commissioner being forced to borrow on unfavourable terms to meet its financial
commitments. Limits on long-term investments are set by reference to the Police and Crime
Commissioner’s medium-term financial plan and cash flow forecast. The Police and Crime
Commissioner will spread its liquid cash over approved providers (e.g. bank accounts and
money market funds) to ensure that access to cash is maintained in the event of operational
difficulties at any one provider.
6.

Treasury Management Indicators

6.1. The Police and Crime Commissioner measures and manages its exposures to treasury
management risks using the following indicators.
6.2. Security: The Police and Crime Commissioner has set a minimum credit rating of A- for
investments
Credit risk indicator
Minimum credit rating for investments

Target
A-

6.3. Liquidity: The Police and Crime Commissioner has adopted a voluntary measure of its exposure
to liquidity risk by monitoring the amount of cash available to meet unexpected payments
within a rolling twelve month period. For practical purposes a lower operational limit of £7.5
million for a maximum of 14 days will be set to avoid unnecessary short term borrowing.
Liquidity risk indicator
Minimum cash available within 12 months
Lower limit for a maximum of 14 days

Limit
£10m
£7.5m

6.4. Interest rate exposures: This indicator is set to control the Police and Crime Commissioner’s
exposure to interest rate risk. The upper limits on the one-year revenue impact of a 1% rise or
fall in interest rates will be:
Interest rate risk indicator
Limit
Upper limit on one-year revenue impact of a 1% rise in interest
£50,000
rates
Upper limit on one-year revenue impact of a 1% fall in interest
£50,000
rates
The impact of a change in interest rates is calculated on the assumption that maturing loans
and investments will be replaced at current rates.
6.5. Maturity structure of borrowing: This indicator is set to control the Police and Crime
Commissioner’s exposure to refinancing risk. The upper and lower limits on the maturity
structure of borrowing will be:
Refinancing rate risk indicator
Upper limit
Lower limit
Under 12 months
100%
0%
12 months and within 24 months
100%
0%
24 months and within 5 years
100%
0%
5 years and within 10 years
100%
0%
10 years and above
100%
0%
Time periods start on the first day of each financial year. The maturity date of borrowing is the
earliest date on which the lender can demand repayment.
6.6. Principal sums invested for periods longer than a year: The purpose of this indicator is to
control the Police and Crime Commissioner’s exposure to the risk of incurring losses by seeking
early repayment of its investments. The limits on the long-term principal sum invested to final
maturities beyond the period end will be:
Price risk indicator
Limit on principal invested beyond year end
7.

2021/22
£5m

2022/23
£3m

2023/24
£1m

Related Matters

7.1. The CIPFA Code requires the Police and Crime Commissioner to include the following in its
treasury management strategy.
7.2. Financial derivatives: In the absence of any explicit legal power to do so, the Police and Crime
Commissioner will not use standalone financial derivatives (such as swaps, forwards, futures
and options). Derivatives embedded into loans and investments, including pooled funds and

forward starting transactions, may be used, and the risks that they present will be managed in
line with the overall treasury risk management strategy.
7.3. Markets in Financial Instruments Directive: The Police and Crime Commissioner has opted up
to professional client status with its providers of financial services, including advisers, banks,
brokers and fund managers, allowing it access to a greater range of services but without the
greater regulatory protections afforded to individuals and small companies. Given the size and
range of the Police and Crime Commissioner’s treasury management activities, the Chief
Financial Officer believes this to be the most appropriate status.
7.4. Government Guidance: Further matters required by the WG Guidance are included in
Appendix C.2.

8.

Financial Implications

8.1. The budget for investment income in 2021/22 is £0.1 million, based on an average investment
portfolio of £10 million at an interest rate of 0.01%. The budget for debt interest paid in
2021/22 is £0.166 million, based on committed fixed rate long term loans and an estimate to
cover potential short term borrowing. If actual levels of investments and borrowing, or actual
interest rates, differ from those forecast, performance against budget will be correspondingly
different.
9.

Other Options Considered

9.1. The WG Guidance and the CIPFA Code do not prescribe any particular treasury management
strategy for local authorities to adopt. The Chief Financial Officer, having consulted the Joint
Audit Committee, believes that the above strategy represents an appropriate balance between
risk management and cost effectiveness. Some alternative strategies, with their financial and
risk management implications, are listed below.
Alternative
Invest in a narrower range of
counterparties and/or for
shorter times
Invest in a wider range of
counterparties and/or for
longer times

Impact on income and
expenditure
Interest income will be lower

Interest income will be
higher

Borrow additional sums at
Debt interest costs will rise;
long-term fixed interest rates this is unlikely to be offset by
higher investment income
Borrow short-term or
variable loans instead of
long-term fixed rates

Debt interest costs will
initially be lower

Impact on risk management
Lower chance of losses from
credit related defaults, but
any such losses may be
greater
Increased risk of losses from
credit related defaults, but
any such losses may be
smaller
Higher investment balance
leading to a higher impact in
the event of a default;
however long-term interest
costs may be more certain
Increases in debt interest
costs will be broadly offset
by rising investment income
in the medium term, but

Reduce level of borrowing

Saving on debt interest is
likely to exceed lost
investment income

long-term costs may be less
certain
Reduced investment balance
leading to a lower impact in
the event of a default;
however long-term interest
costs may be less certain

Arlingclose Economic & Interest Rate Forecast – December 2020

Appendix C.1

Underlying assumptions:
• The medium-term global economic outlook has improved with the distribution of
vaccines, but the recent upsurge in coronavirus cases has worsened economic prospects
over the short term.
• Restrictive measures and further lockdowns are likely to continue in the UK and Europe
until the majority of the population is vaccinated by the second half of 2021. The
recovery period will be strong thereafter, but potentially longer than previously
envisaged.
• Signs of a slowing UK economic recovery were already evident in UK monthly GDP and
PMI data, even before the second lockdown and Tier 4 restrictions. Employment is
falling despite an extension to support packages.
• The need to support economic recoveries and use up spare capacity will result in central
banks maintaining low interest rates for the medium term.
• Brexit will weigh on UK activity. The combined effect of Brexit and the after-effects of
the pandemic will dampen growth relative to peers, maintain spare capacity and limit
domestically generated inflation. The Bank of England will therefore maintain loose
monetary conditions for the foreseeable future.
• Longer-term yields will also remain depressed, anchored by low central bank policy
rates, expectations for potentially even lower rates and insipid longer-term inflation
expectations. There is a chance yields may follow a slightly different path in the medium
term, depending on investor perceptions of growth and inflation, or the deployment of
vaccines.
Forecast:
• Arlingclose expects Bank Rate to remain at the current 0.10% level.
• Our central case for Bank Rate is no change, but further cuts to zero, or perhaps even
into negative territory, cannot be completely ruled out.
• Gilt yields will remain low in the medium term. Shorter term gilt yields are currently
negative and will remain around zero or below until either the Bank expressly rules out
negative Bank Rate or growth/inflation prospects improve.
• Downside risks remain, and indeed appear heightened, in the near term, as the
government reacts to the escalation in infection rates and the Brexit transition period
ends.

Appendix C.2
Additional requirements of Welsh Government Investment Guidance
The Welsh Government (WG) published revised Investment Guidance in November 2019 which
places additional reporting requirements upon local authorities that are not integral to this
Police and Crime Commissioner’s treasury management processes. The guidance also covers
investments that are not part of treasury management, for example investment property and
loans to local organisations.
Contribution: The Police and Crime Commissioner’s investments contribute to its service
delivery objectives and supports effective treasury management activities.
Climate change: The Police and Crime Commissioner’s investment decisions consider long-term
climate risks to support a low carbon economy.
Specified investments: The WG Guidance defines specified investments as those:
•
•
•
•

denominated in pound sterling,
due to be repaid within 12 months of arrangement unless the counterparty is a local
Authority,
not defined as capital expenditure by legislation, and
invested with one of:
o the UK Government,
o a UK local Authority, parish council or community council, or
o a body or investment scheme of “high credit quality”.

The Police and Crime Commissioner defines “high credit quality” organisations and securities as
those having a credit rating of A- or higher that are domiciled in the UK or a foreign country
with a sovereign rating of AA+ or higher. For money market funds and other pooled funds “high
credit quality” is defined as those having a credit rating of A- or higher.
Loans: The WG Guidance defines a loan as a written or oral agreement where the Police and
Crime Commissioner temporarily transfers cash to a third party, joint venture, subsidiary or
associate who agrees a return according to the terms and conditions of receiving the loan,
except where the third party is another local Police and Crime Commissioner. The Police and
Crime Commissioner does not provide loans of this nature.
The Police and Crime Commissioner uses an allowed ‘expected credit loss’ model for loans and
receivables as set out in International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments as
adopted by proper practices to measure the credit risk of its loan portfolio. Appropriate
consideration is given to state aid rules and competition law. The Police and Crime
Commissioner has appropriate credit control arrangements to recover overdue repayments in
place.
Non-specified investments: Any financial investment not meeting the definition of a specified
investment or a loan is classed as non-specified. Given the wide definition of a loan, this
category only applies to units in pooled funds and shares in companies. The Police and Crime
Commissioner confirms that it currently doesn’t have any non-specified investments.
Non-financial investments: This category covers non-financial assets held primarily or partially
to generate a profit, primarily investment property. Security is determined by comparing each
asset’s purchase price to its fair value using the model in International Accounting Standard 40:
Investment Property as adapted by proper practices. The Police and Crime Commissioner
confirms that it currently doesn’t hold any non-financial investments.

Investment advisers: The Police and Crime Commissioner has appointed Arlingclose Limited as
treasury management advisers. The quality of this service is controlled by regular strategy
meetings, review of data provided and professional judgement.
Investment of money borrowed in advance of need: The Police and Crime Commissioner may,
from time to time, borrow in advance of need, where this is expected to provide the best longterm value for money. Since amounts borrowed will be invested until spent, the Police and
Crime Commissioner is aware that it will be exposed to the risk of loss of the borrowed sums,
and the risk that investment and borrowing interest rates may change in the intervening
period. These risks will be managed as part of the Police and Crime Commissioner’s overall
management of its treasury risks.
The total amount borrowed will not exceed the authorised borrowing limit of £36.1 million.
The maximum period between borrowing and expenditure is expected to be two years,
although the Police and Crime Commissioner is not required to link particular loans with
particular items of expenditure.
Capacity and skills: The Police and Crime Commissioner employs professionally qualified and
experienced staff in senior positions with responsibility for making capital expenditure,
borrowing and investment decisions. Training is provided to all staff involved in making capital
expenditure, borrowing and investment decisions.
Corporate governance: Decisions on treasury management investment and borrowing are
made daily and are therefore delegated to the Head of Finance and staff, who must act in line
with the treasury management strategy approved by the Police and Crime Commissioner and
Joint Audit Committee (JAC). End of year and half year reports on treasury management activity
are presented to SEB and JAC. The JAC is responsible for scrutinising treasury management
decisions.
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30 MAWRTH 2021
Cydymffurfiaeth â Chod Rheolaeth Ariannol CIPFA
Adroddiad gan y Pennaeth Cyllid

1.

Cyflwyniad
1.1 Cyhoeddwyd Cod Rheolaeth Ariannol CIPFA ym mis Hydref 2019. Y bwriad yw bydd y Cod Rheolaeth Ariannol yn
cael yr un cwmpas â'r Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities (CIPFA, 2017), sy'n hyrwyddo
cynaliadwyedd ariannol a benthyca cysylltiedig gwariant cyfalaf awdurdodau lleol.

1.2

Mae'r Cod Rheolaeth Ariannol wedi'i lunio i gynorthwyo arfer da mewn rheolaeth ariannol a chynorthwyo
awdurdodau lleol mewn arddangos eu cynaliadwyedd ariannol. Am y tro cyntaf, mae'r Cod Rheolaeth Ariannol
yn amlinellu safonau rheolaeth ariannol awdurdodau lleol. Llywodraethir cyllid llywodraeth leol yn y DU gan
ddeddfwriaeth, rheoliadau a safonau proffesiynol sylfaenol fel y cefnogir gan ddarpariaeth statudol. Fodd
bynnag, nid yw rheolaeth ariannol gyffredinol awdurdod lleol wedi'i gefnogi gan god proffesiynol tan rŵan.
Mae'r Cod Rheolaeth Ariannol wedi'i gyflwyno oherwydd bod yr amgylchiadau ariannol eithriadol a wynebir gan
awdurdodau lleol wedi datgelu pryderon am wendidau sylfaenol mewn rheolaeth ariannol. Mae hyn yn benodol
o ran sefydliadau a all fethu cynnal gwasanaethau yn y dyfodol. Felly, er nad oes gan y Cod Rheolaeth Ariannol
gefnogaeth ddeddfwriaethol, mae'n berthnasol i holl awdurdodau lleol, gan gynnwys yr heddlu, yr awdurdodau
tân, cyfun ac eraill. Mae'n gosod egwyddorion a safonau sy'n ofynnol ar gyfer rheolaeth ariannol dda.

1.3

Mae'r egwyddorion sylfaenol sy'n hysbysu'r Cod Rheolaeth Ariannol wedi'u datblygu mewn ymgynghoriad ac
uwch ymarferwyr o awdurdodau lleol a rhanddeiliaid cysylltiedig. Mae'r egwyddorion wedi'u llunio i
ganolbwyntio ar ymdriniaeth a wnaiff gynorthwyo i benderfynu a yw awdurdod lleol yn gynaliadwy'n ariannol
wrth gymhwyso safonau rheolaeth ariannol. Yr egwyddorion yw:
•
•
•
•
•
•

1.4

Arweinyddiaeth sefydliadol – yn arddangos cyfeiriad strategol eglur yn seiliedig ar weledigaeth lle gosodir
rheolaeth ariannol i ddiwylliant sefydliadol.
Atebolrwydd – yn seiliedig ar gynllunio ariannol tymor canolig sy'n cymell y broses cyllideb flynyddol a
gynorthwyir gan reolaeth risg effeithiol, data ategol o ansawdd a chostau oes gyfan.
Ymgymerir â rheolaeth ariannol gyda thryloywder yn greiddiol gan ddefnyddio data cyson, ystyrlon a dealladwy,
a hysbysir yn gyson gyda thystiolaeth o weithrediadau swyddog cyfnodol a phenderfyniadau gan aelod
etholedig.
Hyrwyddir glynu at safonau proffesiynol gan y tîm arweinyddiaeth a cheir tystiolaeth o hynny.
Cydnabyddir ffynonellau sicrwydd fel offeryn effeithiol sy'n ganolog i reolaeth ariannol, gan gynnwys craffu
gwleidyddol a chanlyniadau archwilio allanol, archwilio mewnol ac arolwg.
Mae cynaliadwyedd tymor hir gwasanaethau lleol wrth galon holl brosesau rheolaeth ariannol a dangosir hyn
drwy ddefnydd darbodus o adnoddau cyhoeddus.
Asesir yr egwyddorion hyn yn erbyn 17 o safonau, gyda phob safon yn cael set o gwestiynau allweddol (Atodiad
A, 68 i gyd). Mae'r siart isod yn amlinellu sut mae'r safonau'n gysylltiedig â'r egwyddorion.
Cod Rheolaeth Ariannol

Arweinyddiaeth
A.
B.
O.

Mae’r tîm arweinyddiaeth yn gallu arddangos bod y gwasanaethau a ddarperir gan yr awdurdod yn rhoi gwerth
am arian.
Mae’r awdurdod yn cydymffurfio â Statement on the Role of the Chief Finance Officer in Local Government
CIPFA.
Mae’r tîm arweinyddiaeth yn monitro elfennau ei fantolen sy’n peri risg sylweddol i’w gynaliadwyedd ariannol.

Atebolrwydd
D.
P.
Q.

Mae’r awdurdod yn gweithredu Delivering Good Governance in Local Government: Framework (2016)
CIPFA/SOLACE.
Mae gan y prif swyddog cyllid gyfrifoldeb personol a statudol am sicrhau bod y datganiad o gyfrifon a grëir gan
yr awdurdod lleol yn cydymffurfio gyda gofynion hysbysu’r Cod.
Mae cyflwyno’r ffigyrau alldro terfynol a’r amrywiadau o’r gyllideb yn caniatáu’r tîm arweinyddiaeth i wneud
penderfyniadau ariannol strategol.

Tryloywder
L.
M.

Mae’r awdurdod wedi ymgysylltu lle bo’n briodol gyda rhanddeiliaid allweddol wrth ddatblygu ei strategaeth
ariannol tymor hir, cynllun ariannol tymor canolig a chyllideb flynyddol.
Mae’r awdurdod yn defnyddio methodoleg gwerthuso opsiwn dogfennol priodol er mwyn arddangos gwerth am
arian ei benderfyniadau.

Safonau
H.
J.
K.

Mae’r awdurdod yn cydymffurfio â Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities CIPFA.
Mae’r awdurdod yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau statudol o ran y broses gosod cyllideb.
Mae adroddiad y gyllideb yn cynnwys datganiad gan y prif swyddog cyllid ar gadernid yr amcangyfrifon a
datganiad ar ddigonoldeb y flwyddyn ariannol arfaethedig.

Sicrwydd
C.
F.
N.

Mae’r tîm arweinyddiaeth yn arddangos cyfrifoldeb am lywodraethu a rheolaeth fewnol yn ei weithrediadau a’i
ymddygiadau.
Mae’r awdurdod wedi cynnal asesiad cadernid ariannol credadwy a thryloyw.
Mae'r tîm arweinyddiaeth yn gweithredu gan ddefnyddio adroddiadau sy’n ei alluogi i nodi a chywiro risgiau i
strategaeth ei gyllideb a chynaliadwyedd ariannol sy’n dod i’r amlwg.

Cynaliadwyedd
E.
G.
I.

1.5

Mae arddull rheolaeth ariannol yr awdurdod yn cynorthwyo cynaliadwyedd ariannol.
Mae’r awdurdod yn deall ei ragolygon am gynaliadwyedd ariannol yn y tymor hirach ac mae wedi hysbysu
aelodau’n glir am hyn.
Mae gan yr awdurdod gynllun ariannol tymor canolig aml-flwyddyn treiglol sy’n gyson â chynlluniau gwasanaeth
cynaliadwy.
Amlinellir bwriad CIPFA o ran gweithredu isod a disgwylir i 2021-22 fod y flwyddyn lawn gyntaf o gydymffurfio.
Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi hunan asesu yn erbyn y safonau ac mae cydymffurfiaeth eisoes mewn lle cyn
2021-22. Amlygwyd rhai meysydd i'w datblygu. Aseswyd bob safon gan y Pennaeth Cyllid, y Cyfrifydd Ariannol
a'r Rheolwr Busnes Adnoddau. Adolygwyd gan y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Phrif Swyddog Cyllid y CHTh.
I ddechrau, disgwyliwyd y byddai cydymffurfiaeth yn cael ei graffu'n allanol. Nid fel hyn y mae hi ar hyn o bryd,
ond cynhaliwyd yr adolygiad ar sail hyn gyda chasgliadau ar safonau'n cael eu cefnogi gan dystiolaeth wedi'i
dogfennu (wedi'i choladu neu ei chyfeirio).
2019
Cod wedi’i ryddhau

Cyfle i ddarllen ac adlewyrchu
Canllawiau
Gweithdai
Cymorth
Cwestiynau
2020/21
Asesiad o elfennau’r cod
Adlewyrchiad ar y sefyllfa yn erbyn y safonau
Ymwybyddiaeth o fewn y sefydliad
Erbyn 31 Mawrth 2021, dangos ei fod yn gweithio tuag at hyn
2021/22
Blwyddyn lawn gyntaf o gydymffurfiaeth
1.6

Mae matrics taenlen fanwl yn crynhoi atebion yn erbyn cwestiynau wedi'i greu. Bydd yr adrannau canlynol yn
crynhoi canlyniadau bob safon.

2.

Crynodeb o gydymffurfiaeth gyda safonau

2.1

A. Mae'r tîm arweinyddiaeth yn gallu arddangos bod y gwasanaethau a roddir gan yr awdurdod yn rhoi
gwerth am arian.
Mae Gwerth am Arian yn llifo drwy holl weithgarwch HGC. Mae hwn yn un safon mae Archwilio Cymru yn rhoi
sylw penodol iddo'n flynyddol. Maent wedi cadarnhau eu bod yn fodlon bod trefniadau penodol mewn lle er
mwyn sicrhau Gwerth am Arian. Gwnaed cyflwyniad manwl i'r CA ar holl agweddau Gwerth am Arian.
Prif Dystiolaeth:
Cynllun Heddlu a Throsedd a Chynllun Cyflawni
Dogfen Cylch Cynllunio Blynyddol/Gosod Cyllideb
Llythyr Archwilio Blynyddol
Fframwaith Gwerth am Arian
Cyflwyniad y CA gyda manylion pellach

2.2

B. Mae'r awdurdod yn cydymffurfio gyda Datganiad CIPFA ar Rôl Prif Swyddog Cyllid y Comisiynydd Heddlu a
Throsedd a Phrif Swyddog Cyllid y Prif Gwnstabl.
Mae'r ddau Brif Swyddog Cyllid yn cydymffurfio â gofyniad Datganiad CIPFA o ran cymhwyster a phrofiad.
Adlewyrchir cydymffurfiaeth yn y Proffiliau Rôl. Bodlonir y gofyniad o gael Staff Cyllid cymwys addas fel adnodd
hefyd.
Prif Dystiolaeth:
Cadarnhad o gymhwyster ar benodiad
Proffiliau Rôl
Amlinellir y Strategaeth Ariannol fel rhan o Gynllun Ariannol Tymor Canolig y Prif Gwnstabl a'r CHTh.
Lefelau a chymwysterau staff cyllid

2.3

C. Mae'r tîm arweinyddiaeth yn dangos cyfrifoldeb am lywodraethu a rheolaeth fewnol yn ei weithrediadau
a'i ymddygiadau .
Mae llywodraethu a rheolaethau mewnol cadarn mewn lle. Maent yn cael eu hadolygu'n rheolaidd ac yn cael eu
hamlinellu yn y Llawlyfr Llywodraethu. Adolygwyd gweithdrefnau llywodraethu'r Heddlu yn 2019 a gweithredir

yr argymhellion yn awr. Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu mewn lle er mwyn sicrhau bod llywodraethu iawn o
fewn y sefydliad a bod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn cofnodi bod y Llywodraethu wedi bod mewn lle
ar gyfer bob blwyddyn ariannol. Adolygir Rheolaethau Mewnol gan Archwilio Mewnol ac Allanol. Mae'r tîm
arweinyddiaeth ynghlwm â'r holl weithgarwch hwn yn llawn.
Prif Dystiolaeth:
Llawlyfr Llywodraethu
Agendau'r Bwrdd Cyd Lywodraethu
Datganiad Llywodraethu Blynyddol
Adolygiad Llywodraethu 2019 ac Adroddiadau dilynol
2.4

D. Mae'r awdurdod yn cymhwyso Cyflawni Llywodraethu Da CIPFA/SOLACE mewn Llywodraeth Leol:
Fframwaith (2016).
Roedd yr adolygiad Llywodraethu yn seiliedig ar y Fframwaith, ac mae'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol
wedi'i strwythuro'n ôl y Fframwaith.
Prif Dystiolaeth:
Agendau'r Bwrdd Cyd Lywodraethu
Datganiad Llywodraethu Blynyddol
Adolygiad Llywodraethu 2019 ac Adroddiadau dilynol

2.5

E. Mae arddull rheolaeth ariannol yr awdurdod yn cynorthwyo cynaliadwyedd ariannol.
Mae'r safon yn seiliedig ar gyflawni atebolrwydd, cynorthwyo cyflawniad a galluogi trawsnewidiad, sydd yn ei
dro yn arwain at gynorthwyo cynaliadwyedd ariannol. Gofelir am y rhain o fewn Amcanion y Strategaeth
Ariannol. Mae'r Llawlyfr Llywodraethu a dogfennau perthnasol yn amlinellu'r rheoliadau i'w dilyn er mwyn
sicrhau atebolrwydd. Hysbysir am gyflawniad yn rheolaidd ar bob lefel gan gynnwys ar lefel weithredol. Fe'i
cofnodir yng ngherdyn Sgôr Cytbwys yr Heddlu. Mae'r cylch cynllunio blynyddol ac allbynnau perthnasol yn
cynorthwyo'r trawsnewidiad. Cynorthwyir prosiectau mawr gan y Swyddfa Rheoli Prosiectau a Byrddau
Llywodraethu penodol.
Prif Dystiolaeth:
Rheoliadau Ariannol a Pholisi Caffael o fewn y Llawlyfr Llywodraethu
Adroddiadau Cyflawniad i'r Bwrdd Gweithredol Strategol (BGS) a'r Bwrdd Rheoli Strategol (BRhS) / Cerdyn
Sgorio Cytbwys
Cynlluniau Busnes ac Achosion Busnes
Agendau Byrddau Llywodraethu Prosiectau

2.6

F. Mae'r awdurdod wedi cyflawni asesiad gwytnwch ariannol credadwy a thryloyw.
Adolygir y Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn flynyddol ac yn rhychwantu 5 mlynedd. Mae'n cynnwys adrannau
ar ddadansoddi sensitifrwydd, asesiad risg a digonoldeb cronfeydd wrth gefn. Clustnodir cronfeydd wrth gefn
penodol am gadernid ariannol (gan gynnwys, er enghraifft, Cronfa wrth Gefn Digwyddiadau Difrifol, Cronfa wrth
Gefn Pensiynau Afiechyd a Chronfa wrth Gefn Yswiriant). Nodir a chynhwysir risgiau ar y Gofrestr Risg, e.e.
uwchraddio Rheoli, COVID.
Prif Dystiolaeth:
Cynllun Ariannol Tymor Canolig a dogfennau Cylch Cynllunio ategol
Cofrestr Risg

2.7

G. Mae'r awdurdod yn deall ei ddisgwyliadau am gynaliadwyedd ariannol yn y tymor hirach ac wedi adrodd
hyn yn glir wrth aelodau.
Mae'r Gofrestr Risg yn cynnwys risg gyffredinol y bydd 'Adnoddau ariannol annigonol i gyflawni cynlluniau
gwasanaeth', ynghyd â risgiau penodol perthnasol. Mae llawer iawn o ansicrwydd ynghylch yn y dyfodol, ac mae
hyn wedi bod yn y gorffennol hefyd. Trafodwyd y sensitifrwydd ynghylch hyn yn hir yn ystod y cylch cynllunio. O
ganlyniad gosodwyd tair lefel arbedion fel targedau gwasanaeth a Chynlluniau Busnes Swyddogaethol. Gwnaeth
cynnig olaf y gyllideb ystyried cost flynyddol ychwanegol bosibl y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys cenedlaethol
yn 2023-24 sef £1.8m a chymerodd gamau i leihau'r bwlch hwn. Mae Prif Swyddogion yn cymryd rhan lawn yn y
trafodaethau hyn a gofelir am gynaliadwyedd a sensitifrwydd o fewn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.
Prif Dystiolaeth:
Cofrestr Risg Gorfforaethol
Cynllun Ariannol Tymor Canolig a dogfennau Cylch Cynllunio ategol
Adroddiadau Blynyddol y Panel Heddlu a Throsedd

2.8

H. Mae'r awdurdod yn cydymffurfio gyda Chod Darbodus CIPFA am Gyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol.
Mae'r CHTh yn cydymffurfio â Chod Darbodus CIPFA am Gyllid Cyfalaf fel yr amlinellir yn y ddogfen Strategaeth
Gyfalaf flynyddol. Creffir hyn gan y Cydbwyllgor Archwilio (CA) ac fe'u cytunir wedi hynny gan y CHTh. Gosodir
Dangosyddion Darbodus fel rhan o'r ddogfen hon yn y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys. Eir ag adroddiadau canol
blwyddyn a diwedd blwyddyn ar gyflawniad yn erbyn y Dangosyddion Darbodus i'r CA, a hysbysir y BRhS a'r BGS
drwy eithriad. Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd gydag ymgynghorwyr Rheoli'r Trysorlys i gynorthwyo
cydymffurfiaeth gyda'r cod. Cynhelir archwiliad blynyddol Rheoli'r Trysorlys gan TIAA (Archwiliad Mewnol).
Prif Dystiolaeth:
Strategaeth Gyfalaf Flynyddol
Adroddiadau canol a diwedd blwyddyn
Cofnodion cyfarfodydd Rheoli'r Trysorlys gydag ymgynghorwyr
Adroddiad Archwilio Rheoli'r Trysorlys

2.9

I. Mae gan yr awdurdod gynllun ariannol tymor canolig aml-flwyddyn treigl sy'n gyson â chynlluniau
gwasanaeth cynaliadwy.
Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn gynllun treigl pum mlynedd gydag amcanestyniad o gronfa wrth gefn
10 mlynedd. Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar sail y cynlluniau maes Gwasanaeth a gytunwyd yn y cylch
cynllunio. Cynorthwyir y cynlluniau swyddogaethol gan y Strategaeth Trawsnewidiad Digidol, y Strategaeth
Stadau, y Strategaeth Fflyd a'r Strategaeth Gyfalaf.
Prif Dystiolaeth:
Cynllun Ariannol Tymor Canolig
Cynlluniau Lefel Gwasanaeth
Cynlluniau Busnes
Strategaethau swyddogaethol
Maes i'w ddatblygu:
Adolygu cylch cynllunio 2020-21 a chytuno ar broses ar gyfer 2021-22

2.10

J. Mae'r awdurdod yn cydymffurfio a'i rwymedigaethau statudol o ran y broses gosod cyllideb.

Mae'r CHTh yn cydymffurfio â rhwymedigaethau statudol a llinellau amser yn y broses gyllideb. Mae PSC y CHTh
yn bresennol mewn cyfarfodydd gosod cyllideb mewn rôl arsylwi/ymgynghori. Mae'r Cynllun Ariannol Tymor
Canolig yn cadarnhau cyllideb gytbwys ac mae'r PSC yn cadarnhau cydymffurfiaeth yn ffurfiol fel rhan o
adroddiad y Panel Heddlu a Throsedd.
Prif Dystiolaeth:
Cynllun Ariannol Tymor Canolig
Adroddiad gosod praesept y Panel Heddlu a Throsedd

2.11

K. Mae adroddiad y gyllideb yn cynnwys datganiad gan y prif swyddog cyllid ar gadernid yr amcangyfrifon a
datganiad ar ddigonoldeb y cronfeydd ariannol wrth gefn arfaethedig.
Mae adran benodol o fewn cyllideb ac adroddiad gosod praesept y Panel Heddlu a Throsedd yn cadarnhau
digonoldeb cronfeydd wrth gefn a chadernid yr amcangyfrifon. Darperir gosod cyllideb ac adroddiadau eraill yn
flynyddol i archwilwyr mewnol ac allanol fel rhan o adolygiadau amrywiol.
Prif Dystiolaeth:
Adroddiad gosod praesept y Panel Heddlu a Throsedd

2.12

L. Mae'r awdurdod wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol, lle bo hynny'n briodol, i ddatblygu ei
strategaeth ariannol tymor hir, ei gynllun ariannol tymor canolig a'i gyllideb flynyddol.
Rhanddeiliaid allanol – mae'r CHTh yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol drwy arolwg cyllideb flynyddol, a
chydag Awdurdodau Lleol drwy'r Panel Heddlu a Throsedd yn y cyfarfodydd chwarterol. Cyflwynir achos mewn
Cynghorau Cymuned a chyfarfodydd lleol eraill gan swyddogion HGC. Cynhelir ymgysylltiad cymdeithasol yn
rheolaidd. Ymgymerir ag arolygon boddhad yn annibynnol a hysbysir y Byrddau gweithredol.
Mae problemau wedi codi gyda chostau cynyddol ac ychwanegol newydd cydweithredu a phrosiectau
cenedlaethol a rhanbarthol.
Rhanddeiliaid mewnol – mae Arweinwyr Gwasanaeth ac Arweinwyr Swyddogaeth yn cymryd rhan lawn yn y
broses Cynllunio Sefydliadol flynyddol (gan gyfrannu at gynlluniau twf ac arbedion). Arweinir y broses hon gan y
Gwasanaethau Corfforaethol ac fe'i cynorthwyir gan yr Adran Gyllid, sy'n sicrhau ei bod yn cael ei harwain yn
weithredol a gan alw. Mae Uwch Arweinwyr yn ymgysylltu'n llawn â phlismona Rhanbarthol a Chenedlaethol a
grwpiau eraill.
Prif Dystiolaeth:
Adroddiad Arolwg
Agendau a chofnodion y cyfarfodydd Panel
Agendau BGS a BRhS
Gwefannau a gwefannau cyfryngau cymdeithasol eraill
Adroddiadau Hyder y Cyhoedd ac arolygon boddhad
Maes i'w ddatblygu:
Deall a herio costau cydweithrediadau a chyfraniadau Rhanbarthol a Chenedlaethol sydd wedi cynyddu mewn
blynyddoedd diweddar.

2.13

M. Mae'r awdurdod yn defnyddio methodoleg gwerthuso opsiynau wedi'i dogfennu'n briodol i ddangos
gwerth am arian ei benderfyniadau.

Mae'r templed Achos Busnes yn seiliedig ar y Pum Model Achos fel yr amlinellir yng Nghanllawiau Trysorlys EM i
Ddatblygu Achos Busnes y Prosiect. Mae'r templed hefyd yn cynnwys adran risg a rhestr wirio caffael. Mae
Bwrdd Gweithle a Newid Digidol (sy'n is-grŵp y Bwrdd Newid a Chydweithrediad Strategol) wedi'i sefydlu i asesu
'Mynegiannau o Ddiddordeb' a hysbysu ar ddatblygu achosion busnes llawn lle cymeradwyir nhw.
Prif Dystiolaeth:
Templed Achos Busnes
Achosion Busnes – Amlygwyd y Cynllun Gwelliant Gweithredol fel arfer da yn llythyr Archwiliad Blynyddol 201920
Maes i'w ddatblygu:
Parhau i hyrwyddo a chynorthwyo datblygiad Achosion Busnes
2.14

N. Mae'r tîm arweinyddiaeth yn gweithredu gan ddefnyddio adroddiadau sy'n ei alluogi i nodi a chywiro
risgiau sy'n dod i'r amlwg i'w strategaeth gyllidebol a chynaliadwyedd ariannol.
Cyflwynir Cyllid chwarterol i'r BGS a'r BRhS sy'n amlygu unrhyw risgiau sy'n dod i'r golwg (e.e. mae cost ac
ariannu COVID wedi'i amlygu yn holl adroddiadau 2020-21). Mae meysydd Gwasanaeth a Swyddogaeth yn
monitro bob mis ac yn hysbysu drwy eu Rheolwyr Busnes a Chyfrifyddion Cymorth. Mae'r PSC, y CCA a'r
Pennaeth Cyllid yn cyfarfod yn fisol i drafod materion sy'n dod i'r amlwg. Rhagwelir holl feysydd gwariant ac
incwm gan yr Adran Gyllid, gan gynnwys amcanestyniadau cyflogres manwl, bob mis. Paratoir Adroddiadau
Cyflawniad Gweithredol gan y Tîm Rheoli Gwybodaeth a Chudd-wybodaeth Busnes, ac fe hysbysir y BRhS a'r BGS
yn chwarterol. Cyfeirir at ddata meincnodi pan mae ar gael.
Prif Dystiolaeth:
Adroddiadau Cyllid a Chyflawniad y BGS a'r BRhS
Adroddiadau Cyllideb Maes Gwasanaeth
Maes i'w ddatblygu:
Ymgysylltu gyda HMICFRS (Arolygaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi), CIPFA a CCPSH
(Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion Heddlu) er mwyn datblygu data meincnodi ystyrlon.

2.15

O Mae'r tîm arweinyddiaeth yn monitro elfennau ei fantolen sy'n peri risg sylweddol i'w gynaliadwyedd
ariannol.
Adolygir Cronfeydd wrth Gefn sydd wedi'u Clustnodi a rhai Cyffredinol fel rhan o'r Cylch Cynllunio sydd wedi'i
amlinellu yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig, sydd yna'n penderfynu'r strategaeth cronfeydd wrth gefn fanwl.
Hysbysir am y defnydd o gronfeydd wrth gefn mewn adroddiadau Cyllid chwarterol. Cânt eu hadolygu a'u
dyrannu hefyd fel rhan o'r adroddiad alldro terfynol. Hysbysir am Bensiynau, Darpariaethau a Rhwymedigaethau
wrth Gefn ar wahân o fewn y Datganiad o Gyfrifon.
Prif Dystiolaeth:
Cynllun Ariannol Tymor Canolig
Datganiad o Gyfrifon ac adroddiadau alldro
Strategaeth Gyfalaf
Adroddiadau'r Gronfa Bensiwn
Adroddiadau Cyllid Chwarterol

2.16

P. Mae gan y prif swyddog cyllid gyfrifoldeb personol a statudol am sicrhau bod y datganiad o gyfrifon a grëir
gan yr awdurdod lleol yn cydymffurfio â gofynion hysbysu'r Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y
Deyrnas Unedig.
Mae PSC a CCA y CHTh yn cymryd rhan weithredol wrth baratoi'r Datganiad o Gyfrifon, ac yn paratoi
Cyflwyniadau i'r Cyfrifon unigol, ynghyd â chymeradwyo'r dogfennau terfynol. Amlinellir y cyfrifoldeb hwn yn eu
proffiliau swydd. Mae'r cyfrifon bob amser wedi derbyn barn anghymwys gan yr archwilwyr allanol.
Prif Dystiolaeth:
Datganiad o Gyfrifon
Barn Archwiliad Blynyddol a llythyr blynyddol
Proffiliau swydd

2.17

Q. Mae cyflwyno'r ffigurau alldro terfynol ac amrywiadau o'r gyllideb yn caniatáu i'r tîm arweinyddiaeth
wneud penderfyniadau ariannol strategol.
Crëir ffigyrau alldro terfynol yn flynyddol cyn diwedd mis Mai yn dilyn y flwyddyn ariannol berthnasol. Maent yn
cynnwys eglurhad am amrywiadau a symudiad arfaethedig mewn cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn.
Dros nifer o flynyddoedd nid yw'r ffigyrau alldro terfynol a hysbyswyd ar ddiwedd mis Mai wedi newid yn dilyn
archwiliad. Gwneir a dogfennir penderfyniadau fel rhan o'r adroddiad alldro a gyflwynir i'r BGS a'r BRhS. Os nad
oes cyfarfodydd ym mis Mai cânt eu cyflwyno i'r Byrddau Rheoli.

3.

Prif Dystiolaeth:
Adroddiadau Alldro BGS a BRhS
Datganiad o Gyfrifon
Crynodeb a chasgliad

3.1

Mae'r adroddiad yn dangos bod Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Phrif Gwnstabl Gogledd Cymru yn
cydymffurfio'n gyfan gwbl â'r Cod Rheolaeth Ariannol. Disgwylid hyn gan sefydliad aeddfed gyda'r meysydd sy'n
cael eu cynnwys yn yr adolygiad wedi'u harchwilio a'u harolygu gan Archwilio Cymru, Archwilio Mewnol a
HMICFRS dros nifer o flynyddoedd. Fodd bynnag, mae lle i ddatblygu bob amser, ac mae meysydd penodol
wedi'u hamlygu.

3.2

Y gofyniad sylfaenol ar gyfer yr adolygiad yw dangos bod cynaliadwyedd tymor hir y sefydliad wrth galon y
broses rheolaeth ariannol. Fel hyn mae wedi bod dros y 10 mlynedd diwethaf yn enwedig, lle mae arbedion o
dros £35m wedi'u gweithredu, wrth gynnal cyllideb gynaliadwy a sefydlog sy'n cynorthwyo cyflawni
gwasanaeth. Mae hyn wedi arwain at fantolen iach sy'n cael ei defnyddio i gynorthwyo datblygiadau a rheoli
risg. Mae prosesau cynllunio, monitro a rheoli wedi'u datblygu yn cynnwys arweinwyr drwy gydol y sefydliad,
gyda chymorth safonau proffesiynol a gwybodaeth ddibynadwy ac ystyrlon. Bydd angen cynnal a datblygu'r holl
egwyddorion hyn er mwyn bodloni'r heriau yn yr hyn sy'n ddyfodol ansicr o ran nawdd a chyflawni gwasanaeth.

4

GOBLYGIADAU
Amrywiaeth
Ariannol
Cyfreithiol
Risg

Dim goblygiadau cydraddoldeb ar wahân
Mae'r adroddiad yn amlinellu sut mae'r CHTh a'r PG yn
cydymffurfio
â'r Cod Rheolaeth Ariannol
Nid oes gofyniad deddfwriaethol penodol er mwyn
cydymffurfio gyda'r cod, ond mae'r Cod yn amlinellu
safonau disgwyliedig Rheolaeth Ariannol.
Ystyrir Rheoli Risg Ariannol fel rhan o'r adroddiad.

Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae sut mae'r Cynllun Heddlu a Throsedd yn cael ei
ariannu'n ganolog i'r Cod Rheolaeth Ariannol.

Adran 1
A

Cyfrifoldebau'r Prif Swyddog Cyllid a'r Tîm Arweinyddiaeth
Mae'r tîm arweinyddiaeth yn gallu arddangos bod y gwasanaethau a roddir gan yr awdurdod yn rhoi
gwerth am arian
Cwestiynau Allweddol
 A oes gan yr awdurdod ddealltwriaeth glir a chyson o'r hyn mae gwerth am arian yn ei olygu iddo
ef a'i dîm arweinyddiaeth?
 A oes gan yr awdurdod ddealltwriaeth glir a chyson o'r hyn mae gwerth am arian yn ei olygu iddo
ef a'i dîm arweinyddiaeth?
 A yw'r awdurdod yn gallu dangos y camau mae wedi'u cymryd i hyrwyddo gwerth am arian a'r
hyn mae wedi'i gyflawni?

B

Mae'r awdurdod yn cydymffurfio gyda Datganiad CIPFA ar Rôl y Prif Swyddog Cyllid mewn Llywodraeth Leol
Cwestiynau Allweddol
 A yw PSC yr awdurdod yn aelod allweddol o'r tîm arweinyddiaeth, ynghlwm â, ac yn gallu
dylanwadu ar holl benderfyniadau busnes o bwys?
 A yw'r PSC yn arwain ac yn hyrwyddo a chyflawni rheolaeth ariannol dda ledled yr awdurdod?
 A yw'r PSC â chymwysterau a phrofiad addas?
 A oes gan y tîm cyllid adnoddau addas ac yn addas i'r diben?

Adran 2 Arddull Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol
C
Mae'r tîm arweinyddiaeth yn dangos cyfrifoldeb am lywodraethu a rheolaeth fewnol yn ei
weithrediadau a'i ymddygiadau
Cwestiynau Allweddol
 A yw'r tîm arweinyddiaeth yn mabwysiadu egwyddorion Nolan?
 A oes gan yr awdurdod fframwaith clir mewn lle ar gyfer llywodraethu a rheolaeth fewnol?]
 A yw'r arweinyddiaeth wedi rhoi trefniadau effeithiol mewn lle ar gyfer sicrwydd, archwilio
mewnol ac atebolrwydd mewnol?
 A yw'r tîm arweinyddiaeth yn mabwysiadu safonau uchel o lywodraethu a rheolaeth fewnol?
 A yw'r tîm arweinyddiaeth yn meithrin diwylliant o lywodraethu effeithiol a rheolaeth fewnol
gadarn ledled yr awdurdod?
D

Mae'r awdurdod yn cymhwyso Cyflawni Llywodraethu Da CIPFA/SOLACE mewn Llywodraeth Leol: Fframwaith
(2016)
Cwestiynau Allweddol
 A yw'r awdurdod wedi ceisio cymhwyso'r egwyddorion, yr ymddygiad a'r gweithrediadau a
amlinellwyd yn y Fframwaith i'w drefniadau llywodraethu ei hun?
 A oes gan yr awdurdod god llywodraethu lleol addas?
 A oes gan yr awdurdod broses sicrwydd gadarn i gynorthwyo ei AGS?

E

Mae Arddull Rheolaeth Ariannol yr awdurdod yn cynorthwyo cynaliadwyedd ariannol
Cwestiynau Allweddol
 A oes gan yr awdurdod fframwaith effeithiol o atebolrwydd ariannol mewn lle?
 A yw'r awdurdod wedi ymrwymo i welliant parhaus o ran economi, effeithlonrwydd,
effeithiolrwydd a thegwch ei wasanaethau?
 A oes gan dîm cyllid yr awdurdod fewnbwn priodol i ddatblygu cynlluniau strategol a
gweithredol?
 A yw rheolwyr ledled yr awdurdod yn meddu digon o lythrennedd ariannol i gyflawni
gwasanaethau'n gost effeithiol a bod yn atebol am wneud?
 A yw'r awdurdod wedi ceisio golwg allanol ar ei arddull ariannol, er enghraifft drwy broses o
adolygiad gan gymheiriaid?
 A oes gan unigolion gyda chyfrifoldebau llywodraethu a rheolaeth ariannol rymoedd dirprwyol
addas a sgiliau a hyfforddiant priodol i gyflawni'r cyfrifoldebau hyn?

Adran 3
F

Rheolaeth Ariannol Tymor Hir i Ganolig
Mae'r awdurdod wedi cyflawni Asesiad Gwytnwch Ariannol credadwy a thryloyw
Cwestiynau Allweddol
 A yw'r awdurdod wedi ymgymryd ag Asesiad Gwytnwch Ariannol?
 A yw'r Asesiad wedi profi gwytnwch cynlluniau ariannol yr awdurdod i ystod eang o
senarios eraill?
 A yw'r awdurdod wedi gweithredu'n briodol i ymdrin ag unrhyw risgiau a nodwyd fel rhan o'r
Asesiad?

G

Mae'r awdurdod yn deall ei ddisgwyliadau am gynaliadwyedd ariannol yn y tymor hirach ac wedi
adrodd hyn yn glir wrth Aelodau
Cwestiynau Allweddol
 A oes gan yr awdurdod ddealltwriaeth gadarn ddigonol o'r risgiau i'w gynaliadwyedd
ariannol?
 A oes gan yr awdurdod gynllun strategol a strategaeth ariannol tymor hir sy'n ymdrin â'r risgiau
hyn y ddigonol?
 A yw'r awdurdod wedi ceisio deall effaith yr heriau strategol, gweithredol ac ariannol y gallai
eu hwynebu ar ei gynaliadwyedd ariannol yn y dyfodol (e.e. defnyddio techneg fel cynllunio
senario)?
 A yw'r awdurdod wedi adrodd ei ragolygon ar gyfer cynaliadwyedd ariannol tymor hir, y risgiau
cysylltiedig ac effaith y rhain ar gyfer gwneud penderfyniadau tymor byr a thymor canolig yn
effeithiol i'r tîm arweinyddiaeth ac i'r aelodau?

H

Mae'r awdurdod yn cydymffurfio gyda Chod Darbodus CIPFA am Gyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol
Cwestiynau Allweddol
 A yw'r awdurdod wedi paratoi strategaeth gyfalaf addas?
 A yw’r awdurdod wedi gosod dangosyddion darbodus yn unol â’r Cod Darbodus?
 A oes gan yr awdurdod fecanweithiau addas ar waith ar gyfer monitro ei berfformiad yn erbyn y
dangosyddion darbodus y mae wedi'u gosod?

I

Mae gan yr awdurdod Gynllun Ariannol Tymor Canolig aml-flwyddyn treigl sy'n gyson â chynlluniau
gwasanaeth cynaliadwy
Cwestiynau Allweddol
 A oes gan yr awdurdod gynllun ariannol tymor canolig wedi'i gytuno mewn lle?
 A yw'r cynllun ariannol tymor canolig yn gyson ac wedi integreiddio i gynlluniau gwasanaethau
perthnasol a'i strategaeth gyfalaf?
 A yw'r cynllun ariannol tymor canolig wedi'i baratoi ar sail asesiad cadarn o gymhellwyr perthnasol
cost a galw?
 A yw'r cynllun ariannol tymor canolig wedi'i brofi am wytnwch yn erbyn amrywiadau posibl
realistig mewn cymhellwyr allweddol cost a galw?
 A oes gan yr awdurdod gynllun rheoli asedau addas sy'n ceisio sicrhau bod ei eiddo, peiriannau ac
offer gan gynnwys asedau seilwaith yn cyfrannu'n effeithiol at gyflawni
gwasanaethau ac at gyflawni nodau strategol yr awdurdod?

Adran 4
J

Y Gyllideb Flynyddol
Mae'r awdurdod yn cydymffurfio a'i rwymedigaethau statudol o ran y broses gosod cyllideb
Cwestiynau Allweddol
 A yw'r awdurdod yn ymwybodol o'i rwymedigaethau statudol o ran y broses gosod cyllideb?
 A yw'r awdurdod wedi gosod cyllideb fantoledig ar gyfer y flwyddyn gyfredol?
 A yw'r awdurdod yn ymwybodol o'r amgylchiadau y dylai roi hysbysiad Adran 114 a sut y
byddai'n gwneud hynny?

K

Mae adroddiad y gyllideb yn cynnwys datganiad gan y Prif Swyddog Cyllid ar gadernid yr amcangyfrifon
a datganiad ar ddigonoldeb y cronfeydd ariannol wrth gefn arfaethedig
Cwestiynau Allweddol
 A yw adroddiad cyllideb diweddaraf yr awdurdod yn cynnwys datganiad gan y PSC ar gadernid yr
amcangyfrifon a datganiad o ddigonolrwydd y cronfeydd ariannol arfaethedig?
 A yw'r adroddiad hwn yn nodi ac yn ystyried yr amcangyfrifon mwyaf arwyddocaol a
ddefnyddiwyd yn gywir er mwyn paratoi'r gyllideb, y posibilrwydd i'r amcangyfrifon hyn fod yn
anghywir a'r effaith pe bai hyn yn wir?
 A oes gan yr awdurdod ddigon o gronfeydd wrth gefn er mwyn sicrhau ei gynaliadwyedd ariannol
hyd y gellir rhagweld?
 A yw'r adroddiad yn nodi lefel gyfredol cronfeydd wrth gefn yr awdurdod, p'un a yw'r rhain yn
ddigonol i sicrhau cynaliadwyedd ariannol parhaus yr awdurdod a'r camau y mae'r awdurdod i'w
cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw ddiffyg?

Adran 5
L

Ymgysylltiad Rhanddeiliaid a Chynlluniau Busnes
Mae'r awdurdod wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol, lle bo hynny'n briodol, i ddatblygu
ei strategaeth ariannol tymor hir, ei gynllun ariannol tymor canolig a'i gyllideb flynyddol
Cwestiynau Allweddol
 Sut mae'r awdurdod wedi ceisio ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol wrth ddatblygu ei strategaeth
ariannol tymor hir, ei gynllun ariannol tymor canolig a'i gyllideb flynyddol?
 Pa mor effeithiol mae'r ymgysylltiad hwn wedi bod?
 Pa gamau y mae'r awdurdod yn bwriadu eu cymryd i wella ei ymgysylltiad â rhanddeiliaid allweddol?

M

Mae'r awdurdod yn defnyddio methodoleg gwerthuso opsiynau wedi'i dogfennu'n briodol i
ddangos gwerth am arian ei benderfyniadau
Cwestiynau Allweddol
 A oes gan yr awdurdod fethodoleg gwerthuso opsiynau wedi'i dogfennu sy'n gyson â'r canllawiau
a nodir yng nghyhoeddiad IFAC/PAIB sef ‘Gwerthuso Prosiectau a Buddsoddiadau ar gyfer Creu
Gwerth Cynaliadwy: Egwyddorion mewn Gwerthuso Prosiectau a Buddsoddiadau'?
 A yw'r awdurdod yn cynnig arweiniad i swyddogion ynghylch pryd y dylid cynnal
gwerthusiad opsiynau?
 A yw ymdriniaeth yr awdurdod o werthuso opsiynau yn cynnwys technegau priodol ar
gyfer asesu opsiynau yn ansoddol ac yn fesurol?
 A yw ymdriniaeth yr awdurdod o werthuso opsiynau yn cynnwys mecanweithiau addas i fynd i'r afael â risg ac ansicrwydd?
 A yw'r awdurdod yn adrodd ar ganlyniadau arfarniadau opsiynau mewn modd clir, cadarn ac
addysgiadol sy'n rhoi argymhellion clir ac yn amlinellu'r risg sy'n gysylltiedig ag unrhyw
opsiwn/opsiynau a ffefrir?

Adran 6

Monitro Cyflawniad Ariannol

N

Mae'r tîm arweinyddiaeth yn gweithredu gan ddefnyddio adroddiadau sy'n ei alluogi i nodi a chywiro
risgiau sy'n dod i'r amlwg i'w strategaeth gyllidebol a chynaliadwyedd ariannol
Cwestiynau Allweddol
 A yw'r awdurdod yn darparu cyfres briodol o adroddiadau i'r tîm arweinyddiaeth sy'n caniatáu
iddo nodi a chywiro risgiau sy'n dod i'r amlwg i'w strategaeth gyllidebol a chynaliadwyedd
ariannol?
 A yw'r adroddiadau'n ymdrin â gwybodaeth sy'n edrych yn ôl ac ymlaen o ran cyflawniad
ariannol a gweithredol?
 A oes mecanweithiau mewn lle i adrodd ar gyflawniad partneriaethau cyflawni sylweddol yr awdurdod
fel data monitro cytundebau?
 A yw'r adroddiadau'n cael eu rhoi i'r tîm arweinyddiaeth mewn modd amserol ac mewn fformat addas?
 A yw'r tîm arweinyddiaeth yn fodlon gyda'r adroddiadau mae'n ei dderbyn a chyda'i allu i
ddefnyddio'r adroddiadau hyn i gymryd camau priodol?

O

Mae'r tîm arweinyddiaeth yn monitro elfennau ei fantolen sy'n peri risg sylweddol i'w
gynaliadwyedd ariannol
Cwestiynau Allweddol
 A yw'r awdurdod wedi nodi elfennau ei fantolen sydd fwyaf hanfodol i'w gynaliadwyedd
ariannol?
 A yw'r awdurdod wedi rhoi mecanweithiau addas ar waith i fonitro'r risg sy'n gysylltiedig â'r
elfennau hanfodol hyn o'i fantolen?
 A yw'r awdurdod yn gweithredu i liniaru unrhyw risgiau a nodir?
 A yw'r awdurdod yn hysbysu am ddefnydd anfwriadol o'i gronfeydd wrth gefn i'r tîm
arweinyddiaeth mewn modd amserol?
 A yw monitro risgiau mantolen wedi'i integreiddio i brosesau adrodd cyfrifon rheoli'r awdurdod?

Adran 7
P

Adrodd Ariannol Allanol
Mae gan y Prif Swyddog Cyllid gyfrifoldeb personol am sicrhau bod y cyfrifon statudol a ddarperir i'r
awdurdod lleol yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig
Cwestiynau Allweddol
 A yw PSC yr awdurdod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran paratoi'r datganiadau ariannol
blynyddol?
 A yw'r cyfrifoldebau hyn wedi'u cynnwys yn nisgrifiad rôl, amcanion personol a
mecanweithiau rheoli cyflawniad perthnasol eraill y PSC?
 A baratowyd datganiadau ariannol yr awdurdod hyd yma mewn pryd ac yn unol â gofynion y Cod
Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig?

Q

Mae cyflwyno'r ffigurau alldro terfynol ac amrywiadau o'r gyllideb yn caniatáu i'r tîm arweinyddiaeth
wneud penderfyniadau ariannol strategol
Cwestiynau Allweddol
 A yw tîm arweinyddiaeth yr awdurdod yn cael cyfres addas o adroddiadau ar
alldro ariannol yr awdurdod ac ar amrywiadau sylweddol o'r gyllideb?
 A gyflwynir y wybodaeth yn yr adroddiadau hyn yn effeithiol?
 A yw'r adroddiadau hyn yn canolbwyntio ar wybodaeth sydd o ddiddordeb ac sy'n berthnasol i'r tîm arweinyddiaeth?
 A yw'r tîm arweinyddiaeth yn teimlo bod yr adroddiadau'n ei gefnogi wrth wneud penderfyniadau ariannol strategol?

Cydbwyllgor Archwilio
Dyddiad y Cyfarfod: 30/03/2021
Teitl:
Awdur:
Diben yr adroddiad:
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar
gyfer:
(ticiwch un)
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:

Argymhellion:

Bwrdd Cyd Lywodraethu
Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid
Diweddariad
Penderfyniad
Trafodaeth
Sicrwydd
X Gwybodaeth
• Annog adolygiad o'r Llawlyfr Llywodraethu, gyda'r nod
o gwblhau'r gwaith erbyn mis Gorffennaf 2021
• Pennaeth Gwybodaeth Rheolwyr i baratoi adolygu
gweithredu'r strwythur llywodraethu newydd ym mis
Gorffennaf 2021
• Trafod drafft cyntaf y Datganiad Llywodraethu
Blynyddol
• Cylch gorchwyl y Cydbwyllgor Archwilio i gael ei
gymeradwyo gan y CHTh a'r Prif Gwnstabl, gyda'r nod o
gwblhau'r gwaith erbyn mis Gorffennaf 2021.
• Bod aelodau’r Cyd Bwyllgor Archwilio yn nodi gwaith y
Bwrdd Cyd Lywodraethu.
•

Effaith cofrestr risgiau:
Goblygiadau sicrwydd:

Effaith Cydraddoldeb:
Gwybodaeth wedi'i heithrio o
ddadleniad:

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.

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

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
30 Mawrth 2021
Bwrdd Cyd Lywodraethu
Adroddiad gan Brif Swyddog Cyllid y Comisiynydd
Heddlu a Throsedd

1.

2.

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.

Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn, ac mae rhaglen waith
wedi'i pharatoi.

1.3.

Estynnir gwahoddiad sefydlog i aelodau o’r Cydbwyllgor Archwilio i'r cyfarfod.
Aeth Cadeirydd y Cydbwyllgor ar 17 Chwefror 2021 a rhoddwyd sylwadau gan
aelod o'r Cydbwyllgor.

Argymhellion
2.1.

Bod aelodau’r Cydbwyllgor 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. Dyddiadau cyfarfodydd y
dyfodol yw:
•
17 Mehefin 2021 am 2yh
•
26 Awst 2021 am 2yh
•
28 Hydref 2021 am 2yh

3.

Gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu
3.1.

Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Chwefror 2021, trafodwyd y canlynol:
3.1.1. Annog adolygiad o'r Llawlyfr Llywodraethu
o

o

Ychwanegwyd y Cod Llywodraethu Corfforaethol at y
Llawlyfr Llywodraethu yn ddiweddar. Serch hynny, caiff
ei adolygu yn unol ag adolygiad cyffredinol o'r llawlyfr
cyfan.
Mae angen i'r Rheoliadau Ariannol gael eu hadolygu er
mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyda'r Cod Rheolaeth
Ariannol newydd.

o
o

Mae angen adolygu'r Cynllun Caniatâd a'r Gorchmynion
Sefydlog er mwyn sicrhau eu bod yn addas at y diben.
Bwriedir cyflwyno'r Llawlyfr Llywodraethu Diweddaraf
i'r Cydbwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf 2021, at
ddibenion sicrwydd.

3.2.2. Annog adolygiad o'r Strwythur Llywodraethu
Cyflwynwyd y Strwythur Llywodraethu newydd yn ystod 2020/21. Gan
fod hyn yn ddiweddar iawn, hysbysodd y Pennaeth Gwybodaeth
Rheolwyr y byddai'n adolygu'r Strwythur Llywodraethu ym mis
Gorffennaf 2021 fel "cipdrem" ar y broses, ac er mwyn sicrhau fod y
strwythur yn parhau'n addas i'r diben.
3.2.3 Drafft Datganiad Llywodraethu Blynyddol
Roedd y wybodaeth o fewn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol
wedi'i ddiweddaru gan y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif
Swyddog Cyllid. Fodd bynnag, nodwyd y byddai angen diweddariadau
pellach cyn y gellid cyflwyno drafft i'r Cydbwyllgor Archwilio ym mis
Mawrth 2021.
Arsylwodd Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio bod y Datganiad
Llywodraethu Blynyddol yn ailadroddus er ei fod yn cynnwys yr holl
wybodaeth angenrheidiol. Nid yw'n adlewyrchu'r gwaith da sy'n
digwydd o fewn SCHTh a'r heddlu. Argymhellodd i'r fformat gael ei
newid fel y gellir cyflwyno'r ddogfen yn well wrth gadw'r holl
wybodaeth bwysig.
3.2.4 Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor Archwilio
Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid bapur i'r cyfarfod, yn cynnwys:
• Cylch Gorchwyl Cydbwyllgor Archwilio Gogledd Cymru, wedi'i
ddiweddaru i ymgorffori argymhellion sy'n codi o gyfarfodydd
y CA ac mewn mannau eraill;
• Cymhariaeth o Gylch Gorchwyl Cydbwyllgorau Archwilio
sefydliadau tebyg eraill (neu'r hyn sydd gyfwerth).
Rhannwyd y ddogfen hon gydag aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio.
Cafwyd trafodaeth ynghylch a ddylai'r Cylch Gorchwyl gael ei ehangu
tu hwnt i'r cwmpas braidd yn draddodiadol a geir ar hyn o bryd, a
phwy ddylai benderfynu hyn. Argymhellwyd y dylai'r Comisiynydd
Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl gymeradwyo'r Cylch Gorchwyl ar
y cyd (efallai mewn cyfarfod o'r Bwrdd Gweithredol Strategol).

Bwriedir cyflwyno'r Cylch Gorchwyl diweddaraf i'r Cydbwyllgor
Archwilio ym mis Gorffennaf 2021.
3.2.5 Cod Rheolaeth Ariannol CIPFA
Rhoddodd Pennaeth Cyllid y Bwrdd Cyd Lywodraethu ddiweddariad,
a geir yn agenda'r Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 30 Mawrth 2021.
3.2.6 Cylch Gorchwyl Heddlu Gogledd Cymru
Fel rhan o'r Adolygiad Llywodraethu, mae cylch gorchwyl holl
gyfarfodydd mewnol yn cael eu hadolygu. Mae hyn bellach yn gyflawn
ar gyfer holl fyrddau lefel strategol, gan eithrio'r Cydbwyllgor
Archwilio.
Yn y dyfodol, pan adolygir y Cylch Gorchwyl, bydd hyn yn digwydd yn
gydlynol, er mwyn sicrhau yr osgoir gorgyffwrdd a bylchau mewn
llywodraethu.
3.2.7 Diweddariad Archwiliad
Rhoddodd y Swyddog Cyllid a Chyllideb ddiweddariad ar argymhellion
archwiliad mewnol ac allanol, a nodiadau briffio cleientiaid.
3.2.8 Diweddariad Sicrwydd
Rhoddodd y Pennaeth Rheoli Gwybodaeth ddiweddariad ar gynnydd.
Nododd y Prif Swyddog Cyllid pan weithredir argymhellion yr
adolygiad llywodraethu, dylid ymgorffori hyn yn y Datganiad
Llywodraethu Blynyddol.
3.3

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 17 Mehefin 2021.

4.

GOBLYGIADAU

4.1

Cydraddoldeb

4.2

Ariannol

4.3

Cyfreithiol

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

4.5

Risg

4.6

Cynllun Heddlu Mae’r amcanion yn y Cynllun Heddlu a Throsedd yn sylfaenol
a
bwysig i’r ddwy gorfforaeth undyn. Ystyrir y ffordd y caiff hyn ei
Throsedd
fonitro o fewn y Fframwaith Llywodraethu.

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

Awdur yr Adroddiad
Kate Jackson
Prif Swyddog Cyllid, SCHTh

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
Teitl:

Diweddariad Adolygiad Parodrwydd Risg

Awdur:

James Sutton, Pennaeth Cudd-wybodaeth/Cynllunio Strategol/Sicrwydd

Diben yr adroddiad:

Rhoi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar adolygiad blynyddol Parodrwydd Risg yr
Heddlu.

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

Penderfyniad
Trafodaeth
Sicrwydd
X Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Ymdriniaeth
Allweddol:
Crëwyd ac ymgynghorwyd ar y parodrwydd risg flwyddyn yn ôl, ac roedd yn ddogfen
llywodraethu newydd i'r Heddlu. Mae'n ffurfio rhan o'r Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio
Sicrwydd. Dyma’r tro cyntaf iddo gael ei adolygu, ac ymdriniwyd ag ef fel a ganlyn:
1. Sefydlu ffynhonnell y gellir cyfeirio ati ar gyfer terminoleg risg
Meysydd Risg
Crëwyd y meysydd risg llynedd o feysydd risg cyffredinol a ddefnyddid ledled Heddluoedd
eraill gyda meysydd risg ychwanegol yn cael eu hychwanegu yn ystod y broses ymgynghori.
Eleni mae ffynhonnell y gellir cyfeirio ati ar gyfer set o gategorïau risg cyffredinol yn tarddu
o Lyfr Oren y Trysorlys.
Manteision defnyddio Categorïau Risg y Llyfr Oren yw:
• Mae'n gynhwysfawr ac yn rhoi digon o gwmpas i gynnwys unrhyw faes risg y byddai'r
Heddlu ei angen
• Mae wedi'i gyrchu'n annibynnol
• Gellir ei egluro a'i ailadrodd ar gyfer unrhyw adolygiad yn y dyfodol
• Mae'n caniatáu i unrhyw fylchau mewn maes risg gael eu nodi fel rhan o'r broses
adolygu
• Gellir ei ailddefnyddio ar gyfer categoreiddio risgiau ar y gofrestr risg gorfforaethol
2. Mapio'r meysydd parodrwydd risg presennol yn erbyn Categorïau Risg y Llyfr Oren
•
•

Mae'r holl feysydd parodrwydd risg wedi'u mapio'n llwyddiannus yn erbyn categori
risg unigol
Mae rhai categorïau risg sydd heb faes risg wedi'u mapio yn eu herbyn sy'n nodi rhai
bylchau posibl yn y parodrwydd risg sydd wedi'u hystyried.

3. Adolygu'r meysydd risg a'r lefelau risg sydd wedi'u mapio
•
•
•
•
•

Adolygiad wedi'i ymgymryd gan y Cyfarwyddwr Cyllid, Pennaeth Gwasanaethau
Corfforaethol, Arweinydd Risg a Pharhad Busnes ac Arweinydd Sicrwydd.
Ymgynghoriad gydag Arweinydd Risg y Cydbwyllgor Archwilio
Ymgynghoriad gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth am gytundeb terfynol
Cyflwyno i'r Cydbwyllgor Archwilio er gwybodaeth
Diweddaru'r Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio Sicrwydd gyda'r parodrwydd risg
diwygiedig

Newidiadau
Mae'r newidiadau canlynol wedi cael eu gwneud:
•
•
•
•
•
•

Ychwanegu 'Awyddus' i'r lefelau risg
Newid Cyllid i Reolaeth Ariannol
Newid Diogelwch TG i Ddiogelwch TG a Seiber
Newid cydymffurfiaeth RhDDC i gydymffurfiaeth Diogelu Data/RhDDC
Newid Lefel Risg Diogelwch TG a Seiber o Syml i Wrthwynebol
Ychwanegu Meysydd Risg ar gyfer:
− Unioniad Cynllunio Strategol
− Llywodraethu Mewnol
− Rheoli'r Trysorlys
− Cadwyn Gyflenwi Foesegol
− Dibynadwyedd y Gadwyn Gyflenwi
− Rheoli Contractau
− Lefelau a Rheoli Adnoddau
− Parhad gwasanaeth TGCh
− Rhannu gwybodaeth yn fewnol
− Rhannu gwybodaeth mewn partneriaeth
− Moeseg Cudd-wybodaeth Artiffisial
− Diogelwch Safle

Argymhellion:

Mae geiriad y Meysydd Risg ychwanegol yn destun adolygiad pellach.
Dim

Effaith Cofrestr Risgiau:

Dim

Goblygiadau Sicrwydd:

Mae'r parodrwydd risg yn rhoi sicrwydd bod yr Heddlu yn gallu defnyddio risg yn gyson fel
rhan o'i brosesau gwneud penderfyniadau allweddol.

Effaith Cydraddoldeb:

Dim

Gwybodaeth
wedi'i Nag oes
Heithrio o Ddadleniad:
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Parodrwydd Risg 2021
Lefelau'r Risg
Dywedir mai 'AGORED' yw parodrwydd risg presennol HGC. Mae'r Prif Gwnstabl yn barod i ystyried
yr holl opsiynau a dewis yr un sydd fwyaf tebygol o arwain at gyflawniad llwyddiannus, gan leihau'r
risg sy'n weddill cyn belled â phosibl. Bydd hefyd yn darparu lefel budd busnes derbyniol. Mae'r safle
hwn yn syrthio'n foddhaol o fewn y weledigaeth gyffredinol o wneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf
diogel yn y DU.
Lefel Risg

Disgrifiad

Gwrthwynebol

Mae osgoi risg ac ansicrwydd yn amcan sefydliadol allweddol.

Syml

Dewis opsiynau cyflawni busnes diogel iawn sydd â risg hanfodol isel a dim
ond y potensial am wobr gyfyngedig.
Dewis opsiynau cyflawni diogel sydd â risg isel yn weddill ac efallai mai dim
ond potensial cyfyngedig am wobr.
Parod i ystyried holl opsiynau cyflawni a dewis yr un sydd fwyaf tebygol o
arwain at gyflawniad llwyddiannus wrth ddarparu lefel gwobr derbyniol
hefyd (a gwerth am arian ayyb.)
Awyddus i fod yn arloesol a dewis opsiynau sy'n cynnig gwobrwyon busnes
uwch o bosib, er y risg cynhenid mwy.

Gochelgar
Agored
Awyddus
Parodrwydd Risgiau
Categori Risg

Maes Risg

Strategaeth

Unioniad Cynllunio Strategol
Gochelgar
Bydd gennym broses cynllunio sy'n sicrhau bod adnoddau
a buddsoddiadau'n cael eu hunioni'n strategol, gyda
llywodraethu llym a thystiolaeth lawn i gefnogi
penderfyniadau.
Partneriaethau / Cydweithrediadau
Agored
Rydym yn barod i gymryd risg wrth ddilyn datblygiadau
partneriaethau / cydweithrediadau sydd â'r posibilrwydd
o gyflawni mwy o fuddion.

Llywodraethu

Gweithrediadau

Lefel Risg

Llywodraethu Mewnol
Gochelgar
Fe wnawn sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd
strwythuredig gyda thystiolaeth y mae pawb yn ei ddeall
ac yn cymryd rhan ynddo.
Diogelwch Cyhoeddus Byddwn yn gweithredu i osgoi neu Gwrthwynebol
liniaru risgiau a allai effeithio ar ddiogelwch cyhoeddus.
Staff/Swyddogion – Twyll a Llygredd
Gwrthwynebol
Nid oes chwant gennym am unrhyw dwyll neu lygredd a
droseddir gan ein swyddogion neu staff.
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Categori Risg

Cyfreithiol

Ariannol

Maes Risg

Lefel Risg

Profiad / Boddhad Cyhoeddus
Mae profiad/boddhad cyhoeddus yn bwysig iawn i ni.
Mewn amgylchfyd cyfnewidiol rydym yn barod i fod yn
arloesol a meddwl ymlaen. Rydym yn barod i gymryd
rhai risgiau ar yr amod bod budd gweithredol/ariannol.
Cydymffurfiaeth (Cyfreithiol / Swyddfa Gartref / SAYH /
AHEM)
Fe wnawn roi ystyriaeth ddyledus i ganllawiau,
argymhellion a rheoliadau anstatudol sy'n ystyried
amgylchiadau lleol ac anghenion cyhoedd Gogledd Cymru
wrth wneud ein penderfyniadau.
Cydymffurfiaeth â Diogelu Data/RhDDC
Gwnawn sicrhau bod yr Heddlu'n bodloni holl anghenion
y Ddeddf Diogelu Data wrth gydnabod bod busnes
plismona dal angen ei ymgymryd yn effeithlon.
Rheoli Ariannol
Mae angen i ni sicrhau bod adnoddau'n cael eu hunioni i
amcanion strategol, bod gennym gyllideb gytbwys a
chynaliadwy a'u bod yn darparu Gwerth am Arian mewn
cyflawni gwasanaethau.

Gochelgar

Gochelgar

Gochelgar

Gochelgar

Rheoli'r Trysorlys – Yr angen i gynllunio, trefnu a rheoli Gwrthwynebol
cronfeydd a chyfalaf gweithio er mwyn gwneud y defnydd
gorau posibl o'r cronfeydd, cynnal hylifedd mewn ffordd
ddiogel.
Masnachol

Pobl

Cadwyn gyflenwi foesegol a dibynadwy
Gochelgar
Fe wnawn sicrhau, drwy brosesau caffael llym, yr edrychir
ar ystyriaethau moesegol a dibynadwyedd moesegol yn
llawn ar gyfer holl gadwyni cyflenwi.
Rheoli contractau
Gochelgar
Fe
wnawn
adolygu'r
contractau
mwyaf
gwerthfawr/hanfodol er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi
gwerth am arian ac yn parhau'n addas i'r diben.
Llesiant Staff a Swyddogion
Gochelgar
Mae iechyd a diogelwch ein staff yn bwysig tuag at
gyflawni plismona effeithiol ac effeithlon yng Ngogledd
Cymru. Fe wnawn ddarparu'r offer (asesiadau risg;
asesiad risg dynamig; hyfforddiant; ac offer) i staff i
gymryd risgiau rheoledig a derbyniol.
Lefelau a Rheoli Adnoddau
Gochelgar
Fe wnawn fynd ati i fonitro a rheoli lefelau adnoddau
mewn rolau rheng flaen er mwyn sicrhau bod lefelau
staffio dymunol yn cael eu cynnal er diogelwch y cyhoedd
a staff.
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Categori Risg

Maes Risg

Technoleg

Parhad gwasanaeth TGCh ar gyfer Swyddogaethau Gwrthwynebol:
Hanfodol yr Heddlu Os yw TGCh yn cynorthwyo CAD/Life X
Swyddogaethau Hanfodol yr Heddlu, fe wnawn sicrhau
bod mesurau mewn lle er mwyn sicrhau parhad Syml: RMS
gwasanaeth pan mae aflonyddwch.

Gwybodaeth

Rhannu gwybodaeth yn fewnol
Gochelgar
Fe wnawn sicrhau y darperir canllawiau i staff er mwyn
sicrhau y rhennir gwybodaeth mewn modd fel na rennir
gwybodaeth gyfyngedig. Gwneir hyn wrth sicrhau yr
ymgymerir â busnes yr heddlu yn effeithiol ac effeithlon.
Rhannu gwybodaeth mewn partneriaeth
Syml
Gwnawn roi cytundebau rhannu gwybodaeth mewn lle
gyda Phartneriaid er mwyn sicrhau y rhennir gwybodaeth
mewn modd diogel.

Diogelwch

Prosiect / Rhaglen

Enw da

Lefel Risg

Moeseg Cudd-wybodaeth Artiffisial
Gwnaiff yr Heddlu sicrhau bod holl feddalwedd
perthnasol i Gudd-wybodaeth Artiffisial wedi'u haddasu
am duedd drwy strwythur llywodraethu'r Heddlu gan
gynnwys craffu cyhoeddus drwy'r pwyllgor moeseg.
Diogelwch TG a seiber
Mae gennym barodrwydd isel iawn am risgiau i'r
rhwydwaith ac argaeledd systemau sy'n cynorthwyo ein
swyddogaethau hanfodol. Mae gennym barodrwydd isel
iawn am fygythiadau i'n hasedau sy'n codi o ymosodiadau
maleisus allanol.
Diogelwch Safle
Mae sicrhau bod ein safleoedd yn ddiogel yn bwysig er
mwyn cynnal diogelwch gwybodaeth ac offer TGCh. Fe
wnawn gynnal holl gyfyngiadau mynediad angenrheidiol a
defnyddio deunydd adnabod priodol i gynorthwyo hyn.
Newid Busnes
Rydym yn agored i gymryd rhywfaint o risg er mwyn
sicrhau ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar y dyfodol.
Gellir cyflawni newid busnes drwy ddatblygu ffyrdd
newydd ac arloesol o reoli ein gwasanaethau. Mae'n
cynnwys buddsoddi mewn technolegau newydd a
datblygiadau TG.
Enw da
Rydym yn barod i gymryd rhai risgiau i enw da os oes
posibilrwydd clir bod y manteision yn fwy na'r risgiau.
Mae ein parodrwydd i gymryd risgiau yn gyfyngedig i'r
sefyllfaoedd hynny lle mae ychydig o gyfle am sgileffeithiau difrifol i'r heddlu pe bai methiant.
Gwellir ein henw da gan ei hagwedd bositif tuag at Werth
Cymdeithasol ac mae ein parodrwydd risg mewn
meysydd eraill.
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Gochelgar

Gwrthwynebol

Gochelgar

Agored

Agored

Categori Risg

Maes Risg

Lefel Risg

Staff/Swyddogion – Ymddygiad Anfoesegol
Gochelgar
Os yw'n briodol, gwnawn addysgu a hysbysu
staff/swyddogion y mae eu hymddygiad yn brin o'r
safonau uchel disgwyliedig.
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Cynllun Archwilio Cyfunol 2021 –
Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Gogledd Cymru, a Phrif Gwnstabl
Heddlu Gogledd Cymru
Blwyddyn archwilio: 2020-21
Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2021
Cyfeirnod y ddogfen: 2325A2021-22

Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol.
Archwilio Cymru yw’r enw torfol anstatudol ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio
Cymru, sy’n endidau cyfreithiol ar wahân y mae ganddynt ill dau eu swyddogaethau cyfreithiol eu hunain fel
a ddisgrifir uchod. Nid yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol ac nid oes ganddo ef ei hun unrhyw
swyddogaethau.
Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb gan yr Archwilydd Cyffredinol na staff Archwilio Cymru mewn perthynas ag
unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog neu gyflogai arall yn eu cymhwyster unigol, nac mewn perthynas ag
unrhyw drydydd parti.
Os ceir cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a
gyhoeddwyd o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer o ran trin
ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd partïon
perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Archwilio Cymru a, lle y
bo’n berthnasol, yr archwilydd sy’n gweithredu ar ran yr Archwilydd Cyffredinol yn drydydd partïon
perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio
Cymru yn swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru.
Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn
arwain at oedi.
Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English.

Cynnwys

Cynllun Archwilio 2021
Ynglŷn â’r ddogfen hon

4

Fy nyletswyddau

4

Effaith COVID-19

4

Archwiliad o’r datganiadau ariannol

5

Defnyddio adnoddau

8

Swyddogaethau archwilio statudol

9

Ffi, tîm archwilio ac amserlen

9

Atodiadau
Atodiad 1 – Meini prawf i asesu trefniadau ar gyfer sicrhau darbodaeth,
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran defnyddio adnoddau
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Cynllun Archwilio Cyfunol 2021

Ynglŷn â’r ddogfen hon
Mae’r ddogfen hon yn nodi’r gwaith yr wyf yn bwriadu ei wneud yn ystod 2021 i
gyflawni fy nghyfrifoldebau statudol fel eich archwilydd allanol ac i gyflawni fy
rhwymedigaethau dan y Cod Ymarfer Archwilio.
Cynllun cyfunol yw hwn ar gyfer fy archwiliad o Gomisiynydd Heddlu a Throseddu
Gogledd Cymru (y Comisiynydd) a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru (y Prif
Gwnstabl).

Fy nyletswyddau
Rwy’n cwblhau gwaith bob blwyddyn i gyflawni’r dyletswyddau canlynol.

Archwiliad o’r datganiadau ariannol
Bob blwyddyn rwy’n archwilio datganiadau ariannol y Comisiynydd a’r Prif
Gwnstabl i wneud yn siŵr y rhoddir cyfrif yn briodol am arian cyhoeddus.

Gwerth am arian
Rhaid i’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl sefydlu trefniadau i gael gwerth am arian ar
gyfer yr adnoddau y maent yn eu defnyddio. Rhaid i mi fod wedi fy argyhoeddi eu
bod wedi gwneud hyn.

Effaith COVID-19
Mae pandemig COVID-19 yn dal i gael effaith sylweddol ledled y Deyrnas Unedig
ac ar waith sefydliadau’r sector cyhoeddus. Fel yn 2020, mae’n debygol o gael
effaith sylweddol ar baratoi’r datganiadau ariannol a’m gwaith archwilio ariannol ac
archwilio perfformiad.
Mae datblygiadau diweddar mewn perthynas â rhaglen frechu’n dynodi bod
disgwyl i gyfyngiadau symud Llywodraeth Cymru a lefelau disgwyliedig absenoldeb
oherwydd salwch ysgafnu trwy 2021. Fodd bynnag, rwy’n nodi bod ansicrwydd
sylweddol o hyd ac rwy’n deall efallai na fydd llawer o gyrff yn gallu paratoi cyfrifon
yn unol â’r amserlen a nodir yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014. Yn
ogystal â chyflawni fy nghyfrifoldebau statudol fel yr Archwilydd Cyffredinol, fy
mlaenoriaeth i yw sicrhau iechyd, diogelwch a lles staff Archwilio Cymru, eu
teuluoedd ac iechyd, diogelwch a lles ein partneriaid mewn cyrff eraill yn y sector
cyhoeddus ar yr adeg anhygoel o heriol hon.
Bydd staff Archwilio Cymru yn parhau i weithio’n bragmatig i wneud y gwaith
archwilio a nodir yn y cynllun hwn. Mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth a
chyfyngiadau dilynol, byddwn yn parhau i weithio o bell, gan adeiladu ar y
trefniadau a wnaed yn 2020, nes bydd hi’n ddiogel i ni ailddechrau gweithgareddau
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ar safleoedd. Rwy’n dal i fod yn ymrwymedig i sicrhau na fydd gwaith staff
Archwilio Cymru yn amharu ar y gweithgareddau hanfodol y mae angen i gyrff
cyhoeddus eu cyflawni i ymateb i’r heriau parhaus a achosir gan bandemig
COVID-19.
O ganlyniad, er bod y cynllun archwilio hwn yn nodi amserlen gychwynnol ar gyfer
cwblhau fy ngwaith archwilio, mae’r ansicrwydd parhaus ynghylch effaith COVID19 ar y sector yn golygu y gall fod angen ailystyried rhai amseriadau. Bydd fy nhîm
archwilio’n trafod unrhyw ddiwygiadau sy’n ofynnol i’r amserlen arfaethedig gyda
chi wrth i’r sefyllfa yn 2021 ddod yn fwy eglur.

Archwiliad o’r datganiadau ariannol
Fy nghyfrifoldeb i yw cyhoeddi tystysgrif ac adroddiad ar y datganiadau ariannol. Ar
gyfer y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl mae hyn yn cynnwys:
•

barn ynglŷn â ‘gwirionedd a thegwch’ y datganiadau ariannol gan gynnwys
cyfrif Cronfa Bensiwn yr Heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben
ar 31 Mawrth 2021; ac

•

asesiad pa un a yw’r Adroddiad Naratif a’r Datganiad Llywodraethu
Blynyddol wedi’u paratoi yn unol â Chod CIPFA a chanllawiau perthnasol a
pha un a ydynt yn gyson â’r datganiadau ariannol ac â’m gwybodaeth i am y
Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl.

Yn ychwanegol at fy nghyfrifoldebau am archwilio’r datganiadau ariannol, mae
gennyf hefyd gyfrifoldeb am:
•

ardystio ffurflen i Lywodraeth Cymru sy’n darparu gwybodaeth i roi cymorth i
baratoi Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan; ac

•

ymateb i gwestiynau ynghylch y cyfrifon a gwrthwynebiadau iddynt gan
etholwyr lleol (bydd ffioedd ychwanegol yn cael eu codi am y gwaith hwn, os
bydd angen).

Nid wyf yn ceisio cael sicrwydd llwyr ynghylch gwirionedd a thegwch y datganiadau
ariannol a’r nodiadau cysylltiedig ond rwy’n mabwysiadu cysyniad perthnasedd. Fy
nod yw adnabod camddatganiadau perthnasol, hynny yw y rhai a allai beri i’r sawl
sy’n darllen y cyfrifon gael ei gamarwain. Bydd y lefelau sy’n peri i mi farnu bod
camddatganiadau o’r fath yn berthnasol yn cael eu gwneud yn hysbys i’r rhai sy’n
gyfrifol am lywodraethu cyn cwblhau’r archwiliad.
Rwy’n barnu bod unrhyw gamddatganiadau islaw lefel fach iawn (sef lefel
perthnasedd o 5%) yn rhai nad yw’n ofynnol i’r rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu eu
hystyried ac felly ni fyddaf yn adrodd arnynt.
Ni osodwyd unrhyw gyfyngiadau arnaf o ran cynllunio cwmpas yr archwiliad hwn.
Byddaf hefyd yn cyflwyno adroddiad drwy eithriad ar nifer o faterion a nodir mewn
mwy o fanylder yn ein Datganiad o Gyfrifoldebau, ynghyd â rhagor o wybodaeth
am fy ngwaith.
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Risgiau i’r archwiliad o'r datganiadau ariannol
Mae’r tabl canlynol yn nodi’r risgiau arwyddocaol yr wyf wedi’u hadnabod ar gyfer
yr archwiliad o ddatganiadau ariannol y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl.
Arddangosyn 1: risgiau i’r archwiliad o’r datganiadau ariannol
Mae’r tabl hwn yn crynhoi’r risgiau allweddol i’r archwiliad o’r datganiadau ariannol a
adnabuwyd adeg cynllunio’r archwiliad.
Risg archwilio

Ymateb archwilio arfaethedig

Risgiau arwyddocaol

Mae’r risg y gallai rheolwyr wrthwneud
rheolaethau’n bresennol ym mhob endid.
O ystyried y ffordd anrhagweladwy y
gallai gwrthwneud o’r fath ddigwydd,
tybir bod hon yn risg arwyddocaol [ISA
240.31-33].

Effaith COVID-19
Mae argyfwng cenedlaethol COVID-19
yn parhau a gallai’r pwysau ar adnoddau
staff a phwysau gweithio o bell effeithio
ar baratoi, archwilio a chyhoeddi cyfrifon.
Ceir risg y gallai ansawdd y cyfrifon a’r
papurau gwaith ategol e.e. mewn
perthynas ag amcangyfrifon a
phrisiadau, gael ei beryglu gan arwain at
fwy o wallau. Gallai trefniadau monitro
ansawdd gael eu peryglu oherwydd
materion amseru a/neu argaeledd
adnoddau.

Bydd fy nhîm archwilio yn:
• profi priodoldeb cofnodion dyddlyfr
ac addasiadau eraill a wnaed wrth
baratoi’r datganiadau ariannol;
• adolygu amcangyfrifon cyfrifyddu ar
gyfer gwyrdueddiadau; a
• gwerthuso’r sail resymegol ar gyfer
unrhyw drafodion arwyddocaol y tu
allan i gwrs arferol busnes.

Byddwn yn trafod eich proses cau
cyfrifon a threfniadau monitro ansawdd
gyda’r tîm paratoi cyfrifon ac yn gwneud
trefniadau i fonitro’r broses paratoi
cyfrifon. Byddwn yn helpu i adnabod
meysydd lle gall fod bylchau mewn
trefniadau.
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Risg archwilio

Ymateb archwilio arfaethedig

Risgiau arwyddocaol

Bydd pandemig COVID-19 yn cael
effaith arwyddocaol ar y risgiau o
gamddatganiad perthnasol a threfn fy
archwiliad a’r dull o’i gyflawni.
Mae’r Swyddfa Gartref wedi trefnu bod
ffrydiau cyllid ychwanegol ar gael i
gefnogi heddluoedd ledled Cymru a
Lloegr. Mae’r amryw ffrydiau cyllid yn
cynnwys cynllun adfer colled a chyllid
ychwanegol ar gyfer costau sy’n
gysylltiedig â gorfodi rheolau COVID-19.
Mae enghreifftiau o risgiau archwilio’n
cynnwys:
• triniaeth gyfrifyddu anghywir ar gyfer
cyllid COVID-19;
• risgiau o dwyll/gwallau;
• ansicrwydd posibl ynghylch prisio ar
ddiwedd y flwyddyn; ac
• amcangyfrif o ddarpariaethau
gwyliau blynyddol sydd wedi cronni.

Byddwn yn adolygu’r ffrydiau cyllid a
gafwyd gan y Swyddfa Gartref ac yn
cadarnhau’r driniaeth gyfrifyddu briodol
gyda’r awdurdod.

Risgiau archwilio eraill

Dyfarniad McCloud
Yn 2015 cyflwynodd y Llywodraeth
ddiwygiadau i bensiynau’r sector
cyhoeddus, gan olygu bod y rhan fwyaf o
weithwyr y sector cyhoeddus wedi’u
symud i gynlluniau pensiwn newydd yn
2015.
Ym mis Rhagfyr 2018, dyfarnodd y Llys
Apêl fod y trefniadau ‘diogelu dros dro’
yn gyfystyr â gwahaniaethu
anghyfreithlon.
Daeth ymgyngoriadau ynghylch
rhwymedïau arfaethedig ar gyfer
cynlluniau pensiwn Llywodraeth Leol, yr
Heddlu a Diffoddwyr Tân i ben ym mis
Hydref 2020. Cyhoeddodd y Llywodraeth

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
rhwymedi i’w gymhwyso yng nghynllun
pensiwn Llywodraeth Leol/yr
Heddlu/Diffoddwyr Tân.
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Risg archwilio

Ymateb archwilio arfaethedig

yn ddiweddar, ar gyfer cynlluniau heb eu
hariannu, mai’r model dewis gohiriedig
fydd y tanategiad ar gyfer y rhwymedi.
Nid oes cyhoeddiad wedi cael ei wneud
eto am y Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol. Disgwylir i’r manylion terfynol gael
eu cyhoeddi yn ystod 2021.
Mae effaith y dyfarniad yn debygol o gael
effaith arwyddocaol ar y
rhwymedigaethau a ddatgelir dan IAS
19.

Materion eraill
Mae un mater pellach y bydd fy nhîm archwilio’n gwneud gwaith cynnar arno yn
barod ar gyfer yr archwiliad yn 2021-22.
Arddangosyn 2: Materion eraill
Mae’r tabl hwn yn crynhoi’r gwaith cynnar a fydd yn cael ei wneud yn barod ar gyfer
archwiliad 2021-22.
Materion eraill

Mae CIPFA/LASAAC wedi gohirio
cyflwyno IFRS 16 eto tan 1 Ebrill 2022.
Fodd bynnag, bydd angen i’r Awdurdod
wneud gwaith sylweddol i adnabod
prydlesi, ac fe allai pandemig COVID-19
greu risgiau o ran rhoi’r safon ar waith.

Bydd fy nhîm yn gwneud peth gwaith
cynnar i adolygu parodrwydd ar gyfer
cyflwyno IFRS 16 Prydlesi.

Defnyddio adnoddau
Fy nghyfrifoldeb i yw fy argyhoeddi fy hun bod y corff a archwilir wedi gwneud
trefniadau priodol i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran
defnyddio adnoddau. Mae Atodiad 1 yn dangos y meini prawf y mae angen i ni eu
hasesu wrth ddod i’n casgliad ar eich trefniadau.
Wrth ystyried y meini prawf hyn, rwy’n dibynnu ar y canlynol:
•

canlyniadau’r gwaith archwilio a wnaed ar y datganiadau ariannol;
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•

canlyniadau gwaith cyrff adolygu allanol eraill, e.e. ACEM a’r Swyddfa
Archwilio Genedlaethol, lle y bônt yn berthnasol i’m cyfrifoldebau;

•

systemau rheolaeth fewnol y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl, a nodir yn y
Datganiadau Llywodraethu Blynyddol a’m hadroddiad innau arnynt; a hefyd

•

canlyniadau gwaith arall a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol ac
ymarferion paru data.

Bydd fy nhîm archwilio hefyd yn adnabod meysydd archwilio lle mae angen i ni
gael sicrwydd ychwanegol i ategu’r ffynonellau a restrir uchod. Bydd y gwaith hwn
yn canolbwyntio ar elfennau penodol o’r prosesau llywodraethu corfforaethol a
rheolaeth ariannol sy’n bodoli ar gyfer y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl a bydd yn
cynnwys ffocws ar y pwysau ariannol a wynebir, y trefniadau monitro sydd ar waith
a chydnerthedd ariannol Swyddfeydd y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl.

Swyddogaethau archwilio statudol
Yn ogystal ag archwilio’r cyfrifon, mae gennyf gyfrifoldebau statudol am gael
cwestiynau ynghylch y cyfrifon a gwrthwynebiadau iddynt gan etholwyr lleol. Caiff y
cyfrifoldebau hyn eu nodi yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004:
•

Adran 30 Arolygu dogfennau a chwestiynau yn ystod archwiliad; ac

•

Adran 31 Yr hawl i wneud gwrthwynebiadau yn ystod archwiliad.

Os byddaf yn cael cwestiynau neu wrthwynebiadau, byddaf yn trafod ffioedd
archwilio posibl ar y pryd.

Ffi, tîm archwilio ac amserlen
Mae fy ffioedd ac amserlenni arfaethedig ar gyfer cwblhau’r archwiliad yn seiliedig
ar y tybiaethau canlynol:
•

darperir y datganiadau ariannol yn unol ag amserlen y byddir yn cytuno arni
gan ystyried effaith COVID-19, i’r ansawdd disgwyliedig ac maent wedi bod
trwy adolygiad sicrhau ansawdd cadarn;

•

mae gwybodaeth a ddarperir i ategu’r datganiadau ariannol yn unol â’r
ddogfen canlyniadau archwilio y cytunwyd arni;

•

bydd yr holl swyddogion priodol ar gael yn ystod yr archwiliad;

•

rydych wedi rhoi’r holl reolaethau a gwiriadau angenrheidiol ar waith i’w
gwneud yn bosibl i’r Swyddog Cyllid Cyfrifol ddarparu pob sicrwydd y mae ei
angen arnaf yn y Llythyr Sylwadau a gyfeiriwyd ataf; ac

•

mae rhaglen waith arfaethedig y tîm Archwilio Mewnol wedi’i chwblhau ac
mae’r rheolwyr wedi ymateb i faterion a allai fod wedi effeithio ar y
datganiadau ariannol.
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Ffi
Caiff eich ffi amcangyfrifedig ar gyfer 2021 ei nodi yn Arddangosyn 2. Mae’r ffigwr
hwn yn ddigyfnewid o’i gymharu â ffi amcangyfrifedig y llynedd.
Arddangosyn 2: ffi archwilio
Mae’r tabl hwn yn nodi’r ffi archwilio arfaethedig ar gyfer 2021, yn ôl maes o fewn gwaith
archwilio, ochr yn ochr â’r ffi archwilio wirioneddol ar gyfer y llynedd.
Ffi arfaethedig (£) 1

Ffi wirioneddol y
llynedd (£)

Archwiliad o’r cyfrifon

78,999

79,166

Defnyddio adnoddau

4,700

4,700

83,699

83,866

Maes archwilio

Cyfanswm y ffi

Bydd cynllunio’n digwydd yn barhaus, ac efallai y bydd newidiadau i’m rhaglen o
waith archwilio ac felly fy ffi yn ofynnol os bydd unrhyw risgiau newydd allweddol
yn dod i’r amlwg. Ni fyddaf yn gwneud unrhyw newidiadau heb eu trafod gyda chi
yn gyntaf.
Mae rhagor o wybodaeth am fy ngraddfeydd ffioedd a’r modd y caiff ffioedd eu
pennu ar gael ar ein gwefan.

Tîm archwilio
Caiff prif aelodau fy nhîm, ynghyd â’u manylion cyswllt, eu crynhoi yn
Arddangosyn 3.
Arddangosyn 3: fy nhîm archwilio
Mae’r tabl hwn yn rhestru aelodau’r tîm archwilio lleol a’u manylion cyswllt.
Enw

Rôl

Rhif
cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Derwyn
Owen

Cyfarwyddwr
Ymgysylltu

02920
320566

derwyn.owen@archwilio.cymru

Nodiadau: Nid yw’r ffioedd a ddangosir yn y ddogfen hon yn cynnwys TAW, nad yw’n
cael ei chodi arnoch. Mae’r ffioedd yn daladwy o fis Tachwedd 2020 tan fis Hydref 2021.
1
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Enw

Rôl

Rhif
cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Michelle
Phoenix

Rheolwr
Archwilio

02920
320660

michelle.phoenix@archwilio.cymru

Mike
Whiteley

Arweinydd
Archwilio

02920
829389

mike.whiteley@archwilio.cymru

Gallaf gadarnhau, ac eithrio un aelod o staff, bod aelodau fy nhîm i gyd yn
annibynnol ar y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl a’u swyddogion ac nad wyf yn
ymwybodol o unrhyw wrthdaro buddiannau posibl y mae angen i mi ei ddwyn i’ch
sylw.
O ran yr eithriad a grybwyllir uchod lle mae un aelod o’m staff yn perthyn i swyddog
heddlu presennol, rydym wedi adolygu hyn ac wedi dod i’r casgliad nad oes
unrhyw gyfyngiadau ar allu’r aelod o staff i weithio ar yr archwiliad. Serch hynny,
mae’r tîm archwilio wedi cymryd camau ychwanegol i ddiogelu ein hannibyniaeth
a’n gwrthrychedd trwy sicrhau y bydd lefel adolygu ychwanegol yn cael ei briodoli i
unrhyw waith a wneir gan yr aelod o staff ar yr archwiliad o’r gyflogres. Hefyd, ni
fydd yn rhan o unrhyw waith i adolygu gweithgareddau gweithredol.

Amserlen
Caiff y cerrig milltir allweddol ar gyfer y gwaith a nodir yn y cynllun hwn eu dangos
yn Arddangosyn 4. Fel a amlygwyd yn gynharach, efallai y bydd angen diwygio’r
amserlen yng ngoleuni datblygiadau gyda COVID-19.
Arddangosyn 4: Amserlen archwilio
Allbwn arfaethedig

Gwaith a wneir

Cwblhau’r
adroddiad

Cynllun Archwilio 2021

O fis Rhagfyr
2020 tan fis
Ionawr 2021

Mawrth 2021
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Allbwn arfaethedig

Gwaith a wneir

Cwblhau’r
adroddiad

Gwaith archwilio’r Datganiadau
Ariannol:
• Adroddiad ar yr Archwiliad o’r
Datganiadau Ariannol
• Barn ar y Datganiadau Ariannol
• Memorandwm y Cyfrifon
Ariannol

O fis Mehefin
2021 tan fis Awst
2021

Hydref 2021

Crynodeb Archwilio Blynyddol

Amherthnasol

Rhagfyr 2021

Cynllun Archwilio 2022

O fis Ionawr tan
fis Mawrth 2022

Mawrth 2022

Hydref 2021
Tachwedd 2021
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Atodiad 1

Meini prawf i asesu trefniadau ar gyfer sicrhau
darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o
ran defnyddio adnoddau
Arddangosyn 5: trefniadau corfforaethol ar gyfer darbodaeth, effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd o ran defnyddio adnoddau
Trefniadau corfforaethol

Cwestiynau ynglŷn â threfniadau

Sefydlu amcanion sy’n
pennu polisi a phrosesau
penderfynu

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau ar gyfer pennu, adolygu a chyflawni ei
amcanion strategol a gweithredol?

Diwallu anghenion
defnyddwyr, rhanddeiliaid
a’r boblogaeth leol

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
sianeli cyfathrebu gyda’r boblogaeth leol,
defnyddwyr y gwasanaeth, a rhanddeiliaid eraill gan
gynnwys partneriaid, ac a oes trefniadau monitro i
sicrhau bod negeseuon allweddol ynglŷn â
gwasanaethau’n cael eu hystyried?

Monitro ac adolygu
perfformiad

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau ar gyfer monitro a chraffu ar berfformiad, i
ganfod amrywiannau posibl yn erbyn amcanion
strategol, safonau a thargedau ar gyfer cymryd
camau gweithredu lle y bo angen ac adrodd wrth y
Comisiynydd/Prif Gwnstabl?

Cydymffurfio â pholisïau
sefydledig

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau i gynnal system gadarn o reolaeth fewnol,
gan gynnwys y rhai ar gyfer sicrhau y cydymffurfir â
deddfau a rheoliadau, a pholisïau a gweithdrefnau
mewnol?

Risgiau gweithredol ac
ariannol

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau i reoli ei risgiau busnes arwyddocaol?
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Trefniadau corfforaethol

Cwestiynau ynglŷn â threfniadau

Rheoli adnoddau ariannol
ac eraill

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau i werthuso a gwella’r gwerth am arian y
mae’n ei gael o ran defnyddio adnoddau?

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau i sicrhau bod ei wariant yn cyd-fynd â’r
adnoddau sydd ar gael iddo?

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau i reoli a monitro perfformiad yn erbyn
cyllidebau, gan gymryd camau cywirol lle y bo’n
briodol, ac adrodd ar y canlyniadau wrth uwch
reolwyr a’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl?

Safonau priodol o ran
ymddygiad ac ati

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau ar gyfer monitro a chraffu ar berfformiad, i
ganfod amrywiannau posibl yn erbyn amcanion
strategol, safonau a thargedau ar gyfer cymryd
camau gweithredu?

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu
trefniadau sydd wedi’u bwriadu i hybu a sicrhau
uniondeb a phriodoldeb o ran cynnal ei fusnes?
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Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd CF11 9LJ
Ffôn: 029 2032 0500
Ffacs: 029 2032 0600
Ffôn testun: 029 2032 0660
E-bost: post@archwilio.cymru
Gwefan: www.archwilio.cymru
We welcome correspondence and
telephone calls in Welsh and English.
Rydym yn croesawu gohebiaeth a
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

