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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 

9.30am – 10 Hydref 2022 
Wyneb yn Wyneb ac Ar-lein ar Microsoft Teams 

AGENDA DDRAFFT 

Yn bresennol: 

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO: 

Rachel Barber – Cadeirydd 
John Cunliffe 
Allan Rainford 

Julie Perkins 
Sarah Davies 

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 Helen Corcoran – 
Gwasanaethau Corfforaethol 
James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth/Cadeirydd 
Bwrdd Sicrwydd 

SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD: 

Stephen Hughes – Prif Swyddog Gweithredol 
Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid 

Angharad Jones – Cynorthwyydd Personol i'r Prif 
Weithredwr  

POBL ERAILL YN BRESENNOL 

Helen Cargill, TIAA Michelle Phoenix, Archwilio Cymru 

Eitemau Sefydlog Diben Tudalen Amser 
1 Ymddiheuriadau a Datganiadau o 

Ddiddordeb 
Cadeirydd 

2 Cofnodion o'r cyfarfod diwethaf Cadeirydd 5 mun 
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Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod cofnodion 
y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Gorffennaf 
2022 yn gywir.  

 

3 Cofnod Gweithrediadau 
 

Cadeirydd   15 mun 

 Eitemau Sefydlog     
4 Diweddariad Sefydliadol Prif Swyddog Gweithredol 

a Chyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau 

Gwybodaeth  15 mun 

5 Diweddariad AHEM   
 

Prif Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

Gwybodaeth  10 mun 

6 Archwilio Mewnol 
a. SICA Archwilio Mewnol 2022/23 
b. Adroddiad Blynyddol 2021/22 
c. Trosolwg Archwilio Mewnol – 

Adroddiad Rheolwyr  
 

 
a. Archwilio Mewnol 
b. Archwilio Mewnol 
c. Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau / Swyddog 
Cyllideb  

Sicrwydd 
 

 15 mun 

7 Diweddariad Risgiau 
- Datblygiad Proses Risg a Chofrestr 

Risgiau Bresennol 

Pennaeth Cudd-
wybodaeth Busnes 

Sicrwydd 
 

 10 mun 

8 Rhaglen Waith 2022/23 Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau a Phrif 
Swyddog Cyllid 

Penderfyniad  5 mun 

 Eitemau Sefydlog      
9 ISA 260 a llofnodi cyfrifon a 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
2021/22 

Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau a Phrif 
Swyddog Cyllid 

Gwybodaeth  15 mun 

10 Diweddariad Llywodraethu  Prif Swyddog Cyllid Gwybodaeth  5 mun 

11 Archwilio Cymru – Cylchdroi Staff Archwilio Cymru Sicrwydd 
 

 10 mun 

12 Sesiwn Friffio at Wraidd y Mater – 
Strategaeth Gyfathrebu – SCHTh a HGC 

Prif Weithredwr a 
Phennaeth Cyfathrebu  

Sicrwydd 
 

 15 mun 

 Unrhyw Fater Arall (Hysbyswch y 
cadeirydd cyn y cyfarfod) 

    

 DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y 
DYFODOL  
8 Rhagfyr 2022 
28 Mawrth 2023 
27 Gorffennaf 2023 
28 Medi 2023 
7 Rhagfyr 2023 

     

  CYFANSWM   2 awr  
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO (Hybrid) 
 

28 Gorffennaf 2022 
 

PRESENNOL 
CYDBWYLLGOR ARCHWILIO: 

Rachel Barber – Cadeirydd 
John Cunliffe 
Allan Rainford  
Sarah Davies 
Julie Perkins 
 
SWYDDOGION YR HEDDLU: 
 
Carl Foulkes – Prif Gwnstabl 
Seb Phillips – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 
Guto Edwards – Pennaeth Cyllid  
Helen Williams – Cyfrifydd Rheolaeth Ariannol 
Anne Mathews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau 
Sian Beck – Prif Uwcharolygydd, Gwasanaethau Corfforaethol 
Phillip Kenyon – Cyfreithiwr yr Heddlu 
Matthew Sherrington – Pennaeth Newid 
Ian Jones – Pennaeth Seilwaith TGCh 
 
SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD: 
 
Andrew Dunbobbin – 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 

Elan Parry – TIAA 
Michelle Phoenix – Archwilio Cymru 
 

 
 
1. YMDDIHEURIADAU A DATGANIADAU O DDIDDORDEB 
 

Ymddiheuriadau: James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes; Helen Cargill – TIAA 
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Datganiadau o ddiddordeb. 
 
John Cunliffe – Aelod o'r Bwrdd Iechyd lleol (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) 
Kate Jackson – perthynas yn gweithio i Archwilio Cymru 

  
2. COFNODION A CHOFNOD GWEITHREDIADAU 
 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2022 fel cofnod cywir.  
 

3. 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:  1, 4, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 
 
Eitem 4 – Cytunwyd ei gau. Fodd bynnag, cytunwyd i TG gael ei eitem agenda ei hun, yn debygol yn y sesiwn 
gaeedig. Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i gyfeirio at hyn o fewn ei ddiweddariad sefydliadol i'r 
Cydbwyllgor Archwilio.  
 

4. DIWEDDARIAD SEFYDLIAD  
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r adroddiad gan Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu 
Gogledd Cymru a roddodd ddiweddariad am y gwaith a wnaed ers cyfarfod diwethaf y Cydbwyllgor Archwilio 
ym mis Mawrth. 

 
 Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad gan y Prif Swyddog Gweithredol ar faterion o bwys o fewn 
Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. 
 
Hysbysodd y Prif Swyddog Gweithredol y bydd y Prif Gwnstabl yn ymddeol yn fuan a bod y broses recriwtio i 
ganfod ei olynydd yn mynd rhagddo'n dda gyda chyfweliadau'n cael eu cynnal yr wythnos nesaf. Cynhelir 
paneli mewnol/allanol ynghyd a chyfweliadau ffurfiol. Mae'r Comisiynydd yn gobeithio cyhoeddi'r ymgeisydd 
gorau yn ei dyb ef erbyn diwedd yr wythnos.    
 
Gobeithir y bydd yr ymgeisydd gorau yn ei dyb ef yn cael eu cadarnhau gan y Panel Heddlu a Throsedd yn 
ystod mis Medi, ond mae'r Panel eto i'w gyhoeddi gan fod angen i'r Ysgrifennydd Cartref gadarnhau'r 
aelodau.  
 
Ar ran y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'i holl staff, diolchodd y Prif Weithredwr i'r Prif Gwnstabl am ei 
gymorth a'i waith caled dros y 4 blynedd diwethaf.  
 
Mae £1.5m o gyllid pellach gan Strydoedd Diogelach wedi'i sicrhau ar gyfer tair ardal wahanol ledled Gogledd 
Cymru. Bydd yr arian hwn yn mynd tuag at gynorthwyo i atal trosedd mewn ardaloedd sy'n profi lefelau uwch 
o drosedd yng Nghymru a Lloegr. 
 
Heddlu Gogledd Cymru  
 
Diweddarodd y Prif Gwnstabl a'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau'r Cydbwyllgor ar faterion a digwyddiadau 
sy'n effeithio'r sefydliad ers y cyfarfod diwethaf. 
 
Diolchodd y Prif Gwnstabl i'r Cydbwyllgor Archwilio am eu holl gymorth ac arweiniad dros y blynyddoedd 
diwethaf ac yn enwedig y gwahaniaeth a welwyd o fewn y Fframwaith Risg, Llywodraethu a TG. Mynegodd y 
Prif Gwnstabl pa mor ddiolchgar ydyw am y cymorth a roddwyd ond hefyd yr heriau a roddwyd sydd wedi 
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sicrhau fod Heddlu Gogledd Cymru yn ychwanegu gwerth yn y mannau cywir a sicrhau gwerth gorau am 
arian.  
 
Nodwyd bod anawsterau yn parhau o fewn TG, ond mae cynnydd yn cael ei wneud er mwyn sicrhau bod y 
systemau a ddefnyddir cystal ag y gallent fod. 
 
Hysbyswyd fod Grŵp Aur Llymder / Costau Byw yn cael ei sefydlu er mwyn cynorthwyo swyddogion / staff 
yn ystod y cyfnodau anodd hyn. Mae'r Heddlu yn meddwl am ffyrdd o gynorthwyo. Mae pwysau chwyddiant 
yn effeithio ar y sector gyfan gyda chost cynyddol trydan, tanwydd ayyb. Mae gan Heddlu Gogledd Cymru 
fantolen gref ond mae angen ystyried ac adolygu'n ofalus wrth symud ymlaen.  
 
Gwnaeth HMICFRS eu Harolwg PEEL yn ystod mis Mehefin ac mae'n debygol y cawn eu hadroddiad yn ystod 
mis Hydref. 
 
Nodwyd bod hyder y cyhoedd yn yr heddlu yn disgyn ledled Cymru a Lloegr. Mae Heddlu Gogledd Cymru 
angen edrych ar sut y gallent wella hyder y cyhoedd ynddynt a cheisio gweithio i sicrhau y bydd hyder dros 
90%. 
 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio a oedd perygl fod hyder wedi'i effeithio hefyd oherwydd problemau 
o fewn Heddlu Manceinion Fwyaf ac nad yw'r fan honno'n bell o Heddlu Gogledd Cymru.  
 
Gwnaeth y Prif Gwnstabl gydnabod mai'r unig newyddion a welir ar y cyfryngau cymdeithasol a'r wasg ydy 
newyddion drwg ac na ystyrir yr holl waith da sy'n cael ei wneud ledled Cymru a Lloegr i gyd. Gyda symud 
prif ffrwd y cyfryngau o Lundain i Fanceinion, mae'r pwyslais yn symud i fod ar Heddlu Manceinion Fwyaf ond 
mae'n credu fod fwy y gall Heddlu Gogledd Cymru ei wneud er mwyn gwella hyder yn yr Heddlu. 
 
Nodwyd hefyd fod hyder wedi gostwng ledled y sector cyhoeddus i gyd ac nid ond plismona. Byddai'n 
ddiddorol gweld y cyswllt ymgysylltu a chyfathrebu pan mae'r Cydbwyllgor yn derbyn eu cyfarwyddyd sy'n 
mynd at wraidd y mater.  
 

5. DIWEDDARIAD HMICFRS 
 
 Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur. 
 

Nodwyd ei bod wedi bod yn gyfnod prysur i swyddogion a bod yr arolwg PEEL wedi'i ymgymryd a disgwylir 
adroddiad terfynol yng nghanol mis Hydref.  
 
Nid ydy'r adroddiad dalfeydd wedi'i gyhoeddi ac mae'r cynllun gwella yn cael eu gadarnhau. Mae HMICFRS 
wedi cadarnhau y gwnânt ail-arolygu dalfeydd, gan ganolbwyntio ar y meysydd sy'n peri pryder. 
 

6.  ARCHWILIO MEWNOL  
 

a. SICA ARCHWILIO MEWNOL 2022-23  
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur sy'n rhoi diweddariad ar 
gynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2022-23. Nodwyd dim pryderon, ac mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda 
o ran y cynllun blynyddol cymeradwy.  
 
Holodd aelodau'r Cydbwyllgor am sicrwydd yr ymgymerir â'r holl archwiliadau arfaethedig. Nododd 
archwilio mewnol fod archwilwyr pellach wedi'u recriwtio ar gyfer Cymru ac nid ydynt yn gweld dim 
problem mewn cwblhau archwiliadau arfaethedig.  
 
Nodwyd hefyd na roddwyd cymhellwyr gohirio archwiliadau o fewn y ddogfen. Byddai'n ddefnyddiol 
deall pa archwiliadau a ohiriwyd ac effeithiau hyn wrth symud ymlaen.    
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Archwilio Mewnol i gymryd i ffwrdd a gofyn am i'r rheswm mae'r archwiliad wedi'i ohirio gael ei nodi o 
fewn y ddogfen archwiliad wrth symud ymlaen.  
 

Gweithrediad 1 Archwilio Mewnol i nodi'r rheswm mae archwiliadau wedi'u gohirio o fewn y 
ddogfen. 

 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor am y cydbwysedd rhwng archwiliadau penodol i Heddlu Gogledd Cymru 
ac archwiliadau cydweithredol. Holodd am eglurhad pellach ar sut y penderfynir ar archwiliadau 
cydweithredol ac a ydynt yn bynciau sy'n bwysig i Ogledd Cymru.  
 
Nododd y Swyddog Cyllid a Chyllidebau bod cydlynwyr yr archwiliad ledled pedwar heddlu Cymru yn 
edrych dros y cynlluniau archwilio ar gyfer bob maes. Gallent nodi pa archwiliadau sy'n gyffredin ledled 
pob maes ac sy'n benodol i Ogledd Cymru.    
 
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau y gall archwiliadau cydweithredol fod yn ddefnyddiol 
gan eu bod yn galluogi Heddlu Gogledd Cymru weld yr arferion da a drwg o fewn heddluoedd eraill. Ond 
wrth gwrs gyda holl gydweithredu arall, rhaid cyfaddawdu.  
 
Archwilio Mewnol i rannu sut y dewisir archwiliadau cydweithredol gyda'r Cydbwyllgor Archwilio er 
mwyn sicrhau pob un yn addas i'r diben. 
 

Gweithrediad 
2  

Archwilio Mewnol i rannu sut y dewisir archwiliadau cydweithredol gyda'r 
Cydbwyllgor Archwilio er mwyn sicrhau fod pob un yn addas ar gyfer Heddlu Gogledd 
Cymru. 

 
Gofynnwyd sut y gall Archwilio Mewnol sicrhau fod adolygiadau'n addas i'r diben.  Hysbysodd Archwilio 
Mewnol fod Memoranda Cynllunio Archwiliad  yn cael eu creu ar y cyd ag archwilwyr arbenigol. 
 
Gofynnodd y Cydbwyllgor Archwilio am gael gweld y Memoranda a grëir ar gyfer yr archwiliad diogelwch 
seiber. Hysbysodd Archwilio Mewnol y gwnânt drafod ac anfon at y Cydbwyllgor Archwilio. 
 

Gweithrediad 3 Archwilio Mewnol i rannu Memoranda ar yr archwiliad diogelwch seiber gyda'r 
Cydbwyllgor Archwilio. 

 
b. CYNLLUN BLYNYDDOL DRAFFT ARCHWILIO MEWNOL 2022-23 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Cynllun Archwilio Mewnol gan gymeradwyo'r adroddiad drafft. 
 

c. TROSOLWG ARCHWILIO MEWNOL – ADRODDIAD RHEOLWYR A THRAFODAETH ARCHWILIAD ASEDAU 
SEFYDLOG TGCH 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur sy'n rhoi trosolwg o weithgarwch rheolaethau mewnol o fewn 
Heddlu Gogledd Cymru.  
 
Diweddarodd Pennaeth Seilwaith TGCh y Cydbwyllgor ar y gwaith sydd wedi'i wneud er mwyn 
gweithredu unrhyw gamau sydd eu hangen er mwyn lliniaru o ran y risgiau a nodir yn yr Adroddiad 
Archwilio Mewnol ar Asedau Sefydlog TGCh.    
 
Roedd y mwyafrif o weithrediadau yn gysylltiedig â sut roedd Heddlu Gogledd Cymru yn ymdrin ag 
unigolion yn gadael y sefydliad. Gallwn gadarnhau fod camau bellach mewn lle er mwyn sicrhau y 
dychwelir caledwedd, a bod mynediad at systemau wedi'u tynnu ar yr amserau priodol.  
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Nododd aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio ei bod yn siomedig gweld prosesau sylfaenol ddim yn cael eu 
gwneud. Gwnaethant godi pryder fod y sefydliad yn anymwybodol pwy yn y sefydliad sydd wedi cael 
asedau penodol.  
 
Nododd Pennaeth Seilwaith TGCh y sylwadau ond dywedodd bod nifer y staff TGCh bellach yn cynyddu 
a fydd o gymorth i nodi unrhyw faterion a datrys materion a godir yn fwy amserol. 
 
Gofynnodd y Cydbwyllgor Archwilio i'r Adolygiad Asedau gael ei ychwanegu i raglen waith y Cydbwyllgor 
mewn chwech i ddeuddeg mis.  
 

Gweithrediad 4  Y Prif Swyddog Cyllid i gynnwys Adolygiad Asedau ar raglen waith y Cydbwyllgor 
yn y dyfodol (mewn 6-12 mis). 

 
Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod yr Asedau Sefydlog hefyd ar raglen waith Archwilio 
Mewnol. Hysbysodd ei fod yn dawelach ei feddwl ond fod problemau sylfaenol yn parhau o hyd sy'n cael 
eu gweithio trwyddynt.      
 

7. DIWEDDARIAD RISG 
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur Diweddariad Risg ar 9 
Gorffennaf 2022. 
 
Nododd aelod o'r Cydbwyllgor os oedd angen cyswllt o fewn BIPBC y byddai'n fodlon cynorthwyo i gysylltu 
â'r swyddog priodol o fewn y bwrdd.    
 
Nododd Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol fod y mater bellach mewn llaw a diolchodd i'r 
aelod am ei gynnig. 
 

8. RHAGLEN WAITH 2021/22 
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r rhaglen waith ddiweddaraf a gyflwynwyd gan wneud sylwadau arni 
drwy gydol y cyfarfod.    
 
Nododd y Prif Swyddog Cyllid fod Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor wedi'i lunio'n agos ar y canllawiau a 
grëwyd gan CIPFA. Mae'n disgwyl diweddariad i'r ddogfen CIPFA yn fuan. Unwaith y derbynnir 
diweddariad, bydd yn adolygu'r Cylch Gorchwyl er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu'r canllawiau 
diwygiedig yn ddigonol.  
 
Gofynnwyd i'r pynciau At Wraidd y Mater gael eu hystyried ymhellach er mwyn sefydlu blaenoriaethau.  
Unwaith y crëir y rhestr dros dro o bynciau At Wraidd y Mater, y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i rannu 
gydag aelodau'r Cydbwyllgor am drafodaeth a sylwadau.  
 

Gweithrediad 
5 

Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ddiweddaru blaenoriaethau'r pynciau At Wraidd 
y Mater a chylchredeg i aelodau am drafodaeth a sylwadau.  

 
Nododd y Cadeirydd yr angen i drafod gyda swyddogion a ydy'r lefel o ddadlau a thrafodaeth yn erbyn 
pynciau at wraidd y mater yn gywir ac a ydy'r Pwyllgor yn cyflawni ei gylch gorchwyl.    
 

Gweithrediad 
6 

Y Cadeirydd i drafod gyda swyddogion mewn cyfarfod all-lein a ydy'r lefel o 
ddadlau/trafodaeth yn erbyn pynciau at wraidd y mater yn gywir er mwyn cyflawni 
Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor. 

 
9.  DIWEDDARIAD CYLLID 
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a. DATGANIAD CYFRIFON – DIWEDDARIAD 

 
Diweddarodd y Pennaeth Cyllid y Cydbwyllgor ar y gwaith a wnaed er mwyn creu'r Datganiad Cyfrifon 
2021-22. Hysbyswyd fod y datganiad drafft wedi'i greu erbyn diwedd mis Mai ac y dechreuodd yr 
archwiliad ar 20 Mehefin. Hyderus y bodlonir y dyddiad cau o ddechrau mis Hydref. 
 
Hysbysodd Archwilio Cymru fod yr oedi mewn dechrau'r gwaith o fewn Heddlu Gogledd Cymru 
oherwydd oedi gyda gwaith mewn sefydliad arall. Ond maent wedi dal i fyny a diolchwyd i'r Tîm Cyllid 
am eu holl gymorth.   
 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor am yr angen i gynyddu'r prisio asedau oherwydd costau cynyddol. 
Hysbyswyd nad ydy'r Heddlu'n chwilio ar gynnydd sylweddol ac nid ydynt yn meddwl ei fod yn risg ar 
hyn o bryd.  
 
Pennaeth Cyllid i roi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar gynnydd wrth greu'r Datganiad Cyfrifon 
cyn cyfarfod mis Hydref.  
 

Gweithrediad 
7 

Pennaeth Cyllid i roi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar gynnydd wrth greu'r 
Datganiad Cyfrifon cyn cyfarfod mis Hydref. 

 
b. RHAGLEN GYFALAF - ALLDRO AC EDRYCH YMLAEN 

 
Diweddarodd y Pennaeth Cyllid a'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau'r Cydbwyllgor ar 
amcanestyniadau cyfalaf a'r sefyllfa bresennol.  
 
Hysbyswyd y cyflwynwyd y papur hwnnw i Fwrdd Cyflawni'r Dirprwy Brif Gwnstabl er mwyn sicrhau 
bod arian yn cael ei wario yn unol â chynlluniau.  
 
Nodwyd bod tanwariant wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf a oedd oddeutu 70% ar ddiwedd y 
flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae tanwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol hon ar 15% ar hyn o bryd 
ond mae'n debygol o gynyddu. Mae hyn yn bennaf o fewn y rhaglen gyfalaf Stadau gan y bydd gorsaf 
newydd Caergybi yn llithro i'r flwyddyn nesaf. 
 
Bydd peidio cyflawni'r uwchraddio rheoli â chanlyniadau hefyd ar y gwariant TG ac mae gwaith ar y 
gweill er mwyn lliniaru o ran hyn. 
 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio a oedd unrhyw themâu i'r tanwariant a nodir a allai fod yn 
waddol gorwariant uchelgeisiol/gochelgar. Hysbyswyd mai fel hyn oedd hi efallai'n wreiddiol ond mae 
gweithio'n galed er mwyn sicrhau fod amserlenni a chynlluniau gwario realistig bellach mewn lle ac 
wedi nodi'r swyddogion sy'n gyfrifol am y gwariant hwn.  
 
Ar hyn o bryd, mae'n galetach cyflawni prosiectau mawr oherwydd problemau cadwyn gyflenwi ar ôl 
Covid ond mae prosesau mewn lle ynghylch rhaglenni gwaith hanfodol. Mae hyn er mwyn sicrhau eu 
bod yn symud ymlaen.  
 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio am gaffael cerbydau a'r amser sydd ei angen i gaffael.  Holwyd 
os oedd gwersi wedi'u dysgu o'r anawsterau hyn.  
 
Hysbysodd y Pennaeth Newid fod gwersi wedi'u dysgu a bod prosesau wedi'u haddasu er mwyn 
ystyried llinellau amser hirach angenrheidiol ar gyfer caffael nid ond o fewn y cyd-destun cerbydau 
ond yn gyffredinol. Mae sgwrs fwy agored gyda swyddogion.  
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Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod y sefydliad wedi bod mewn cylch cynllunio 12 mis am 
amser hir. Mae hyn yn cyd-fynd gyda'r cynllun ariannu blynyddol ond mae'n briodol symud at gylch 3 
blynedd bellach. Mae hyn yn unol gyda'r adolygiad gwario cynhwysfawr 3 blynedd, a fydd yn darparu 
cynllunio llawer gwell.  
 
Gofynnodd aelod o'r Cydbwyllgor os oedd gan aelodau bryderon o ran prosiectau penodol yn y 
dyfodol, a fyddai'r Rheolwyr Prosiect unigol yn gallu dod i gyfarfod o'r pwyllgor i roi gwell dealltwriaeth 
a chyd-destun i aelodau o'r hyn sy'n digwydd.  
 

Gweithrediad 
8 

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau / Pennaeth Newid i sicrhau fod Rheolwyr Prosiect 
yn dod i gyfarfodydd yn y dyfodol os codir pryderon o ran prosiectau unigol.  

 
c. RHEOLI'R TRYSORLYS – CYFLAWNIAD 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio adroddiad crynodeb Rheoli'r Trysorlys sy'n amlygu'r gweithgarwch 
a ymgymerir yn ystod 2021-22, unrhyw doriadau mewn cyfyngiad neu ddangosyddion a buddsoddiad 
arian parod dros ben gofynion benthyca.  

 
Hysbysodd y Pennaeth Cyllid fod gan y sefydliad weddill uwch na'r arferol a bydd yn edrych ar y 
lleoedd gorau i fuddsoddi. Hefyd, ni fydd angen benthyg arian dros y blynyddoedd nesaf.  
 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio am strategaeth benthyca'r sefydliad a'r hyn fyddai'r sbardun 
i fenthyca. 
 
Dywedodd y Pennaeth Cyllid fod y sefydliad yn dilyn canllawiau a grëwyd gan Arlingclose. Bydd yn 
rhannu'r ddogfen gyda'r aelod er gwybodaeth.  
 

Gweithrediad 
9 

Pennaeth Cyllid i rannu canllawiau Arlingclose gyda'r aelod 

 
Gofynnodd aelodau o'r Cydbwyllgor i bwyntiau bwled gael eu rhoi ar ddechrau'r ddogfen grynodeb er 
mwyn crynhoi'r prif bwyntiau yn y dyfodol gan ei fod yn bapur technegol iawn.  

 
10. YMHOLIADAU ARCHWILIO CYMRU 
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio y papur Ymholiadau Archwiliad a gyflwynwyd.  
 
Nodwyd bod y papur hwn yn eglur sut mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gyfrifol am gael sicrwydd 
rhesymol fod y datganiadau ariannol yn rhydd o gamfynegiant perthnasol, boed hynny drwy dwyll neu 
wall. 
 
Nodwyd fod achos lle'r oedd cytundeb wedi'i roi lle nad oedd wedi dilyn proses. Anfonwyd cyngor at bawb 
ar y broses gaffael a phwy o fewn y sefydliad all roi cyngor arbenigol. 
 
Holodd y Cydbwyllgor am fwy o wybodaeth ynghylch pam na ddilynwyd y broses gaffael y tro hwn a'r 
camau a gymerwyd er mwyn sicrhau na fyddai hyn yn digwydd yn y dyfodol. 
 

Gweithrediad 
10 

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i rannu adroddiad gyda'r Cydbwyllgor ynghylch pam 
na ddilynwyd y broses gaffael. 

 
11. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CA A GWERTHUSIAD 
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 Cyflwynwyd Adolygiad Blynyddol / Adroddiad Blynyddol y CA ar 2020/21 fel y darllenir.  
 

Y Cadeirydd i gylchredeg yr adroddiad gwerthuso a dderbyniwyd yn ddiweddar gan swyddogion at holl 
aelodau'r Cydbwyllgor er gwybodaeth a chadarnhau o fewn yr wythnos neu bythefnos nesaf.   
 

Gweithrediad 
11 

Y Cadeirydd i rannu'r adroddiad gwerthuso a dderbyniwyd gan swyddogion er 
gwybodaeth a chadarnhau o fewn y bythefnos nesaf. 

 
12. DIWEDDARIAD LLYWODRAETHU – YN CYNNWYS DRAFFT O'R DATGANIAD LLYWODRAETHU 

 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r gwaith a wnaed gan y Bwrdd Cyd-lywodraethu a'r mewnbwn a gafwyd 
gan y Bwrdd Sicrwydd.  

 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor a ydy'r strwythur llywodraethu yn rhy gymhleth ac a ellid edrych ar y 
strwythur er mwyn gweld a yw'n addas i'r diben.  

 
Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yr adolygwyd y strwythur llywodraethu ddwy flynedd yn ôl. 
Nododd Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol fod adolygiad graddfa fawr pellach wedi'i 
gynnal a bydd yn cael ei gyflwyno i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ddechrau mis Awst.  
 
Mae Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol am rannu'r adroddiad gydag aelodau'r 
Cydbwyllgor unwaith mae wedi'i gymeradwyo gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth.  
 

Gweithrediad 
12 

Mae Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol am rannu'r adolygiad o'r 
strwythur llywodraethu gydag aelodau'r Cydbwyllgor unwaith y ceir cymeradwyaeth 
yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 

 
13. FFRAMWAITH RHEOLI RISGIAU A MAPIO SICRWYDD YR HEDDLU 
 

Nododd y Cydbwyllgor yr adroddiad sy'n rhoi diweddariad ar Barodrwydd Risg yr Heddlu ar gyfer 
2022/2023 yn dilyn yr adolygiad blynyddol gan swyddogion. 
 
Holodd Aelodau'r Cydbwyllgor pam fod pum lefel risg ond ar y cyfan, roedd y parodrwydd yn Agored.  
Holodd aelod a oedd parodrwydd risg o agored yn iawn o ystyried y lefelau hyder.   
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod dogfen parodrwydd risg yr Heddlu yn adlewyrchu 
gweledigaeth y Prif Gwnstabl a'r dyhead i geisio bachu ar gyfleoedd yn hytrach na rheoli'r risg i ffwrdd.  
Mae maes newydd wedi'i ychwanegu sef arloesedd. Ond gyda dim parodrwydd risg ffurfiol ynghylch y 
maes hwn, cytunodd y sefydliad fod cyflwyno parodrwydd risg ar ei gyfer y peth iawn. 
 
Holodd aelodau am gau ac ailagor risgiau ac maent yn credu bod yr eirfa a ddefnyddir yn peri dryswch.  
 
Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i drafod yr eirfa a ddefnyddir gyda'r Pennaeth Cudd-wybodaeth 
Busnes.  
 

Gweithrediad 
13 

Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i drafod yr eirfa a ddefnyddir wrth gau/ailagor 
risgiau gyda'r Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes gan fod yr iaith bresennol yn peri 
dryswch.  

 
Mae angen rhoi sicrwydd priodol i'r Cydbwyllgor pan mae risgiau wedi'u hagor/cau. Mae angen cryfhau a 
rheoli sgorio risg a sicrhau fod hwn ddim yn ymarfer gwrthrychol. 
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Dywedodd y Cadeirydd fod gan y Cydbwyllgor Archwilio sicrwydd fod prosesau mewn lle. Mae angen 
ymwybyddiaeth agosach ar y polisïau a'r gweithdrefnau sydd mewn lle ar hyn o bryd a'r ffordd mae Heddlu 
Gogledd Cymru yn gweithredu ac yn rheoli risgiau. Unwaith mae aelodau'n deall y broses y well, byddant 
mewn lle gwell i rannu eu safbwyntiau a'u barn gyda swyddogion. Os ydy'r Cydbwyllgor yn derbyn hyn, 
byddant yn derbyn mwy o sicrwydd fod risg yn cael ei reoli'n dda. Byddant yn gallu camu i ffwrdd o 
swyddogion yn holi o hyd. 
 
Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i drefnu sesiwn ar sut y rheolir risg ar gyfer aelodau'r Cydbwyllgor.   
 

Gweithrediad 
14 

Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i drefnu sesiwn ar gyfer aelodau ar sut y rheolir 
risg o fewn Heddlu Gogledd Cymru.  

 
14. ADRODDIAD CYFREITHIOL 
 

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur sy'n rhoi trosolwg o weithgarwch cyfreithiol o fewn yr Heddlu yn 
ystod y chwe mis diwethaf. 
 

15. DATGANIAD RHEOLI'R HEDDLU – CANFYDDIADAU ALLWEDDOL 
 

Rhannodd y Pennaeth Newid gyflwyniad gyda'r Cydbwyllgor ar Ddatganiad Rheoli'r Heddlu sy'n hunan 
asesiad a gyflawnwyd gan Heddlu Gogledd Cymru ac sy'n ofyniad strategol a gyflwynwyd gan yr HMICFRS 
yn 2017. Crëir yr adroddiad yn flynyddol ac mae'n ysbrydoli penderfyniadau a wneir o ran cyrchu gosod 
cyllideb. Mae HMICFRS hefyd yn defnyddio hyn er mwyn ysbrydoli eu hasesiad o Heddlu Gogledd Cymru 
drwy arolwg PEEL.  
 
Holodd y Cydbwyllgor Archwilio a ydy Heddlu Gogledd Cymru yn cynorthwyo/cynghori swyddogion a staff 
gyda'r cynnydd a welwyd yn ddiweddar mewn costau byw.  
 
Hysbysodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod sawl elfen o dan ystyriaeth e.e. goramser, prynu 
gwyliau blynyddol yn ôl, gweithio hyblyg/hybrid a chynlluniau fel rhannu cerbydau i'r gwaith. Mae ap 
Wagestream wedi'i gynnig hefyd i holl staff sy'n cynorthwyo gyda chynllunio/cyngor ariannol.  
 
Holodd y Cydbwyllgor Archwilio a oedd gan Heddlu Gogledd Cymru bolisi gweithio hybrid a faint o 
bwyslais sydd ar y gweithlu i ddod i'r swyddfa.  
 
Eglurodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod rhai rolau'n hybrid. Mae'r rhain yn dod gyda'r eithriad 
eich bod yn gweithio o'r cartref yn aml ond mae'n dibynnu ar weithio o le mae staff fwyaf effeithlon ac 
effeithiol.  
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Pennaeth Newid am y cyflwyniad gan fod Datganiad Rheoli'r Heddlu yn nodyn 
atgoffa da bob amser i'r Cydbwyllgor Archwilio o'r gwaith mae Heddlu Gogledd Cymru yn ei wneud. Dylai 
hyn fod yn rhywbeth a ddylai gael ei wau i sgwrs yn y dyfodol. 
 

16. UNRHYW FATER ARALL 
 
 Holodd y Cadeirydd sut oedd aelodau a swyddogion wedi gweld y cynllun cyfarfod hybrid. 
 

Dywedodd pawb ar Teams fod y cyfarfod wedi mynd yn well na'r disgwyl a'u bod heb gael anawsterau.  
 
 Cynhelir cyfarfodydd y dyfodol fel cyfarfodydd hybrid. 
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Nid chodwyd mater arall. 
 
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ar 10 Hydref 2022 am 9.30yb naill ai yn Ystafell Gynhadledd 1, 
Pencadlys yr Heddlu Bae Colwyn neu ar Microsoft Teams. 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 
COFNOD GWEITHREDIADAU o 1.04.2022 

 

 

 Agored    
 Wedi cau    
 Wedi ei ohirio    

 

Gweithrediadau newydd/agored o fis Mawrth 2021 

DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD 

 152 Adolygiad Blynyddol / Adroddiad Blynyddol 
y CA (drafft) – Aelodau a Swyddogion i roi 
unrhyw adborth i'r Cydbwyllgor Archwilio cyn 
cyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio. 

Cyn gynted â 
phosibl 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

20/06/21 – Cyflwynodd y CCA adborth ar gyfer y ddau 
adroddiad. 
04/08/2021 – Gan nad oes cynllun gweithredu ynghylch 
gwerthusiad y CA – mae'r gweithrediad i barhau ar agor.  
06/10/2021 – Mae'r CCA wedi creu cynllun gweithredu 
drafft a gaiff ei gylchredeg i'r PSC a CX am sylwadau.  
18/11/21 – Mae'r cynllun gweithredu drafft wedi'i anfon 
at y PSC a'r PW a bydd yn cael ei anfon ymlaen at 
Gadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio sef Rachel Barber.   
08/12/2021 – Disgwyl hyd nes bod adolygiad y 
Cydbwyllgor Archwilio wedi bod. 
01/04/2022 – Ar yr agenda. 
28/07/2022 – Argymhellion i'w rhannu gydag aelodau'r CA 
o fewn pythefnos.  
21/09/2022 – Adborth pellach wedi'i dderbyn gan 
aelodau'r CA ar 15/08/22. Adborth wedi'i ystyried a'i 
ymgorffori i'r cynllun / rhaglen waith ddiwygiedig a'i 
gylchredeg eto er mwyn i gadeirydd y CA ei gadarnhau.  

01/04/2022 1 Diweddariad Sefydliadol – Y Prif Swyddog 
Gweithredol i gylchredeg y Strategaeth 

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Prif Swyddog 
Gweithredol / Prif 
Swyddog Cyllid 

05/05/2022 – Wedi cadw'r strategaeth Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu i Google Drive ac aelodau'r CA wedi'u hysbysu. 
20/05/2022 – Wedi'i ychwanegu i raglen waith y dyfodol Tudalen 13 o 116 
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Gyfathrebu ac Ymgysylltu i aelodau tu allan i'r 
cyfarfod.  

28/07/2022 – Mae angen ychwanegu hwn at raglen waith 
y dyfodol. 

01/04/2022 7 Archwilio Mewnol – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau i ystyried awgrymiadau ac ystyried 
wrth ddatblygu'r Memorandwm. 

Ar unwaith Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

22.06.22 – E-bostiodd TIAA gyda chais am y Memorandwm 
dros dro am rannu ymlaen gydag arweinydd Digidol y CA. 
28/07/2022 – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i fynd ar ôl 
hyn eto gan nad yw wedi'i dderbyn eto. 
21/09/2022 – Mae sesiwn friffio at wraidd y mater ar y 
strategaeth Gorfforaethol ar agenda mis Hydref.  
12/11/21 – Mae strategaeth yr Heddlu wedi'i rhannu gyda 
aelodau'r CA cyn y cyfarfod. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 
 

01/04/2022 8 Diweddariad Risgiau -  Y Prif Swyddog Cyllid i 
ystyried trefnu Adroddiad at Wraidd ynghylch 
y prosesau o ran risg i'r Rhaglen Waith.  

Ar unwaith Prif Swyddog Cyllid Mae'r CCA a'r PSG wedi bod yn trafod y gweithrediad hwn 
ac maent yn cysylltu gyda Phennaeth Cudd-wybodaeth 
Busnes. 
21/09/2022 – Sesiwn ymroddedig Rheoli Risg wedi'i 
ymgorffori i'r rhaglen waith ddiweddaraf. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 
 

01/04/2022 10 Strategaeth Gyfalaf – Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau a'r Prif Swyddog Cyllid i amlygu 
cwestiynau a godwyd gan aelodau gyda'r 
Comisiynydd a defnyddio cofnodion y 
cyfarfod fel sail ar gyfer y drafodaeth hon.  

Ar unwaith Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau / Prif 
Swyddog Cyllid 

05/04/2022 – Rhannwyd y cofnodion drafft gyda'r CHTh er 
mwyn cefnogi'r penderfyniad. 
28/07/2022 – Trafodwyd yn rheolaidd yn fforymau'r Prif 
Gwnstabl a'i gynnwys yn y SEB ddoe.  Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau i roi adborth i'r CA. 
21/09/2022 – CCA i ymgorffori sylwadau ar brif faterion y 
CA i adroddiadau Cyllid ac Adnoddau Strategol SMB a SEB.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 
 

01/04/2022 11 Diweddariad Llywodraethu – Y Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau i ystyried a oes angen 
cryfhau gweithio mewn partneriaeth o fewn 
y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a 
meincnodi o ran dogfen o ran heddluoedd 
eraill.  

Ar unwaith Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

22.06.22 – Cynnwys cydweithrediad Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol wedi'i adolygu. Fersiwn olaf y 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol i ymgorffori'r 
diweddaraf o ran adolygiadau Cydweithrediad Cymru 
Gyfan ac Arfordir y Gorllewin. 
28/07/2022 – Yn dilyn Sesiwn Friffio Dechnegol, mae'r holl 
eitemau wedi'u rhestru a'u cofnodi gydag unigolion i 
symud ymlaen. Angen newid yn y Datganiad Cyfrifon. 
Cyfredol. Tudalen 14 o 116 
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21/09/2022 – Ystyried sylwebaeth ac ychwanegu 
sylwadau ychwanegol i'r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol.  
Awgrymu Cau Gweithrediad. 

01/04/2022 12 Diweddariad Llywodraethu – Y Prif Swyddog 
Cyllid i ystyried Adroddiad at Wraidd y Mater 
ar y Strategaeth Gyfathrebu yng nghyfarfod y 
Cydbwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf. 

Ar unwaith Prif Swyddog Cyllid PSC a'r CCA yn trafod. 
28/07/2022 – trafodir yng nghyfarfod y CA yn y dyfodol. 
21/09/22 – Yn cael ei gynnwys yn agenda mis Hydref y CA.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

01/04/2022 13 Archwilio Cymru – cynllun archwilio – 
Archwilio Cymru i benderfynu pa mor aml y 
mae rolau Rheolwyr Archwilio yn cael eu 
cylchdroi ac adrodd yn ôl i'r Cydbwyllgor 
Archwilio.  

Cyn cyfarfod 
mis 
Gorffennaf 

Archwilio Cymru Dywedodd Archwilio Cymru mai'r uchafswm tymor ydy 7 
mlynedd ond na fyddent yn cylchdroi'r holl staff ar yr un 
pryd.  Bydd staff yn parhau fel y mae am y dyfodol agos. 
Archwilio Cymru i gyflwyno Polisi Cylchdroi i'r cyfarfod CA 
ym mis Hydref. 

28/07/2022 1 Archwilio Mewnol – Archwilio Mewnol i 
nodi'r rheswm mae archwiliadau wedi'u 
gohirio o fewn y ddogfen. 

Ar unwaith Archwilio Mewnol 20/09/22 – Manylwyd y wybodaeth hon yn SICA Mawrth 
2022 gan fod archwiliadau a gyfeirir atynt yn berthnasol i 
gynllun archwilio 2021/2022. Mae'r CCA wedi diweddaru'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol, wedi'i gytuno yn y 
Bwrdd Cyd Lywodraethu. 
Awgrymu cau'r gweithrediad.. 

28/07/2022 2 Archwilio Mewnol – Archwilio Mewnol i 
rannu sut y dewisir archwiliadau 
cydweithredol gyda'r Cydbwyllgor Archwilio 
er mwyn sicrhau fod pob un yn addas ar gyfer 
Heddlu Gogledd Cymru. 

Cyn cyfarfod 
mis Hydref 

Archwilio Mewnol 01/08/2022 – Dewiswyd y risgiau mewn trafodaeth gyda 
Arweinydd Risg a Pharhad Busnes Heddlu Gogledd Cymru. 
Lluniwyd rhestr fer a dewiswyd y ddau risg gan y gwelwyd 
y rhain yn gyffredin gyda'r Heddluoedd eraill.  Fel rhan o'r 
adolygiad, mae'r archwilydd hefyd yn edrych ar y broses 
o'r dechrau i'r diwedd, nid ond y risgiau tueddol. Felly os 
oedd unrhyw faterion i'w nodi, er enghraifft yn y ffordd y 
cofnodir y risgiau eraill, byddent yn cael eu nodi. Mae'r 
archwilydd hefyd wedi edrych yn ôl ar adolygiad llynedd, 
a'r flwyddyn cynt. Mae wedi olrhain y daith ers i'r 
Arweinydd Risg a Pharhad Busnes presennol ymuno.  

28/07/2022 3 Archwilio Mewnol – Archwilio Mewnol i 
rannu Memoranda ar yr archwiliad diogelwch 
seiber gyda'r Cydbwyllgor Archwilio. 

Cyn gynted â 
phosibl  

Archwilio Mewnol 07/09/2022 – Memorandwm Diogelwch Seiber wedi'i 
dderbyn a'i rannu gydag Arweinydd TGCh y CA. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

28/07/2022 4 Archwiliad Mewnol – Archwiliad Asedau 
Sefydlog TGCh  Y Prif Swyddog Cyllid i 
gynnwys Adolygiad Asedau ar raglen waith y 
Cydbwyllgor yn y dyfodol (6-12 mis) 

Ar unwaith Prif Swyddog Cyllid  21/09/2022 – Mae Asedau Sefydlog TGCh yn cael eu 
cynnwys yn rhaglen waith TIAA o ran Archwiliad Dilynol ar 
yr archwiliad cychwynnol a ymgymerwyd ac archwiliad 
Cydweithredol ymroddedig a gynhwyswyd ar gyfer Tudalen 15 o 116 
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2022/23. Dylai'r canfyddiadau o'r archwiliadau hyn 
awgrymu a oes angen ymgorffori pellach i'r rhaglen waith.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

28/07/2022 5 Rhaglen Waith  – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau i ddiweddaru blaenoriaethau'r 
pynciau At Wraidd y Mater a chylchredeg i 
aelodau am drafodaeth a sylwadau.  

Ar unwaith Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

16/09/2022 – Adolygodd CCA y rhaglen waith ac mae wedi 
rhannu'r papur gwaith a'r rhaglen arfaethedig ar gyfer 
cyfarfod mis Hydref gyda Chadeirydd y CA ac arweinydd 
risg y CA.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

28/07/2022 6 Rhaglen Waith – Cadeirydd i drafod gyda 
swyddogion mewn cyfarfod all-lein a ydy'r 
lefel o ddadlau/trafodaeth yn erbyn pynciau 
at wraidd y mater yn gywir er mwyn cyflawni 
Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor. 

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Cadeirydd y 
Cydbwyllgor 
Archwilio 

 

28/07/2022 7 Datganiad Cyfrifon – Pennaeth Cyllid i roi 
diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar 
gynnydd wrth greu'r Datganiad Cyfrifon cyn 
cyfarfod mis Hydref.  

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Pennaeth Cyllid 21/09/2022 – Cylchredodd y CCA y cofnod gweithrediadau 
o'r cyfarfod technegol i brif aelod y CA a chadeirydd y CA 
yn amlinellu sut roedd gweithrediadau o'r sesiwn friffio 
dechnegol wedi'u hymgorffori i'r cyfrifon terfynol. 
Pennaeth Cyllid i ychwanegu sylwadau pellach yn ôl yr 
angen.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

28/07/2022 8 Rhaglen Gyfalaf – Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau / Pennaeth Newid i sicrhau fod 
Rheolwyr Prosiect yn dod i gyfarfodydd yn y 
dyfodol os codir pryderon o ran prosiectau 
unigol.  

Cyfredol Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau / 
Pennaeth Newid 

21/09/2022 – Mae'r CCA wedi amlinellu'r angen i'r 
Pennaeth Newid, Pennaeth Technoleg a Phennaeth 
Cyfleusterau a'r Fflyd ddod. Y disgwyl ydy fod yr angen i 
ddod yn deillio o adolygiad y CA o'r strategaeth Gyfalaf a 
diweddariadau dilynol. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

28/07/2022 9 Rheoli'r Trysorlys – Cyflawniad – Pennaeth 
Cyllid i rannu canllawiau Arlingclose gyda'r 
aelod 

Ar unwaith Pennaeth Cyllid 06/09/2022 – Pennaeth Cyllid wedi rhannu gwybodaeth 
gyda'r aelod. 

28/07/2022 10 Ymholiadau Archwilio Cymru – Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau i rannu adroddiad gyda'r 
Cydbwyllgor ynghylch pam na ddilynwyd y 
broses gaffael. 

Ar unwaith Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

28/07/2022 – Cytunodd CCA / Prif Weithredwr i bapur gael 
ei rannu gydag aelodau'r CA.   
Awgrymu Cau Gweithrediad. 

28/07/2022 11 Adroddiad Blynyddol y CA a Gwerthusiad – 
Cadeirydd i rannu'r adroddiad gwerthuso a 
dderbyniwyd gan swyddogion er gwybodaeth 
a chadarnhau o fewn y bythefnos nesaf. 

Ar unwaith Cadeirydd y 
Cydbwyllgor 
Archwilio 

15/09/22 – Rhoddodd y CA sylwadau ar y cynllun 
gweithredu. 
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DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD 

28/07/2022 12 Diweddariad Llywodraethu – Mae Prif 
Uwcharolygydd y Gwasanaethau 
Corfforaethol am rannu'r adolygiad o'r 
strwythur llywodraethu gydag aelodau'r 
Cydbwyllgor unwaith y ceir cymeradwyaeth 
yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 

Unwaith caiff 
ei 
gymeradwyo 
gan yr SLT 

Prif 
Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

12/09/22 – Adolygiad Blynyddol o Drefniadau 
Llywodraethu Heddlu Gogledd Cymru wedi'i rannu gydag 
aelodau'r CA (Google Drive).  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

28/07/2022 13 Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio Sicrwydd 
yr Heddlu – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau i drafod yr eirfa a ddefnyddir wrth 
gau/ailagor risgiau gyda'r Pennaeth Cudd-
wybodaeth Busnes gan fod yr iaith bresennol 
yn peri dryswch.  

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

21/09/22 – Trafodwyd y defnydd o derminoleg o gau / 
ailagor risgiau gydag arweinwyr Risg mewn cyfarfod grŵp 
T&F Llywodraethu misol. Mae'r ymdriniaeth yn cael ei 
hystyried ymhellach gyda golwg ar drafod ymhellach yn y 
cyfarfod nesaf a phigo i fyny yn y Sesiwn Rheoli Risgiau 
ymroddedig.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

28/07/2022 14 Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio Sicrwydd 
yr Heddlu – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau i drefnu sesiwn ar gyfer aelodau ar 
sut y rheolir risg o fewn Heddlu Gogledd 
Cymru.  

Cyn gynted â 
phosibl 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

21/09/22 – Wedi ymgorffori i'r rhaglen waith a sesiwn 
ymroddedig yn cael ei threfnu. 
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Gweithrediadau caeedig ers y cyfarfod diwethaf - archifwyd ym mis Ebrill 2022 - ar gael ar gais 

DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD 

08/12/2021 2 Diweddariad Sefydliad – Prif Swyddog 
Gweithredol i roi diweddariad pellach ar 
strwythur llywodraethu'r gwasanaeth 
comisiynu yng nghyfarfod y Cydbwyllgor 
Archwilio yn y dyfodol.  

28/07/2022 Prif Swyddog 
Gweithredol 

16.03.2022 – Mae papur wedi'i baratoi yn defnyddio'r cyllid 
Strydoedd Diogelach fel enghraifft i roi sicrwydd i aelodau'r CA ar 
y llywodraethu mewn lle pan sicrheir cyllid allanol.  Cylchredwyd 
16.03.2022. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 
01.04.2022 Y Prif Swyddog Cyllid i drefnu Adroddiad at Wraidd y 
Mater llywodraethu gwasanaethau comisiynu i'r rhaglen waith.  
 

08/12/2021 3 Diweddariad Sefydliad – Mae'r 
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau am 
ddarparu adborth pellach ar 
weithgarwch sy'n cael eu hymgymryd er 
mwyn sicrhau y llwyddir recriwtio rolau 
anodd eu llenwi. 

28/03/2022 Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

04/04/2022 – Mae Pennaeth DPS wedi sefydlu gweithgor 
wythnosol sy'n canolbwyntio ar ymdrin â'r swyddi 'anodd eu 
llenwi'. 
Mae ystod o swyddi'n cael eu hystyried ar hyn o bryd, o TGCh, 
Data, Caffael, ac eraill. 
Mae'r diweddariad wythnosol diweddaraf wedi'i rannu gydag 
aelodau'r CA drwy yriant a rennir Google. 
01.04.2022 – Aelodau'n methu darllen fel cyfarwyddyd. Wedi 
cadw ar Google Drive mewn fformat gwahanol. 
04.04.2022 – Mae'r ddogfen bellach wedi'i chadw i'r Google Drive 
yn fformat Word.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

08/12/2021 1 Munud – Prif Swyddog Cyllid i gysylltu 
gyda'u cyfatebwr yn SCHTh De Cymru er 
mwyn trafod cyfranogiad aelodau'r CA 
yn y broses gaffael Archwilio Mewnol.  

10/01/2022 Prif Swyddog Cyllid Mae'r Prif Swyddog Cyllid wedi anfon manylion ymlaen am ddau 
aelod o CA Gogledd Cymru at y Prif Swyddog Cyllid yn Heddlu De 
Cymru. 
Gwnaeth aelod y CA gyda chydweithwyr Cymru gyfan. 
Gweithrediad wedi cau. 
 

08/12/2021 4 Diweddariad Sefydliad – Y Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau i ddarparu 
diweddariadau rheolaidd i Aelodau'r 
Cydbwyllgor o ran y cerrig milltir mawr o 
fewn cyflwyno'r rhaglen NEP.   

Cyfredol Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

15/02/2022: Mae PM a'r Rheolwr Rhaglen wedi rhoi rhestr o 
gerrig milltir a statws ar gynnydd. 
Gellir rhoi diweddariadau pellach ar gynnydd yn chwarterol yn ôl 
yr angen.  
Mae'r cerrig milltir wedi'u rhannu gyda holl aelodau'r CA. 
Diweddariad wedi'i gynnwys yn yr adroddiad Sefydliadol.. 
01.04.2022 – I'w osod fel eitem sefydlog ar agenda'r CA a 
chyfarfod all-lein misol gydag aelod o'r CA er mwyn cynorthwyo i 
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DIWEDDARIAD 

sicrhau a bwydo i'r rhaglen waith. Sicrhau bod gweithrediadau 
Archwilio Mewnol yn cael eu hadolygu. 
22.06.2022 – Cyfarfodydd misol rheolaidd yn digwydd i adolygu 
cynnydd ar y rhaglen ddigidol rhwng y Pennaeth Newid a 
Chydweithrediad, Pennaeth Technoleg ac arweinydd y CA.   
Diweddariadau pellach i'w cynnwys ar agenda'r CA yn ôl yr 
angen.    
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

08/12/2021 10 Rhaglen Waith 2021/22 – Y Cydbwyllgor 
Archwilio i hysbysu'r Prif Swyddog Cyllid 
o ran dyddiadau addas ar gyfer cynnal 
digwyddiad Cydbwyllgor Archwilio 
Cymru Gyfan.  

10/01/2022 Prif Swyddog Cyllid 13/12/2021 – Anfonwyd e-bost at aelodau'r CA yn gofyn iddynt 
ymateb gydag unrhyw ddyddiadau anaddas.  
01.04.2022 – Gobeithio cael dau ddyddiad yn y dyddiadur, un ar 
gyfer hyfforddiant ffurfiol ac un ymgynulliad anffurfiol. Trafodir 
dyddiadau cyn gynted â phosibl.  
01.04.2022 – dyddiadau posibl wedi'u cylchredeg 
05.04.2022 – argaeledd wedi'i rannu gyda swyddfa CHTh De 
Cymru sy'n trefnu'r digwyddiad.  
Digwyddiad wedi'i drefnu ar gyfer 7 Mehefin.  
Gweithrediad wedi cau. 

08/12/2021 12 Rhaglen Gyfalaf – Y Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau i rannu cyflwyniad 
Diweddariad Cynnydd y Rhaglen Gyfalaf 
gydag aelodau.  

23/12/2021 Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

09/12/2021 – Cyflwyniad wedi'i roi ar Google Drive er 
gwybodaeth i aelodau.  
01.04.2022 Eitem i'w ychwanegu i'r rhaglen waith. 
Gweithrediad a argymhellwyd wedi cau. 

01/04/2022 2 Diweddariad Sefydliadol – Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau i ddiweddaru'r 
Cydbwyllgor Archwilio ar sut y lliniarir 
bregusrwydd a risg o doriadau trydan yn 
y dyfodol.  

Cyfarfod mis 
Gorffennaf  

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

Ar agenda'r sesiwn gaeedig. 
Gweithrediad a argymhellwyd wedi cau. 

01/04/2022 3 Diweddariad Sefydliadol – Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau i nodi swyddog a allai 
friffio'r Cydbwyllgor Archwilio'n llawn ar 
faterion sy'n cymell cynnydd mewn galw 
a pha risgiau tymor hir mae hyn yn ei 
achosi.  

Cyn cyfarfod 
mis 
Gorffennaf 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

20/05/2022 – Gwnawn drafod cyn y cyfarfod anffurfiol y cyfrifon 
neu o fewn eitem agenda'r FMS.  PGC/swyddog i fynychu. 
29/6/22 – Pennaeth GPLl yn barod i ddod i sesiwn gaeedig mis 
Gorffennaf er mwyn rhoi cyfarwyddyd.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

01/04/2022 4 Diweddariad Sefydliadol – Prif Swyddog 
Cyllid i gynnwys diweddariad 
cynaliadwyedd ar y rhaglen waith yn y 
dyfodol. 

Cyn cyfarfod 
mis 
Gorffennaf 

Prif Swyddog Cyllid 05/04/2022 – Trafodwyd gyda'r Cadeirydd. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

Tudalen 19 o 116 



DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 
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01/04/2022 5 Diweddariad Sefydliadol – Y 
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i roi 
diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar 
gyflwyno gweithio ystwyth a sut mae'r 
gwaith hwn wedi symud ymlaen.  

Cyn cyfarfod 
mis 
Gorffennaf 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

Wedi'i ychwanegu i'r rhaglen waith. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

01/04/2022 6 Diweddariad HMICFRS – Y Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau i ofyn i 
Uwcharolygydd y Gwasanaethau 
Corfforaethol i roi eglurhad pellach 
ynghylch lle adroddir am adolygiad 
Bwrdd Craffu'r Heddlu. 

Cyn cyfarfod 
mis 
Gorffennaf 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

19/05/22 – Craffir argymhellion AHEM yn y Bwrdd Cynllunio 
Strategol a Dysgu Sefydliadol y mae Uwcharolygydd y 
Gwasanaethau Corfforaethol yn ei gadeirio. Mae arweinwyr o 
feysydd busnes perthnasol yn bresennol. Mae'r bwrdd hwn yn 
cael ei gynnwys yn yr adolygiad Llywodraethu sy'n cael ei 
gwblhau ar hyn o bryd gan Sian Jones.   
Mae cymysgedd o argymhellion yn codi allan o arolygon 
heddluoedd eraill/thematig ac argymhellion yn codi allan o 
arolygon penodol HGC.  Mae adroddiad prif bwyntiau yn mynd i 
gyfarfod cyflawniad yr heddlu a gadeirir gan y DBG.  
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

01/04/2022 9 Rhaglen Waith 2022/23 – Y Prif Swyddog 
Cyllid i rannu'r rhaglen waith 
ddiweddaraf/ddiwygiedig gydag 
aelodau'r Cydbwyllgor. 

Ar unwaith Prif Swyddog Cyllid 05/04/2022 – Paratowyd a rhannwyd gyda'r Cadeirydd. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 

  

Allwedd Talfyriadau 
  
PG Prif Gwnstabl 
PSG Prif Swyddog Gweithredol (SCHTh) 
PSC Prif Swyddog Cyllid (SCHTh) 
CCA Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau (HGC) 
HMICFRS Gwnaeth Arolygaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS) Ei 

Mawrhydi 
CA Cydbwyllgor Archwilio 
HGC Heddlu Gogledd Cymru  
SCHTH Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
CP Cynorthwyydd Personol i'r PSG a'r PSC 
CHTH Comisiynydd Heddlu a Throsedd  
ASP Adran Safonau Proffesiynol (HGC) 
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TIAA Archwilio Mewnol 
SAC Swyddfa Archwilio Cymru 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 10 Hydref 2022  
 

Teitl: Diweddariad Sefydliadol y SCHTh 

Awdur: Stephen Hughes 
Pwrpas yr adroddiad:  

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

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 

√       Gwybodaeth 
Crynodeb/Pwyntiau Allweddol:  

• Dewiswyd Amanda Blakeman fel yr ymgeisydd sydd yn cael ei ffafrio 
gan y Comisiynydd i fod yn Brif Gwnstabl nesaf 

• Lansio Strategaeth Menywod mewn Cyfiawnder Gogledd Cymru 
• £1.5 miliwn wedi ei dderbyn gan Strydoedd Diogelach 4 
• Cynhadledd Bregusrwydd ac Ecsploetio 

 
Argymhellion: Dim 

Effaith cofrestr risg: Dim 
Goblygiadau sicrwydd: Dim 
Effaith Cydraddoldeb: Dim 

Gwybodaeth wedi’i heithrio o 
ddadleniad: 

Dim 
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Cydbwyllgor Archwilio 10 Hydref 2022 
 
 
Diweddariad Sefydliadol y SCHTh 
 

Diweddariadau 

Cynhaliwyd cyfarfod blaenorol y Cydbwyllgor Archwilio (CA) ar 28 Gorffennaf 2022. Bydd 
yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i'r CA ar faterion SCHTh o bwys ers hynny.  

Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru  

Yn dilyn proses recriwtio drwyadl, agored a thryloyw, roedd y CHTh yn falch o gyhoeddi 
Amanda Blakeman fel yr ymgeisydd gorau yn ei dyb ef i fod yn Brif Gwnstabl nesaf Heddlu 
Gogledd Cymru. Yn amodol ar gymeradwyaeth Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
(gwrandawiad cadarnhau i'w gynnal ar 26 Medi), Amanda fydd y Prif Gwnstabl benywaidd 
cyntaf yn hanes Heddlu Gogledd Cymru.  

Mae'r CHTh a minnau'n edrych yn fawr iawn at weithio gydag Amanda er mwyn cyflawni'r 
gwasanaeth heddlu gorau posibl i gymunedau Gogledd Cymru.  

Strategaeth Gyfiawnder Merched Gogledd Cymru 

Pan etholwyd, addawodd y CHTh gyflwyno Strategaeth Troseddwyr Benywaidd Gogledd 
Cymru (fe'i cyfeirir ati bellach fel Strategaeth Gyfiawnder Merched). Cafodd y strategaeth 
newydd ei lansio ar 6 Medi. Mae'r strategaeth yn anelu i gynorthwyo gydag ymdrin ag 
achosion troseddu ymhlith merched yng Ngogledd Cymru a gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i fywydau merched, lleihau eu cysylltiad gyda’r system cyfiawnder troseddol, 
a thorri trosedd.  

Gan ychwanegu at sylfeini Glasbrint Cyfiawnder Merched Cymru a gwaith sefydliadau a 
phartneriaid presennol ledled y rhanbarth, mae Strategaeth Cyfiawnder Merched Gogledd 
Cymru wedi’i lunio gan Grŵp Cyflawni Merched mewn Cyfiawnder Gogledd Cymru. Mae 
hyn yn unol ag addewid y CHTh i gyflawni gwell cymorth a chanlyniadau i ferched yn eu 
profiad o’r system cyfiawnder troseddol.    

Cronfa Strydoedd Diogelach 

Roeddem yn falch o lwyddo unwaith eto gyda sicrhau cyllid drwy gronfa Strydoedd 
Diogelach y Swyddfa Gartref. Bydd cyllid o £1.5m o bedwaredd rownd menter Strydoedd 
Diogelach yn cyfrannu tuag at gynorthwyo prosiectau yng Nghaergybi, Wrecsam a Glannau 
Dyfrdwy.  

Bydd prosiect Tref Wrecsam ar Ynys Môn yn gweld £692,149 yn mynd tuag at brosiectau 
fel gwella golau stryd o amgylch canol y dref a gosod golau newydd ac uwchraddedig.  Bydd 
hefyd yn gweld gosod 21 o gamerâu cylch cyfyng. Darperir pecynnau gwella diogelwch ac 
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atal trosedd ar gyfer 250 o eiddo i gynorthwyo atal trosedd cymdogaethau. Darperir 
patrolau heddlu amlwg iawn er mwyn cynorthwyo i ymdrin ac atal troseddau VAWG ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol fel rhan o'r economi nos.   

Yn Sir y Fflint, bydd y cynnig llwyddiannus yn targedu ardaloedd Shotton a Queensferry sy'n 
cyfateb i £385,125. Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau gan gynnwys 
gosod camerâu ail-leoli, golau stryd a gwelliannau i'r dirwedd er mwyn cynorthwyo i wella 
gwyliadwriaeth naturiol. Bydd y cyllid hefyd yn targedu ardaloedd sydd wedi bod yn 
ganolbwynt trosedd caffael ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cynyddol. Bydd hefyd 
darpariaeth am waith datblygu cymunedol, gyda ffocws penodol ar bobl ifanc. 

Mae'r Wrecsam ar fin elwa o gyllid o £491,644 a fydd yn mynd tuag at sawl prosiect o 
amgylch dinas fwyaf newydd Gogledd Cymru. Bydd cyllid yn galluogi'r Hyb Man Diogel yn 
Hafan y Dref i agor ar nosweithiau Gwener er mwyn darparu llesiant a chymorth cyntaf i 
bobl yn yr economi nos. Yn rhywle arall yn Wrecsam, bydd cyllid o'r fenter Strydoedd 
Diogelach yn mynd tuag at grantiau ysgolion a chymunedau ar gyfer prosiectau ymyrraeth 
ymddygiad gwrthgymdeithasol; pedwar o farsialiaid stryd ar gyfer yr economi nos am 
flwyddyn; a darparu gorsaf heddlu dros dro yn Eagles Meadow. Bydd sawl diwrnod Parch 
Strydoedd Diogelach yn cynorthwyo i dargedu a chodi ymwybyddiaeth er mwyn atal 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a thrais yn erbyn merched a genethod.  Bydd y cyllid hefyd 
yn darparu patrolau heddlu amlwg er mwyn cynorthwyo i ymdrin ac atal trais yn erbyn 
merched a genethod ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar nosweithiau Gwener a Sadwrn.  

Cynhadledd Bregusrwydd a Chamfanteisio 

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig ydy fod partneriaid gwahanol yn dod at ei gilydd i herio 
trais yn erbyn merched, cam-drin domestig, trais rhywiol, caethwasiaeth fodern, masnachu 
pobl a chamfanteisio. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn trefnu'r gynhadledd gyntaf ar 
ymateb amlasiantaethau i drais domestig a chaethwasiaeth fodern yng Ngogledd Cymru er 
mwyn edrych ar hyn sy'n cael ei wneud, a'r hyn ellir ei wneud ymhellach, er mwyn ymdrin 
a'r materion hyn ledled ein rhanbarth. Bydd y digwyddiad drwy'r dydd hwn yn digwydd yn 
ganolog yng Ngogledd Cymru ar 23 Tachwedd, ddeuddydd cyn Diwrnod y Rhuban Gwyn. 
Mae Bwrdd Bregusrwydd a Chamfanteisio Gogledd Cymru wedi cyhoeddi strategaeth hyd 
at 2024 sy'n anelu sicrhau fod pobl ein rhanbarth yn gallu byw bywydau diogel, cyfartal a 
rhydd o drais, mewn cymunedau heb gam-driniaeth neu gamfanteisio. Gwnaiff hyn 
gynorthwyo ni lunio themâu’r gynhadledd.  
 
Mae Ruth Dodsworth, cyflwynydd ITV Cymru a Nicole Jacobs, Comisiynydd Cam-drin 
Domestig Cymru a Lloegr wedi'u cadarnhau fel prif siaradwyr. 
 
Awdur yr Adroddiad: Stephen Hughes, Prif Weithredwr 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 10 Hydref 2022 

Teitl: Diweddariad Sefydliadol – Heddlu Gogledd Cymru 
 

Awdur: Seb Phillips, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 
 

Diben yr adroddiad: Rhoi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio am brif ddigwyddiadau a materion 
sefydliadol sy'n digwydd ers cyfarfod diwethaf o'r CA. 
 

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

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 
X Gwybodaeth 

 
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: Mae'r adroddiad hwn yn rhoi Diweddariad Sefydliadol lefel uchel i Heddlu 

Gogledd Cymru. Amlygir y prif faterion a digwyddiadau a effeithiodd y 
sefydliad am y cyfnod o 05.07.22 tan 21.09.22. 
 
Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; 
Pobl, Dysgu ac Arloesedd; Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol. 
 
Mae'r adroddiad yn crybwyll yn fyr at weithgarwch arolwg HMICFRS a wnaed 
dros yr haf. Mae hyn hefyd yn amodol ar ei eitem agenda ei hun yng 
nghyfarfod mis Hydref o'r CA. 
 

Argymhellion: Aelodau’r Cydbwyllgor Archwilio i nodi adroddiad y Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau. 
 

Effaith Cofrestr Risgiau: Dim. 
 

Goblygiadau Sicrwydd: Dim. 
 

Effaith Cydraddoldeb: Dim. 
 

Gwybodaeth wedi'i Heithrio o 
Ddadleniad: 

Dim – Holl gynnwys yn y Sesiwn Agored  
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO  

10 Hydref 2022 

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 a effeithiodd y sefydliad am y cyfnod o 05.07.22 tan 21.09.22. 
 
Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; Pobl, Dysgu ac Arloesedd; 
Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol. 
 
2.  Cyllid 
• Mae archwiliad 21/22 yn agosáu at ei ddiweddglo gyda'r Datganiad Cyfrifon i fod yn barod erbyn 

cydbwyllgor archwilio mis Hydref ar adeg ysgrifennu. 
• Mae rhagolygon ariannol Ch1 wedi'u creu a'u hadrodd drwy fforymau llywodraethu priodol y Prif 

Gwnstabl a'r CHTh. Dangosodd cyllideb refeniw danwariant yn dod i'r amlwg gyda rhagolwg 
blwyddyn lawn o £176.1m yn erbyn cyllideb o 182.3m, tanwariant a ragolygwyd o £6.2m / 3.4%. 

• Dadansoddir a deallir y tanwariant arfaethedig gyda recriwtio swyddogion cynnydd dyranedig yn 
cael ei oedi o ran mai'r dybiaeth gynllunio a ariannwyd yn llawn ydy'r prif gymhellwr.    

• Gostyngodd amcanestyniadau gwariant cyfalaf hefyd o ran cyllideb ar ddiwedd Ch1 i 
amcanestyniad o £9.4m yn erbyn cyllideb o £11.1m, tanwariant o £1.7m / 15.6%.     

• Yn dilyn ail-ragolygon Ch1, mae pwysau chwyddiant wedi cynyddu mewn arwyddocâd ledled sawl 
maes:   

o Cyhoeddwyd y dyfarniad cyflog cenedlaethol ar gyfer swyddog heddlu, gyda'r dyfarniad 
craidd o £1900 yn wahaniaeth sefydlog i bob swyddog. Mae hyn yn cyfateb i gynnydd 
cyfartalog i Swyddogion Heddlu o oddeutu 5% o ran tybiaeth arfaethedig yr heddlu o 3%. 
Mae pwysau costau ychwanegol o ganlyniad yn cael eu lliniaru'n rhannol gan gyllid 
ychwanegol a gyhoeddwyd ar y cyd a'r dyfarniad cyflog.  

o Mae ail-drafod dyfarniadau cyflog staff yr Heddlu (a gytunwyd yn flaenorol ar 2.1% o fis 
Ebrill 22 gyda chymal ail-drafod) ar y gweill gyda'r goblygiadau posibl yn cael eu modelu 
gan yr heddlu.  

o Yn fwy cyffredinol gwnaeth CPI gyrraedd lefelau o 10.1% ym mis Gorffennaf 22 cyn 
syrthio'n ôl i 9.9% ym mis Awst 22 gyda'r goblygiadau'n cael eu gweithio trwyddynt.  

o Yn olaf, mae prisiau nwy a thrydan wedi cynyddu'n ddramatig dros y misoedd diwethaf. 
O fis Hydref 222 bydd yr heddlu yn mynd i gynnydd hanfodol sylweddol mewn cost yn y 
maes hwn.   

• Mae goblygiadau'r pwysau chwyddiant yn cael eu dadansoddi a'u olrhain fel rhan o'r broses 
cynllunio sefydliadol. Gyda Phrif Weinidog newydd bellach, disgwylir cyhoeddiad am gyllideb fach 
ar gyfer 23/09/22. Yn dilyn hyn gellir asesu effaith cynigion am gymorth posibl ar filiau 
cyfleustodau a gwrthdroi'r lefi gofal Iechyd a Chymdeithasol diweddar. 

• Mae Adolygiad Fformiwla Ariannu Heddluoedd y Swyddfa Gartref yn parhau i symud ymlaen gyda 
chyfarfodydd Cymru Gyfan yn digwydd a chyda'r heddlu'n casglu mewnbynnau i'r broses o ran 
prinder a thymhorau.  

3.  Pobl, Dysgu ac Arloesedd 
• Mae recriwtio Ymgyrch Uplift yn parhau i symud ymlaen tuag at darged recriwtio 22-23 yr Heddlu 

o 82 swyddog. Tra wedi'i ariannu'n llawn yn y cynllun ariannol (ac felly'n adlewyrchu’r sefyllfa 
ariannu angenrheidiol o 23-24 ymlaen) mae'r amcanestyniadau diweddaraf yn dangos y targed yn 
cael ei fodloni yn Ch4.   
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• Ar hyn o bryd, mae'r heddlu'n ystyried a yw angen ystyried opsiynau recriwtio eraill o ystyried fod 
cyfrif pennau targed recriwtio Uplift erbyn 31.03.23 yn edrych yn gynyddol dynn. 

• Yn fwy cyffredinol mae'r farchnad recriwtio yn parhau'n heriol er mae'r heddlu'n parhau i wneud 
apwyntiadau cryf ar gefn y gwaith "Anodd eu Llenwi" sy'n parhau.  

• Parhaodd y meysydd cynnydd allweddol o ran newid busnes yn y cyfnod i ganolbwyntio ar sawl 
prosiect hanfodol:  

o Mae gosod NEP yn parhau i symud ymlaen gyda chyflwyno cynefino i fod i ddarfod yr 
hydref hwn.  

o Yn dilyn oedi cynharach, mae cynlluniau amgen i osod teclynnau ffonau symudol wedi'u 
gwneud gyda'r gosod ar y gweill.   

o Mae'r prosiect Ap Symudol hefyd yn parhau i symud ymlaen gyda'r gosod cychwynnol i 
fod yn Ch4 y flwyddyn ariannol hon.  

o Mae'r Uwchraddio Rheoli yn parhau'n heriol o ran llinell amser a chost gydag asesiad a 
rheoli gweithredol y ddau'n parhau.  

o Mae TOM TGCh yn parhau i symud ymlaen gyda recriwtio staff a chaffael bwndeli 
marchnad sy'n parhau ar y gweill.  

• O ystyried y cyd-destun chwyddiant ehangach, mae tasglu 'Cost Byw' wedi'i sefydlu, yn cael ei 
gadeirio gan y PGC. Edrychir ar gamau posibl y gall yr heddlu eu cymryd er mwyn cynorthwyo ei 
bobl dros y cyfnod nesaf.  

 
4.  Gweithredol 
• Gyda PG Carl Foulkes yn ymddeol o'r heddlu, mae ad-drefnu wedi digwydd yn nhîm y prif 

swyddogion er mwyn darparu presenoldeb dros dro. Mae PG/DD Richard Debicki yn cymryd 
cyfrifoldebau'r Prif Gwnstabl cyn i'r ymgeisydd gorau yn nhyb y CHTh, Amanda Blakeman, ymuno 
â'r heddlu ddiwedd mis Hydref 22.     

• Cwblhawyd arolygon PEEL HMICFRS dros yr haf a disgwylir y canfyddiadau swyddogol yn yr hydref. 
• Mae'r heddlu wedi profi haf prysur yn weithredol gan gydbwyso anghenion lleol a'r angen i 

gynorthwyo'r ymdrech blismona ehangach yn genedlaethol gan gynnwys rhoi cymorth yng 
Ngemau'r Gymanwlad. Mae'r adolygiad ehangach o alw gweithredol yn parhau i symud ymlaen. 

• Gwnaeth Bwrdd Cyflawniad yr Heddlu, a gadeirir gan y DBG, gyfarfod yn ystod yr haf gyda'r 
meysydd o dan y chwyddwydr a gytunwyd yn amodol ar gynlluniau gwella cyflawniad gosod yn 
cael eu diweddaru yn y cyfarfod.  

• Ar ben hynny, roedd diweddariadau cyflawniad allweddol o'r Bwrdd Gweithredu Strategol a 
gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 22 yn cynnwys yr adroddiadau at wraidd y mater arfaethedig i'r 
meysydd blaenoriaeth isod:   

o VAWG, Trais Rhywiol a Threisio 
o Troseddau Cefn Gwlad 

• Yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi'r Frenhines, mae'r heddlu wedi darparu cymorth cilyddol 
sylweddol wrth gynorthwyo'r ymdrech blismona genedlaethol gyda'r goblygiadau cyrchu 
gweithredol yn cael eu rheoli'n agos gan y PGC/DD a'r DBG/DD.  

 
5.  Cyhoeddus / Cymunedol 
• Mae'r gwaith gosod blaenorol ynghylch gwella hyder y cyhoedd a bodloni dioddefwyr yn parhau 

gyda bwrdd cyflawniad y DBG y prif fforwm llywodraethu yn darparu trosolwg parhaus o'r gwaith.   
 

6.  Argymhellion 
Aelodau’r Cydbwyllgor Archwilio i nodi adroddiad y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau. 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Hydref 2022 

 

Teitl: Diweddariad HMICFRS 
Awdur: Sarah O’Hara 

Diben yr adroddiad: Diweddariad yn ymwneud ag arolygon HMICFRS  
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 

(ticiwch un) 
� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 

X Gwybodaeth 
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: Effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL) 

 
Mae HMICFRS bellach wedi cwblhau eu proses arolygu PEEL ar gyfer Heddlu 
Gogledd Cymru ac wedi cyflawni eu canfyddiadau arolwg i Brif Swyddogion 
ar ddydd Mawrth 16 Awst. Roedd hwn yn drosolwg lefel uchel iawn o'r 
canfyddiadau, gyda'r manylion wedi cyfyngu i'r adroddiad a welwn yn 
debygol ddiwedd mis Medi fel drafft. Ni roddwyd graddau yn yr ôl-
drafodaeth hon, na manylion argymhellion neu feysydd i'w gwella.  
 
Roedd y mwyafrif o'r canfyddiadau i'r heddlu fel y disgwyl, gyda'r mwyafrif o 
ardaloedd a amlygwyd mewn sefyllfa dda. Fodd bynnag, roedd rhai meysydd 
lle roeddem yn teimlo diffyg cysylltiad. Roedd hyn yn bennaf ynghylch 
cwestiwn 12 (cynllunio strategol, rheoli sefydliadol a gwerth am arian). Mae'r 
AEM wedi derbyn y pryderon a godwyd gan yr heddlu o ran y maes cwestiwn 
hwnnw ac mae bellach wedi gofyn am adolygiad o dystiolaeth i'w ymgymryd 
gan yr arweinydd pwnc. Bydd AEM yna'n cynnal cyfarfod anarferol er mwyn 
deall y canfyddiadau gwerthuso er mwyn dod i gasgliad o ran graddio'r 
cwestiwn hwn.  
 
Unwaith y derbynnir yr adroddiad cyfan, caiff ei gyflwyno i'r CA i'w weld.  
 
Troseddau Difrifol a Threfnedig ac Arolygon Fetio 
 
Tra mae Troseddau Difrifol a Threfnedig a Fetio/Gwrthlygredd wedi'u tynnu 
o'r amserlen arolygu graidd, maent yn parhau i ffurfio rhan o'r broses PEEL, 
ond yn cynnwys y sefyllfa genedlaethol a rhanbarthol.   
 
Arolygir Safonau Fetio Heddlu Gogledd Cymru rhwng 27 a 29 Medi. Bydd yr 
arolwg yn cynnwys archwiliad o 40 o ffeiliau fetio o'r 3 blynedd diwethaf a 
chynhelir cyfweliad gyda Phennaeth ASP, Pennaeth Fetio a'r tîm Fetio.  
Rhoddir ôl-drafodaeth i'r Pennaeth ASP a Thîm Cyswllt AHEM ar ôl cwblhau.    
 
Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn destun ei arolwg SOC fel rhan o ranbarth y 
Gogledd Orllewin ym mis Chwefror/Mawrth 2023. Mae mwy o fanylion o ran 
fformat yr arolwg hwn eto i'w derbyn. 
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Adroddiad ar ymweliad arolwg dirybudd i ddalfeydd yr heddlu yn Heddlu 
Gogledd Cymru 
 
Arolygodd staff o HMICFRS a Charchardai EM Heddlu Gogledd Cymru rhwng 
8-19 Tachwedd 2021, gyda'r adroddiad wedi'i gyhoeddi fis Ebrill eleni. Mae'r 
cynllun gweithredu wedi'i gyflwyno i'r arweinydd arolwg am adolygiad, gyda 
phob maes yn dangos gwelliant sylweddol.   
 
Mae HMICFRS wedi cadarnhau y gwnânt ail-arolygu dalfeydd, gan 
ganolbwyntio ar y meysydd sy'n peri pryder i sicrhau fod y cynllun gweithredu 
newydd wedi'i weithredu'n llawn ac wedi dod yn fusnes fel arfer. Disgwylir 
hyn ym mis Tachwedd, 12 mis wedi'r arolwg, ond mae dyddiadau eto i'w 
cadarnhau.  
 
Rhaglen a Fframwaith Arolwg Plismona HMICFRS 
 
Ym mis Ebrill 2022, symudodd HMICFRS at raglen aml-flwyddyn o arolygon 
thematig yn unol â'u strategaeth. Er gwybodaeth, maent yn bwriadu 
arolygu'r meysydd pellach canlynol dros y tair blynedd nesaf. Bydd Heddlu 
Gogledd Cymru yn cymryd rhan mewn rhai o'r arolygon hyn er mwyn ffurfio'r 
sefyllfa genedlaethol: 
 

• Mae'r heddlu yn gweithio gyda merched a genethod drwy 
ganolbwyntio ar droseddwyr, parhau gyda'r gwaith sydd eisoes ar y 
gweill 

• Plismona arfog  
• Ymateb yr heddlu i gynllun Trechu Trosedd y Llywodraeth 
• Troseddwyr mynych  
• Atal ac ymchwilio dynladdiad 
• Y graddau y mae achosion amlwg iawn, ynghyd a phryderon tymor 

hir am hil ac amrywiaeth, yn dystiolaeth o broblemau 
arweinyddiaeth a diwylliant yr heddlu 

• Recriwtio a chadw, gan gynnwys cyflawni a chynnal gweithlu mwy 
amrywiol ac effeithiol ac effaith y cynnydd mewn niferoedd 
swyddogion ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 

• Sut mae heddluoedd yn rheoli galw cynyddol a natur newidiol galw, 
fel cynorthwyo pobl gyda salwch meddwl 

• Ymchwiliadau, gan gynnwys edrych ar brif achos y dirywiad tymor hir 
mewn erlyniadau llwyddiannus a'r hyn ellir ei wneud i wella hyn 

• A ydy heddluoedd yn defnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg er 
mwyn amlhau eu heffeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 

• Gwarchod plant a sut y gellir cyflawni ffyrdd da o weithio mewn 
system lle mae'r heddlu'n un o'r llu o sefydliadau sy'n gyfrifol am 
ddiogelu plant 

• Cam-drin domestig a nodi'r dulliau gweithio gorau am gyflawni'r 
profiad a'r canlyniadau gorau i ddioddefwyr 

• Dealltwriaeth yr heddlu o'u marchnad gyffuriau leol, gan gynnwys 
cyflenwi, defnydd a lefelau dibynadwyedd 

• Rheolaeth yr heddlu o'r risg sy'n gysylltiedig gyda meddu drylliau 
tanio'n gyfreithlon; a  

• gyda Diogelwch Mamwlad, y meysydd gwrthderfysgaeth sydd angen 
eu harolygu. 

 
Newidiadau i'r broses hysbysu i HMICFRS 
 
Nododd yr adroddiad blaenorol i'r CA fod HMICFRS yn newid eu prosesau o 
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ran cymeradwyo argymhellion. Rydym dal yn disgwyl am fwy o wybodaeth 
gan HMICFRS ynghylch sut wnaiff hyn weithio ond fe wnawn hysbysu'r 
pwyllgor unwaith mae'n hysbys.  
  

Argymhellion: Dim. 
 

Effaith cofrestr risgiau: Dim. 
 

Goblygiadau sicrwydd: Dim. 
 

Effaith Cydraddoldeb: Dim. 
 

Gwybodaeth wedi'i heithrio o 
ddadleniad: 

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

 Adroddiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)  

 2022/23 
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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 materion sy'n berthnasol i Lywodraethu, Risg a Rheolaeth 
Fewnol ac ar gynnydd ein gwaith ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru fel ar 16 Medi 2022.  

 

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

2. Yn ôl Comisiwn Byd y Cenhedloedd Unedig (CU) ar Amgylchedd a Datblygiad, mae cynaliadwyedd amgylcheddol ynghylch gweithredu mewn ffordd sy'n sicrhau fod gan 
genedlaethau'r dyfodol adnoddau naturiol ar gael i fyw bywyd cyfartal, os nad gwell, fel y cenedlaethau presennol.  

Mae'r byd bellach yn edrych tuag at amcan byd-eang hanfodol: sero net. Yn ôl gwyddoniaeth hinsawdd, mae'n hanfodol ein bod yn bodloni'r targed hwn erbyn 2050 os ydym yn 
rhoi siawns i ni gyfyngu cynhesu byd eang ac osgoi effeithiau mwyaf trychinebus newid hinsawdd. Mae Deddf Newid Hinsawdd 2008 y DU yn amlinellu'r fframwaith o ran sut wnaiff 
y DU reoli ac ymateb i fygythiad newid hinsawdd. O dan y Ddeddf, rhaid i'r DU leihau cyfanswm allyriadau GHG o leiaf 78% o dan lefelau 1990 erbyn 2035 a chyrraedd sero net 
erbyn 2050.  

Ers 1 Hydref 2013 mae Rheoliadau 2013 Deddf Cwmnïau 2006 (Adroddiad Strategol ac Adroddiad Cyfarwyddwyr) wedi gofyn i holl gwmnïau a ddyfynnir yn y DU adrodd ar eu 
hallyriadau nwy tŷ gwydr fel rhan o'u Hadroddiad Cyfarwyddwyr blynyddol. Yn gynyddol, mae sefydliadau yn ceisio gwybodaeth gan eu cyflenwyr ar allyriadau nwy tŷ gwydr. O 

ganlyniad, bydd disgwyl i lawer o fusnesau bach fesur ac adrodd ar eu hallyriadau.  

 

Yn TIAA, rydym wedi bod yn cymryd hyn o ddifrif am nifer o flynyddoedd ac rydym yn falch o fod wedi derbyn Tystysgrif Amgylcheddol y Ddraig 
Werdd ers 2012, gan gyflawni Safon 3 ym mis Chwefror 2022. Drwy ein hachrediad gyda'r Ddraig Werdd, rydym yn deall ein hallyriadau sylfaenol. 
Rydym wedi gosod targedau blynyddol er mwyn lleihau ein heffaith ac rydym wedi canolbwyntio ar weithredu ein cyfleoedd lleihau carbon 
mwyaf sylfaenol yn y dyfodol agos, cyn ymdrin â phroblemau tymor hirach a mwy cymhleth. Efallai bydd hynny angen cydweithio gyda 
sefydliadau eraill.  

 

 

 
 
  
 

Tudalen 32 o 116 



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

3. Mae'r tabl isod yn gosod manylion o'r archwiliadau sydd wedi eu cwblhau ers y cyfarfod blaenorol o'r Cydbwyllgor Archwilio. 
Archwiliadau a gwblhawyd ers adroddiad blaenorol SICA  

  Dyddiadau Allweddol Niferoedd Argymhellion 

Adolygiad Gwerthusiad 
Drafft wedi'i 
chyhoeddi 

Ymatebion a 
Dderbyniwyd  

Cyhoeddi drafft terfynol 1 2 3 OEM 

Archwiliadau 2021/22 

Rheoli Contractau (XPS) Sylweddol 14 Gorffennaf 2022 18 Gorffennaf 2022 19 Gorffennaf 2022 - - - 1 

Gwrth Dwyll (Caffael Atal Twyll) Rhesymol 18 Gorffennaf 2022 20 Gorffennaf 2022 20 Gorffennaf 2022 - 1 - - 

Adolygiad o Gwynion Swyddfa'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd 

Sylweddol 11 Gorffennaf 2022 21 Gorffennaf 2022 21 Gorffennaf 2022 - - - 1 

Archwiliadau 2021/22 

Lles a Strategaeth Sylweddol 6 Gorffennaf 2022 26 Gorffennaf 2022 27 Gorffennaf 2022 - - 1 - 

Adolygiad Cydymffurfiaeth Rheoli Ansicrwydd 
– Lliniaru'r Rheolaethau 

Sylweddol 17 Awst 2022 31 Awst 2022 31 Awst 2022 - - - - 

Rheoli Contractau  Sylweddol 25 Awst 2022 7 Medi 2022 
Dydd Mercher 7 Medi 

2022 
- - - - 

4. Ceir Crynodebau Gweithredol a Chynlluniau Gweithredu Rheoli ar gyfer bob un o'r adolygiadau terfynol yn Atodiad A. Nid oes materion yn codi o'r canfyddiadau hyn a fyddai'n 
gofyn i'r Pennaeth Arolwg Barn blynyddol fod yn gymwys. 

Cynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2022/23 

5. Mae ein cynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2022/23 wedi ei osod yn Atodiad A. Yr adroddiad archwilio mewnol olaf ar gyfer 2021/22, mae'r adroddiad Diogelu Data wedi'i rannu fel 
drafft.  

Newidiadau i Gynllun Blynyddol 2022/23 

6. Nid oes meysydd lle argymhellir gwaith archwilio mewnol er mwyn gallu darparu Pennaeth Barn Archwilio diamod ar gyfer 2022/23. 
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Symud ymlaen gyda gweithredu argymhellion blaenoriaeth 1  

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

Lleihau amlygiad i risg a nodwyd gan adolygiadau archwilio mewnol 

Adolygiad 
Dyddiad  

Blaenoriaeth 
1 

Amherthnasol  0 0 0 

Dangosyddion achosion gwraidd 

8. Datblygwyd y dangosyddion gwraidd achos (RCI) gan TIAA i roi cyfeiriad treigl strategol ar gyfer asesiad llywodraethu, risg a rheolaeth teithio 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. 

 DAG – Cyfeiriad Asesiad Teithio 

Dangosyddion Achosion 
Gwraidd 

Chwarter 1 
(2022/23) 

Chwarter 2 
(2022/23) 

Chwarter 3 
(2022/23) 

Chwarter 4 
(2022/23) 

Cyfeiriad Teithio yn y 
Tymor Canolig 

Arsylwad Archwiliad 

Cyfarwyddwyd       

Fframwaith Llywodraethu - 50% (1)   ↑   

Lliniaru Risg  - 50% (1)   ↑   

Cydsyniad Rheolaeth 70% (7) -   ↓   

Cyflwyno       

Monitro Cyflawniad - -   ↔   

Cynaliadwyedd - -   ↔   

Gwytnwch 30% (3) -   ↓   

Twyll/Anghysondebau 

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

10. Rydym wedi cyhoeddi nifer o nodiadau briffio a threuliau twyll, a ddangosir yn Atodiad C, ers adroddiad blaenorol yr SICA. 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 Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru mewn ymateb i Rybuddion a roddwyd gan TIAA 

Nodyn Briffio Ymateb Rheolwyr  

Archwilio Mewnol: Posibilrwydd Heb ei Gyffwrdd 

I'w ddarparu gan Heddlu Gogledd Cymru yn y diweddariad Archwilio Mewnol Cynnydd mewn twyll Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu a'r 
gadwyn gyflenwi 

 

Rhybudd Twyll Ymateb Rheolwyr  

Twyll Mandad 

I'w ddarparu gan Heddlu Gogledd Cymru yn y diweddariad Archwilio Mewnol Sgiâm SMS-rwydo WhatsApp 

Cynnydd mewn cost cynyddol trosedd byw 

 

Cyfrifoldeb/Ymwrthodiad 

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

--------------- 
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Appendix A 

Progress against Annual Plan 2022-23 
 

System Planned Quarter Current Status Comments 

Collaborative – Pan Wales    

HR – Use of OLEEO 1 

4 
Planned start date 23rd January 2023 

Lead Force - NWP  

Moved to Q4 at the request of North Wales 

Risk Management – Mitigating Risk 1 Final Report Issued 31st August 2022 Lead Force - NWP  

Expenses and Additional Payments 2 Site work completed Lead Force – Gwent 

Payroll  2 Planned start 19th September 2022 Lead Force – Dyfed-:Powys 

Creditors  2 Planned start 13th September 2022 Lead Force – Dyfed-Powys 

Fixed Assets – ICT Assets 2 To be agreed Lead Force – Dyfed-Powys 

Capital Programme 3 Planned start 13th October 2022 Lead Force - NWP  

Counter-Fraud (Anti-Fraud Procurement)  3 Planned start 12th October 2022 Lead Force – South Wales  

Fleet Management – Strategy  3 Planned start 17th October 2022 Lead Force – South Wales 

North Wales Only    

Contract Management – (Building/ICT/Services Project 
2022/23) 

1 final Report Issued 7th September 2022  

Property Subject to Charge (Evidential Property)  1 Planned start 26th September 2022 Moved to Q2 at the request if Management 

Wellbeing and Strategy 1 Final Report Issued 27th July 2022  

Estates Management - Delivery 1 Final Report Issued 1st July 2022  Presented to July 2022 JAC 

Central Area – Command Unit 1 Site work completed  

Corporate Communications 1 Site work completed  

Community Engagement 2  Moved to Q3 
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System Planned Quarter Current Status Comments 

Pensions 2 Planned start date 12th December 2022 Moved to Q3 

ICT Change Management 2 Planned start date 16th January 2022 Moved to Q4  

Vetting 2 Planned start date 14th November 2022  

Cyber Security 3 Planned start date 12th December 2022  

Health and Safety Management 3   

Treasury Management 3   

Firearms Licensing 3   

HR Absence Management  3 Planned Start Date 4th October 2022  

Fleet Management – Repairs  3 Planed start date 18th January 0223  

Liaison with Audit Wales Management 1-4   

Follow-up 4   

Annual Planning 1 Final report issued 30th June 2022  

Annual Report 4   

Audit Management 1-4   

 

KEY: 
 

 To be commenced   Site work commenced   Draft report issued   Final report issued 
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Appendix B 
 

Priority 1 Recommendations - Progress update 
 

Recommendation Priority Management 

Comments 

Implementation 

Timetable 

Responsible 

Officer 

Action taken to date (and any extant risk exposure) Risk 
Mitigated 

There are no Priority 1 Recommendations 

 

KEY: 

Priority Gradings 1 

1 URGENT Fundamental control issue on which action should be taken 
immediately.  

 

Risk Mitigation 

 CLEARED Internal audit work confirms action taken 
addresses the risk exposure.   ON TARGET Control issue on which action should be taken 

at the earliest opportunity. 
 

 EXPOSED Target date not met & risk exposure still 
extant 
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Appendix C 

Briefings on developments in Governance, Risk and Control 

TIAA produces regular briefing notes to summarise new developments in Governance, Risk, Control and Counter Fraud which may have an impact on our clients. These are shared with 
clients and made available through our Online Client Portal. A summary list of those CBNs and Fraud Alerts issued in the last three months which may be of relevance to Police and Crime 
Commissioner North Wales and Chief Constable North Wales Police is given below. Copies of any CBNs are available on request from your local TIAA team. 

Summary of recent Client Briefing Notes (CBNs) 

CBN Ref Subject Status TIAA Comments 

CBN-20019 Internal Audit: Untapped Potential 

 

Action Required: 

Audit Committees and Boards / Governing Bodies are advised to note the report. 

CBN-21026 
Rise in Environmental, Social and Governance 
and supply chain fraud 

 

For Information Only: 

Audit Committees and Boards / Governing Bodies are advised to note the outcome of the 
survey. 

 

  

Tudalen 39 o 116 



Summary of recent Fraud Alerts 

Ref 

Subject 

Status 

TIAA Comments 

July 2022 

Mandate Fraud 

 
Action Required 

For information and guidance only. 

August 2022 

WhatsApp Smishing Scam 

. 

 
Action Required 

Stop and think before making any payments or giving out personal and financial information, even if the message is from someone in your contacts. If a family member or a friend makes an unusual request 
via WhatsApp, always call them to confirm their identity. Use the number you already have for them. You can report and block messages. If you receive a message on WhatsApp from someone not in your 
contacts, WhatsApp will ask if you want to report or block them. This alert provides information and advice to employees about fraud and economic crime, and the risks associated with it. If you have fallen 
victim to fraud or cybercrime you should report it to Action Fraud by calling 0300 123 2040 or visit: https:// actionfraud.police.uk/reporting-fraud-and cyber-crime. 

August 2022 

Increase in rising cost of living related crime 

 
Action Required Not Urgent  

Organisations should review their current Anti-Crime arrangements and are advised to actively report all incidents of crime to their nominated Anti-Crime Specialists and the Police. 
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Internal Audit  

DRAFFT 

Medi 2022 

 

 
 

 
 

 

 

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

 Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 

 2021/22 
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Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 

Cyflwyniad 

Dyma Adroddiad Blynyddol 2021/22 gan y TIAA ar amgylchfyd rheoli mewnol Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru. Mae Pennaeth 
Archwilio Mewnol yn crynhoi canlyniadau'r adolygiadau yr ydym wedi eu gwneud ar 
fframwaith llywodraethu'r sefydliad, rheoli risg a rheolaeth. Mae'r adroddiad hwn, sy'n 
ymgorffori canllawiau CIPFA ar gyfyngu posib cwmpas a ddaethpwyd yn sgil effaith COVID-
19, wedi ei gynllunio i gynorthwyo Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif 
Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru wrth wneud eu datganiad llywodraethu blynyddol.   

Cyfyngiadau ar ein barn yn codi o COVID-19:  

Mae effaith COVID-19 ar nifer o sefydliadau wedi parhau i gael ei deimlo drwy gydol 
2021/22 gyda chyfyngiadau'n parhau. Mae hyn wedi'i gymysgu gyda dyfodiad 
amrywiolion newydd sydd wedi gofyn am gyflymu'r rhaglen frechu a phigiadau 
atgyfnerthu. Mae'r rhain wedi effeithio ar argaeledd staff a gallu sefydliadol.  Cydnabyddir 
fod hyn wedi effeithio ar rhai sectorau'n fwy nac eraill.  

Ar gyfer archwilio mewnol, mae'r cwestiwn yn parhau ynghylch a ydy gwaith archwilio 
mewnol digonol wedi'i ymgymryd er mwyn cael sicrwydd yn ystod 2021/22. Mae hyn yn 
ystyriaeth allweddol er mwyn cyflawni gofyniad y Safonau Archwilio Mewnol Sector 
Cyhoeddus (PSIAS) ar gyfer Pennaeth Archwilio Mewnol (HIA) wrth roi eu barn flynyddol 
ar ddigonoldeb ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu rheoli risg a 
rheolaeth y sefydliad. Mae'r farn hon yn ei dro yn un o'r ffynonellau sicrwydd mae'r 
sefydliad yn dibynnu arno ar gyfer ei Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol. Mae ffactorau 
sydd angen eu hystyried wrth ddod i gasgliad yn cynnwys: 

• A oes unrhyw ostyngiad mewn sylw o'i gymharu â'r hyn oedd wedi'i gynllunio 
wedi arwain at waith sicrwydd annigonol? 

• A oes unrhyw gyfyngiadau yng nghwmpas aseiniadau unigol wedi arwain at iddi 
ond fod yn bosibl gosod sicrwydd rhannol ar y canlyniad?  

• A ydy newidiadau mewn ffyrdd o weithio wedi arwain at fylchau mewn 
trefniadau llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth?  

Mae TIAA yn deall yr heriau sylweddol a'r penderfyniadau anodd mae sefydliadau'n 
gorfod ymdrin â nhw. Fodd bynnag, nid yw'r disgwyliadau proffesiynol a rheoleiddiol ar 
gyrff cyhoeddus i sicrhau bod eu trefniadau archwilio mewnol yn cydymffurfio gyda PSIAS 
wedi newid. Yn y sefyllfa anodd hon, bydd angen i benaethiaid archwilio mewnol ystyried 
a allent roi'r farn flynyddol neu a fydd angen cyfyngu cwmpas.  

Daw cyfyngiad ar gwmpas os ydy'r HIA yn methu cael digon o sicrwydd i roi barn flynyddol 
gyflawn yn unol â'r safonau proffesiynol. Nid problem i'r HIA yn unig ydy hyn ond hefyd 
i'r tîm arweinyddiaeth a'r Cydbwyllgor Archwilio sydd fel arfer yn dibynnu ar y farn honno. 
Efallai y bydd yn arwain at ganlyniadau ehangach i asesiadau rhanddeiliaid y sefydliad.  

Yr hyn mae hyn yn ei olygu i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a 
Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru   

Ychydig o effaith neu ddim o gwbl sydd wedi bod ar gyflawni'r gwaith archwilio mewnol 
ar gyfer 2021/22 o ganlyniad i bandemig COVID-19. Nid oes newidiadau i'r gwaith 
arfaethedig o ganlyniad i COVID-19. Roedd unrhyw newidiadau i'r cynllun yn seiliedig yn 
unig ar angen busnes/gweithredol.  

BARN FLYNYDDOL DRAFFT Y PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL  
Rwyf yn fodlon bod gwaith archwilio mewnol digonol wedi'i ymgymryd i ganiatáu i 
mi ddod i gasgliad cadarnhaol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd prosesau 
rheoli risgiau, rheolaeth a llywodraethu'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif 
Gwnstabl. Yn fy marn i, mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl 
brosesau rheoli a llywodraethu digonol ac effeithiol mewn lle i reoli cyflawniad eu 
hamcanion.   
Mae’r farn hon yn seiliedig yn unig ar y materion a ddaeth i sylw'r TIAA yn ystod 
adolygiadau archwiliad mewnol a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn. Nid yw’n farn ar 
yr hyfywedd ariannol parhaus nac eich gallu i fodloni goblygiadau ariannol sy’n rhaid 
eu cael gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl 
Gogledd Cymru oddi wrth ei nifer o ffynonellau sicrwydd. 
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Archwilio mewnol – Adroddiad wedi ei gynllunio 

Roedd Cynllun Archwilio Blynyddol 2021/22 a gymeradwywyd gan y Cydbwyllgor 
Archwilio am 199 diwrnod o archwilio mewnol yn y flwyddyn.  

Yn ystod y flwyddyn, roedd sawl newid i'r cynllun. Adroddwyd a chymeradwywyd y 
newidiadau hyn gan y Cydbwyllgor Archwilio fel a ganlyn: 

• Gohiriwyd archwiliad Strategaeth Rheoli'r Fflyd wedi'i tan 2022/23 ar gais 
rheolwyr.  

• Gohiriwyd yr adolygiadau Credydwyr Cydweithredol a Chyflogres i Chwarter 2 
2022/23; a 

• Gofynnwyd am adolygiad ychwanegol o Reolaeth Cywion Swyddfa'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd a chytunwyd ar gyllideb am 4 diwrnod.  

Mae'r gwaith arfaethedig sydd wedi'i gyflawni yn erbyn y cynllun a statws y gwaith sydd 
heb ei gyflawni wedi'i amlinellu yn Atodiad A.  

Sicrwydd 
 

Cyflawnodd TIAA 25 o adolygiadau, gyda 24 wedi'u llunio i ganfod y graddau mae'r 
rheolaethau mewnol yn y system yn ddigonol i sicrhau bod gweithgareddau a 
gweithdrefnau'n gweithredu i gyflawni amcanion Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru. Ar gyfer pob adolygiad sicrwydd, 
darperir asesiad o effeithiolrwydd cyfunol y rheolaethau o ran lliniaru'r risgiau rheoli 
allweddol. Ceir manylion rhain yn Atodiad A a rhoddir crynodeb isod.  

Asesiadau Sicrwydd Nifer o Adolygiadau Y Flwyddyn Flaenorol 

Sicrwydd Sylweddol  15 13 

Sicrwydd Rhesymol 7 6 

Sicrwydd Cyfyngedig 2 1 

Dim Sicrwydd 0 0 

Gall rheoliadau mewnol dim ond cynnig sicrwydd rhesymol ac nid sicrwydd llwyr yn erbyn 
camddatganiad neu golled ac mae ei effeithiolrwydd yn cael ei leihau os nad yw 

argymhellion archwilio mewnol a wnaed yn ystod y flwyddyn wedi eu rhoi ar waith yn 
llawn.   

Gwnaethom y nifer canlynol o argymhellion ar ein gwaith archwilio a gyflawnwyd yn 
2021/22. Mae'r rhifau mewn cromfachau yn ymwneud ag argymhellion 2020/21. 

Ar frys Pwysig Arferol 

2 (1) 22 (23) 15 (26) 

Mae'r niferoedd uchod yn eithrio adolygiad Canolfan Gydweithredol Pensiynau Cymru 
Gyfan. Roedd yr holl argymhellion a godwyd i'w gweithredu gan Arweinydd Pensiynau 
Cymru Gyfan yn Nyfed-Powys. 

Crynodeb Archwilio 

Gwendidau rheoli: Roedd dau faes wedi'u hadolygu gan archwiliad mewnol, Rheolwyr 
Iechyd a Diogelwch ac Asedau Sefydlog. Aseswyd bod effeithiolrwydd rhai o'r trefniadau 
rheoli mewnol yn darparu 'sicrwydd cyfyngedig'. Gwnaed argymhellion i gryfhau'r 
amgylchfyd rheoli yn y meysydd hyn ymhellach. Dangosodd ymatebion rheolwyr bod yr 
argymhellion wedi'u derbyn.  

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

Maes Risg Ar frys Pwysig Arferol 

Cyfarwyddwyd 

Fframwaith Llywodraethu 0 (0) 1 (2) 4 (5) 

Lliniaru Risg 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

Cydymffurfiaeth 2 (1) 19 (20) 6 (20) 

Cyflwyno 

Monitro Cyflawniad 0 (0) 0 (1) 1 (0) 

Cyfyngiadau Ariannol 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Gwytnwch 0 (0) 2 (0) 3 (0) 
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Cyfleoedd Effeithiolrwydd Gweithrediadol. Un o ddibenion yr archwiliad mewnol yw 
ychwanegu gwerth ac yn ystod y flwyddyn ariannol mi wnaethon ni ddarparu cyfle i wella 
effeithiolrwydd gweithrediadol o'r meysydd a adolygwyd a cheir crynodeb o'r cyfleoedd 
hyn isod.  

Gweithredol 

10 (6) 

Annibyniaeth a Gwrthrychedd yr Archwiliad Mewnol 

Ni osodwyd cyfyngiadau ar y gwasanaeth archwilio mewnol a amharwyd naill ai ar 
annibyniaeth neu wrthrychedd y gwasanaeth a ddarparwyr. 

Perfformiad a Safonau Ansawdd 

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

Mesur Cyflawniad Targed Cyrhaeddwyd 

Cwblhau archwiliadau a gynlluniwyd. 100% 93%11 

Cwblhau archwiliadau wrth ddyrannu amser. 100% 100% 

Cyhoeddi'r adroddiad terfynol o fewn 10 diwrnod 
gwaith i dderbyn yr ymatebion.  95% 100% 

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

1Ni chwblhawyd yr Adolygiadau Credydwyr a Chyflogres yn 2021/22 ac maent wedi'u gohirio tan 2022/23. 

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

Cyhoeddi'r Adroddiad 

Mae'r tabl isod yn dangos hanes yr adroddiad hwn. 

Dyddiad cyhoeddi'r adroddiad drafft: 29 Mehefin 2022 

Dyddiad cyhoeddi'r adroddiad drafft: 
5 Medi 2022 
(Sefyllfa ar 25 Awst 2022) 

Dyddiad cyhoeddi'r 2il Adroddiad Drafft 
Diwygiedig: 16 Medi 2022 
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Annexes 

Annex A 
Actual against planned Internal Audit Work 2021/22 

System Type Planned Days Actual Days Assurance Assessment Comments 

Collaborative Reviews 

Counter Fraud (Anti-Fraud 
Procurement) 

Compliance 5 5 Reasonable Final Report Issued 

Pensions – All Wales Pensions Board Assurance 5 3 Reasonable Final Report Issued 

Safety Camera Partnership Assurance 5 5 Substantial Final Report Issued 

Automatic Number Plate Recognition Assurance 5 5 Reasonable Final Report Issued 

Agile Working Assurance 5 5 Substantial Final Report Issued 

Budgetary Control Assurance 5 5 Substantial Final Report Issued 

General Ledger Assurance 5 5 Substantial Final Report Issued 

Payroll Assurance 6 0   Deferred to 2022/23 

Creditors Assurance 5 0   Deferred to 2022/23 

Debtors Assurance 5 5 Substantial Final Report Issued 

Treasury Management Assurance 4 4 Substantial Final Report Issued 

North Wales Police Only 

Performance Management Assurance 10 10 Substantial Final Report Issued 

Health and Safety Management Assurance 10 10 Limited Final Report Issued 

ICT – Network Security Assurance 8 8 Reasonable Final Report Issued 

Western Area – Command Unit Compliance 8 8 Reasonable Final Report Issued 

OPCC Complaints Assurance 0 4 Substantial Final Report Issued 
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System Type Planned Days Actual Days Assurance Assessment Comments 

Pensions - Cyber Security Assurance 5 5 Reasonable Final Report Issued 

Commissioner's Grants Assurance 6 6 Substantial Final Report Issued 

ICT Data Protection Assurance 6 6 Substantial Draft Report Issued 

Capital Programme Assurance 8 8 Substantial Final Report Issued 

Fleet Management – Fleet Strategy Compliance 6 0  Deferred to 2022/23 

Risk Management – Mitigating Risks Compliance 6 6 Substantial Final Report Issued 

Contract Management Assurance 6 6 Substantial Final Report Issued 

Fixed Assets Assurance 6 6 Limited Final Report Issued 

HR Management – HR Strategy Assurance 10 10 Substantial Final Report Issued 

Occupational Health Unit Assurance 5 5 Reasonable Final Report Issued 

Strategic Planning Assurance 10 10 Substantial Final Report Issued 

Follow Up Follow Up 6 6 N/A Final Report Issued 

Liaison with Audit Wales  2 2   

Annual Planning  4 4  Final Plan Issued 

Annual Report  4 4  Draft Report Issued 

Audit Management  18 18   

  Total Days 199 184   
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 10 Hydref 2022 
 

Teitl: Adroddiad Rheoli Mewnol 

Awdur: Anne Matthews, Swyddog Cyllid a Chyllidebau 

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 canolbwyntio ar weithgarwch rheoli Mewnol allweddol o 
ran: 
 
• Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol  
• Argymhellion wedi'u cyhoeddi gyda dyddiadau dyledus diwygiedig ar 

gyfer gweithredu 
• Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll, 

Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch a roddwyd yn y cyfnod  
• Archwiliadau TIAA yn y cyfnod 
• Diweddariad ar archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig 
• Statws presennol Cynllun Archwilio Mewnol 2021-22  
• Statws presennol Cynllun Archwilio Mewnol 2022-23 
• Diweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran gweithrediadau CA 

06/10/2021 28/07/2022 Gweithrediadau y CA 
• Crynodeb 

 
Mae 6 tudalen gyntaf yr adroddiad yn rhoi trosolwg gyda'r 8 tudalen ganlynol 
sy'n darparu gwybodaeth atodol drwy Atodiadau, pe bai angen. 
 
Mae archwilio mewnol yn eitem agenda sefydlog a drafodir yng 
nghyfarfodydd y Bwrdd Cyd Lywodraethu bob yn ail fis; Trafodir archwilio 
mewnol hefyd yn ystod cyfarfodydd misol a gynhelir rhwng y CCA, Pennaeth 
Cyllid a Swyddog Cyllidebu'r Heddlu.   

Argymhellion: Dim 

Effaith Cofrestr Risgiau: Mae canfyddiadau rheoli TIAA, Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll 
a Rhybuddion Gwrth Drosedd wedi cael eu hystyried i'w hadlewyrchu ar 
Gofrestr Risgiau'r Heddlu. 

 
Goblygiadau Sicrwydd: 

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

Effaith Cydraddoldeb: Dim 

Gwybodaeth wedi'i Heithrio o 
Ddadleniad: 

Amherthnasol – Holl gynnwys yn y Sesiwn Agored 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO  

 
ADRODDIAD RHEOLI MEWNOL – 10 Hydref 2022 

 
ADRODDIAD COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD A PHRIF GWNSTABL GOGLEDD CYMRU  

 
 

1. CYFLWYNIAD  
 
Mae archwilio mewnol yn eitem agenda sefydlog a drafodir yng nghyfarfodydd y Bwrdd Cyd Lywodraethu bob yn ail fis; Trafodir 
archwilio mewnol hefyd yn ystod cyfarfodydd misol a gynhelir rhwng y CCA, Pennaeth Cyllid a Swyddog Cyllidebu'r Heddlu. Os 
ydy'r Swyddog Cyllidebu angen unrhyw gymorth/mewnbwn gan CCA/Pennaeth Cyllid, gellir gwneud hyn rhwng cyfarfodydd.   
 
Diben yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad ar Weithgarwch Rheoli Mewnol ers y Cydbwyllgor Archwilio diwethaf. Mae'n seiliedig 
ar wybodaeth a dderbyniwyd ac a gofnodwyd erbyn 15/09/2022. Y nod yw ychwanegu papurau TIAA a dderbyniwyd gan CA gyda 
golwg ar roi sicrwydd ychwanegol. 
 
Disgwylir fod gweithgarwch pellach wedi digwydd erbyn cyfarfod mis Hydref 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: 
 
• Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol  
• Argymhellion wedi'u cyhoeddi gyda dyddiadau dyledus diwygiedig ar gyfer gweithredu 
• Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch a roddwyd 

yn y cyfnod  
• Archwiliadau TIAA yn y cyfnod 
• Diweddariad ar archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig 
• Statws Cynllun Archwilio Mewnol 2021-22  
• Statws Cynllun Archwilio Mewnol 2022-23 
• Diweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran gweithrediadau CA 06/10/2021 28/07/2022 Gweithrediadau y CA 
• Crynodeb 
 
2. STATWS ARGYMHELLIAD ARCHWILIADAU TIAA  

 
Amlinellir y sefyllfa ar argymhellion Archwilio Mewnol ar 15/09/2022 isod: 
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Mae symudiad ers cyfarfod diwethaf y CA fel yr isod: 
 

• Derbyniwyd 4 argymhelliad newydd yn ystod y cyfnod hwn. 
• 3 argymhelliad (newydd) wedi'u gweithredu. 
• 3 argymhelliad (presennol) wedi'u gweithredu. 

 
 

Crynodeb o 6 o'r argymhellion sydd wedi'u gweithredu ers cyfarfod mis Gorffennaf i'w cael isod: 
 

Nifer 
Argymhellon        CYFARFOD CA 

Blaenoriaeth ID Swydd 
Statws 
Argymhelliad 10/10/2022 

2 257010 Uned Iechyd Galwedigaethol 21/22 Presennol 1 
  257009 Uned Iechyd Galwedigaethol 21/22 Presennol 1 
3 263450 Rheolaeth Stadau 22/23 – Cyflawni Newydd 1 
  263451 Rheolaeth Stadau 22/23 – Cyflawni Newydd 1 
  258218 Gweithio Hyblyg 21/22 – Cydweithredol Presennol 1 
  264054 Lles a Strategaeth 22/23 Newydd 1 
Cyfanswm       6 

 
 
Mae'r argymhellion a gariwyd ymlaen yn parhau i gael eu monitro a'u dilyn yn rheolaidd.  
 
Mae'r cyfanswm o 25 argymhelliad a weithredwyd ers cyfarfod mis Gorffennaf wedi'u hamlinellu isod:  
 

Crynodeb Statws - Gweithredwyd Categori Rhif 
Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus gwreiddiol Cat 1 16 
Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus diwygiedig 1af Cat 2 4 
Gweithredwyd ar neu cyn yr 2il ddyddiad dyledus diwygiedig Cat 3 1 
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 4 
      25 

 
Amlinellir hefyd y dadansoddiad o'r 10 o argymhellion neilltuol ar 15/09/2022 isod: 
 

Crynodeb Statws – Argymhellion sy'n Weddill  Categori Rhif 

Nifer yr Argymhellion – dal ar y dyddiad dyledus gwreiddiol Cat 1 3 
Nifer yr Argymhellion – dyddiad dyledus diwygiedig 1af Cat 2 3 
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Nifer yr Argymhellion – 2il ddyddiad dyledus diwygiedig Cat 3 1 
Nifer yr Argymhellion – 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig Cat 4 2 
Nifer yr Argymhellion – 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig Cat 5 1 
Nifer yr Argymhellion – 5ed dyddiad dyledus diwygiedig Cat 6 0 
Nifer Argymhellion – Hwyr Cat 7 0 
    10 

 
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) yn aros mewn lle.   
 
Ceir dadansoddiad o'r 10 argymhelliad neilltuol a sut maent yn cyfateb i bob archwiliad ar Atodiad 1, tudalen 7.   
 
Ceir y sefyllfa ddiweddaraf a diweddariad o ran y 10 argymhelliad neilltuol yn Atodiad 2, tudalennau 8-11. Mae hyn yn cynnwys y 
Swyddog Cyfrifol ar gyfer pob cam gweithredu sy'n weddill gyda rolau, yn hytrach nag enwau unigol a gynhwysir yn yr adroddiad.  
 
3. ARGYMHELLION WEDI'U CYHOEDDI GYDA DYDDIADAU DYLEDUS DIWYGIEDIG AR GYFER GWEITHREDU 

Adolygiad Prosiect ar y Cyd – O365 
 
(002) 249422 – Mae'r profi meddalwedd yn parhau o hyd lle mae angen wrth i ni ddod i gyfnod olaf y lleoli yn GCG a'r Heddlu 
Gwirfoddol. Dyddiad dyledus diwygiedig Tach 2022. 
 
(003) 249424 – Methu recriwtio i rôl gweinyddwr y system. Mae cynlluniau Cyfnod 2 ar gyfer y Prosiect NEP yn cynnwys llyncu'r 
gwaith hwn i'r PMO. Dyddiad dyledus diwygiedig sef mis Medi 2023. 
 
(005) 249426 – fel uchod; methu recriwtio rôl gweinyddwr systemau. Mae cynlluniau Cyfnod 2 ar gyfer y Prosiect NEP yn cynnwys 
llyncu'r gwaith hwn i'r PMO. Dyddiad dyledus diwygiedig sef mis Medi 2023. 
 
Uned Reoli Ardal y Gorllewin – Hyfforddiant Marsial Tân yn benodol 
 
(006) 252116 – Yn dilyn trafodaethau gyda'r PGC yn gynharach eleni fel rhan o Gyfarfodydd y Bwrdd Ystwythder, yr argymhelliad 
olaf ydy bod SCCH a Staff Cownter Blaen (rôl beripatetig) yn cael eu hyfforddi fel Stiwardiaid Tân. Mae hyn yn benderfyniad sydd 
i'w wneud ledled yr Heddlu. Mae cyswllt gyda'r Adran Hyfforddiant wedi bod yn mynd ymlaen ers y cyfarfod o ran y cyflwyno.  
Mae'r dyddiad dyledus diwygiedig wedi'i ymestyn i 31/12/2022 er mwyn caniatáu cyflwyno hyfforddiant. 
 
Ceir mwy o fanylion ar yr argymhellion hyn yn Atodiad 2. 
 
4. YMATEB RHEOLWYR O RAN NODIADAU BRIFFIO CLEIENTIAID, RHYBUDDION TWYLL, ERTHYGLAU TWYLL A RHYBUDDION 

DIOGELWCH GAN GYNNWYS Y RHAI HYNNY A RODDWYD YN Y CYFNOD 
 

Dangosir statws CBNs, Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch isod: 
 

Math 
Cyfanswm 
Nifer a 
gofnodwyd 

Nifer a 
gofnodwyd 
yn y 
cyfnod 
presennol 

Angen 
Gweithredu Gweithrediadau 

Agored 

CBNs – 19016-22026 53 2 0 0 
Rhybuddion Twyll – 
FA024 – FA031 31 3 0 0 

Erthyglau Twyll – FA001 – 
FA005 5 0 0 0 

Rhybuddion Diogelwch – 
SA001 – SA002 2 1 0 0 

 
 
Adolygwyd a datblygwyd Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll a Rhybuddion Diogelwch a dderbyniwyd yn y cyfnod gan 
y tîm rheoli.   
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Rhoddwyd dau CBNs, tri rhybudd twyll ac un rhybudd diogelwch yn y cyfnod rhwng 01/07/2022 a 15/09/2022. 
 
 
 
CBNs 
 

• CBN – 22019 – Archwilio Mewnol – Posibilrwydd Heb ei Gyffwrdd – Cynghorir Cydbwyllgorau Archwilio a Byrddau / Cyrff 
Llywodraethu i nodi'r adroddiad. Bwletin wedi'i ddosbarthu a'i gau. 

• CBN – 22026 – Cynnydd mewn twyll Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu a'r gadwyn gyflenwi. Bwletin wedi'i 
ddosbarthu a'i gau. 

 
Rhybuddion Twyll 
 

• FA029 – Twyll Mandad – Canllawiau er gwybodaeth i Gyflenwyr yn unig - Wedi'i gylchredeg a'i gau. Cyngor pellach wedi'i 
dderbyn a'i ddosbarthu gan Reolwr Diogelwch TGCh.  

• FA030 – Sgiâm SMS-rwydo WhatsApp – Wedi'i gylchredeg, wedi'i lanlwytho i Fy Llais a'i gau.  
• FA031 – Cynnydd mewn troseddau costau byw cynyddol – Trafododd CCA gyda'r PGC a wnaeth sicrhau'r CCA ei fod yn 

ymwybodol o'r risg o drosedd cynyddol yn gysylltiedig gyda'r argyfwng "costau byw" yn lleol yn HGC ac o fewn y ROCU 
lle trafodwyd yn y TGC Lefel 2.  

Erthyglau Twyll – at ddibenion gwybodaeth yn unig 
 
• Ni dderbyniwyd erthyglau twyll newydd yn y cyfnod rhwng 01/07/2022 a 15/09/2022. 

 
Rhybuddion Diogelwch 

 
• SA002 – Ymgyrch London Bridge – ni chylchredwyd y rhybudd hwn i weithwyr HGC gan y sefydlwyd grŵp Aur ar 

09/09/2022; Y PGC ydy'r Pennaeth Aur ac Uwcharolygydd GCGC ydy'r Pennaeth Arian. Mae diweddariadau rheolaidd yn 
cael eu rhoi i weithwyr HGC.  
 

5. ARCHWILIADAU TIAA YN Y CYFNOD 

Cyhoeddwyd tri archwiliad ar ddeg TIAA yn y cyfnod o 12/11/2021 tan 02/03/2022. Cyhoeddwyd tri o archwiliadau TIAA 2021-22 
yn y cyfnod 01/07/2022 tan 15/09/2022. Cafodd dau eu graddio'n Sylweddol. Cafodd un ei raddio'n Rhesymol. Adlewyrchir 
manylion pellach am yr archwiliadau hyn a'r canfyddiadau cysylltiedig yn adroddiad SICA y TIAA. 
 
Rhoddwyd archwiliadau TIAA 2022-23 yn y cyfnod rhwng 01/07/2022 a 15/09/2022. 

6. DIWEDDARIAD AR ARCHWILIADAU SICRWYDD CYFYNGEDIG  
 
Asedau Sefydlog TGCh 
 
Asedau Sefydlog 2021/2022 – TGCh – Sicrwydd Cyfyngedig – Roedd 6 o argymhellion pwysig; Derbyniwyd cadarnhad gan Bennaeth 
Gwasanaethau TGCh fod yr holl argymhellion wedi'u gweithredu ar 07/06/2022. 
 
Cyfarfu rhanddeiliaid ar 06/07/2022 er mwyn sgorio'r asedau sefydlog ar gyfer y posibilrwydd o'u cynnwys ar gofrestr Risg yr 
Heddlu; Gallaf gadarnhau yr ychwanegwyd Risg 101 i gofrestr risg yr Heddlu ym mis Gorffennaf 2022. Statws presennol y risg ydy 
"Isel".  
 
Mae Asedau Sefydlog i fod i gael eu hail-archwilio fel archwiliad cydweithredol yn Ch3, dyddiadau i'w cytuno. 
 
 
 
7. ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT DIWYGIEDIG 2021-22 Y TIAA   

Mae'r adroddiad blynyddol drafft wedi'i ddiwygio a'i gylchredeg am gymeradwyaeth cyn ei gadarnhau. Unwaith y caiff ei 
gadarnhau, caiff ei lanlwytho i Google Drive y CA.   
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Gwybodaeth isod wedi'i dynnu o adroddiad drafft diwygiedig.  

Cyflawnodd TIAA 25 o adolygiadau, gyda 24 wedi'u llunio i ganfod y graddau mae'r rheolaethau mewnol yn y system yn ddigonol 
i sicrhau bod gweithgareddau a gweithdrefnau'n gweithredu i gyflawni amcanion Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru. Ar gyfer pob adolygiad sicrwydd, darperir asesiad o effeithiolrwydd cyfunol y rheolaethau 
o ran lliniaru'r risgiau rheoli allweddol. Ceir manylion rhain yn Atodiad A a rhoddir crynodeb isod." 

 

BARN FLYNYDDOL DRAFFT Y PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL  
Rwyf yn fodlon bod gwaith archwilio mewnol digonol wedi'i ymgymryd i ganiatáu i mi ddod i gasgliad cadarnhaol ynghylch 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd prosesau rheoli risgiau, rheolaeth a llywodraethu'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif 
Gwnstabl. Yn fy marn i, mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl brosesau rheoli a llywodraethu digonol ac 
effeithiol mewn lle i reoli cyflawniad eu hamcanion.   
Mae’r farn hon yn seiliedig yn unig ar y materion a ddaeth i sylw'r TIAA yn ystod adolygiadau archwiliad mewnol a gyflawnwyd 
yn ystod y flwyddyn. Nid yw’n farn ar yr hyfywedd ariannol parhaus nac eich gallu i fodloni goblygiadau ariannol sy’n rhaid eu 
cael gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Gogledd Cymru oddi wrth ei nifer o ffynonellau 
sicrwydd. 
 
 

 

 

 

Asesiadau Sicrwydd Nifer o Adolygiadau Y Flwyddyn Flaenorol 

Sicrwydd Sylweddol  15 13 

Sicrwydd Rhesymol 7 6 

Sicrwydd Cyfyngedig 2 1 

Dim Sicrwydd 0 0 

 

 

Teitl Lefel Sicrwydd 

Archwiliad ar y cyd – Dyledwyr Sylweddol 

Rheoli Risg – Lliniaru'r Rheolaethau Sylweddol 

Rheolaeth Gweithlu/AD – Strategaeth Sylweddol 

Asedau Sefydlog Cyfyngedig 

Archwiliad cydweithredol – Llyfr Cyfrifon Cyffredinol Sylweddol 

Archwiliad cydweithredol – Rheolaeth Gyllidebol Sylweddol 

Archwiliad cydweithredol – Rheoli'r Trysorlys Sylweddol 

Grantiau'r Comisiynydd Sylweddol 

Llywodraethu – Rheoli Cyflawniad Bl 2 Sylweddol 

Archwiliad cydweithredol – Partneriaeth Camerâu Diogelwch  Sylweddol 

Archwiliad cydweithredol – ANPR Rhesymol 

Rhaglen Gyfalaf Sylweddol 

TGCh – Diogelwch y Rhwydwaith  Rhesymol 

Diogelwch Seiber Pensiynau Rhesymol 

Uned Reoli – Ardal y Gorllewin Rhesymol 

Llywodraethu – Rheolwyr Iechyd a Diogelwch Bl 2 Cyfyngedig 

Archwiliad cydweithredol – Hwb Pensiynau Cymru Gyfan Rhesymol 

Uned Iechyd Galwedigaethol Rhesymol 

Llywodraethu – Cynllunio Adnoddau Strategol Bl 1 Sylweddol 
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Gweithio Hyblyg Sylweddol 

SCHTh – Adolygiad o Gwynion Sylweddol 

Rheoli Contractau – Contract XPS Sylweddol 

Archwiliad cydweithredol – Atal Twyll Rhesymol 

Diogelu Data Sylweddol 

 

 
8. CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021-22 

Statws archwiliadau mewnol 2021-22: 
 

• 18 Archwiliad HGC - 16 o archwiliadau ac adroddiadau wedi'u cwblhau (ni reddir yr archwiliad dilynol); 1 archwiliad – 
cyhoeddwyd adroddiad drafft a'u cylchredeg (derbyniwyd Diogelu Data ar 16/09/2022); 1 archwiliad (Strategaeth y Fflyd) 
wedi'i ohirio tan 2022/23.  

• 10 o archwiliadau cydweithredol (4 Heddlu Cymru) – 8 archwiliad wedi'u cwblhau; 2 archwiliad (Cyflogres a Chredydwyr) 
– wedi'i ohirio tan 2022/23.  
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9. CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2022-23 

Statws archwiliadau mewnol 2022-23 (Atodiad 3 – tudalen 12-13): 
 

• 17 Archwiliad HGC – 3 archwiliad – cyhoeddi adroddiad terfynol; 2 archwiliad - gwaith maes wedi dechrau; 5 archwiliad - 
wedi'u harchebu; 1 archwiliad – dyddiadau arfaethedig; 6 archwiliad eto i'w trefnu. 

 
• 9 o archwiliadau cydweithredol (4 Heddlu Cymru) – 1 archwiliad - adroddiad terfynol wedi'i gyhoeddi;  2 archwiliad - 

gwaith maes wedi dechrau; 5 archwiliad – wedi'u harchebu; 1 archwiliad – dyddiadau arfaethedig. 
 

10. DIWEDDARIADAU GWEITHREDU ARCHWILIO MEWNOL YN DEILLIO O GYFARFOD CA 28/03/2022 O RAN  28/03/2022 
 

AP7 (01/04/2022) – Archwilio Mewnol – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ystyried awgrymiadau ac ystyried wrth ddatblygu'r 
Memorandwm. 
 
Memorandwm Diogelwch Seiber wedi'i dderbyn a'i rannu gydag Arweinydd TGCh y CA 07/09/2022. 
 
AP1 (28/07/2022) – Archwilio Mewnol – Archwilio Mewnol i nodi'r rheswm mae archwiliadau wedi'u gohirio o fewn y ddogfen. 
 
Manylwyd y wybodaeth hon yn SICA Mawrth 2022 gan fod archwiliadau a gyfeirir atynt yn berthnasol i gynllun archwilio 
2021/2022;  Mae'r CCA wedi diweddaru'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol, wedi'i gytuno yn y Bwrdd Cyd Lywodraethu. 
  
AP2 (28/07/2022) – Archwilio Mewnol – Archwilio Mewnol i rannu sut y dewisir archwiliadau cydweithredol gyda'r Cydbwyllgor 
Archwilio er mwyn sicrhau fod pob un yn addas ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru. 
 
Cynhaliwyd cyfarfod rhwng 4 Heddlu Cymru, CCA a chydlynwyr archwiliadau ym mis Chwefror 2022. Cyn y cyfarfod, cafodd yr 
heddluoedd i gyd eu cynlluniau blynyddol. Yn eu tro, gwnaethant amlygu pa archwiliadau i'w henwi fel archwiliadau 
cydweithredol.  
 
Trafodwyd yr archwiliadau yn ystod y cyfarfod. Gwnaed penderfyniadau o fewn y cyfarfod hwnnw ynghylch pa archwiliadau 
fyddai'n gydweithredol a phenodwyd Arweinwyr ar gyfer bob archwiliad cydweithredol. Anfonodd HDC y wybodaeth hon at TIAA. 
 
AP2 (28/07/2022) – Archwilio Mewnol – Archwilio Mewnol i rannu Memoranda ar yr archwiliad diogelwch seiber gyda'r 
Cydbwyllgor Archwilio. 
 
Memorandwm Diogelwch Seiber wedi'i dderbyn a'i rannu gydag Arweinydd TGCh y CA 07/09/2022. 
 

11. CRYNODEB 
 
Darperir yr adroddiad hwn i'r Cydbwyllgor Archwilio i roi sicrwydd ynghylch y gweithgarwch rheolaeth fewnol sy'n digwydd yn 
ystod y cyfnod.  
 
Dylid ei ddarllen ar y cyd ag adroddiad SICA TIAA ac fe'i hategir gan y rhestrau rheolaeth fewnol fanwl a rennir gydag aelodau'r CA 
ynghyd ag adroddiadau archwilio mewnol TIAA sydd hefyd yn cael eu rhannu'n rheolaidd. 
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Appendix 1 – Analysis of the 10 outstanding recommendations and how they tally to each audit 
 
 

No ID Service Job Year Risk Area Type Recs Monitored Via Linked to Risk Register 
001 237156 ICT 

Audit 
GDPR Compliance 
Audit PO No FN27625 

2018 Operational 
Risk 

Existing Quarterly Joint Governance Board 72 Data Protection 

002 
003 
004 
005 

249422 
249424 
249425 
249426 

ICT 
Audit 

20/21 Collaborative 
Project Review – Office 
365 

2020 Directed Risk Existing Quarterly Joint Governance Board; Digital 
Transformation Board 

46 Digital Transformation Programme 

006 252116 Internal 
Audit 

21/22 Western Area – 
Command Unit 

2021 Directed Risk Existing Quarterly Joint Governance Board; Quarterly H & 
S meeting 

- 

007 
 

257011 Internal 
Audit 

21/22 Occupational 
Health Unit 

2021 Directed Risk Existing Quarterly Joint Governance Board - 

008 258804 Internal 
Audit 

21/22 Debtors – 
Collaborative 

2021 Delivery Risk New Quarterly Joint Governance Board - 

009 259474 ICT 
Audit 

21/22 ICT – Network 
Security 

2021 Directed Risk New Quarterly Joint Governance Board 10 Network Security Risk from External 
Evidence 
11 Encryption of Disks 
46 Digital Transformation  
60 Cyber Security Threats 
72 Data Protection 

010 263859 Internal 
Audit 

21/22 Counter Fraud 
(Anti-Fraud 
Procurement) – 
Collaborative 

2021 Directed Risk New Quarterly Joint Governance Board - 
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Appendix 2 – Latest Management Response relating to Outstanding Recommendations 
 
Overview 
 
 

Priority 
Level 

No Responsible Officer Job Original Due 
Date 

Revised Due 
Date 

No 
of 
Recs 

2 001 Programme Manager, Corporate Programme Office GDPR Compliance Audit PO No FN27625 31/03/2020 01/03/2023 1 
  002 Superintendent, SMT, Corporate Services 20/21 Collaborative Project Review – Office 365 31/03/2022 30/11/2022 1 
  003 Superintendent, SMT, Corporate Services 20/21 Collaborative Project Review – Office 365 31/03/2022 30/09/2023 1 
  004 Superintendent, SMT, Corporate Services 20/21 Collaborative Project Review – Office 365 30/09/2023 (blank) 1 
  006 Health & Safety Administrator 21/22 Western Area - Command Unit 01/09/2021 31/12/2022 1 
  007 Head of medical Services and Wellbeing 21/22 Occupational Health Unit 31/05/2022 30/09/2022 1 
  009 Head of ICT Services 21/22 ICT – Network Security 30/06/2022 30/11/2022 1 
  010 Detective Supt, PSD 21/22 Counter Fraud (Anti-Fraud Procurement) – 

Collaborative 
31/12/2022 (blank) 1 

3 005 Superintendent, SMT, Corporate Services 20/21 Collaborative Project Review – Office 365 30/09/2022 30/09/2023 1 
  008 Treasury & Finance Officer 21/22 Debtors – Collaborative 30/09/2022 (blank) 1 

Grand 
Total 

          10 
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Latest updates   
 
 

No ID Job Year Risk Area Recommendation 

Pr
io

rit
y Management Comments Responsible 

Officer 
Due Date Revised 

Due Date 

Ca
te

go
ry

 Latest Response 

001 237156 GDPR 
Compliance 
Audit PO No 
FN27625 

2018 Operational 
Risk 

A review process be introduced 
to minimise the risks around 
sensitive data being stored to 
network drives. 

2 NWP is moving to Office 365 as part of the 
National Enabling Programme. As part of 
this work, we will move from the current 
shared drives arrangement to a more 
structured approach to data sharing with 
teams. As part of the migration to Office 
365, a full review of the existing 
information there will need to be 
conducted, and thereafter ongoing 
governance as to its use will be controlled. 

Programme 
Manager, 
Corporate 
Programme 
Office 

31/03/2020 01/03/2023 4 07/06/2022 – Update received from Project Manager – CGI are 
currently conducting a risk assessment against the proposed 
migration tool for referral to IS&C. Approval will be sought at this time 
to progress to migrate the data with guidance to M365 SPOCs in each 
department to minimise risk regarding sensitive data. 
 
27/07/2022 – No further update since 07/06/2022 – Project Manager 
 
15/09/2022 – Update received from Project Manager – Ongoing – 
Queries raised to CIO as part of the risk assessment. Responses will 
be reviewed once received to produce to a final report.  

002 249422 20/21 
Collaborative 
Project 
Review – 
Office 365 

2020 Directed 
Risk 

Additional support be provided 
when on boarding officers 
attached to collaborative units 
who may have access to 
applications that have not been 
previously tested for 
compatibility with Windows 10. 

2 NWP: Included in the approach to 
incrementally roll out MS365 and the NEP 
design team is a preparation phase where a 
SPOC will be identified within a team to be 
migrated first and test all application to 
ensure there are no issues. 

Superintendent, 
SMT, Corporate 
Services 

31/03/2022 30/11/2022 3 07/06/2022 - Update received from Project Manager - The testing of 
software for compatibility continues to be prioritised ahead of NEP 
onboarding for all users in NWP during the rollout. Most specialist 
applications were tested during phase 1 and function successfully on 
NEP devices. Any further testing will continue where applicable 
through to completion of the NEP deployment, which is estimated to 
be completed in Sept 2022. 
 
27/07/2022 – No further update since 07/06/2022 – Project Manager 
 
15/09/2022 – Update received from Project Manager – Ongoing – 
the software testing is still ongoing where required as we come to 
the final stages of the deployment in OSS and Special constabulary. 
Revised due date Nov 2022. 

003 249424 20/21 
Collaborative 
Project 
Review – 
Office 365 

2020 Directed 
Risk 

An appropriate information 
governance framework be 
implemented to manage the use 
of power apps. 

2 NWP: A Systems Operating procedure 
(SysOps) will be developed for MS365 
applications including PowerApps. Business 
rules are currently being established for 
each application. A DPIA covering the NEP 
solution has been produced. The need for a 
specific DPIA for PowerApps will be 
reviewed during the production of the 
SysOps. 

Superintendent, 
SMT, Corporate 
Services 

31/03/2022 30/09/2023 4 07/06/2022 – Update received from Project Manager – Recruitment 
of a sys admin is still a challenge. Priority is being given to update 
existing policy/ sys ops for some core aspects. NWP have recruited a 
Head of Applications role. The successful candidate is due to start in 
the coming months and will work with the PMO to develop a process 
of assessment, assurance, suitability for any apps (including Power 
apps) that users find or wish to be developed. Suggest revised due 
date of September 2022 due to recruitment of both roles. 
 
27/07/2022 – Update received from Project Manager – The 
recruitment of a tech sys admin role is still a challenge and the post 
remains vacant. Plans are being discussed to absorb this work within 
the PMO post completion of NEP deployment. 
 
15/09/2022 – Update received from Project Manager – Unable to 
recruit into the sys admin role. Phase 2 plans for NEP Project include 
absorbing this work into the PMO. Revised due date of Sept 2023. 

004 249425 20/21 
Collaborative 
Project 
Review – 
Office 365 

2020 Directed 
Risk 

A benefits realisation review be 
undertaken 12 to 18 months after 
the completion of the NEP Office 
365 project. 

2 NWP: To be conducted by the PMO Superintendent, 
SMT, Corporate 
Services 

30/09/2023   1 07/06/2022 – Update received from Project Manager – Remains on 
track for September 2023.  
 
27/07/2022 – No further update since 07/06/2022 – Project Manager 
 
15/09/2022 – Update from Project Manager – Remains on track. No 
further update. 
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No ID Job Year Risk Area Recommendation 

Pr
io

rit
y 

Management Comments Responsible 
Officer 

Due Date Revised 
Due Date 

Ca
te

go
ry

 Latest Response 

005 249426 20/21 
Collaborative 
Project 
Review – 
Office 365 

2020 Directed 
Risk 

The information asset registers at 
all three Forces be reviewed and 
updated after the 
implementation of Office 365 and 
SharePoint. 

3 NWP: Information Asset Ownership is 
under review as part of our Business Rules 
work and production of SysOps to be 
completed prior to commencing full roll out 
April 2021.The roll out approach will be 
incremental with services taking ownership 
of their data held on Microsoft applications 
as they are on boarded. 

Superintendent, 
SMT, Corporate 
Services 

30/09/2022 30/09/2023 2 07/06/2022 – Update received from Project Manager – Backfill for 
this role is still a challenge and therefore the deployment of NEP has 
been prioritised at this time.  
 
27/07/2022 – Update received from Project Manager – The 
recruitment of a tech sys admin role is still a challenge, and the post 
remains vacant. Plans are being discussed to absorb this work within 
the PMO post completion of NEP deployment. 
 
15/09/2022 – Update received from Project Manager – Unable to 
recruit into the sys admin role. Phase 2 plans for NEP Project include 
absorbing this work into the PMO. Revised due date of Sept 2023. 

006 252116 21/22 
Western Area 
- Command 
Unit 

2021 Directed 
Risk 

Training for fire marshals at 
Llangefni and Caernarfon police 
stations be maintained and kept 
up to date. 

2 We note that the auditor recognises that 
H&S training has been affected due to 
COVID.  Moving forward, we will ensure 
that the issues highlighted will be 
addressed, our training processes 
strengthened and maintain up to date 
records. We will focus on training the right 
staff at both locations in line with the 
recommendation. The H&S Administrator 
has been tasked to liaise with the members 
of staff and the Training Department. The 
list of Fire Marshalls at both locations will 
be amended to reflect the correct 
information.  Worthy of note, is that SPOCS 
have a responsibility to inform the H&S Unit 
when Fire Marshals move to other 
locations/role so that records are kept up to 
date in line with our legislative 
responsibilities. Without this information, 
the H&S unit cannot maintain accurate 
records. 

Health & Safety 
Administrator 

01/09/2021 31/12/2022 5 15/03/2022 – Update received from Training Admin; Due to 
unavailability of trainer the Fire Steward Course due on 16/03/2022 
was cancelled. 

25/04/2022 – Confirmation from Training Admin that there are 
currently 32 officers/support staff on the waiting list for the Fire 
Steward Training course. 

 
19/05/2022 – Update received from Training Dept Supervisor – a 
trainer is available to run the Fire Steward Course on the following 
dates: 
01/07/2022,21/07/2022 and 29/07/2022. There should be enough 
room on these dates to clear the urgent backlog.  

12/08/2022 – Following discussions with ACC earlier this year as part 
of the Agility Board Meetings the final recommendation it that 
PCSOs and the 26 Front Counter Staff (peripatetic role) are trained 
as Fire Stewards; this is a decision for uptake Forcewide. Liaison with 
training department has been ongoing since the meeting in terms of 
the rollout.  

Extend to 31/12/2022 to allow for training rollout. 

007 257011 21/22 
Occupational 
Health Unit 

2021 Directed 
Risk 

Outcomes of Customer Feedback 
Questionnaires be documented 
outlining the results, 
recommendations, actions and 
any lessons learnt, and these be 
reported to the People and 
Organisational Development 
Strategic Board. 

2 Feedback forms initiated Feb 2022 
changing collection to an electronic version 
for data capture. 

Head of medical 
Services and 
Wellbeing 

31/05/2022 30/09/2022 2 15/09/2022 – update received from Head of Medical Services - 
Collection of data is in progress with several forms completed, 
working with Senior HR Analyst with regards the best formats to 
report on the information.  

Series of meetings have been undertaken through July & August 
with Senior HR Analyst to define and confirm how the feedback for 
each of the clinical services are be collated and captured within a 
dashboard. SHA now progressing with the final build which is to be 
presented to the OHU Management Team scheduled for the end of 
Sept.  
 
The Riomed Cellma system is planned to go live on October 17th, 
2022, which will aid data collection in the future. 
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No ID Job Year Risk Area Recommendation 

Pr
io

rit
y 

Management Comments Responsible 
Officer 

Due Date Revised 
Due Date 

Ca
te

go
ry

 Latest Response 

008 258804 21/22 
Debtors - 
Collaborative 

2021 Delivery 
Risk 

A course of action to be agreed in 
respect of the old “queried 
Invoices with SFF” balances and 
implemented. 

3 The five invoices totalling £565.48 relate to 
the period 18/11/16 to 23/01/18 covering 
two financial years 2016/17 and 2017/18. It 
has been agreed that the Financial 
Accountant and Treasury & Finance Officer 
will look to clear them or write them off by 
the end of September 2022.  The Treasury 
& Finance Officer will discuss the invoices 
with the SSF Manager to assist in the 
decision making. 

Treasury & 
Finance Officer 

30/09/2022   1 15/09/2022 – Update received from TFO - As per audit these 
invoices were raised prior to the current process being 
implemented.  Discussions taking place with Employment Services 
Team Leader who is reviewing each case.   

009 259474 21/22 ICT – 
Network 
Security 

2021 Directed 
Risk 

The 103 Windows 7 devices 
identified where the primary user 
also has access to a Windows 10 
device be disabled and the user 
contacted to arrange the return 
of the Windows 7 device to ICT. 

2 CGI will contact the users/SPOCs for all non 
JCC devices and will arrange rebuild or 
collection for disposal. We will also 
compare this list of assets with the NWP 
PMO NEP Build replacement programme, 
to clarify if there are plans to replace any of 
these over the coming weeks. Since the 
audit 165 devices have been identified as 
JCC devices in Colwyn Bay/St Asaph; as per 
finding these will be upgraded when the 
new ICAD on-call in the cloud service 
becomes active for NWP. 

Head of ICT 
Services 

30/06/2022 30/11/2022 2 07/06/2022 – Update received from Head of ICT Services – There is 
extended support in place for Windows 7 until 13th January 2023. So, 
operating system patching will continue to take place until then and 
this is the deadline, we are working to remove all Windows 7 
machines from the estate. 
 
Two Separate pieces of work occurring in this area: 
 
1.  161 Windows 7 devices in JCC Control Room – Windows 10 
operating system test device provided to Hexagon. Hexagon 
attempting to build Control Room application on Windows 10 
machine. If successful, image can be rolled out on the 161 machines. 
2.  224 Windows 7 machines actively being used across the estate. 
This is split between 39 laptops and 185 Desktops. All these machines 
have been identified as machines that cannot be built with the NEP 
build and as such need to be replaced. CGI currently working with 
NWP ICT to give details of devices so that NWP can arrange 
replacement devices. 
 
15/09/2022 – Network Security will be reviewed as part of the Cyber 
Security audit taking place in December 2022.   

010 263859 21/22 
Counter 
Fraud (Anti-
Fraud 
Procurement) 
- 
Collaborative 

2021 Directed 
Risk 

The Counter Corruption Policy be 
reviewed and updated as 
planned. 

2 PSD are fully aware of the need to review 
the CCU and this is currently underway, 
however the national picture is evolving at 
pace and several areas of the policy will be 
affected. 

Detective Supt, 
PSD 

31/12/2022   1   
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Appendix 3 - 2022-23 Audit Plan Schedule – Associated Risk 
 
 
 

Title Type  Planned 
Quarter 

Revised 
Quarter Current Status 

Fieldwork 
Commencement 
Date 

Expected 
Completion 
Date 

Assurance 
Level 

No of 
Recommendations 

Associated Risk 

Governance – Yr 3 Community 
Engagement Assurance Q2   Awaiting dates         - 

Governance – Yr 3 Corporate 
Communications Assurance Q1 Q2 Fieldwork 

Commenced 22/08/2022 02/09/2022     - 

Governance – Health & Safety 
Management Assurance Q3   Awaiting dates         

76 H&S; closed 
monitored via Risk 
Assurance Mapping 

Risk Management – Mitigating Controls 
- Collaborative audit Compliance Q2   CA – Final 

report issued 06/07/2022 08/07/2022 Substantial None - 

ICT – Cyber Security Assurance Q3   Booked in 12/12/2022 20/12/2022     

46 Digital 
Transformation  
60 Cyber Security 
Threats 

ICT – Change Management Assurance Q2 Q4 Booked in 16/01/2023 24/01/2023     - 

ICT Fixed Assets – Collaborative audit  Compliance Q2 Q3 CA – Awaiting 
revised dates 01/10/2022 01/10/2022     Awaiting outcome of 

scheduled meeting 

Payroll incl overpayments – 
Collaborative audit Assurance Q2   CA – Booked in 19/09/2022 21/09/2022     

93 Inadequate 
financial resources 
to deliver service 
plans 

Creditors – Collaborative Audit Assurance Q2   CA – Fieldwork 
commenced 13/09/2022 15/09/2022     

93 Inadequate 
financial resources 
to deliver service 
plans 

Pensions Assurance Q2   Awaiting dates         71 Pensions 
Expenses & Additional payments – 
Collaborative audit 
 
 
 

Compliance Q2   CA – Fieldwork 
commenced 25/07/2022 27/07/2022     

93 Inadequate 
financial resources 
to deliver service 
plans 
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Title Type  Planned 
Quarter 

Revised 
Quarter Current Status 

Fieldwork 
Commencement 
Date 

Expected 
Completion 
Date 

Assurance 
Level 

No of 
Recommendations 

Associated Risk 

Treasury Management Assurance Q3   Awaiting dates         
14 Risk of loss of 
money invested on 
the money market 

Capital Programme – Collaborative 
Audit Assurance Q3   CA -Booked in 10/10/2022 13/10/2022     

93 Inadequate 
financial resources 
to deliver service 
plans 

Counter Fraud Procurement – 
Collaborative audit Compliance Q3   CA -Booked in 12/12/2022 15/12/2022     - 

Fleet Management – Repairs incl BMW 
Issues Compliance Q3 Q4 Booked in 18/01/2023 20/01/2023     94 BMW Engines 

N57 an B57 issues 
Fleet Strategy – Collaborative Audit Assurance Q3   CA -Booked in 17/10/2022 19/10/2022     - 

Estates Management – Delivery Compliance Q1   Final report 
issued 26/05/2022 31/05/2022 Substantial 2 x Routine  - 

Command Unit – Central Area Compliance Q1   Fieldwork 
commenced 01/07/2022 09/07/2022     - 

Contract Management – 
(Building/ICT/Services Project) Assurance Q1   Final report 

issued 20, 26/04/2022 28/04/2022   None 

93 Inadequate 
financial resources 
to deliver service 
plans  

Property Subject to Charge Compliance Q1 Q2 Booked in 26/09/2022 30/09/2022     
75 PTSC; closed 
monitored via Risk 
Assurance Mapping 

Vetting – Uplift officers, new recruits, 
transferees Compliance Q2   Booked in 14/11/2022 27/11/2022     - 

Firearms Licensing Compliance Q3   Awaiting dates         - 
HR/Workforce Management – 
Wellbeing Strategy Assurance Q1   Final report 

issued 13/06/2022 20/06/2022 Substantial 1 x Routine Wellbeing Unit 
Demand Risk (New) 

HR Recruitment – OLEEO – Collaborative 
audit Assurance Q2 Q4 CA -Booked in  01/01/2023 01/01/2023     

81 Inability 
attracting Staff to 
apply for key roles in 
NWP 

HR Absence Management linked to 
Agility Assurance Q3   Proposed dates 04/10/2022 07/10/2022     - 

Follow up   Q4   Awaiting dates         - 

Tudalen 62 o 116 



Appendix 4 – Recommendation Categorisation  

 
“Priority” refers to the implementation timeline to adopt: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
“Category” refers to date revisions as per the below: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Description Priority 

URGENT – Fundamental Control issue on which action should be taken immediately. 1 

IMPORTANT – Control issue on which action should be taken at the earliest opportunity. 2 

ROUTINE  Control iss e on hi h a tion sho ld be taken  3 

 

Description Category 

Recommendations – still on original due date 1 

Recommendations – 1st revised due date 2 

Recommendations – 2nd revised due date 3 

Recommendations – 3rd revised due date 4 

Recommendations – 4th revised due date 5 

Recommendations – 5th revised due date 6 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO  
 

Teitl: Adroddiad Rheoli Risg – (Sesiwn Agored) 
 

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

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 
gyfer: 
(ticiwch un) 

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
 Sicrwydd 
� Gwybodaeth 

 
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:  Mae'r holl risgiau wedi'u hadolygu'n fisol gan yr Arweinydd Risg a 

Pharhad Busnes, gan sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru ac yn 
parhau ar darged. Gwneir cofnod dyddiedig ar y cyd a'r adolygiad o 
fewn 'dogfen wybodaeth ategol' y cofnod risg gosodedig.   

 
 Anfonwyd negeseuon atgoffa at Arweinwyr Risg i adolygu a 

diweddaru eu risgiau a'u gweithredoedd parhaus naill ai'n fisol neu'n 
chwarterol (yn dibynnu ar y math o risg).  

 
 Ers y diweddariad blaenorol, mae bob 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   
o Cyfarfod Uwch Dîm Arweinyddiaeth  
o Bwrdd Rheoli Strategol  
o Bwrdd Gweithredol Strategol  
o Bwrdd Gweithredol Strategol 
o Bwrdd Newid a Chydweithredu Strategol  
o Adroddir crynodeb o'r holl risgiau a gofnodwyd ar Gofrestr 

Risg yr Heddlu i'r Bwrdd Sicrwydd hefyd. 
 

 Crynodeb o risgiau byw a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu 1 
Gorffennaf 2022 – 16 Medi 2022.  

 
 Risgiau newydd a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr 

adroddiad diwethaf  
• Risg 100 REGOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
• Risg 101 REGOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
• Risg 102GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
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 Risgiau a dynnwyd o Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad 
diwethaf 
• Risg 90  GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 

 Newidiadau i'r Risgiau ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad 
diwethaf 
 

 GWEITHREDIADAU COFRESTR RISG YR HEDDLU 
• Graddau RAG Gweithrediadau Risg  

 
 Cofrestr Risg COVID19 

 
 Datblygiadau o ran rheoli risg 

• Gradd Archwiliad TIAA  
 

 Tabl yn crynhoi Cofrestr Risg yr Heddlu ar 16/09/22 
 

Argymhellion: Dim 
 

Effaith Cofrestr Risg: Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig ar gofnodion a gofnodwyd ar Gofrestr Risg a 
Chofrestr Risg COVID 19 yr Heddlu 
 

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)  

 
1. CYFLWYNIAD  

Diben yr adroddiad hwn ydy cynnig diweddariad ar y 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 16 Medi 2022 ar Gofrestr Risg yr 
Heddlu fersiwn 6.31 
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 Risg yr Heddlu 
drwy'r broses a gytunir a ddogfennir yn y Fframwaith Mapio Risg a Sicrwydd.     
 

2. CRYNODEB COFRESTR RISG YR HEDDLU 
Rydym yn parhau i osod ein hymdriniaeth i Reoli Risg ledled y sefydliad drwy ryngweithio 
rheolaidd gyda'r Arweinwyr/Perchnogion Risg un ai'n fisol neu'n chwarterol (yn dibynnu ar y 
math o risg). Mae nodiadau atgoffa wedi'u hanfon at yr unigolion er mwyn adolygu a diweddaru 
gweithrediadau parhaus er mwyn sicrhau bod risg yn parhau i gyrraedd y targed.  Ar ben hyn, 
rydym yn parhau i gynnal adolygiad misol o bob risg ac wedi codi unrhyw bryderon neu 
broblemau gydag Arweinwyr Risg ac Uwch Dimau Rheoli drwy eu hadroddiadau prif faterion 
risg. Mae risgiau hefyd wedi cael eu hadrodd a'u hadolygu yng Nghyfarfod yr Uwch Dîm Arwain, 
y Bwrdd Gweithredu Strategol, y Bwrdd Newid a Chydweithio Strategol, y Bwrdd Hyblygrwydd 
Tactegol, y Bwrdd Rheoli Strategol a'r Bwrdd Gweithredu Strategol gyda dim materion nac 
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eithriadau yn cael eu codi. Adroddir crynodeb o'r holl risgiau a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr 
Heddlu i'r Bwrdd Sicrwydd hefyd. 
 
 
 
 

Tabl 1: - Risgiau HGC ar Gofrestr Risg yr Heddlu 21 Chwefror 2022 – 1 Gorffennaf 2022 
 

Lefelau'r Risg cyn 
Rheolaethau 

Cyfanswm 
Blaenorol Risg 

HGC 

Risgiau a 
dynnwyd yn y 

cyfnod hwn 

Risgiau 
Newydd yn 

y cyfnod 
hwn 

Risgiau HGC a 
gofnodir ar hyn o 

bryd ar Gofrestr Risg 
yr Heddlu 

Difrifol 8 0 0 8 
Uchel 19 1 1 19 
Canolig 0 0 2 2 
*Heb ei ddiffinio 0 0 0 0 
Cyfanswm 27 1 3 29 
*Heb eu diffinio yw risgiau sy'n disgwyl cwblhad y templed risgiau gan yr Arweinydd/Perchennog Risgiau  

 
Tabl 2: - Risgiau HGC ar Gofrestr Risg yr Heddlu 1 Gorffennaf 2022 – 16 Medi 2022 
 

Lefelau'r Risg cyn 
Rheolaethau 

Cyfanswm 
Blaenorol Risg 

SCHTh 

Risgiau a 
dynnwyd yn y 

cyfnod hwn 

Risgiau 
Newydd yn y 
cyfnod hwn 

Risgiau SCHTh a 
gofnodir ar hyn o 

bryd ar Gofrestr Risg 
yr Heddlu 

Difrifol 1 0 0 1 
Uchel 1 0 0 1 
Canolig 0 0 0 0 
*Heb ei ddiffinio 0 0 0 0 
Cyfanswm 2 0 0 2 
*Heb eu diffinio yw risgiau sy'n disgwyl cwblhad y templed risgiau gan yr Arweinydd/Perchennog Risgiau  

 
3. NEWIDIADAU I'R RISGIAU A GOFNODWYD YNG NGHOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR 

ADRODDIAD DIWETHAF  
 
Risg 100 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 101 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 
Risg 102 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 

4. RISGIAU A DYNNWYD O GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF  
 
Risg 90  GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 

5. NEWIDIADAU I'R RISGIAU A GOFNODWYD YNG NGHOFRESTR RISGIAU'R HEDDLU ERS YR 
ADRODDIAD DIWETHAF 
Nid oes unrhyw newidiadau i risgiau ers yr adroddiad diwethaf. 
 

6. GWEITHREDIADAU COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU   
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Graddau RAG Gweithrediadau Risg    
 

Gweithrediadau Ddim ar 
y Gweill 

Gweithrediadau Ar y Gweill ond 
gyda Phroblemau 

Gweithrediadau Ar 
y Gweill 

Gweithrediadau 
wedi'u Cwblhau 

0 5 59 63 
 
Mae risgiau wedi'u hamlygu gyda 'Gweithrediadau ar y Gweill ond gyda phroblemau' yn 
berthnasol i Weithrediadau sy'n cael eu marcio ar hyn o bryd fel yn aros neu wedi gohirio ac yn 
disgwyl ar benderfyniadau ar gynnydd. 
 

7. Cofrestr Risg COVID19 
Nid oes risgiau wedi'u cofnodi ar Gofrestr Risg Covid19 yr Heddlu. 
  

8. DATBLYGIADAU O RAN RHEOLI RISGIAU 
 

Archwiliad TIAA – 6 a 8 Gorffennaf 2022 
Cafodd y risgiau canlynol eu dewis gan TIAA am archwiliad: 
 
 Risg 94 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 Risg 81 Methu denu Staff i wneud cais am rolau allweddol o fewn HGC 

Gwnaeth yr Heddlu dderbyn gradd SICRWYDD SYLWEDDOL am yr archwiliad hwn.  
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9. CRYNODEB O GOFRESTR RISG YR HEDDLU AR 16/09/2022 
 

URN Teitl y Risg 

Lefelau'r Risg 

Math o 
Risg 

 
Dyddiad y 

Risg a 
Godwyd 

Dyddiad 
yr 

Adolygiad 
Diwethaf 

Cynnydd Gweithrediadau Risg   

Cyn 
Rheolaethau 

Yn 
bresennol Targed 

 
Gweithrediadau 

Neilltuol 

 
Gweithrediadau 
wedi'u Cwblhau 

 
Ar y 

Gweill 

Ar y 
trywydd 
iawn ond 

gyda 
Phroblemau 

 
Dim ar y 
Gweill 

3 Cronfa Ddata RMS Legacy Uchel Canolig Isel Sefydlog 10/08/16 12/09/22 1 1 1   
10 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Isel Sefydlog 11/03/16 13/09/22 1 7 1   
11 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Isel Dibwys Sefydlog 03/07/17 22/07/22 1 9 1   
46 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Canolig Sefydlog 03/02/20 13/06/22 2 0 2   
54 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Isel Dynamig 29/04/20 05/09/22 1 1 1   
57 Mae ESN yn profi i fod yn ddatrysiad anhyfyw 

neu is-optimaidd   Uchel Canolig Isel Sefydlog 13/05/20 13/06/22 1 1 1   

60 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Canolig Sefydlog 19/05/20 20/06/22 1 3 1   
67 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Isel Isel Dynamig 19/08/20 29/07/22 1 2 1   
71 Pensiynau  Uchel Uchel Canolig Sefydlog 20/01/21 24/06/21 1 3 1   
73 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Difrifol Canolig Isel  Dynamig 01/03/21 06/09/22 1 0 1   
74  GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Difrifol Canolig Canolig  Dynamig 04/06/21 07/09/22 2 13 2   
78 System Weithredu Microsoft Windows 10 heb 

ei chefnogi Uchel Canolig Canolig Dynamig 08/04/21 13/09/22 1 1 1   

79 Hyfforddiant Cwrs Gloywi Gorfodol Uchel Canolig Isel Dynamig 18/06/20 20/07/22 1 1 1   
81 Anallu i ddenu Staff i wneud cais am rolau 

allweddol o fewn HGC Difrifol Uchel Canolig Dynamig 08/09/21 05/09/22 3 2 3   

82 Materion yn ymwneud â'r Gadwyn Gyflenwi 
TGCh Uchel Uchel Canolig Sefydlog 10/09/21 06/07/22 1 2 1   

85 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Difrifol Uchel Canolig Dynamig 29/11/21 06/09/22 1 0 1   
86 Ôl-groniadau’r Uned Ddadleniadau  Uchel Canolig Canolig Sefydlog 09/11/21 21/06/22 1 2 1   
88 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Uchel Isel Dynamig 01/02/22 05/09/22 1 3 1   
89 Digonolrwydd adnoddau ariannol (SCHTh) Difrifol Uchel Canolig Sefydlog 09/02/22 06/09/22 3 0 3   
91 Colli arian a fuddsoddwyd ar y farchnad arian Difrifol Isel Isel Sefydlog 16/02/22 24/06/22 3 0 3   
92 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Difrifol Difrifol Uchel Dynamig 14/02/22 05/09/22 3 2 3   
93 Adnoddau ariannol annigonol i gyflwyno 

cynlluniau gwasanaeth am y cyfnod 
01/04/2022 tan 31/3/2023 

Difrifol Canolig Canolig 
Sefydlog 15/03/22 15/07/22 2 0 2   

94 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Dibwys Dynamig 22/02/22 02/09/22 4 4 4   
95 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Uchel Canolig Sefydlog 05/04/22 18/07/22 4 0 2 2  
96 Galw Gormodol o fewn yr Uned Dadansoddwyr Uchel Uchel Canolig Sefydlog 12/04/22 25/07/22 8 1 6 2  
97 Ceisiadau Meddygol BIP Betsi Cadwaladr Uchel Uchel Canolig Dynamig 14/04/22 07/09/22 3 0 3   
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98 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Difrifol Difrifol Canolig Dynamig 19/05/22 06/09/22 2 5 2   
99 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Uchel Isel Dynamig 13/06/22 15/08/22 4 0 3 1  
100 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Canolig Dynamig 08/03/22 28/07/22 0  0     
101 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Canolig Isel Dibwys Sefydlog 07/06/22 06/07/22 0 0    
102 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Canolig Canolig Isel Dynamig 01/09/22 01/10/22 6 0 6   
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod:  10 Hydref 2022 

Teitl: Rhaglen Waith Arfaethedig 
Awdur: Prif Swyddog Cyllid 

Diben yr adroddiad: I gytuno ar y rhaglen waith 
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 

(ticiwch un) 
� X    Penderfyniad 

� Trafodaeth 
� Sicrwydd 

� Gwybodaeth 
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: • Sicrhau bod y Cydbwyllgor yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau yn 

unol â dyddiadau cau statudol, a bod holl gyfrifoldebau'r 
Cydbwyllgor yn cael eu cwblhau yn ystod bob blwyddyn.  

• 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 

 
Argymhellion: • 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.  
Effaith cofrestr risgiau: 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.  

Goblygiadau sicrwydd: Diben y Cydbwyllgor Archwilio yw rhoi sicrwydd i'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl, yn unol â'r Cylch Gorchwyl. Mae'r 
rhaglen waith yn cynorthwyo i sicrhau bod holl feysydd perthnasol yn 
cael eu cyflwyno i'r Cydbwyllgor. 
 

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. 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 

10 HYDREF 2022 

RHAGLEN GWAITH ARFAETHEDIG 

Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid 

1. CYFLWYNIAD 
 

1.2 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 â dyddiadau cau 
statudol, a bod holl gyfrifoldebau'r Cydbwyllgorau yn cael eu cwblhau yn ystod bob blwyddyn.   
 

1.3 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.  
 

1.4 Mae plismona'n amgylchfyd sy'n newid yn barhaus. Tra ei bod yn hanfodol fod y Cydbwyllgor Archwilio'n 
cyflawni gorchwylion penodol erbyn dyddiadau allweddol, mae cyflwyno'r rhaglen waith dim ond 
unwaith y flwyddyn yn anhyblyg. Nid yw'n dogfennu'n ddigonol pan mae eitemau sy'n cael eu nodi o'r 
newydd i'w cyflwyno i'r cydbwyllgor. Felly, yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2020, fe wnaeth y 
Cydbwyllgor gynnig fod y rhaglen waith i'w thrafod ar ddiwedd bob cyfarfod.  
 

1.5 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: 
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Dyddiad y Cyfarfod Rhaglen Waith 2022/23 
Pawb (Hyd nes y clywir yn 
wahanol) 

• Diweddariad Busnes 
• Diweddariad HMICFRS (wedi'i ymgorffori i'r uchod oni bai ei fod 

yn sylweddol) 
• Diweddariad Archwilio Mewnol  
• Diweddariad Risgiau 
• Newidiadau sefydliadol 
• Map i 2025 
• Cynlluniau effeithlonrwydd (ddwywaith y flwyddyn) 
• Diweddariad Digidol TGCh 
• Rhaglen Waith  

 
Mae'r rhaglen waith ar wahân i'r eitemau agenda sefydlog a amlinellir uchod fel a ganlyn: 

Dyddiad y Cyfarfod Rhaglen Waith 2022/23 
Hydref 2022 • Cyfarfod anffurfiol CA Cymru Gyfan 

 
Tachwedd 2022 • Rheoli Risg – Sefydlu dealltwriaeth a rennir o brosesau ac 

anghenion yr heddlu ac aelodau 
 

8 Rhagfyr 2022 • Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad 
Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) 

• At wraidd y mater risg: FCIN 
• At wraidd y mater risg: Cais Diwedd Bywyd 
• Sesiwn at Wraidd y Mater: Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio  
• Sesiwn at Wraidd y Mater: Diweddariad moeseg 
• Sesiwn at Wraidd y Mater: Rhaglen Gyfalaf – Diweddariad 
• Diweddariad llywodraethu 
• Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys 
• Adroddiad Cyfreithiol 

 
28 Mawrth 2023 • Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Strategaeth Rheoli'r Trysorlys)  

i'w chadarnhau cyn 1 Ebrill 2023 
• Diweddariad llywodraethu – yn cynnwys drafft AGS;  Archwilio 

Cymru – cynllun blynyddol 
• At wraidd y mater risg: FCIU 
• At wraidd y mater risg: Denu staff i wneud cais am rolau allweddol 

o fewn HGC 
• Sesiwn at Wraidd y Mater:  Cadernid TGCh 
• Adroddiad Blynyddol CA – adroddiad drafft a thrafodaeth 

 
Mehefin 2023 • Cyfarwyddyd Technegol Cyfrifon 

 
27 Gorffennaf 2023 • ISA 260 a llofnodi cyfrifon i'w llofnodi erbyn 31 Gorffennaf 2023 

• Datganiad Rheoli'r Heddlu  
• Hunan-asesiad ac Adroddiad Blynyddol y CA – adroddiad terfynol 
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• Datganiad Strategaeth Risg a Chwant Risg – Adolygiad Blynyddol  
• At wraidd y mater risg: Achrediad 
• Sesiwn at Wraidd y Mater: Cyflwyno gweithio hyblyg 
• Sesiwn at Wraidd y Mater: Rhaglen gyfalaf (alldro ac edrych 

ymlaen) 
• Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys 
• Adroddiad Cyfreithiol 

 
28 Medi 2023 
 

• Diweddariad Llywodraethu 
• Proffiliau Gwerth am Arian HMICFRS 
• At wraidd y mater risg: Model Gweithredu Targedau TGCh 
• Sesiwn at Wraidd y Mater: Cydweithredu 

 
7 Rhagfyr 2023 • Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad 

Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) 
• At wraidd y mater risg: Diogelwch Seiber  
• At wraidd y mater risg: Systemau Heb Gefnogaeth 
• Sesiwn at Wraidd y Mater: SSF/SWAN/VAWG 
• Sesiwn at Wraidd y Mater: Diweddariad moeseg 
• Sesiwn at Wraidd y Mater: Rhaglen Gyfalaf – Diweddariad 
• Diweddariad llywodraethu 
• Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys 
• Adroddiad Cyfreithiol 
• Adroddiad HMICFRS – Adolygiad PEEL 

 
 

Eitemau eraill i'w trafod 
gyda'r CA 

Cynllun Gweithredu Gwerthuso CA – Sicrhau fod sesiynau 
ymroddedig a chaeedig wedi'u trefnu yn ôl yr angen er mwyn symud 
gweithrediadau cynllun Gwerthusiad y CA yn ôl yr angen. Mae hyn yn 
cynnwys adolygu effeithiolrwydd darparwyr sicrwydd gan ystyried 
darparu gwasanaethau archwilio mewnol yn benodol. 
Cyflwyno Rhaglen TG (yn fisol, tu allan i gyfarfodydd) 
Cyfarfod rhwng y Cydbwyllgor Archwilio ac Archwilio Cymru 
Cyfarfod rhwng y Cydbwyllgor Archwilio ac Archwilio Mewnol  
 

 
4. GOBLYGIADAU 

4.1 Cydraddoldeb 
 

Ystyriwyd deddfwriaeth cydraddoldeb wrth recriwtio aelodau 
annibynnol y Cydbwyllgor Archwilio. 
Mae Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd mewn grym. 

4.2 Ariannol 
 

Mae cynllunio'r gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod yn lleihau'r angen 
am gyfarfodydd unswydd.  

4.3 Cyfreithiol 
 

Mae deddfwriaeth yn gofyn i Gydbwyllgor Archwilio gael ei sefydlu. 
Crynhoir swyddogaethau'r Cydbwyllgor Archwilio o fewn ei Cylch 
Gorchwyl, sydd wedi'i baratoi yn unol â Audit Committees\Practical 
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Mae'r rhaglen waith hon yn ystyried gofynion statudol ac ymarferol 
er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau hyn. 

4.4 Cymuned Cyhoeddir papurau a chofnodion cyfarfodydd, ac mae'r cyfarfodydd 
yn agored i'r cyhoedd eu mynychu. 

4.5 Risg Un o ddibenion y Cydbwyllgor yw rhoi sicrwydd i'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl fod risgiau ariannol ac anariannol 
yn cael eu rheoli'n effeithiol.  
 

4 .6 Cynllun Heddlu a 
Throsedd  

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

 
Awdur yr Adroddiad: 
 
Kate Jackson 
Prif Swyddog Cyllid, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
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Adroddiad Archwiliad Cyfrifon – 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu 
Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl 
Heddlu Gogledd Cymru  
Blwyddyn archwilio: 2021-22 

Dyddiad cyhoeddi: Medi 2022 

Cyfeirnod y ddogfen: 3171A2022 
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Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol. 
 

Os derbynnir cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod 
Ymarfer a roddir o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae’r cod adran 45 yn nodi'r 
arfer wrth drin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â 
thrydydd partïon perthnasol. O ran y ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylai unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu 
ailddefnyddio'r ddogfen hon gael eu hanfon at Swyddfa Archwilio Cymru i 
swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English. 
Corresponding in Welsh will not lead to delay. 
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Cynnwys 
 
 
 
 
 

Rydym yn bwriadu cyhoeddi adroddiad archwilio diamod ar eich Cyfrifon. Mae rhai 
materion i'w hadrodd i chi cyn eu cymeradwyo.  

 
Adroddiad Archwiliad Cyfrifon 
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Effaith COVID-19 ar yr archwiliad eleni  5  

Barn archwilio arfaethedig  6  

Materion o bwys yn deillio o'r archwiliad 6    

Argymhellion 8  

Atodiadau 
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Cymru            9 

Atodiad 2 – Llythyr Sylwadau Terfynol – Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru  13 

Atodiad 3 – Adroddiad Archwilio Arfaethedig yr Archwilydd Cyffredinol i Gomisiynydd 
Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru 16 

Atodiad 4 – Adroddiad Archwilio Arfaethedig yr Archwilydd Cyffredinol i Brif Gwnstabl 
Heddlu'r Gogledd  21 

Atodiad 5 – Crynodeb o’r cywiriadau i ddatganiadau ariannol drafft Comisiynydd Heddlu  
a Throseddu Gogledd Cymru (Grŵp) a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru nad  
ydynt yn effeithio ar Falans Cronfa'r Heddlu          26 
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 Adroddiad Archwilio Cyfrifon 
 
 

Cyflwyniad 
1 Rydym yn crynhoi prif ganfyddiadau ein harchwiliad o'ch datganiad o gyfrifon 

2021-22 yn yr adroddiad hwn. 
2 Rydym eisoes wedi trafod y materion hyn gyda Phrif Swyddog Cyllid y 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Chyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau'r Prif 
Gwnstabl. 

3 Ni all archwilwyr fyth roi sicrwydd llwyr bod cyfrifon yn cael eu datgan yn gywir. 
Yn hytrach, rydym yn gweithio i lefel o 'berthnasedd'. Mae'r lefel hon o 
berthnasedd yn cael ei gosod i geisio nodi a chywiro cam-ddatganiadau a allai 
fel arall achosi i ddefnyddiwr y cyfrifon gael eu camarwain.  

4 Rydym wedi gosod lefelau'r archwiliad eleni fel a ganlyn: 
 

Arddangosyn 1: lefelau perthnasedd ar gyfer yr archwiliad eleni 
 

 

 Comisiynydd yr 
Heddlu a 
Throseddu 

Prif Gwnstabl Cronfa Bensiwn 
Yr Heddlu 

 
Eitemau Incwm 
a Gwariant a 
balansau eraill  

 
£2.587 miliwn 

 
£2.587 miliwn 

 
£0.980 miliwn 

 
 

5 Mae rhai meysydd o'r cyfrifon a allai fod o fwy o bwys i'r darllenydd, ac 
rydym wedi gosod lefel berthnasedd is ar gyfer y rhain, fel a ganlyn: 

• Adroddiad cydnabyddiaeth/datgeliad cyflogau uwch swyddogion a phecynnau 
gadael  £1,000 

•  Partïon cysylltiedig – unigolion £20,000 
6 Rydym bellach wedi cwblhau'r archwiliad eleni i raddau helaeth  . 
7 Yn ein barn broffesiynol, rydym wedi cydymffurfio â'r safonau moesegol sy'n 

berthnasol i'n gwaith; yn parhau i fod yn annibynnol arnoch chi; ac nid yw ein 
gwrthrychedd wedi ei gyfaddawdu mewn unrhyw ffordd. Nid oes perthynas 
rhyngon ni a chi y credwn y gallai danseilio ein gwrthrychedd a'n hannibyniaeth. 
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 Effaith COVID-19 ar yr archwiliad eleni 
8 Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith barhaus ar y modd y cafodd ein 

harchwiliad ei gynnal. Rydym yn crynhoi yn Arddangosyn 2 y prif effeithiau. 
Heblaw lle rydym yn gwneud argymhellion yn benodol, darperir y manylion yn 
Arddangosyn 2 at ddibenion gwybodaeth yn unig i'ch helpu i ddeall effaith 
pandemig COVID-19 ar y broses archwilio eleni. 

 
Arddangosyn 2 – effaith COVID-19 ar yr archwiliad eleni 

 
 

Amserlen • Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau eich cyfrifon drafft oedd 31 Mai 
2022. 

• Derbyniwyd y cyfrifon drafft ar 31 Mai 2022. 
• Oherwydd effaith hirdymor COVID ar adnoddau archwilio, 

estynnwyd y ffenestr archwilio, ac rydym yn disgwyl i'ch 
adroddiad archwilio gael ei lofnodi ar 17 Hydref 2022. 

 
Llofnodion 
electronig 

 
I gymeradwyo a llofnodi'r datganiadau ariannol, byddwn yn 
derbyn llofnodion electronig a throsglwyddo ffeiliau yn electronig. 

 
Tystiolaeth 
archwilio 

 
Fel mewn blynyddoedd blaenorol, cawsom y rhan fwyaf o’r 
dystiolaeth archwilio ar ffurf electronig. Rydym wedi parhau i 
ddefnyddio technegau amrywiol i sicrhau ei dilysrwydd: 
• defnyddio e-byst diogel wedi'u hamgryptio i rannu dogfennau; 
• gwiriwyd rhywfaint o wybodaeth i brintiau sgrin neu i'r 

systemau byw drwy rannu sgrin; ac  
• mae fideo gynadledda wedi galluogi'r tîm archwilio i gysylltu 

yn effeithiol â'r tîm cyllid drwy gydol yr archwiliad. 
Er mwyn profi bodolaeth a pherchnogaeth asedau rydym wedi 
defnyddio cyfuniad o adnabod gweledol (pan oedd hyn yn 
ymarferol) mynediad at ein hadnodd cofrestrfa tir a thystiolaeth 
ffotograffig. 
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Barn archwilio arfaethedig 
9 Rydym yn bwriadu cyhoeddi barn archwilio diamod ar gyfrifon eleni ar ôl i chi roi 

Llythyr Sylwadau i ni yn seiliedig ar y rhai hynny a nodir yn Atodiadau 1 a 2. 
10 Rydym yn cyhoeddi barn archwilio 'ag amod' pan fo gennym bryderon perthnasol 

am rai agweddau ar eich cyfrifon; fel arall, rydym yn cyhoeddi barn ddiamod. 
11 Mae'r Llythyr Sylwadau yn cynnwys rhai materion i’w cadarnhau y mae'n ofynnol 

i ni eu cael gennych chi o dan safonau archwilio ynghyd â chadarnhad o 
wybodaeth benodol arall yr ydych wedi ei darparu i ni yn ystod ein harchwiliad. 

12 Nodir ein hadroddiad archwilio arfaethedig ar gyfer y Comisiynydd a'r Prif 
Gwnstabl yn Atodiadau 3 a 4. 

 
 Materion o bwys yn deillio o'r archwiliad 

 
 Cam-ddatganiadau heb eu cywiro 

 
13 Mae Arddangosyn 3 yn nodi’r cam-ddatganiadau yr ydym wedi'u nodi yn y 

datganiadau ariannol, sydd wedi'u trafod â’r rheolwyr ond sy'n parhau i fod heb 
eu cywiro. Rydym yn gofyn i'r rhain gael eu cywiro. Os byddwch yn penderfynu 
peidio â chywiro'r cam-ddatganiad hwn, gofynnwn i chi roi'r rhesymau yn 
ysgrifenedig i ni.  

Arddangosyn 3 – Cam-ddatganiadau heb eu cywiro 

 

Nodyn 12 Eiddo, Peiriannau Trwm ac Offer: Prisio Tir ac Adeiladau 

Mae'n ofynnol i gyrff archwilio ar draws pob sector gyfrif am eiddo, peiriannau trwm ac offer yn 
unol ag IAS 16 Eiddo, Peiriannau Trwm ac Offer.  
 
Mae Cod Ymarfer CIPFA ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn caniatáu i gyrff archwilio 
fabwysiadu rhaglen brisio sy'n prisio Eiddo, Peiriannau Trwm ac Adeiladau dros gyfnod 'byr'. 
Dehonglir 'cyfnod byr' i olygu bod asedau fel arfer yn cael eu hailbrisio unwaith bob pum 
mlynedd ar gyfer pob dosbarth o asedau, ar yr amod nad yw'r swm cario yn wahanol iawn i'r hyn 
a fyddai'n cael ei benderfynu gan ddefnyddio'r gwerth presennol ar ddiwedd y cyfnod adrodd. 
 
Bu newidiadau yn amodau'r farchnad dros y flwyddyn ddiwethaf, cynnydd mewn costau 
adeiladau a gwerthoedd rhentu, sydd wedi effeithio ar werth asedau a ddelir ac sydd wedi 
arwain cyrff archwilio i ystyried a yw gwerth cario asedau na ailbrisiwyd yn ystod 2021-22 yn 
parhau' i fod yn gywir o ran perthnasedd. 
 
Cyhoeddodd y prisiwr allanol a benodwyd ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 
adroddiad 'Adolygiad o'r Farchnad' ar gyfer cyfnod 2021-22 sy'n nodi y gallai newidiadau i 
amodau'r farchnad effeithio ar werth cario Tir ac Adeiladau o fewn y cyfrifon: 
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• Mae'n bosibl y bydd prisiad meysydd saethu, sy'n cael eu prisio ar gost amnewid wedi 
gostwng mewn gwerth, wedi cynyddu 40% oherwydd y symudiadau sylweddol mewn 
costau adeiladau yn ystod 2021-22. Mae hyn yn rhoi cynnydd yn y prisiad o £358,215. 

• Mae'n bosib y bydd prisiad adeiladau'r heddlu, sy'n cael eu prisio ar werth defnydd 
presennol, wedi cynyddu 4% oherwydd cynnydd mewn rhenti marchnad. Mae'n rhoi 
cynnydd yn y prisiad o £1,323,913. 

 
Trafodwyd hyn gyda’r rheolwyr, ond mae'n parhau i fod heb ei gywiro, gan arwain at y cam-
ddatganiadau canlynol: 
• Tanddatganiad o £1,682,128 mewn cost gros tir ac adeiladau yn Nodyn 12. 
• Tanddatganiad o £833,342 mewn enillion a bostiwyd i'r gronfa ailbrisio yn Nodyn 20. 
• Gor-ddatganiad o £490,580 o gostau gweithredu net ar gyfer y flwyddyn ariannol. 
• Nid oes effaith ar falans y gronfa gyffredinol. 

 

Nodyn 12 Eiddo, Peiriannau Trwm ac Offer: Asedau â Dim Gwerth Llyfr Net 

Nododd ein hadolygiad o'r gofrestr asedau sefydlog nifer sylweddol o asedau a oedd wedi 
dibrisio’n llwyr ond sy'n dal i gael eu cynnwys yn y datganiadau ariannol. 
 
Nid yw cynnwys yr asedau hyn yn y cyfrifon yn effeithio ar y fantolen gyffredinol, ond mae'n 
bwysig bod nodyn 12 yn adlewyrchiad cywir o asedau gweithredol. 
 
Nododd ymchwiliad gan y tîm cyllid asedau gyda gwerth llyfr gros a dibrisiant cronedig gros o 
£2,180,000 a allai fod yn anweithredol erbyn hyn. Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud yn 
ystod 2022-23 i gadarnhau'r holl asedau y mae angen eu datgomisiynu a'r addasiad i'w 
wneud yng nghyfrifon 2022-23. 
 
Mae hyn wedi arwain at y cam-ddatganiadau canlynol: 
• Cost gros tir ac adeiladau wedi'i orddatgan £2,180,000 yn Nodyn 12. 
• Dibrisiant cronnol gros tir ac adeiladau wedi'i orddatgan £2,180,000 yn Nodyn 12. 
• Nid oes unrhyw effaith ar ddatgeliadau’r fantolen. 

 

 

 
 Cam-ddatganiadau wedi’u cywiro 
14 Roedd yna gam-ddatganiadau i ddechrau yn y cyfrifon sydd bellach wedi eu 

cywiro gan y rheolwyr. Fodd bynnag, credwn y dylid tynnu'r rhain at eich sylw, 
ac maent wedi'u nodi gydag esboniadau yn Atodiad 5. 
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Materion eraill o bwys sy’n codi o'r archwiliad 
15 Yng nghwrs yr archwiliad, rydym yn ystyried nifer o faterion yn ymwneud â'r 

cyfrifon ac yn adrodd am unrhyw faterion o bwys sy'n codi i chi. Nid oedd 
unrhyw broblemau yn codi yn y meysydd hyn eleni. 

 

Argymhellion 
16 Rydym yn bwriadu cynnal ymarfer dysgu ar ôl llunio rhagamcanion gyda staff 

allweddol i nodi cynllun gweithredu i wella eto y broses o gynhyrchu ac archwilio 
cyfrifon ar gyfer y blynyddoedd nesaf.
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Atodiad 1 
 
 
 
 
 

Llythyr Sylwadau Terfynol – Comisiynydd Heddlu 
a Throseddu Gogledd Cymru 
 
Pennawd llythyr y corff a archwilir 

 
 

Archwilydd Cyffredinol 
Swyddfa Archwilio Cymru  
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9LJ 

 
 

Dyddiad 
 

Sylwadau ynglŷn â datganiadau ariannol 2021-22 
Mae'r llythyr hwn yn cael ei ddarparu yn gysylltiedig â'ch archwiliad o ddatganiadau 
ariannol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru am y flwyddyn a ddaeth i ben 
ar 31 Mawrth 2022 at ddiben mynegi barn ar eu gwirionedd a'u tegwch a'u paratoi yn 
briodol.  
Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cred, ar ôl gwneud ymholiadau yr 
ydym yn eu hystyried yn ddigonol, y gallwn wneud y sylwadau canlynol i chi.  

 
Sylwadau gan y rheolwyr 

 
Cyfrifoldebau 
Rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau dros: 
• baratoi'r datganiadau ariannol yn unol â'r gofynion deddfwriaethol a Chod 

Ymarfer CIPFA ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol; yn benodol mae'r 
datganiadau ariannol yn rhoi golwg wir a theg yn unol â hynny; a 

• dylunio, gweithredu, cynnal a chadw ac adolygu rheolaeth fewnol i atal a chanfod 
twyll a gwall. 
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Gwybodaeth a ddarparwyd 
Rydym wedi darparu'r canlynol i chi : 
•  mynediad llawn i: 

- yr holl wybodaeth yr ydym yn ymwybodol ohoni sy'n berthnasol i baratoi'r 
datganiadau ariannol megis llyfrau cyfrifyddu a dogfennau ategol, 
cofnodion cyfarfodydd a materion eraill; 

- gwybodaeth ychwanegol rydych chi wedi gofyn amdani gennym at ddiben yr 
archwiliad; a  

- mynediad anghyfyngedig i staff y gwnaethoch chi benderfynu ei bod 
yn ofynnol cael tystiolaeth archwilio ganddynt; 

• canlyniadau ein hasesiad o'r risg y gallai’r datganiadau ariannol fod wedi’u 
cam-ddatgan o ran perthnasedd o ganlyniad i dwyll;  

• ein gwybodaeth am dwyll neu dwyll tybiedig yr ydym yn ymwybodol ohono ac 
sy’n effeithio ar Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru ac yn 
cynnwys: 
- rheolwyr; 
- cyflogeion â swyddi o bwys y maes rheolaeth fewnol; neu 
- eraill lle gallai'r twyll gael effaith berthnasol ar y datganiadau 

ariannol; 
• ein gwybodaeth am unrhyw honiadau o dwyll, neu dwyll tybiedig, sy’n effeithio ar y 

datganiadau ariannol a nodir gan weithwyr, cyn-weithwyr, rheoleiddwyr neu eraill; 
• ein gwybodaeth am yr holl achosion hysbys o ddiffyg cydymffurfio neu 

amheuaeth nad ydynt yn cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau y dylid 
ystyried eu heffeithiau wrth baratoi'r datganiadau ariannol; a 

• hunaniaeth pob parti cysylltiedig a'r holl gydberthnasau parti cysylltiedig a 
thrafodiadau yr ydym yn ymwybodol ohonynt. 

 
Sylwadau am y datganiad ariannol 
Mae'r holl drafodiadau, asedau a rhwymedigaethau wedi'u cofnodi yn y cofnodion 
cyfrifyddu ac yn cael eu hadlewyrchu yn y datganiadau ariannol. 
Mae'r dulliau, y data a'r rhagdybiaethau sylweddol a ddefnyddir wrth wneud amcangyfrifon 
cyfrifyddu, a'u datgeliadau cysylltiedig yn briodol i sicrhau cydnabyddiaeth, mesur neu 
ddatgelu sy'n rhesymol yng nghyd-destun y fframwaith adrodd ariannol cymwys.  
Mae cydberthnasau â phartïon cysylltiedig a’r trafodiadau wedi eu hystyried yn briodol a'u 
datgelu.  
Mae'r holl ddigwyddiadau a fu ar ôl y dyddiad adrodd sy'n gofyn am addasu neu ddatgelu 
wedi'u haddasu neu eu datgelu. 
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Mae'r holl ymgyfreitha a hawliadau gwirioneddol neu bosibl hysbys y dylid ystyried eu 
heffeithiau wrth baratoi'r datganiadau ariannol wedi'u datgelu i'r archwilydd ac wedi’u cyfrif 
amdanynt a'u datgelu yn unol â'r fframwaith adrodd ariannol cymwys. 
Mae'r datganiadau ariannol yn rhydd o gam-ddatganiadau perthnasol, gan gynnwys 
hepgoriadau, ac eithrio'r cam-ddatganiadau hynny, y manylir arnynt yn Arddangosyn 2 
o'ch Adroddiad ar Ddatganiadau Ariannol 2021-22 ac fe'u crynhoir:  
• Nodyn 12 Eiddo, Peiriannau Trwm ac Offer: prisio tir ac adeiladau 

‒ Tanddatganiad o £1,682,128 mewn cost gros tir ac adeiladau yn Nodyn 12. 
‒ Tanddatganiad o £833,342 mewn enillion a bostiwyd i'r gronfa ailbrisio yn Nodyn 20. 
‒ Gorddatganiad o £490,580 o gostau gweithredu net ar gyfer y flwyddyn ariannol. 

 
• Nodyn 12 Eiddo, Peiriannau Trwm ac Offer: Asedau â Dim Gwerth Llyfr Net: 

‒ Gorddatganiad o £2,180,000 mewn cost gros tir ac adeiladau yn Nodyn 12. 
‒ Gorddatganiad o £2,180,000 mewn dibrisiant wedi’i gronni gros yn Nodyn 12. 

 
Rydym wedi dewis peidio â diwygio'r cam-ddatganiadau hyn am y rhesymau a nodir isod: 

• Nodyn 12 Eiddo, Peiriannau Trwm ac Offer: prisio tir ac adeiladau 
Mae asedau tir ac adeiladau yn cael eu prisio'n ffurfiol ar gylch 5 mlynedd. Yn y blynyddoedd 
blaenorol mae amrywiadau posibl yn y gwerth cario oherwydd amseriad y gwaith prisio wedi bod yn 
ddibwys. Yn 2021-22, oherwydd anwadalrwydd rhai prisiadau Tir ac Adeiladau, mae'r amcangyfrifon 
uchod wedi'u cyfrifo ar gyfer y Tir a'r Adeiladau hynny nad ydynt wedi'u cynnwys ym mhrisiad 2021-
22. Nid yw'r ffigwr amcangyfrifedig hwn yn berthnasol o fewn y cyfrifon, ac ni ystyrir ei fod yn effeithio 
ar y ddealltwriaeth o'r sefyllfa ariannol gyffredinol. Ystyrir prisiad llawn ar gyfer 2022-23, ond bydd hyn 
yn arwain at gostau ychwanegol yn erbyn y gyllideb refeniw. Mae'r cynnydd net % uchod yn dangos 
dim ond arwydd o gyfeiriad teithio cyffredinol gwerthoedd asedau - mewn gwirionedd, ni wnaeth yr 
asedau a brisiwyd mewn gwirionedd yn 2021-22 gynyddu o ran gwerth yn sylweddol o'u prisiad 
blaenorol. Byddai gweithredu dull prisio mynegeion ar yr adeg hon yn y broses gyfrifyddu yn hytrach 
na'r prisiad ffurfiol arferol, yn achosi problemau technegol yn ogystal â pheidio â dilyn y polisïau 
cyfrifyddu a nodir, sy'n nodi: 

‒ 'Mae asedau sydd wedi'u cynnwys yn y Fantolen ar eu gwerth cyfredol yn cael eu hailbrisio'n 
ddigon rheolaidd i sicrhau nad yw eu swm cario yn wahanol iawn i'w gwerth teg ar ddiwedd y 
flwyddyn, o leiaf bob pum mlynedd' 

‒ Ystyrir bod y ffigyrau yn y cyfrifon yn dal i fodloni'r gofyniad hwn gan nad yw'r swm yn un 
perthnasol. 

• Nodyn 12 Eiddo, Peiriannau Trwm ac Offer: Asedau â Dim Gwerth Llyfr Net: 
Cafodd cyfanswm o £16.4m o asedau Eiddo, Peiriannau Trwm ac Offer a oedd wedi dibrisio'n llwyr ar 
31.3.2022 eu hadolygu gyda'r Adrannau perthnasol, o'r asedau hyn i werth £2.18m eu nodi fel rhai 
nad ydynt yn cael eu defnyddio neu sydd wedi’u disodli. Bydd y rhain yn cael eu dileu yn 2022-23 a 
chynhelir adolygiad o unrhyw asedau eraill sydd wedi eu disodli neu ddim mewn defnydd. Mae hyn 
ond yn effeithio ar y nodyn ac ni ystyrir ei fod yn effeithio ar ddealltwriaeth gyffredinol y sefyllfa 
ariannol gyffredinol 
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Sylwadau Gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd 
Cymru 
Rwy'n cydnabod bod y sylwadau a wnaed gan y rheolwyr, uchod, wedi’u trafod gyda mi. 
Rwy'n cydnabod fy nghyfrifoldeb am baratoi datganiadau ariannol gwir a theg yn unol â'r 
fframwaith adrodd ariannol perthnasol. Cymeradwyais y datganiadau ariannol ar 10 
Hydref 2022. 
Rwy'n cadarnhau fy mod wedi cymryd yr holl gamau y dylwn fod wedi eu cymryd er 
mwyn gwneud fy hun yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i 
sefydlu ei bod wedi'i chyfleu i chi. Rwy'n cadarnhau, hyd y gwn i, nad oes gwybodaeth 
archwilio berthnasol nad ydych yn ymwybodol ohonynt. 

 
 
 
 

Llofnodwyd gan: Llofnodwyd gan: 

Prif Swyddog Cyllid y Comisiynydd  
Heddlu a Throseddu  

Comisiynydd Heddlu a Throseddu 
Gogledd Cymru 

 
 

Dyddiad: Dyddiad: 
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Atodiad 2 
 
 
 
 
 

Llythyr Sylwadau terfynol – Prif Gwnstabl Heddlu 
Gogledd Cymru 

 
Pennawd llythyr y corff a archwilir 

 
 

Archwilydd Cyffredinol 
Swyddfa Archwilio Cymru  
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9LJ 

 
 

Dyddiad 
 

Sylwadau ynglŷn â datganiadau ariannol 2021-22 
Darperir y llythyr hwn mewn cysylltiad â'ch archwiliad o ddatganiadau ariannol Prif 
Gwnstabl Heddlu'r Gogledd am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022 at ddiben 
mynegi barn ar eu gwirionedd a'u tegwch a'r gwaith o’u paratoi yn briodol. 
Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cred, ar ôl gwneud ymholiadau yr 
ydym yn eu hystyried yn ddigonol, y gallwn wneud y sylwadau canlynol i chi.  

 
Sylwadau gan y rheolwyr 

 
Cyfrifoldebau 
Rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau dros: 
• baratoi'r datganiadau ariannol yn unol â'r gofynion deddfwriaethol a Chod 

Ymarfer CIPFA ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol; yn benodol mae'r 
datganiadau ariannol yn rhoi golwg wir a theg yn unol â hynny; 

• dylunio, gweithredu, cynnal a chadw ac adolygu rheolaeth fewnol i atal a chanfod 
twyll a gwall. 
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Gwybodaeth a ddarparwyd 
 

Rydym wedi darparu'r canlynol i chi : 
•  mynediad llawn i: 

- yr holl wybodaeth yr ydym yn ymwybodol ohoni sy'n berthnasol i baratoi'r 
datganiadau ariannol megis llyfrau cyfrifyddu a dogfennau ategol, 
cofnodion cyfarfodydd a materion eraill; 

- gwybodaeth ychwanegol rydych chi wedi gofyn amdani gennym at ddiben yr 
archwiliad; a  

- mynediad anghyfyngedig i staff y gwnaethoch chi benderfynu ei bod 
yn ofynnol cael tystiolaeth archwilio ganddynt; 

• canlyniadau ein hasesiad o'r risg y gallai’r datganiadau ariannol fod wedi’u 
cam-ddatgan o ran perthnasedd o ganlyniad i dwyll;  

• ein gwybodaeth am dwyll neu dwyll tybiedig yr ydym yn ymwybodol ohono ac 
sy’n effeithio ar Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru ac yn cynnwys: 

- rheolwyr; 

- cyflogeion â swyddi o bwys y maes rheolaeth fewnol; neu 

- eraill lle gallai'r twyll gael effaith berthnasol ar y datganiadau ariannol; 
• ein gwybodaeth am unrhyw honiadau o dwyll, neu dwyll tybiedig, sy’n effeithio ar y 

datganiadau ariannol a nodir gan weithwyr, cyn-weithwyr, rheoleiddwyr neu eraill; 
• ein gwybodaeth am yr holl achosion hysbys o ddiffyg cydymffurfio neu 

amheuaeth nad ydynt yn cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau y dylid 
ystyried eu heffeithiau wrth baratoi'r datganiadau ariannol; a 

• hunaniaeth pob parti cysylltiedig a'r holl gydberthnasau parti cysylltiedig a 
thrafodiadau yr ydym yn ymwybodol ohonynt. 

 
Sylwadau am y datganiad ariannol 
Mae'r holl drafodiadau, asedau a rhwymedigaethau wedi'u cofnodi yn y cofnodion 
cyfrifyddu ac yn cael eu hadlewyrchu yn y datganiadau ariannol. 
Mae'r dulliau, y data a'r rhagdybiaethau sylweddol a ddefnyddir wrth wneud amcangyfrifon 
cyfrifyddu, a'u datgeliadau cysylltiedig yn briodol i sicrhau cydnabyddiaeth, mesur neu 
ddatgelu sy'n rhesymol yng nghyd-destun y fframwaith adrodd ariannol cymwys.  
Mae cydberthnasau â phartïon cysylltiedig a’r trafodiadau wedi eu hystyried yn briodol a'u 
datgelu.  
Mae'r holl ddigwyddiadau a fu ar ôl y dyddiad adrodd sy'n gofyn am addasu neu ddatgelu 
wedi'u haddasu neu eu datgelu. 
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Mae'r holl ymgyfreitha a hawliadau gwirioneddol neu bosibl hysbys y dylid ystyried eu 
heffeithiau wrth baratoi'r datganiadau ariannol wedi'u datgelu i'r archwilydd ac wedi’u cyfrif 
amdanynt a'u datgelu yn unol â'r fframwaith adrodd ariannol cymwys. 
Mae'r datganiadau ariannol yn rhydd o gam-ddatganiadau perthnasol, gan gynnwys 
hepgoriadau. Mae effeithiau cam-ddatganiadau heb eu cywiro a nodwyd yn ystod yr 
archwiliad yn ddibwys, yn unigol a gyda’i gilydd, i’r datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd. 

 
Sylwadau gan Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru  
Rwy'n cydnabod bod y sylwadau a wnaed gan y rheolwyr, uchod, wedi’u trafod gyda mi. 

Rwy'n cydnabod fy  nghyfrifoldeb am baratoi datganiadau ariannol gwir a theg yn unol â'r 
fframwaith adrodd ariannol perthnasol. Cymeradwyais y datganiadau ariannol ar 10 
Hydref 2022. 

Rwy'n cadarnhau fy mod wedi cymryd yr holl gamau y dylwn fod wedi eu cymryd i wneud 
fy hun yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i sefydlu ei bod wedi'i  
chyfathrebu i chi. Rwy'n cadarnhau, hyd y gwn i, nad oes gwybodaeth archwilio 
berthnasol nad ydych yn ymwybodol ohoni. 

 
 

Llofnodwyd gan: Llofnodwyd gan: 

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau  
Prif gwnstabl Heddlu Gogledd 
Cymru  

Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 

 
 

Dyddiad: Dyddiad: 
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Atodiad 3 
 
 
 
 
 

Adroddiad Archwilio Arfaethedig yr Archwilydd 
Cyffredinol i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu 
Gogledd Cymru 

 
Adroddiad archwilydd annibynnol Archwilydd Cyffredinol 
Cymru 

 
Barn ar ddatganiadau ariannol 
Rwyf wedi archwilio datganiadau ariannol: 
• Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru; 
• Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru sy'n cynnwys 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu 
Gogledd Cymru; a 

• Cronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru 
am y flwyddyn daeth i ben ar 31 Mawrth 2022 o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 
Mae datganiadau ariannol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru yn cynnwys 
y Dadansoddiad Gwariant a Chyllid, y Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr, y 
Fantolen, y Datganiad Symudiad wrth Gefn, y Datganiad Llif Arian a'r nodiadau 
cysylltiedig, gan gynnwys crynodeb o bolisïau cyfrifyddu perthnasol. 
Mae datganiadau ariannol Grŵp Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru yn cynnwys y 
Dadansoddiad Gwariant a Chyllido y Grŵp, Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr y 
Grŵp, Mantolen y Grŵp, Datganiad Symudiad y Grŵp mewn Cronfeydd wrth Gefn, 
Datganiad Llif Arian y Grŵp a'r nodiadau cysylltiedig, gan gynnwys crynodeb o bolisïau 
cyfrifyddu perthnasol.  
Mae datganiadau ariannol Cronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru yn cynnwys Cyfrif y 
Gronfa a’r Datganiad Asedau Net. 
Mae'r fframwaith adrodd ariannol sydd wedi'i gymhwyso yn eu paratoad yn berthnasol yn 
gyfraith berthnasol a safonau cyfrifyddu rhyngwladol mabwysiedig y DU fel y'u dehongli 
a'u haddasir gan y Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 
2021-22.  
Yn fy marn i mae'r datganiadau ariannol: 
• yn rhoi golwg wir a theg ar sefyllfa ariannol Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

Gogledd Cymru, Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, a 
Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru ar 31 Mawrth 2022 a'u hincwm a'u 
gwariant am y flwyddyn a ddaeth i ben ar yr adeg honno; ac 

• wedi eu paratoi'n briodol yn unol â gofynion deddfwriaethol a safonau cyfrifyddu 
rhyngwladol sydd wedi eu mabwysiadu yn y DU fel y'u dehonglir a'u haddasir 
gan y Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 2021-
22. 
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Sail barn 
Cynhaliais fy archwiliad yn unol â chyfraith berthnasol a Safonau Rhyngwladol ar 
Archwilio yn y DU (ISAs (DU)) a Nodyn Ymarfer 10 'Archwilio Datganiadau Ariannol 
Endidau'r Sector Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig'. Disgrifir fy nghyfrifoldebau o dan y 
safonau hynny ymhellach yn adran cyfrifoldebau'r archwilydd ar gyfer archwilio 
datganiadau ariannol fy adroddiad. Rwy'n annibynnol ar Gomisiynydd Heddlu a 
Throseddu Gogledd Cymru a Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throseddu Cymru yn unol â'r 
gofynion moesegol sy'n berthnasol i'm harchwiliad o'r datganiadau ariannol yn y DU gan 
gynnwys Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol, ac rwyf wedi cyflawni fy 
nghyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion hyn. Credaf fod y dystiolaeth 
archwilio a gefais yn ddigonol ac yn briodol i roi sail i'm barn. 

 
 Casgliadau'n ymwneud â busnes gweithredol 
Wrth archwilio'r datganiadau ariannol, rwyf wedi dod i'r casgliad bod y defnydd o'r sail 
busnes gweithredol wrth baratoi'r datganiadau ariannol yn briodol.   

Yn seiliedig ar y gwaith yr wyf wedi’i wneud, nid wyf wedi nodi unrhyw ansicrwydd 
perthnasol yn ymwneud â digwyddiadau nac amodau a all, yn unigol neu ar y cyd, fwrw 
amheuaeth sylweddol ar allu Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, Grŵp 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, a Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd 
Cymru i barhau i fabwysiadu'r sail busnes gweithredol o gyfrifyddu am gyfnod o 12 mis o 
leiaf o'r adeg pan fydd y datganiadau ariannol yn cael eu hawdurdodi i'w cyhoeddi. 
Mae fy nghyfrifoldebau i a chyfrifoldebau'r swyddog cyllid cyfrifol o ran busnes gweithredol 
yn cael eu disgrifio yn adrannau perthnasol yr adroddiad hwn. 

 
Gwybodaeth arall 
Mae'r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad blynyddol ar 
wahân i'r datganiadau ariannol ac adroddiad fy archwilydd arni. Y Swyddog Cyllid  
Cyfrifol sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall sydd yn yr adroddiad blynyddol. Nid yw fy marn 
am y datganiadau ariannol yn ymdrin â'r wybodaeth arall ac, heblaw i'r graddau a nodir 
yn benodol yn fy adroddiad, nid wyf yn mynegi unrhyw fath o gasgliad sicrwydd arni. 
Fy nghyfrifoldeb i yw darllen y wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw'r 
wybodaeth arall yn anghyson o ran perthnasedd â'r datganiadau ariannol neu'r 
wybodaeth a geir yng nghwrs yr archwiliad, neu fel arall, ei bod yn ymddangos ei bod 
wedi ei cham-ddatgan o ran perthnasedd. Os ydw i'n nodi anghysondebau perthnasol o'r 
fath neu gam-ddatgan perthnasol ymddangosiadol, mae'n ofynnol i mi benderfynu a yw 
hyn yn arwain at gam-ddatgan perthnasol yn y datganiadau ariannol eu hunain. Os, yn 
seiliedig ar y gwaith yr wyf wedi’i wneud, yr wyf yn dod i'r casgliad bod yna gam-ddatgan 
perthnasol o'r wybodaeth arall hon, mae'n ofynnol i mi adrodd y ffaith honno. 
Nid oes gen i ddim i'w adrodd yn hyn o beth.  
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Adroddiad ar ofynion eraill 
 
Barn am faterion eraill 
Yn fy marn i, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed yn ystod fy archwiliad: 

• mae'r wybodaeth a geir yn yr Adroddiad Naratif ar gyfer y flwyddyn ariannol y caiff 
y datganiadau ariannol eu paratoi yn gyson â'r datganiadau ariannol ac mae'r 
Adroddiad Naratif wedi'i baratoi yn unol â'r Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau 
Lleol yn y Deyrnas Unedig 2021-22; ac 

• mae'r wybodaeth a roddir yng Nghyd-ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Gogledd 
Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol y caiff y datganiadau ariannol eu paratoi yn 
gyson â’r datganiadau ariannol ac mae’r Cyd-ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 
wedi'i baratoi yn unol â’r canllawiau. 

 
Materion yr wyf yn adrodd arnynt yn ôl eithriad 
O ystyried yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gafwyd am Gomisiynydd Heddlu a 
Throseddu Gogledd Cymru, Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a 
Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru a'i amgylchedd yn ystod yr archwiliad, nid wyf 
wedi nodi cam-ddatganiadau perthnasol yn yr Adroddiad Naratif na'r Cyd-ddatganiad 
Llywodraethu Blynyddol. 
Nid oes gen i ddim i'w adrodd ynghylch y materion canlynol, yr wyf yn eu hadrodd i chi, 
os, yn fy marn i: 
• nad oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi'u cadw, neu os nad oes ffurflenni 

digonol ar gyfer fy archwiliad wedi eu derbyn gan ganghennau na ymwelodd fy 
nhîm â nhw; 

• nad yw'r datganiadau ariannol yn gytûn â'r cofnodion cyfrifyddu a'r ffurflenni; 
neu 

• nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a'r esboniadau sydd eu hangen arnaf ar gyfer fy archwiliad. 

 
Cyfrifoldebau 

 
Cyfrifoldebau'r swyddog cyllid cyfrifol am y datganiadau ariannol  
Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau ar gyfer y Datganiad o Gyfrifon, 
y swyddog cyllid cyfrifol sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiad o gyfrifon, gan gynnwys 
datganiadau ariannol Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a Chronfa 
Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru, sy'n rhoi golwg wir a theg, ac ar gyfer rheolaeth fewnol 
o'r fath y mae'r swyddog cyllid cyfrifol yn penderfynu bod ei angen i alluogi paratoi 
datganiadau o gyfrifon sy'n rhydd o gam-ddatganiadau perthnasol, boed hynny 
oherwydd twyll neu gamgymeriad. 
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Wrth baratoi'r datganiad o gyfrifon, y swyddog cyllid cyfrifol sy'n gyfrifol am asesu gallu 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, Grŵp Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu Gogledd Cymru, a Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru i barhau fel 
busnes gweithredol, gan ddatgelu fel sy'n berthnasol, faterion sy'n ymwneud â busnes 
gweithredol a defnyddio sail gyfrifyddu busnes gweithredol oni bai yr ystyrir hynny’n 
amhriodol. 

 
Cyfrifoldebau Archwilydd ar gyfer archwilio'r datganiadau ariannol 
Fy amcanion yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a yw'r datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd yn rhydd o gam-ddatganiad perthnasol, boed hynny oherwydd twyll neu 
gamgymeriad, a chyhoeddi adroddiad archwilydd sy'n cynnwys fy marn i. Mae sicrwydd 
rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd ond nid yw'n warant y bydd archwiliad a gynhelir yn 
unol ag ISAs (DU) bob amser yn canfod cam-ddatganiad perthnasol pan fydd yn bodoli. 
Gall cam-ddatganiad godi o dwyll neu wall ac fe'u hystyrir yn berthnasol os, yn unigol neu 
ar y cyd, gellid disgwyl yn rhesymol iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd 
defnyddwyr a gymerir ar sail y datganiadau ariannol hyn. 
Mae afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll, yn achosion o ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau 
a rheoliadau. Rwy'n dylunio gweithdrefnau yn unol â fy nghyfrifoldebau, a amlinellir 
uchod, i ganfod cam-ddatganiad perthnasol mewn perthynas ag afreoleidd-dra, gan 
gynnwys twyll. 

Roedd fy ngweithdrefnau'n cynnwys y canlynol: 

• gofyn i’r rheolwyr, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a'r rhai sy'n 
gyfrifol am lywodraethu, gan gynnwys cael ac adolygu dogfennau ategol yn 
ymwneud â pholisïau a gweithdrefnau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd 
Cymru, Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, a Chronfa 
Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru sy'n ymwneud â: 

- nodi, gwerthuso a chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau ac a oeddent yn 
ymwybodol o unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio; 

- canfod ac ymateb i risgiau twyll ac a oes ganddynt wybodaeth am 
unrhyw dwyll gwirioneddol, a amheuir neu honedig; a 

- y rheolaethau mewnol a sefydlwyd i liniaru risgiau sy'n gysylltiedig â 
thwyll neu beidio â chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau. 

• ystyried fel tîm archwilio sut a lle y gallai twyll ddigwydd yn y datganiadau 
ariannol ac unrhyw ddangosyddion posibl o dwyll. Fel rhan o'r drafodaeth hon, 
nodais botensial am dwyll yn y meysydd canlynol: cydnabod refeniw, postio 
dyddlyfrau anarferol a gogwydd wrth gyfrifyddu amcangyfrifon cyfrifyddu; 

• sicrhau dealltwriaeth o Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, Grŵp 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, a fframwaith awdurdod 
Cronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru yn ogystal â fframweithiau cyfreithiol a 
rheoleiddiol eraill y mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a 
Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru yn gweithredu oddi 
mewn iddynt, gan ganolbwyntio ar y cyfreithiau a'r rheoliadau hynny a gafodd 
effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol neu a gafodd effaith sylfaenol ar 
weithrediadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, Grŵp 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, a Chronfa Bensiwn Heddlu 
Gogledd Cymru. 
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Yn ogystal â'r uchod, roedd fy ngweithdrefnau i ymateb i risgiau a nodwyd yn cynnwys 
y canlynol: 
• adolygu datgeliadau a phrofi'r datganiad ariannol i gefnogi dogfennau i asesu 

cydymffurfiaeth â deddfau a rheoliadau perthnasol a drafodir uchod; 
• gofyn i’r rheolwyr, y Cyd-bwyllgor Archwilio a chynghorwyr cyfreithiol ynghylch 

ymgyfreitha a hawliadau gwirioneddol a photensial; 
• darllen cofnodion cyfarfodydd y rhai hynny sy’n gyfrifol am lywodraethu; 
• mynd i'r afael â'r risg o dwyll wrth i reolwr ddiystyru rheolaethau, profi 

priodoldeb cofnodion dyddlyfrau ac addasiadau eraill; 

• asesu a yw'r dyfarniadau a wnaed wrth wneud amcangyfrifon cyfrifyddu yn 
arwydd o ogwydd posibl; a 

• gwerthuso rhesymeg busnes unrhyw drafodion o bwys sy'n anarferol neu y tu allan 
i gwrs arferol busnes.  

Fe wnes i hefyd gyfleu deddfau a rheoliadau a nodwyd perthnasol a risgiau twyll posibl i 
bob aelod o'r tîm archwilio a pharhau i fod yn effro i unrhyw arwyddion o dwyll neu beidio 
â chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau drwy gydol yr archwiliad. 
Mae'r graddau y  mae fy ngweithdrefnau yn gallu canfod afreoleidd-dra, gan gynnwys 
twyll, yn cael ei effeithio gan yr anhawster cynhenid i ganfod afreoleidd-dra, 
effeithiolrwydd rheolaethau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, Grŵp 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, a Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd 
Cymru, a natur, amseriad a graddau y gweithdrefnau archwilio a berfformiwyd. 
Mae disgrifiad pellach o gyfrifoldebau'r archwilydd ar gyfer archwilio'r datganiadau 
ariannol ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. 
Mae'r disgrifiad hwn yn rhan o fy adroddiad archwilydd. 

 
 

Tystysgrif cwblhau archwiliad  
Rwy'n ardystio fy mod wedi cwblhau'r archwiliad o gyfrifon Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu Gogledd Cymru, Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, a 
Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 
 
 
 
 

Adrian Crompton 24 Heol y Gadeirlan 

Archwilydd Cyffredinol Cymru Caerdydd 
 CF11 9LJ 
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Atodiad 4 
 
 
 
 
 

Adroddiad Archwilio Arfaethedig yr Archwilydd 
Cyffredinol i Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 

 
Adroddiad archwilydd annibynnol Archwilydd Cyffredinol 
Cymru 

 
Barn ar ddatganiadau ariannol 
Rwyf wedi archwilio datganiadau ariannol: 
• Prif Gwnstabl Gogledd Cymru; a 
• Cronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru 
am y flwyddyn daeth i ben ar 31 Mawrth 2022 o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 
Mae datganiadau ariannol Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru yn cynnwys y 
Dadansoddiad Gwariant a Chyllid, y Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr, y 
Fantolen, a'r nodiadau cysylltiedig, gan gynnwys crynodeb o bolisïau cyfrifyddu 
perthnasol. 
Mae datganiadau ariannol Cronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru yn cynnwys Cyfrif y 
Gronfa a’r Datganiad Asedau Net. 
Mae'r fframwaith adrodd ariannol sydd wedi'i gymhwyso yn eu paratoad yn berthnasol yn 
gyfraith berthnasol a safonau cyfrifyddu rhyngwladol mabwysiedig y DU fel y'u dehongli 
a'u haddasir gan y Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 
2021-22.  
Yn fy marn i mae'r datganiadau ariannol: 
• yn rhoi golwg wir a theg ar sefyllfa ariannol Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 

a Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru ar 31 Mawrth 2022 a'u hincwm a'u 
gwariant am y flwyddyn a ddaeth i ben ar yr adeg honno; ac 

• wedi eu paratoi'n briodol yn unol â gofynion deddfwriaethol a safonau cyfrifyddu 
rhyngwladol sydd wedi eu mabwysiadu yn y DU fel y'u dehonglir a'u haddasir 
gan y Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 2021-
22.
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Sail barn 
Cynhaliais fy archwiliad yn unol â chyfraith berthnasol a Safonau Rhyngwladol ar 
Archwilio yn y DU (ISAs (DU)) a Nodyn Ymarfer 10 'Archwilio Datganiadau Ariannol 
Endidau'r Sector Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig'. Disgrifir fy nghyfrifoldebau o dan y 
safonau hynny ymhellach yn adran cyfrifoldebau'r archwilydd ar gyfer archwilio 
datganiadau ariannol fy adroddiad. Rwy'n annibynnol ar Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd 
Cymru yn unol â'r gofynion moesegol sy'n berthnasol i'm harchwiliad o'r datganiadau 
ariannol yn y DU gan gynnwys Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol, ac rwyf wedi 
cyflawni fy nghyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion hyn. Credaf fod y 
dystiolaeth archwilio a gefais yn ddigonol ac yn briodol i roi sail i'm barn. 

 
Casgliadau'n ymwneud â busnes gweithredol 
Wrth archwilio'r datganiadau ariannol, rwyf wedi dod i'r casgliad bod y defnydd o'r sail 
busnes gweithredol wrth baratoi'r datganiadau ariannol yn briodol.   

Yn seiliedig ar y gwaith yr wyf wedi’i wneud, nid wyf wedi nodi unrhyw ansicrwydd 
perthnasol yn ymwneud â digwyddiadau nac amodau a all, yn unigol neu ar y cyd, fwrw 
amheuaeth sylweddol ar allu Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru a Chronfa Bensiwn 
Heddlu Gogledd Cymru i barhau i fabwysiadu'r sail busnes gweithredol o gyfrifyddu am 
gyfnod o 12 mis o leiaf o'r adeg pan fydd y datganiadau ariannol yn cael eu hawdurdodi 
i'w cyhoeddi. 
Mae fy nghyfrifoldebau i a chyfrifoldebau'r swyddog cyllid cyfrifol o ran busnes gweithredol 
yn cael eu disgrifio yn adrannau perthnasol yr adroddiad hwn. 

 
Gwybodaeth arall 
Mae'r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad blynyddol ar 
wahân i'r datganiadau ariannol ac adroddiad fy archwilydd arni. Y Swyddog Cyllid  
Cyfrifol sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall sydd yn yr adroddiad blynyddol. Nid yw fy marn 
am y datganiadau ariannol yn ymdrin â'r wybodaeth arall ac, heblaw i'r graddau a nodir 
yn benodol yn fy adroddiad, nid wyf yn mynegi unrhyw fath o gasgliad sicrwydd arni. 
Fy nghyfrifoldeb i yw darllen y wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw'r 
wybodaeth arall yn anghyson o ran perthnasedd â'r datganiadau ariannol neu'r 
wybodaeth a geir yng nghwrs yr archwiliad, neu fel arall, ei bod yn ymddangos ei bod 
wedi ei cham-ddatgan o ran perthnasedd. Os ydw i'n nodi anghysondebau perthnasol o'r 
fath neu gam-ddatgan perthnasol ymddangosiadol, mae'n ofynnol i mi benderfynu a yw 
hyn yn arwain at gam-ddatgan perthnasol yn y datganiadau ariannol eu hunain. Os, yn 
seiliedig ar y gwaith yr wyf wedi’i wneud, yr wyf yn dod i'r casgliad bod yna gam-ddatgan 
perthnasol o'r wybodaeth arall hon, mae'n ofynnol i mi adrodd y ffaith honno. 
Nid oes gen i ddim i'w adrodd yn hyn o beth.  
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Adroddiad ar ofynion eraill 
 
Barn am faterion eraill 
Yn fy marn i, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed yn ystod fy archwiliad: 

• mae'r wybodaeth a geir yn yr Adroddiad Naratif ar gyfer y flwyddyn ariannol y caiff 
y datganiadau ariannol eu paratoi yn gyson â'r datganiadau ariannol ac mae'r 
Adroddiad Naratif wedi'i baratoi yn unol â'r Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu Awdurdodau 
Lleol yn y Deyrnas Unedig 2021-22; ac 

• mae'r wybodaeth a roddir yng Nghyd-ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Gogledd 
Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol y caiff y datganiadau ariannol eu paratoi yn 
gyson â’r datganiadau ariannol ac mae’r Cyd-ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 
wedi'i baratoi yn unol â’r canllawiau. 

Materion yr wyf yn adrodd arnynt yn ôl eithriad 
O ystyried yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gafwyd am Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd 
Cymru a Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru a'i amgylchedd yn ystod yr 
archwiliad, nid wyf wedi nodi cam-ddatganiadau perthnasol yn yr Adroddiad Naratif na'r 
Cyd-ddatganiad Llywodraethu Blynyddol. 
Nid oes gen i ddim i'w adrodd ynghylch y materion canlynol, yr wyf yn eu hadrodd i chi, 
os, yn fy marn i: 
• nad oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi'u cadw, neu os nad oes ffurflenni 

digonol ar gyfer fy archwiliad wedi eu derbyn gan ganghennau na ymwelodd fy 
nhîm â nhw; 

• nad yw'r datganiadau ariannol yn gytûn â'r cofnodion cyfrifyddu a'r ffurflenni; 
neu 

• nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a'r esboniadau sydd eu hangen arnaf ar gyfer fy archwiliad. 

 
Cyfrifoldebau 

 
Cyfrifoldebau'r swyddog cyllid cyfrifol am y datganiadau ariannol  
Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau ar gyfer y Datganiad o Gyfrifon, 
y swyddog cyllid cyfrifol sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiad o gyfrifon a Chronfa Bensiwn 
Heddlu Gogledd Cymru, sy'n rhoi golwg wir a theg, ac ar gyfer rheolaeth fewnol o'r fath y 
mae'r swyddog cyllid cyfrifol yn penderfynu bod ei angen i alluogi paratoi datganiadau o 
gyfrifon sy'n rhydd o gam-ddatganiadau perthnasol, boed hynny oherwydd twyll neu 
gamgymeriad. 
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Wrth baratoi'r datganiad o gyfrifon, y swyddog cyllid cyfrifol sy'n gyfrifol am asesu gallu 
Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru a Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru i 
barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgelu fel sy'n berthnasol, faterion sy'n ymwneud 
â busnes gweithredol a defnyddio sail gyfrifyddu busnes gweithredol oni bai yr ystyrir 
hynny’n amhriodol. 

 
Cyfrifoldebau Archwilydd ar gyfer archwilio'r datganiadau ariannol 
Fy amcanion yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a yw'r datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd yn rhydd o gam-ddatganiad perthnasol, boed hynny oherwydd twyll neu 
gamgymeriad, a chyhoeddi adroddiad archwilydd sy'n cynnwys fy marn i. Mae sicrwydd 
rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd ond nid yw'n warant y bydd archwiliad a gynhelir yn 
unol ag ISAs (DU) bob amser yn canfod cam-ddatganiad perthnasol pan fydd yn bodoli. 
Gall cam-ddatganiad godi o dwyll neu wall ac fe'u hystyrir yn berthnasol os, yn unigol neu 
ar y cyd, gellid disgwyl yn rhesymol iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd 
defnyddwyr a gymerir ar sail y datganiadau ariannol hyn. 
Mae afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll, yn achosion o ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau 
a rheoliadau. Rwy'n dylunio gweithdrefnau yn unol â fy nghyfrifoldebau, a amlinellir 
uchod, i ganfod cam-ddatganiad perthnasol mewn perthynas ag afreoleidd-dra, gan 
gynnwys twyll. 

Roedd fy ngweithdrefnau'n cynnwys y canlynol: 

• gofyn i’r rheolwyr, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru a'r rhai sy'n gyfrifol am 
lywodraethu, gan gynnwys cael ac adolygu dogfennau ategol yn ymwneud â 
pholisïau a gweithdrefnau Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru a Chronfa 
Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru sy'n ymwneud â: 

- nodi, gwerthuso a chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau ac a oeddent yn 
ymwybodol o unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio; 

- canfod ac ymateb i risgiau twyll ac a oes ganddynt wybodaeth am 
unrhyw dwyll gwirioneddol, a amheuir neu honedig; a 

- y rheolaethau mewnol a sefydlwyd i liniaru risgiau sy'n gysylltiedig â 
thwyll neu beidio â chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau. 

• ystyried fel tîm archwilio sut a lle y gallai twyll ddigwydd yn y datganiadau 
ariannol ac unrhyw ddangosyddion posibl o dwyll. Fel rhan o'r drafodaeth hon, 
nodais botensial am dwyll yn y meysydd canlynol: cydnabod refeniw, postio 
dyddlyfrau anarferol a gogwydd wrth gyfrifyddu amcangyfrifon cyfrifyddu; 

• sicrhau dealltwriaeth o Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru a fframwaith 
awdurdod Cronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru yn ogystal â fframweithiau 
cyfreithiol a rheoleiddiol eraill y mae Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru yn 
gweithredu oddi mewn iddynt, gan ganolbwyntio ar y cyfreithiau a'r rheoliadau 
hynny a gafodd effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol neu a gafodd 
effaith sylfaenol ar weithrediadau Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru a 
Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru. 

Yn ogystal â'r uchod, roedd fy ngweithdrefnau i ymateb i risgiau a nodwyd yn cynnwys 
y canlynol: 
• adolygu datgeliadau a phrofi'r datganiad ariannol i gefnogi dogfennau i asesu 

cydymffurfiaeth â deddfau a rheoliadau perthnasol a drafodir uchod; 
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• gofyn i’r rheolwyr, y Cyd-bwyllgor Archwilio a chynghorwyr cyfreithiol ynghylch 
ymgyfreitha a hawliadau gwirioneddol a photensial; 

• darllen cofnodion cyfarfodydd y rhai hynny sy’n gyfrifol am lywodraethu; 
• mynd i'r afael â'r risg o dwyll wrth i reolwr ddiystyru rheolaethau, profi 

priodoldeb cofnodion dyddlyfrau ac addasiadau eraill; 

• asesu a yw'r dyfarniadau a wnaed wrth wneud amcangyfrifon cyfrifyddu yn 
arwydd o ogwydd posibl; a 

• gwerthuso rhesymeg busnes unrhyw drafodion o bwys sy'n anarferol neu y tu allan 
i gwrs arferol busnes.  

Fe wnes i hefyd gyfleu deddfau a rheoliadau a nodwyd perthnasol a risgiau twyll posibl i 
bob aelod o'r tîm archwilio a pharhau i fod yn effro i unrhyw arwyddion o dwyll neu beidio 
â chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau drwy gydol yr archwiliad. 
Mae'r graddau y  mae fy ngweithdrefnau yn gallu canfod afreoleidd-dra, gan gynnwys 
twyll, yn cael ei effeithio gan yr anhawster cynhenid i ganfod afreoleidd-dra, 
effeithiolrwydd rheolaethau Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru a Chronfa Bensiwn 
Heddlu Gogledd Cymru, a natur, amseriad a graddau y gweithdrefnau archwilio a 
weithredwyd. 
Mae disgrifiad pellach o gyfrifoldebau'r archwilydd ar gyfer archwilio'r datganiadau 
ariannol ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. 
Mae'r disgrifiad hwn yn rhan o fy adroddiad archwilydd. 

 
 

Tystysgrif cwblhau archwiliad  
Rwy'n ardystio fy mod wedi cwblhau'r archwiliad o gyfrifon Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd 
Cymru a Chronfa Bensiwn Heddlu Gogledd Cymru yn unol â gofynion Deddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 
 
 
 
 

Adrian Crompton 24 Heol y Gadeirlan 
Archwilydd Cyffredinol Cymru Caerdydd 
 CF11 9LJ 
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Atodiad 5 
 
 
 
 

Crynodeb o'r cywiriadau i ddatganiadau ariannol drafft Comisiynydd  Heddlu a 
Throseddu Gogledd Cymru (Grŵp) a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 
nad ydynt yn effeithio ar Falans Cronfa'r Heddlu  
Yn ystod ein harchwiliad fe wnaethom nodi'r cam-ddatganiadau canlynol sydd wedi'u cywiro gan reolwyr, ond a ystyriwn y dylid tynnu eich 
sylw oherwydd eu perthnasedd i'ch cyfrifoldebau dros y broses adrodd ariannol. 

 
Arddangosyn 4: crynodeb o gywiriadau a wnaed 

 
 

 Gwerth y cywiriad Natur y cywiriad yng 
nghyfrifon y 
Comisiynydd/Grŵp 

Natur y cywiriad yng 
nghyfrifon y Prif Gwnstabl 

Rheswm dros y cywiriad 

Diwygiwyd Nodyn 17 
'Credydwyr ac Incwm 
Gohiriedig': 
• Incwm gohiriedig o 

£1,282,000 i £0 
 

Diwygiwyd Nodyn 8 
'Cronfeydd wrth gefn wedi'u 
clustnodi: 
• Cronfa wrth gefn 

plismona cymdogaeth o 
£0 i £1,282,000 

 
 

Diben yr addasiad oedd 
cywiro'r driniaeth o'r grant 
PSCO a dderbyniwyd gan y 
Swyddfa Gartref nifer o 
flynyddoedd yn ôl nad yw 
bellach yn cael ei ystyried yn 
ad-daladwy.  
 
Nid yw'r grant wedi cael ei 
ddefnyddio'n llawn felly mae 
wedi'i neilltuo o fewn cronfa 
wrth gefn i'w ddefnyddio yn y 
dyfodol. 
 
Mae'r cywiriad wedi effeithio ar 
Gyfrif Gwariant a Chyllid y 
Grŵp, Datganiad Incwm 

 Amh. Er mwyn sicrhau bod y cyfrifon yn 
cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar 
Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y 
Deyrnas Unedig 2021-22. 
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Cynhwysfawr a Gwariant y 
Grŵp, Symudiadau mewn 
Cronfeydd Wrth Gefn y Grŵp, 
Balans y Grŵp, Datganiad Llif 
Arian Parod y Grŵp a’r 
nodiadau ategol. 
 
Mae'r cywiriad wedi cynyddu'r 
asedau net cyffredinol. 
  

Datganiad Incwm a 
Gwariant Cynhwysfawr: 
• Gwariant swyddogion 

heddlu wedi cynyddu 
£7,956,000 

• Gwariant costau 
pensiwn wedi gostwng 
£7,956,000 

 
Gwnaed addasiad hefyd i'r 
datgeliad blwyddyn 
blaenorol: 
• Gwariant Swyddogion 

Heddlu wedi cynyddu 
£7,782,000 

• Gwariant costau 
pensiwn wedi gostwng 
£7,782,000 

 
Nid oes unrhyw effaith ar y 
Gost Net o Wasanaethau a 
adroddir. 
 

Diben y gwelliant oedd cywiro 
cam bostio trafodiadau IAS19 
yn erbyn Pensiynau ar wyneb 
y Datganiad Incwm a Gwariant 
Cynhwysfawr pan ddylen nhw 
fod wedi eu postio i 
Swyddogion Heddlu. 

Diben y gwelliant oedd cywiro 
cam bostio trafodiadau IAS19 
yn erbyn Pensiynau ar wyneb 
y Datganiad Incwm a Gwariant 
Cynhwysfawr pan ddylen nhw 
fod wedi eu postio i 
Swyddogion Heddlu. 

I sicrhau bod y cyfrifon yn 
cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar 
Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y 
Deyrnas Unedig 2021-22. 
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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 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. 
We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English. 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 

 

10 Hydref 2022 
Datganiad Cyfrifon 2021-2022 
Adroddiad gan Brif Swyddogion Cyllid y Prif Gwnstabl 
a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.  

 
1. Cefndir  

 
1.1 Yn dilyn cyflwyniad Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, mae’r 

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cael ei adnabod fel unig gorfforaethau o 22 Tachwedd 
2012. Yn ymarferol, mae’n ofynnol i’r unig gorfforaethau baratoi eu Datganiad o Gyfrifon 
sengl yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Cadw Cyfrifon Lleol (y Cod)  a’r Safonau Hysbysu 
Ariannol Rhyngwladol perthnasol. Mae hefyd yn ofynnol i’r Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd gynhyrchu set o Gyfrifon Grŵp.  

 
1.2 Mae'r Datganiadau wedi'u cynhyrchu yn unol â'r Cod, y ddeddfwriaeth berthnasol a'r 

canllawiau sydd ar gael. Mae dwy ddogfen wedi cael eu cynhyrchu, sef: 
 
• Cyfrifon Grŵp Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ac Endid Unigol 2021-2022. 

Mae'r rhain yn cynnwys y cyfrifon Grŵp a chyfrifon endid unigol y Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd.  
 

• Cyfrifon Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 2021-2022. Mae'r rhain yn cynnwys cyfrifon 
endid unigol y Prif Gwnstabl a Chyfrif Pensiwn yr Heddlu 2021-2022. 

 
1.3 Mae copïau o'r ddwy ddogfen i'w cael ar wahân. 

 
 

2. Y broses ar gyfer cwblhau Datganiad Cyfrifon 2021-22 
 

2.1 Mae Gwelliant Cyfrifon ac Archwiliad (Cymru) 2018 yn gofyn i'r swyddog ariannol cyfrifol 
lofnodi a rhoi dyddiad i'r datganiad cyfrifon ac ardystio ei fod yn rhoi golwg gwir a theg o 
sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol erbyn dim hwyrach na 31 Mai o'r 
flwyddyn honno. Mae’n ofynnol wedyn i'r swyddog ariannol cyfrifol wedyn ardystio'r 
datganiad eto cyn y caiff ei gymeradwyo a'i gyhoeddi gyda thystysgrif, barn neu adroddiad yr 
archwilydd perthnasol er mwyn cyhoeddi'r datganiad erbyn 31 Gorffennaf y flwyddyn honno.  

 
2.2 Daeth yr amserlen ddiwygiedig a gyflwynwyd gan y gwelliant uchod â'r dyddiad cychwynnol 

a'r dyddiad olaf ymlaen, gan gwtogi'r amserlen gyffredinol 2 fis. Cyfrifon 2018-2019 oedd y 
flwyddyn gyntaf lle'r oedd y dyddiadau hyn yn berthnasol. Roedd y manteision o allu symud 
ymlaen at waith arall yn gynt yn y flwyddyn yn sylweddol.  

 
2.3 Effeithiwyd yr amserlen, cynnwys a phrosesau a fabwysiadwyd ar gyfer 2021-22 gan y 

pandemig Covid mewn ffordd debyg i 2020-2021. Crëwyd ac ardystiwyd y datganiadau drafft 
gan y swyddogion cyfrifol erbyn diwedd mis Mai 2022. Fodd bynnag, oherwydd oedi mewn 
archwilio cyfrifon y Gwasanaeth Iechyd, roedd Archwilio Cymru yn methu dechrau eu gwaith 
archwilio mewn pryd er mwyn cyrraedd y dyddiad cau sef 31 Gorffennaf. 
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2.4 Yn dilyn trafodaeth gydag Archwilio Cymru ac aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio, gosodwyd 

amserlen ddiwygiedig gyda 10 Hydref fel y dyddiad erbyn cymeradwyo'r cyfrifon. Roedd hyn 
yn dilyn canllawiau a roddwyd gan Lywodraeth Cymru yn amlinellu fod hyn yn dderbyniol ar 
yr amod fod yr hysbysiadau angenrheidiol yn cael eu gwneud a bod y cyfrifon drafft yn cael 
eu cyhoeddi fel drafft erbyn diwedd mis Gorffennaf. Bodlonwyd y ddau ofyniad hyn, ynghyd 
â symud y dyddiad a osodwyd i etholwyr llywodraeth leol allu holi'r Archwilydd Cyffredinol i 
19 Medi gyda'r cyfrifon ar gael i'w harolygu am 20 diwrnod cyn y dyddiad hwn.    

 
2.5 Diwygiwyd prosesau yn ystod y cyfnod paratoi ac archwilio ac wedi hynny er mwyn 

adlewyrchu fod staff Cyllid ac Archwilwyr yn cyflawni eu dyletswyddau o gartref yn y mwyafrif 
helaeth o achosion, yn gweithio o bell ac yn cynnal cyfarfodydd ar-lein ac yn rhannu data lle 
bo angen er mwyn sicrhau fod cyfathrebu effeithiol yn digwydd.  

 
2.6 Mae rhai materion wedi dod i'r amlwg ers creu'r cyfrifon drafft gwreiddiol ddiwedd mis Mai 

2022. Mae hyn wedi arwain at newid cynnwys a chyflwyniad y cyfrifon. Manylir y rhain yn 
Adran 4. 
 

2.7 Mae adborth gan aelodau'r CA o ran Datganiad Cyfrifon 2021-2022 hefyd wedi ei ystyried. 
Ychwanegir at y newidiadau a wnaed yn y cyfrifon blaenorol er mwyn cynorthwyo 
dealltwriaeth o'r cyfrifon.    

 
2.8 Oherwydd natur dechnegol y cyfrifon a'r gofynion cyfrifyddu cynnydd i arferol o fewn 

cyfrifyddu llywodraeth leol, mae gwella eu haddasrwydd i ddefnyddwyr yn parhau'n heriol. 
Fodd bynnag, y bwriad fyddai parhau i ddatblygu'r agwedd hon yn flynyddol heb beryglu eu 
cyflawniad erbyn y dyddiadau cau priodol. 

 
2.9 Mae'r canlynol yn amlinellu rhai o'r digwyddiadau allweddol sy'n bwydo i greu'r datganiadau 

diwygiedig 
  

• 31.05.2022: Llofnodwyd y cyfrifon drafft a'u hanfod at dîm Archwilio Cymru. 
• 20.06.2022: Dechreuodd yr Archwiliad yn llawn 
• 21.06.2022: Cyflawnwyd y Sesiwn Friffio Dechnegol i aelodau'r CA. 
• 28.07.2022: Cynhaliwyd y Cydbwyllgor Archwilio gan gynnwys diweddariad ar y 

cyfrifon.   
• 22.09.2022: Cyhoeddwyd set o gyfrifon drafft diwygiedig gyda newidiadau a 

gytunwyd arnynt wedi'u hanfon at Archwilio Cymru  
 

 
3. Cynnwys y Datganiadau 
 

3.1 Mae'r ddau Ddatganiad yn cynnwys Adroddiad Naratif sy'n cynnwys y gofynion yn ôl y Cod. 
Nid yw'r rhain yn cael eu hailadrodd yn yr adroddiad hwn ond mae'r prif benawdau – wedi'u 
datblygu ar y cyd gyda'r Cydbwyllgor Archwilio ac adolygiad o arfer da mewn sefydliadau 
Plismona eraill – yn cynnwys: 

 
• Cyflwyniad  
• Llywodraethu a Chyfrifoldebau 
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• Blaenoriaethau Strategol 
• Cyfarfod Adolygu  
• Risg Corfforaethol  
• Cyflawniad Ariannol 2021-22 
• Cysoni Cyllid GAAP 
• Amodau Cronfeydd wrth Gefn a Ffynonellau Cyllid 
• Rhagolwg 
• Polisïau cyfrifyddu  
• Cydweithio a chyrff eraill  
• Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd: 
• Eglurhad o'r prif ddatganiadau. 

 
3.2  Mae Datganiadau Cyfrifon mewn Llywodraeth Leol yn ddogfennau technegol iawn. Mae'r 

cyfuniad o'r gofynion cyfrifyddu, ynghyd â chynnydd Statudol a Rheoleiddiol (er mwyn 
sicrhau nad yw'r ffordd y mae'r cyfrifon yn cael eu paratoi yn peri costau ychwanegol i'r 
cyhoedd) yn arwain at set o Ddatganiadau cymhleth. Mae gofynion ychwanegol dau endid 
unigol a set o gyfrifon Grŵp yn ychwanegu ymhellach at y cymhlethdod hwn.  

 
3.3 Mae'r dull a gymerwyd yng Ngogledd Cymru, yn dilyn trafodaethau gyda Rhwydwaith 

Cyllid CIPFA'r Heddlu, heddluoedd eraill Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn adlewyrchu 
realiti'r trefniadau. Canlyniad hyn yw bod cost Plismona yn cael ei ddangos yng Nghyfrif 
Incwm a Gwariant Cynhwysfawr y Prif Gwnstabl. Newidiodd fformat y datganiad hwn yn 
2016-2017 gan ei fod yn ofynnol gan y Cod i gael ei baratoi yn unol ag adrodd rheolwyr 
h.y. ar sail dadansoddiad goddrychol.   

 
3.4 Mae'r Dadansoddiad Gwariant a Chyllid (EFA) yn dangos y gwariant blynyddol a sut y bydd 

yn cael ei ariannu i ddangos y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn a'r effaith gyffredinol ar y 
defnydd o gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio am y flwyddyn.    

 
3.5 Mae'r prif ddatganiadau eraill yn dilyn ymlaen o'r EFA. Erbyn hyn, mae gan y Prif Gwnstabl 

fantolen gyfyngedig, symudiad mewn cronfeydd wrth gefn a datganiad llif arian o 
gyflwyno'r Dadansoddiad Gwariant a Chyllid. Mae'r rhain yn cynnwys y cronfeydd wrth 
gefn na ellir eu defnyddio mewn perthynas â'r ased/rhwymedigaeth Pensiwn net a'r Cyfrif 
Absenoldeb Cronedig. Yna mae'r nodiadau i'r datganiadau yn dilyn yr hyn a gynhwysir yn 
y prif ddatganiadau. 

 
4. Crynodeb o newidiadau i'r drafft terfynol ac ymateb Rheolwyr i Adroddiad Archwilio 

Cymru 
 

4.1 Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn bwriadu rhoi barn diamwys ar y ddau Ddatganiad Cyfrifon 
fel yr amlinellir yn ei adroddiad. Mae dau gamddatganiad heb eu cywiro sydd wedi'u manylu 
isod.    

 
4.2 Camddatganiadau heb eu cywiro 

 
Eiddo, Peiriannau ac Offer: Prisio Tir ac Adeiladau 
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‘Mae gofyn i gyrff archwiliedig ledled pob sector i gyfrif am eiddo, peiriannau ac offer yn unol ag 
Eiddo, Peiriannau ac Offer IAS 16.   
 
Mae Cod Ymarfer CIPFA ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn caniatáu cyrff archwiliedig fabwysiadu 
rhaglen brisio sy'n prisio eiddo, peiriannau ac offer dros gyfnod 'byr'. Dehonglir 'cyfnod byr' fel bod 
asedau'n cael eu hailbrisio unwaith bob pum mlynedd ar gyfer pob dosbarth o asedau. Mae hyn 
ar yr amod nad ydy'r swm sy'n cael ei gario yn gwbl wahanol i'r hyn a fyddai'n cael ei benderfynu 
gan ddefnyddio'r gwerth presennol ar ddiwedd y cyfnod adrodd.  
 
Mae newidiadau wedi bod yn amodau'r farchnad dros y flwyddyn ddiwethaf sydd wedi effeithio 
ar werthoedd asedau a gedwir. Mae hyn wedi arwain at gyrff archwiliedig yn ystyried a ydy cario 
gwerth asedau sydd heb eu hailbrisio yn ystod 2021-22 yn parhau'n hanfodol gywir.  
 
Gwnaeth prisiwr allanol penodedig i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gyhoeddi adroddiad 
'Adolygiad o'r Farchnad' ar gyfer y cyfnod 2021-22 sy'n dangos pa newidiadau yn amodau'r 
farchnad all effeithio ar werth cario Tir ac Adeiladau o fewn y cyfrifon: 

• Mae pris meysydd tanio, sy'n cael eu prisio ar gost amnewid is o bosib wedi cynyddu 6% 
oherwydd y symudiadau sylweddol mewn costau adeiladu yn ystod 2021-22. Mae hyn yn 
rhoi cynnydd yn y pris o £876,000. 

• Mae pris adeiladau heddlu, sy'n cael eu prisio ar bris defnydd presennol, o bosib wedi 
cynyddu 4% oherwydd y cynnydd mewn rhenti'r farchnad. Mae hyn yn rhoi cynnydd yn y pris 
o £1,337,000 

Nid oes prisio ffurfiol wedi'i wneud ar gyfer yr asedau o dan sylw.  

 

Mae hyn wedi'i drafod gyda rheolwyr, ond mae'n parhau'n anghywir, gan arwain at y 
camddatganiad canlynol: 

• Tanddatganiad o £2,213,000 mewn cost tir ac adeiladau gros yn Nodyn 12.’ 
 
 

Ymateb – Prisir asedau Tir ac Adeiladau'n ffurfiol bob 5 mlynedd. Mewn blynyddoedd blaenorol 
mae amrywiadau posibl yn y gwerth cario oherwydd amseru'r prisiau wedi bod yn ddinod. Yn 
2021-22, oherwydd anwadalrwydd prisiau Tiroedd ac Adeiladau penodol, mae'r amcangyfrifon 
uchod wedi'u cyfrifyddu ar gyfer y Tiroedd a'r Adeiladau hynny sydd ddim yn gynwysedig ym mhris 
2021-22. Nid ydy'r ffigwr tybiedig hwn yn berthnasol o fewn y cyfrifon, ac ni ystyrir ei fod yn 
effeithio'r ddealltwriaeth o'r sefyllfa ariannol gyffredinol. Ystyrir pris llawn ar gyfer 2022-23, ond 
bydd hyn yn arwain at gostau ychwanegol o ran y gyllideb refeniw. Mae'r cynnydd % net uchod 
ond yn dangos arwydd o gyfeiriad cyffredinol gwerthoedd asedau. Yn wir, ni wnaeth yr asedau a 
brisiwyd yn 2021-22 gynyddu yn eu pris yn sylweddol o'u pris blaenorol. Byddai gweithredu dull 
prisio mynegeio ar y pwynt hwn yn y broses gyfrifyddu, yn hytrach na'r prisio ffurfiol arferol, yn 
achosi problemau technegol ynghyd â pheidio dilyn y polisïau cyfrifyddu a ddywedir, sy'n dweud: 
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'Mae asedau a geir yn y Fantolen ar werth presennol yn cael eu hadbrisio'n ddigonol ac yn 
rheolaidd i sicrhau nad yw eu swm cario ymlaen yn sylweddol wahanol i'w gwerth teg ar ddiwedd 
y flwyddyn, o leiaf bob pum mlynedd.' 
 
Ystyrir fod y ffigyrau yn y cyfrifon yn bodloni'r angen hwn o hyd gan nad ydy'r swm yn berthnasol.  

 
 
 

Nodyn 12 Eiddo, Peiriannau ac Offer: Asedau Gwerth Llyfrau Net Dim  
 

Nododd ein hadolygiad o'r gofrestr asedau sefydlog nifer sylweddol o asedau a ddibrisiwyd yn 
llawn ond a gaed o hyd yn y datganiadau ariannol.  

 

Nid ydy cynnwys yr asedau hyn o fewn y cyfrifon yn effeithio ar y fantolen gyffredinol. Fodd 
bynnag, mae'n bwysig fod nodyn 12 yn adlewyrchiad gwirioneddol o asedau gweithredol.  

 

Nododd ymchwiliad gan y tîm cyllid asedau gyda gwerth llyfr gros a dibrisiad cronedig gros o 
£2,180,000 na fydd yn weithredol bellach efallai. Ymgymerir â gwaith pellach o fewn 2022-23 
er mwyn cadarnhau pob ased sydd angen eu digomisiynu gyda'r addasiad i gael ei wneud o 
fewn cyfrifon 2022-23.   

 

Mae hyn wedi arwain at y camddatganiad canlynol: 

• Cost gros Peiriannau ac Offer wedi'i or-ddweud £2,180,000 o fewn Nodyn 12.  

• Dibrisiad cronedig gros Peiriannau ac Offer wedi'i or-ddweud £2,180,000 o fewn Nodyn 12.  

• Dim effaith ar ddadleniadau'r fantolen 
 

Ymateb -  Cafodd cyfanswm o £16.4m o fastiau, peiriannau ac offer sydd wedi'u dibrisio'n llawn 
ar 31.3.2022 eu hadolygu gyda'r Adrannau perthnasol. O'r asedau, nodwyd bod gwerth 
£2.18m o'r rhain heb gael eu defnyddio neu wedi'u hamnewid. Diystyrir y rhain yn 2022-23 
ac fe gynhelir adolygiad o unrhyw asedau pellach sydd wedi'u hamnewid neu sydd ddim 
mewn defnydd. Mae hyn ond yn effeithio'r nodyn ac ni ystyrir ei fod yn effeithio'r 
ddealltwriaeth gyffredinol o'r sefyllfa ariannol gyffredinol.   

 
4.3 Camddatganiadau a gywirwyd 

 
Cafwyd cywiriadau ac eglurhad eraill o'r hyn sy'n deillio o'r archwiliad a'r adolygiad gan 
aelodau’r CA. Mae'r rhain yn cynnwys nifer a drafodwyd neu a gynigwyd yn ystod y sesiwn 
friffio dechnegol. Roedd y rhain yn dechnegol eu natur neu'n symudiadau rhwng nodiadau. 
Mae'r symudiad mewn cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy wedi'u heffeithio gan un o'r 
diwygiadau. Er mae hyn yn dechnegol ei natur gan fod y swm yn cael ei symud o un llinell ar 
y fantolen i'r cronfeydd wrth gefn, rhaid i'r trafodyn fynd drwy'r cyfrif refeniw. Mae'r rhain 
wedi'u crynhoi'n fyr isod ac yn cael eu cynnwys yn Atodiad 5 o adroddiad yr archwilydd: 
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• Eglurhad pellach i'r adroddiad Naratif a'r Adroddiad Llywodraethu Blynyddol. 
• Mae'r swm o £1.282m wedi'i symud o gredydwyr i gronfeydd wrth gefn. Mae hyn yn 

berthnasol i grant o'r Swyddfa Gartref a oedd yn berthnasol i SCCH. Gan fod holl 
amodau'r grant wedi'u cyflawni ac nad oes dim swm yn ad-daladwy i'r Swyddfa 
Gartref, mae'r swm wedi'i drosglwyddo i Gronfa Plismona Cymdogaethau wrth Gefn. 
Gall hyn gael ei ddefnyddio er mwyn rheoli newidiadau byr rybudd i'r Grantiau 
Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu, neu ariannu gofynion Plismona 
Cymdogaethau unigryw.  

• Mae'r trafodion IAS19 ar gyfer Pensiynau yn gymhleth eu natur sy'n cynnwys nifer o 
gofnodion dyddlyfrau, sydd yn eu hanfod yn disodli'r costau gwirioneddol o fewn y 
cyfrifon (cyfraniadau'r cyflogwr) gyda thrafodion cost pensiwn tybiedig yr 
actiwarïau. Perchir y rhain wedyn o fewn yr MIRS. Darganfuwyd fod un o'r trafodion 
hyn yn cael eu codi i gostau Pensiynau a dylai fod wedi bod yn gostau Cyflog Heddlu. 
Fel gyda holl ffigyrau Pensiwn yr Heddlu roedd y swm yn fawr sef £7.956m. Mae 
cywiriad i'r swm hwn wedi'i wneud rhwng y costau Pensiwn a chostau Cyflog yr 
Heddlu ar y CIES.  

• Mae newidiadau bach eraill ar nodiadau amrywiol i ychwanegu eglurhad wedi'u 
gwneud hefyd.   
 

5. Argymhellion 
 

• Aelodau'r pwyllgor archwilio i nodi cynnwys yr adroddiad hwn yn unol â dyletswyddau'r 
pwyllgor a sefydlwyd yn y cylch gorchwyl, gan adolygu datganiadau blynyddol cyfrifon a 
datganiadau llywodraethu blynyddol yn benodol.  

A datrys: 

 
Yn unol â'i Gylch Gorchwyl, mae'r Cydbwyllgor Archwilio wedi adolygu Datganiadau Ariannol 
Blynyddol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i 
ben ar 31 Mawrth 2022. Mae hefyd wedi ystyried adroddiadau'r archwiliwr allanol o hynny 
ymlaen. Mae'r Cydbwyllgor Archwilio yn cadarnhau nad oes materion heb eu datrys yn codi 
sydd angen eu hadrodd i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl, cyn i'r 
Datganiadau Ariannol Blynyddol gael eu cymeradwyo.  

 
 
 

6. GOBLYGIADAU 
 

6.1 Cydraddoldeb 
 

Mae’r Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn 
gweithredu am yr egwyddorion a sefydlwyd yn y Cynllun 
Cydraddoldeb ar y Cyd. 
 

6.2 Ariannol 
 

Nod yr adroddiad hwn yw cyflwyno datganiad cyfrifon y ddwy 
gorfforaeth unigol i'r pwyllgor.  
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6.3 Cyfreithiol 
 

Mae'r datganiad cyfrifon yn cyrraedd y safonau disgwyliedig, 
fel sy'n cael eu holrhain o fewn yr adroddiad. 
 

6.4 Cymuned Cyhoeddir y datganiadau cyfrifon ar wefan y Comisiynydd.  
Mae hysbysiad cyhoeddus wedi'i gyhoeddi o dan Adrannau 29, 
30 a 31 Deddf Archwiliad Cyhoeddus (Cymru) 2004, sy'n datgan 
y gall aelodau o'r cyhoedd, rhwng 27 Gorffennaf a 24 Awst 
2021, archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a gofyn 
cwestiynau i'r Archwilydd penodedig o 1 Medi ymlaen. 
 

6.5 Risg Mae gweithdrefnau rheoli risg wedi'u sefydlu ac fe'u 
hystyriwyd ar wahân gan y pwyllgor fel rhan o'r trefniadau 
llywodraethu cyffredinol. Mae risgiau ariannol wedi'u cynnwys 
yn y datganiad o gyfrifon Mae risgiau ariannol wedi'u cynnwys 
yn y datganiad o gyfrifon.  
 

6.6 Nghynllun 
Heddlu a 
Throsedd  

Ystyrir Cynllun yr Heddlu a Throsedd ar ddechrau'r cylch 
cynllunio ariannol i sicrhau y gellir cyflawni'r cynllun o fewn 
cyllideb gynaliadwy 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod:  10 Hydref 2022 

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

Diben yr adroddiad: Diweddaru 
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar 

gyfer: 
(ticiwch un) 

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 

� X Gwybodaeth 
Crynodeb / Pwyntiau 

Allweddol: 
• Roedd aelod o'r CA yn bresennol yn y cyfarfod a 

gynhaliwyd ar 9 Medi 2022. 
• Diweddarwyd y bwrdd ar: 

o Cyfrifon terfynol 2021/22: 
 Adroddiad Naratif 
 Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
 Cynnydd yr Archwiliad 

o Tuag ar gyfrifon terfynol 2022/23 
o Argymhellion Archwiliad  
o Argymhellion oddi wrth y Cydbwyllgor 

Archwilio  
Argymhellion: • Bod aelodau’r Cyd Bwyllgor Archwilio yn nodi gwaith y 

Bwrdd Cyd Lywodraethu. 
 

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

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

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

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

Effaith Cydraddoldeb: Dim 
 

Gwybodaeth wedi'i heithrio o 
ddadleniad: 

Dim 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 

 

10 Hydref 2022 

Bwrdd Cyd Lywodraethu 

Adroddiad gan Brif Swyddog Cyllid y Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd 

1. Cefndir  
 

1.1. Ffurfiwyd y Bwrdd Cyd Lywodraethu yn 2014 er mwyn dogfennu trefniadau 
llywodraethu Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd 
Cymru.   

 
1.2. 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. 
Mynychodd Cadeirydd y Cydbwyllgor ar 22 Mehefin 2022, a chyfrannu i'r 
cyfarfod.  

 
2. 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: 

• 9 Tachwedd 2022 am 10yb 
• Mae dyddiadau ar gyfer 2023 yn cael eu trefnu  

 
3. Gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu 
 

3.1. Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Medi 2022, trafodwyd y canlynol: 
 

3.1.1. Cyfrifon statudol 
 

Roedd cyfrifon 2021/22 i fod i gael eu cymeradwyo erbyn diwedd mis 
Gorffennaf, yn unol â'r amserlen statudol. Fodd bynnag, oherwydd 
problemau cyrchu, byddant yn cael eu cymeradwyo yn dilyn cyfarfod y 
Cydbwyllgor ar 10 Hydref 2022, sydd wedi'i gytuno ar y ddwy ochr. 
 
Mae'r adroddiad naratif a'r datganiad llywodraethu blynyddol wedi'u 
diweddaru er mwyn ymgorffori sylwadau a dderbyniwyd gan y Bwrdd 
Cyd Lywodraethu a'r Cydbwyllgor Archwilio. Rhaid i'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol adlewyrchu'r sefyllfa ar y dyddiad caiff ei 
lofnodi. Mae felly'n parhau "ar agor" tan 10 Hydref 2022.   
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Mae'r Adran Gyllid wedi gallu paratoi cyfrifon drafft erbyn 31 Mai (yn 
unol â'r amserlen statudol) yn gyson ers i'r dyddiadau cynharach gael 
eu cyflwyno. Cytunodd y bwrdd i roi adborth i Archwilio Cymru y dylai 
trefniadau gael eu gwneud er mwyn galluogi cymeradwyo cyfrifon 
2022/23 erbyn diwedd mis Gorffennaf. Bydd hyn yn gwella proses 
cynllunio ariannol yr heddlu a'r CHTh, drwy sicrhau fod staff 
cyfrifyddu'n gallu canolbwyntio ar y gorchwyl hanfodol hwn.  
 
Mae'r Arweinydd Llywodraethu a Pholisi Corfforaethol yn cynllunio 
arsylwi rhai cyfarfodydd dros y flwyddyn nesaf, er mwyn gallu cael 
sicrwydd ychwanegol o'u heffeithiolrwydd.  

 
 

3.2.2  Nid oedd newidiadau i'r strwythur llywodraethu i'w adrodd amdano.   
Fodd bynnag, mae'r maes hwn o dan adolygiad cyson o hyd.  

 
 

3.2.2  Adolygiad o argymhellion mewnol ac allanol 
 

Rhoddwyd diweddariad ar adroddiadau a dderbyniwyd gan TIAA, a 
chynnydd ar weithrediadau o'r adroddiad blaenorol.  
 

 
3.2.3  Adolygiad o gyhoeddiadau o'r archwiliad mewnol  
 

Mae'r holl weithrediadau sy'n codi o'r rhain wedi'u cwblhau a'u cau.   
Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod llawer o'r rhain yn 
berthnasol i ddiogelwch seiber, a'r angen i sicrhau fod y maes hwn yn 
parhau i gael ei gyrchu'n briodol. 
 

3.2.4  Argymhellion o'r Cydbwyllgor Archwilio 
  

Cafwyd trafodaeth ynghylch rheoli risg, a'r ffordd fwyaf priodol o 
hysbysu'r Cydbwyllgor am hyn. Mae cyfarfod yn cael ei drefnu ar gyfer 
mis Tachwedd 2022, sy'n anelu gwella dealltwriaeth gilyddol rhwng 
staff rheoli risg ac aelodau o'r Cydbwyllgor. 

   
 

3.3 Bydd aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio'n gallu cael mynediad at bapurau, gan gynnwys 
cofnodion a gweithrediadau o'r cyfarfod diweddaraf, drwy'r gyriant G.   Cynhelir y 
cyfarfod nesaf ar 9 Tachwedd 2022. 

 
4. GOBLYGIADAU 
 

4.1 Cydraddoldeb 
 

Mae’r Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn 
gweithredu gan dalu sylw i’r egwyddorion a sefydlwyd yn y Cynllun 
Cydraddoldeb ar y Cyd.   

Tudalen 112 o 116 



4.2 Ariannol 
 

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

4.3 Cyfreithiol 
 

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

4.4 Cymunedol a 
Gwerth 
Cymdeithasol 
 

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

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

4.6 Cynllun Heddlu 
a Throsedd  

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

 
 
 
 
Awdur yr Adroddiad 
Kate Jackson 
Prif Swyddog Cyllid, SCHTh 
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I ddillyn 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 10 Hydref 2022  
 

Teitl: Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r SCHaTh – Mawrth 222 – Ebrill 2023 

Awdur: Matthew Evans, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu 
Pwrpas yr adroddiad:  

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

� Penderfyniad 
√    Trafodaeth 
� Sicrwydd 
� Gwybodaeth 

Crynodeb/Pwyntiau Allweddol: • Cynulleidfa darged cyfathrebu’r SCHaTh. 
• Y strategaeth, sut mae'n cysylltu a’r Cynllun yr Heddlu a Throsedd, a 

chynlluniau ar gyfer gwahanol weithgareddau cyfathrebu.  
• Dulliau a sianeli ar gyfer cyfathrebu’r SCHaTh. 
• Mesur cyfathrebu llwyddiannus.   

Argymhellion: Cymeradwyo'r cynllun ar gyfer gweithredu 

 
Effaith cofrestr risg: Dim 

Goblygiadau sicrwydd: Dim 
Effaith Cydraddoldeb: Dim 

Gwybodaeth wedi’i heithrio o 
ddadleniad: 

Dim 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod:  

 

Teitl: Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol – Heddlu Gogledd Cymru 
Awdur: Sue Appleton – Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol 
Diben yr adroddiad: Darparu trosolwg o gynnydd o'r Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol a'r 

broses a gymerwyd i fabwysiadu ledled yr heddlu.  
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 
(ticiwch un) 

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 
� X Gwybodaeth 
 

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: Mae'r ddogfen yn amlinellu agwedd yr Heddlu tuag at gyfathrebu ac 
ymgysylltu er mwyn cynorthwyo'r weledigaeth o wneud Gogledd Cymru'r lle 
mwyaf diogel yn y DU.   
Roeddwn y ddogfen hefyd yn un o'r cyntaf i fynd drwy broses gymeradwyo 
newydd yn cwmpasu'r holl feysydd gwasanaeth. Roedd felly'n destun craffu 
ychwanegol cyn y gymeradwyaeth derfynol. 

Roedd crynodeb o'r Broses 
Lywodraethu yn dilyn: 

Ymgynghoriad ledled yr heddlu; Bwrdd Sicrwydd; Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 
Fel dogfen waith bydd yn eistedd gyda'r Uwch Fwrdd Rheoli.  

Argymhellion: Aelodau’r Cydbwyllgor Archwilio i nodi'r adroddiad a'r broses gymeradwyo. 
Effaith Cofrestr Risgiau: Dim 
Goblygiadau Sicrwydd: Dim 
Effaith Cydraddoldeb: Dim 
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o 
Ddadleniad: 
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