
                                        

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 
 

9.30yb – 8 Rhagfyr 2022 
Wyneb yn Wyneb ac Ar-lein ar Microsoft Teams 

 
AGENDA 

 
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 
Phil Kenyon – Cyfreithiwr yr Heddlu          
Kerry Ambrose – Is-Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg 
Anna Pretious - Rheolwr yr Amgylchedd a Chadw Ynni                                               

SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD: 
 
Stephen Hughes -  Prif Swyddog Gweithredol 
Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid 

Angharad Jones – Cynorthwyydd Personol i'r Prif 
Weithredwr  

ARALL 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  
Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod cofnodion 
y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2022 
yn gywir.  

Cadeirydd 
 

  5 mun 

3 Cofnod Gweithrediadau 
 

Cadeirydd   5 mun 

 Eitemau Sefydlog     
4 Diweddariad Sefydliadol Prif Swyddog Gweithredol 

a Chyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau 

Gwybodaeth  15 mun 
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5 Diweddariad AHEM   
 

Prif Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

Sicrwydd 
 

 20 mun 

6 Archwilio Mewnol 
a. SICA Archwilio Mewnol 2022/23 
b. Trosolwg Archwilio Mewnol – 

Adroddiad Rheolwyr  
 

 
a. Archwilio Mewnol 
b.   Cyfarwyddwr Cyllid ac 

Adnoddau / Swyddog 
Cyllideb  

Sicrwydd 
 

 10 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 Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth 

am Arian ac Archwiliad Blynyddol 
(Llythyr Rheolwyr) 

Swyddfa Archwilio Cymru  Sicrwydd 
 

 10 mun 

10 Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys Pennaeth Cyllid Sicrwydd 
 

 5 mun 

11 Rhaglen Gyfalaf – Diweddariad Pennaeth Cyllid Sicrwydd 
 

 10 mun 

12 Diweddariad Llywodraethu  Prif Swyddog Cyllid Gwybodaeth  5 mun 

13 Diweddariad Moeseg Is-Gadeirydd y Pwyllgor 
Moeseg 

Sicrwydd 
 

 10 mun 

14 Adroddiad Cyfreithiol Cyfreithiwr yr Heddlu Gwybodaeth a 
Sicrwydd 

 5 mun 

15 Sesiynau Briffio: 
Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio 

 

 
Prif Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol/Rheolwr yr 
Amgylchedd a Chadw Ynni 

Gwybodaeth  15 mun 

 Unrhyw Fater Arall (Hysbyswch y 
cadeirydd cyn y cyfarfod) 

    

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

    

  CYFANSWM   2.15 awr 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 

Ystafell Gynhadledd 1 ac Ar-lein (Hybrid) 
10 Hydref 2022 am 9:30 

 
PRESENNOL 

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO: 

Rachel Barber – Cadeirydd 
John Cunliffe 
Allan Rainford  
Sarah Davies 
Julie Perkins 
 
SWYDDOGION YR HEDDLU: 
 
Richard Debicki – Prif Gwnstabl Dros Dro (gadawodd y cyfarfod am 11:00)   
Seb Phillips – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 
Guto Edwards – Pennaeth Cyllid  
Helen Williams – Cyfrifydd Rheolaeth Ariannol 
Wendy Lloyd – Cyfrifydd Ariannol 
Anne Mathews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau 
Helen Corcoran – Prif Uwcharolygydd, Gwasanaethau Corfforaethol 
Philip Kenyon – Cyfreithiwr yr Heddlu 
James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes (gadawodd y cyfarfod am 11:00) 
Stephanie Maddix – CP i'r CCA (cofnodion) 
Shaun Barritt – Cyfathrebiadau Corfforaethol 
 
SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD: 
 
Andrew Dunbobbin – Comisiynydd Heddlu a Throsedd  
Stephen Hughes – Prif Swyddog Gweithredol 
Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid 
Matthew Evans – Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu'r CHTh 
 
POBL ERAILL YN BRESENNOL 

Helen Cargill – TIAA 
Michelle Phoenix – Archwilio Cymru 
 

 
1. YMDDIHEURIADAU A DATGANIADAU O DDIDDORDEB 
 

Ni dderbyniwyd ymddiheuriadau. 
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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 Gorffennaf 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:  152; 01/04/22 eitemau 1, 7, 8, 
10, 11, 12, 13; 28/07/22 eitemau 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 
 
28/07/22 eitem 1: Cytunwyd ei gau ond mynegodd y Cadeirydd y dylid cynnwys y trywydd archwilio 
er mwyn manylu sut y cafodd ei gau yn y diweddariad.  
 
Gweithrediad 
1 

Cau Eitem 1 o 28/07/22 a'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i hysbysu sut y dylid 
cynnwys sut y cafodd y trywydd archwilio a oedd yn mynegi sut y caewyd y 
gweithrediad o fewn y diweddariad. 

 
Byddai'r gweithrediadau canlynol yn ffurfio rhan o'r trafodaethau yn y cyfarfod preifat yn dilyn y prif 
gyfarfod heddiw a byddai hefyd yn cael ei gau o'r cofnod gweithrediadau: 28/07/22 eitem 6, 11. 
 

4. DIWEDDARIAD SEFYDLIADOL  
 

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

 
 Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
 

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio a oedd angen olrhain y gwariant ar gyfer y cyllid Strydoedd 
Diogelach yn agosach o ystyried tanwariant cyffredinol yr Heddlu. Mae hyn er mwyn cadarnhau fod 
y cronfeydd yn cael eu gwario yn y ffyrdd iawn. Eglurodd Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau 
Corfforaethol fod y cyllid Strydoedd Diogelach ar wahân i gronfeydd cyffredinol yr heddlu, gan ei 
fod yn grant a roddir gan y Swyddfa Gartref. Mae gwario'r grant hwn yn destun craffu mewnol sydd 
yna'n cael ei adrodd yn chwarterol i'r Swyddfa Gartref er mwyn olrhain y gwariant. Mae'r Swyddfa 
Gartref yn fodlon gyda'r lefel o graffu mewnol a'r trefniadau llywodraethu mae'r tîm cyllid yn ei osod 
o amgylch bob grant Strydoedd Diogelach.   
 
Mae'r grant Strydoedd Diogelach wedi'i wario erioed yn unol â chytundeb y grant. Nid oedd 
tanwariant wedi bod o'r cyllid penodol hwn.  
 
Roedd aelodau'r Cydbwyllgor yn awyddus derbyn sicrwydd fod unrhyw ddysgu o wario cyllid y grant 
Strydoedd Diogelach yn berthnasol i gronfeydd a thanwariant ehangach yr Heddlu. 
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Gweithrediad 
2  

Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i roi trosolwg canlyniadau 
ynghylch gwario cyllid grant Strydoedd Diogelach, gan gynnwys y broses 
lywodraethu, er sylw aelodau'r Cydbwyllgor.  

 
Gweithrediad 
3 

Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol a'r Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau i ystyried unrhyw ddysgu o wario'r grant Strydoedd Diogelach a allai 
fod yn berthnasol i gronfeydd ehangach yr heddlu.  

 
Heddlu Gogledd Cymru  
 
Diweddarodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Gwnstabl Dros Dro'r Cydbwyllgor drwy 
eithriad ar faterion a digwyddiadau sy'n effeithio'r sefydliad ers cylchredeg yr adroddiad. 
 
Sefyllfa ariannol – Byddai goblygiadau cyhoeddi cyllideb fach y Llywodraeth ar gyfer ein sefyllfa 
ariannol yn cael ei fwydo i'n cynllunio sefydliadol gan gynnwys:  

• Mae gwrthdroi cynnydd yn yr Yswiriant Cenedlaethol wedi cael effaith uniongyrchol ar les 
ariannol ein gweithwyr a chost gyffredinol i'r heddlu.  

• Bydd cap ynni yn cael effaith sylweddol ar y flwyddyn ariannol hon.  
• Bydd newid yng nghyfradd safonol treth incwm o 20% i lawr i 19% hefyd yn bwydo i les 

ariannol ein gweithwyr.   
• Rydym yn ymgysylltu â phroses y fformiwla ariannu ehangach a gwnaethom gyflwyno ein 

helw heddlu ar brinder a natur dymhorol. 
 
Pobl a dysgu – Mae'r targed cynnydd yn edrych yn gynyddol heriol. Rhoddwyd sicrwydd gan y 
Pennaeth Cyllid ei bod yn cymryd amser recriwtio a chael swyddogion a staff mewn lle. Ond erbyn 
mis Mawrth 2023, dylem fod wedi recriwtio yn agos i'n targed.  Mae cynlluniau'r flwyddyn nesaf i 
gadw'r ffigwr hwnnw ar y lefel uchaf, fel y gwarir cyllideb cyflogau swyddogion heddlu'r flwyddyn 
nesaf.  
 
Mae strategaeth cyswllt cyhoeddus yr Heddlu wedi'i chymeradwyo o fewn cyfarfod a gadeiriwyd 
gan y Prif Gwnstabl. Cafwyd pwyslais ar ddarparu gwasanaeth o ansawdd yn y ffordd fwyaf 
effeithiol, gan annog defnydd o dechnoleg ar gyfer cyswllt difrys yn benodol.  
 
Gweithredol – Bydd y cyswllt rhwng pwysau chwyddiant, yr argyfwng costau byw a'i effaith 
gweithredol posibl yn parhau i gael ei olrhain a'i fonitro wrth i'r sefyllfa ddatblygu.  
 
Yn dilyn sylw'r wasg yr wythnos ddiwethaf ynghylch byrgleriaethau a throsedd caffael yn benodol, 
mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi y bydd yr heddlu'n ymateb i bob byrgleriaeth. Rydym yn 
cydnabod byrgleriaeth fel trosedd ymosodol, yn effeithio'n fawr ar ddioddefwyr. Felly rydym yn 
cefnogi'r cyfarwyddyd hwn. Roedd y Prif Gwnstabl Dros Dro yn hyderus ein bod yn ymateb i'r 
mwyafrif o fyrgleriaethau ond efallai bydd angen addasu ychydig yn dilyn adolygu ein lefelau 
presenoldeb i fyrgleriaethau'n derfynol.   
 
Tybir y bydd troseddau caffael yn cynyddu o ganlyniad uniongyrchol i'r argyfwng costau byw.  Byddai 
gan aelod o'r Cydbwyllgor ddiddordeb mewn adolygu unrhyw gynllunio senarios ar yr effaith 
weithredol y gall hyn ei gael ar blismona. Er enghraifft, o ran fforddiadwyedd ac ymarferoldeb 
ymateb i bob byrgleriaeth.  
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Gweithrediad 
4  

Rhoi dadansoddiad i aelodau'r Cydbwyllgor ar yr effaith bosibl gall yr argyfwng 
costau byw ei gael ar yr heddlu.  

 
Mae'r Ffederasiwn yn cynnal arolygon rheolaidd gyda'n rhengoedd cyfunol, sydd wedi gweld canran 
fawr yn hysbysu eu bod yn pryderu am eu cyllid personol. Mae'r cynnig lles yn yr heddlu yn cael ei 
ddatblygu'n dda ond yn ddiweddar, rydym wedi mabwysiadu'r ap Wagestream sy'n cynnig cymorth 
cynllunio lles ariannol i'n staff. Mae'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro wedi sefydlu grŵp Aur 
Costau Byw er mwyn ystyried opsiynau er mwyn cynorthwyo ein gweithlu. Mae'r grŵp hwn wedi 
comisiynu arolwg a fydd yn mynd allan i staff yn yr wythnosau nesaf er mwyn deall pwysau penodol 
fel y gall ymyriadau gael eu teilwra i'r anghenion hynny.  

 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio a ystyrir y tanwariant yn y broses o osod y praesept. Gan 
gydnabod fod pwysau costau i'r heddlu ond hefyd yr argyfwng costau byw i'r cyhoedd, gellir gweld 
fod y praesept wedi'i osod yn rhy hwyr mewn blynyddoedd blaenorol ac na ddylid ei gynyddu 
ymhellach.   
 
Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid yr ystyrir y tanwariant wrth osod y praesept. Fodd bynnag, mae 
angen cydnabod ein bod wedi bod mewn sefyllfa i ychwanegu at ein cronfeydd wrth gefn oherwydd 
ein bod wedi gweithredu yn unol gyda'r economi ac wedi gwario arian yn effeithlon. Os defnyddir y 
cronfeydd wrth gefn dros y flwyddyn neu ddwy nesaf i fynd a ni drwy'r bylchau ariannu, yna efallai 
na fydd angen cynyddu'r praesept. Ond os oes angen parhau am lefel uwch o'r dreth gyngor, yna 
mae angen i ni gael hynny'n iawn hefyd.   
 
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau ei fod yn disgwyl i'r broses gynllunio ddarfod 
mewn lle rydym yn edrych ar ddefnyddio cryfder ein cronfeydd wrth gefn i reoli'r sefyllfa ariannol 
dros y cynllun ariannol tymor canolig nesaf, yn enwedig ar gyfer problemau tymor byr nad oes 
disgwyl iddynt ailadrodd bob blwyddyn, er enghraifft y chwyddiant ar gyfleustodau. Mae'n bwysig 
nad ydy'r praesept yn cael ei osod yn uwch nac ydym ei angen er mwyn cyflawni ein gwasanaeth i'r 
cyhoedd.  
 
Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol fod y Panel Heddlu a Throsedd yn debygol o ofyn yr un 
cwestiwn. Byddwn angen geirio'r naratif yn ofalus o ran unrhyw gynnig i'r praesept a throsglwyddo 
hyn i'r cyhoedd hefyd.   
 
Mewn ymateb i gwestiwn o ran pa mor bell o dybiaethau'r gyllideb ydy'r dyfarniad cyflog i staff a 
CPI'r lefel bresennol, eglurodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau  fod dyfarniad cyflog o 3% wedi'i 
ychwanegu i dybiaethau'r gyllideb ar gyfer swyddogion heddlu a staff yr heddlu o fis Medi 2022.  
Gosodwyd dyfarniad cyflog staff yr heddlu ar 2.1% o fis Ebrill 2022 ond gadawyd hyn yn agored i'w 
ail-drafod yn dibynnu ar setliad cyflog swyddogion heddlu. Ers hynny, cyhoeddwyd setliad cyflog 
swyddogion heddlu ar £1,900 fel gwahaniaeth cyfradd i holl swyddogion heddlu, gan fod yn 
ddyfarniad cyflog o 5% ar gyfartaledd. Ein rhagdybiaeth ymarferol ydy bydd ail-drafodaethau staff 
yr heddlu yn darfod yn yr un lle. Daw dyfarniad cyflog swyddogion gyda chyllid ychwanegol er mwyn 
cwmpasu'r mwyafrif o'r gost, ond nid dyfarniad cyflog staff yr heddlu. Yn seiliedig ar wahaniaeth o 
£1,900, gall pwysau cost ychwanegol tu hwnt i'n cynllun ariannol tymor canolig fod hyd at £1.9m. 
 
Roedd tybiaethau synhwyrol wedi'u gwneud o ran cynnydd mewn chwyddiant o ran disel a 
chyfleustodau pryd y gosodwyd y cynllun. Fodd bynnag, mae'r marchnadoedd wedi mynd ymhell tu 
hwnt i'r tybiaethau hynny gan greu bwlch ariannu sylweddol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.  
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau sicrhau ein bod yn gweithio drwy ein strategaeth er 
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mwyn rheoli sut ydym yn cynnwys CPI yn ein cynllun ariannol tymor canolig. Rydym yn ystyried 
opsiynau'n ofalus o ran sut rydym yn lliniaru'r bwlch ariannu hwn.  
 
Ategir y broses gynllunio sefydliadol gan Ddatganiad Rheoli'r Heddlu, sy'n amlinellu uchelgais yr 
Heddlu.  Hysbysodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau y bydd penderfyniadau anodd eu gwneud 
er mwyn lleihau ein bwlch ariannu. Ond mae'n rhaid i ni fod yn hyderus y bydd y broses cynllunio 
sefydliadol yn ein cynorthwyo ni ddilyn ein huchelgais, yn unol â blaenoriaethau'r cynllun heddlu a 
throsedd, wrth ystyried lefelau presennol galw a gallu.   
 
 

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

Diweddarodd Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol yr aelodau fod adroddiad drafft 
o'r Arolwg PEEL wedi'i dderbyn ac yn cael ei weithio drwyddo. Bydd hwn yn cael ei gyhoeddi o 
gwmpas canol mis Tachwedd. Byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach yn y sesiwn gaeedig oherwydd 
nad ydy'r adroddiad wedi'i gyhoeddi eto.  
 
Mae adborth lefel uchel cychwynnol wedi'i dderbyn o'r arolwg safonau fetio, ond rydym yn disgwyl 
yr ôl-drafodaeth a'r adroddiad llawn.   
 
 

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, yn enwedig o ran yr adolygiadau 
cydweithredol.  
 
Cadarnhaodd aelod o'r TIAA fod adroddiad blynyddol Archwilio Mewnol 2021/22 wedi'i gwblhau 
ers iddo gael ei rannu'n flaenorol gyda'r Cydbwyllgor Archwilio, ac mai'r unig newidiadau oedd 
ynghylch y nifer terfynol o argymhellion.  
 

b. ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021-22 
 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r farn flynyddol ddrafft a amlinellwyd yn adroddiad blynyddol 
2021/22 a roddodd gasgliad cadarnhaol ar ddigonoldeb ac effeithiolrwydd y trefniant ar gyfer 
rheoli risg a llywodraethu mewnol.  
 
Mae'r ddau archwiliad sicrwydd cyfyngedig ar Iechyd a Diogelwch ac Asedau Sefydlog wedi 
derbyn yr argymhellion ac wedi gosod y rheolaethau. Mae diweddariadau cynnydd wedi'u rhoi 
o'r blaen i'r Cydbwyllgor Archwilio, ond cadarnhaodd aelod o'r TIAA eu bod yn fodlon gyda'r 
gwaith dilynol a wnaed ar argymhellion blaenoriaeth 1, felly nid oedd hyn wedi effeithio ar eu 
barn gyffredinol.  
 
Mae'r gwaith bellach wedi dechrau ar yr archwiliadau Cyflogres a Chredydwyr gohiriedig. Roedd 
y rhain wedi'u gohirio oherwydd llai o staff o fewn TIAA ac yna problemau gallu o ran aildrefnu. 
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Roedd hyn er mwyn sicrhau nad oeddent yn gwrthdaro gyda gwaith yn cael ei wneud ar gyfer 
archwiliad y systemau ariannol.  
 
Cadarnhaodd aelod o'r TIAA eu bod yn cynnal adolygiadau cymheiriaid fel rhan o'u proses 
ansawdd mewnol blynyddol. Mae'r adolygiadau cymheiriaid hyn yn asesu gwaith a wnaed er 
mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyda safonau archwilio mewnol y sector cyhoeddus a safonau'r 
Sefydliad Archwiliadau Mewnol. Mae gan TIAA adolygiad allanol hefyd bob 5 mlynedd, lle mae 
sefydliad annibynnol arbenigol yn adolygu eu prosesau archwilio mewnol o ran y safonau uchod 
er mwyn cymeradwyo eu hymdriniaeth. Mae TIAA o dan adolygiad ar hyn o bryd gan asesydd 
allanol a bydd canlyniad yr adolygiad yn cael ei rannu faes o law.  

 
c. TROSOLWG ARCHWILIO MEWNOL – ADRODDIAD RHEOLWYR  

 
Holodd aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio gwestiwn o ran argymhelliad (003) 249424. Holodd am 
y rhwystrau ynghylch recriwtio rôl gweinyddwr systemau gan ei fod yn pryderu y byddai'r rôl yn 
cael ei chynnwys gan rôl y Swyddog Rheoli Prosiectau. Holodd a oedd buddsoddi er mwyn 
hyfforddir rhywun yn cael ei ystyried fel rhan o'r recriwtio. 
 
Eglurodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau y byddai'r Swyddfa Rheoli Prosiectau yn gweithio'n 
agos iawn gyda'r tîm Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth a'r Pennaeth Cymwysiadau, fel 
na fyddai rhaid iddynt fod angen y sgiliau llawn. Yn hytrach, byddai'r tîm Safonau Gwybodaeth 
a Chydymffurfiaeth a'r Pennaeth Cymwysiadau yn darparu arbenigedd a chymorth gyda symud 
i Gyfnod 2 o'r gwaith hwnnw.   

 
Ychwanegodd Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol bod heriau wedi bod gyda 
recriwtio i nifer o'r rolau TGCh arbenigol, sy'n adlewyrchu'r farchnad genedlaethol. Mae'r 
Pennaeth Datblygu Pobl a Sefydliadol yn gweithio drwy'r rolau 'anodd eu llenwi' hyn ac yn eu 
monitro nhw'n fisol. Eglurodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod y rôl benodol hon tu allan 
i'r model gweithredu targedau TGCh, sydd wedi symud ymlaen yn dda gyda recriwtio i rolau 
'anodd eu llenwi'.  
 
Holodd aelod o'r Cydbwyllgor ymhellach a ydy hyn yn codi'r risg yn y maes hwn o ran sut y rheolir 
y systemau wrth symud ymlaen.  
 

Gweithrediad 
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Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i adrodd yn ôl i'r Cydbwyllgor Archwilio ar y 
rhwystrau o ran recriwtio'r rôl gweinyddwr systemau, ac a ydy'r risg wedi'i 
chodi yn y maes hwn heb yr adnoddau ymroddedig. 

 
O ran cynnal hyfforddiant gyfredol i farsialiaid tân yn y Gorllewin, eglurodd y Swyddog Cyllid a 
Chyllidebau nad oedd pob swyddog wedi gallu mynd oherwydd lefelau absenoldeb, er bod y 
cyrsiau hyfforddi a oedd wedi'u haildrefnu wedi mynd ymlaen. Ar ben hyfforddi staff Cownteri 
Blaen a SCCH fel eu bod yn gallu bod yn gyfrifol am sawl gorsaf, mae'r Rheolwr Iechyd a 
Diogelwch yn cysylltu gyda'r Prif Arolygydd yn y Gorllewin. Maent yn edrych ar hyfforddi'r 
gofyniad llawn wrth symud ymlaen.   
 
Ychwanegodd y Swyddog Cyllid a Chyllidebau y bydd archwiliad Iechyd a Diogelwch pellach yn 
Chwarter 3 neu 4 ond bod y dyddiadau eto i'w cyhoeddi.  
 

7. DIWEDDARIAD RISG 
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DATBLYGIAD PROSES RISG A CHOFRESTR RISGIAU PRESENNOL 
Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r adroddiad gyda'r pecyn agenda.  

 
Ychwanegodd y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes bod cyfarfod rheolaidd gydag Arweinydd Risg y 
Cydbwyllgor lle mae cyfle i fynd drwy'r gofrestr risgiau a chaniatáu trafodaethau mwy manwl.  

 
Holodd aelod o'r Cydbwyllgor am ddiweddariad ar Risg rhif Risg 78 System Weithredu Microsoft 
Windows 10, er mwyn rhoi sicrwydd fod hyn cael ei reoli'n ddigonol.   

   
Gweithrediad 
6 

Rhoi diweddariad ar sut mae'r heddlu'n rheoli risg rhif 78 fel rhan o'r adroddiadau 
at wraidd y mater Risg yn y Cydbwyllgor Archwilio nesaf. 

 
  

8. RHAGLEN WAITH 2022/23 
 
Mae'r Rhaglen Waith wedi'i harchwilio ers y cyfarfod diwethaf er mwyn amgyffred pob maes mae'r 
Cydbwyllgor Archwilio wedi gofyn am sicrwydd pellach neu fynegi diddordeb pellach ynddo. Mae'r 
rhaglen a'r amserlen gysylltiedig yn cynnwys yr adroddiadau at wraidd y mater risg a nifer o 
adroddiadau at wraidd y mater briffio. Mae'r amserlen yn hyblyg a bydd yn cael ei hadolygu rhwng 
bob cyfarfod er mwyn sicrhau ein bod yn blaenoriaethu yn unol â hynny er mwyn darparu'r sicrwydd 
angenrheidiol.  
 
Eglurodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau er yr ymddengys fod cyfarfod mis Rhagfyr yn edrych yn 
brysur gydag adroddiadau at wraidd y mater, byddai'r adroddiadau briffio at wraidd y mater Cyfalaf 
a Moeseg wedi'u disgrifio'n flaenorol fel eitemau agenda. Ond gan eu bod yn bynciau sydd wedi'u 
gofyn amdanynt yn benodol, maent wedi'u disgrifio gan ddefnyddio'r un derminoleg er mwyn rhoi 
sicrwydd parhaus. Fe'i hystyrir yn gyraeddadwy bod dau adroddiad at wraidd y mater risg ar agenda 
mis Rhagfyr a thri adroddiad at wraidd y mater briffio.  
 
Mae'r posibilrwydd bod y risg sy'n berthnasol i'r Cymhwysiad Diwedd Oes yn cael ei ddatrys cyn 
cyfarfod mis Rhagfyr, lle trefnir iddo dderbyn adroddiad at wraidd y mater Risg. Yn yr amgylchiad 
hwn, byddai'r adroddiad at wraidd y mater Risg yn newid i adroddiad at wraidd y mater Briffio i roi 
sicrwydd i'r cydbwyllgor sut mae'r risg wedi'i ddatrys a'i dynnu o'r gofrestr risg. 
 
Roedd consensws fod terminoleg yr adroddiad at wraidd y mater briffio yn ddryslyd gan nad ydynt 
yn ymddangos yn amodol i'r un lefel o lymder, fel y rhoddir i'r adroddiadau at wraidd y mater risg. 
 

Gweithrediad 
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Newid terminoleg "Adroddiad at wraidd y mater briffio" i "friffio'r CA" o fewn y 
Rhaglen Waith 

 
 

9.  ISA 260 A LLOFNODI CYFRIFON A DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL 2021/22 
  

Diolchodd Archwilio Cymru'r Tîm Cyllid am eu gwaith caled yn ystod archwilio'r cyfrifon. Maent yn 
bwriadu cyhoeddi barn archwiliad ddiamwys ar gyfrifon grŵp y Comisiynydd a chyfrifon y Prif 
Gwnstabl unwaith mae'r llythyrau cyflwyniad wedi'u llofnodi wedi'u derbyn. 

 
Cafwyd trafodaeth ar y cyfeiriad yn Nodyn 2 at asedau dynodedig gyda gwerth llyfr gros a dibrisiad 
cronedig gros na fydd yn weithredol bellach. Cwblheir ymarfer technegol yn 2022/23 er mwyn 
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gweithio drwy'r asedau penodol sydd angen digomisiynu. Rhoddwyd sicrwydd i'r cydbwyllgor nad 
ydy hyn yn effeithio gwerthoedd ar y fantolen.    
 
Diolchodd aelodau a'r Cadeirydd i'r holl bartïon wrth gyflawni set o gyfrifon diamod. Penderfynodd 
y Cydbwyllgor Archwilio'r canlynol: 
 
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 penderfynu yn codi sydd 
angen eu hadrodd i'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl, cyn i'r Datganiadau Ariannol Blynyddol gael 
eu cymeradwyo. 
 
NODYN: Gwnaiff y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, y Prif Gwnstabl a'r holl bartïon eraill lofnodi'r 
cyfrifon yn electronig tu allan i'r cyfarfod hwn. 
 
Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor a ydym wedi cael gwiriad iechyd PAYE yn ddiweddar a oes sesiwn 
adolygu wedi'i chynnal gydag Archwilio Cymru wedi'r archwiliad, yn enwedig o ran y mater o 
gredydwyr.  
 
Hysbysodd y Pennaeth Cyllid nad ydym wedi cael gwiriad iechyd PAYE yn ddiweddar, ond mae 
gennym fynediad i ymgysylltu gydag ymgynghorydd treth. Rydym wedi'u defnyddio'n ddiweddar er 
mwyn darparu adolygiad lefel uchel ar y ffigyrau P11D yn benodol.   
 
Cadarnhawyd fod adolygiad wedi archwiliad yn rheolaidd ar yr Archwiliad Cyfrifon gyda thîm 
Archwilio Cymru a chyda cydweithwyr eraill yn heddluoedd Cymru.  
 

Gweithrediad 
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Rhannu canlyniadau'r adolygiadau wedi'r archwiliad o'r Archwiliad Cyfrifon gydag 
aelodau'r Cydbwyllgor er mwyn eu galluogi nhw gymryd rhan yn y cylch adborth. 

 
 
10. DIWEDDARIAD LLYWODRAETHU 
 

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

 
 

11. ARCHWILIO CYMRU – CYLCHDROI STAFF 
 

Eglurodd Rheolwr Archwilio Cymru'r adroddiad a roddwyd gyda'r pecyn agenda. Nododd y 
Cydbwyllgor Archwilio bolisi cylchdroi'r Archwilydd Cyffredinol.   
 
 

12. SESIWN FRIFFIO AT WRAIDD Y MATER - STRATEGAETH GYFATHREBU - SCHTH A HGC 
 

Cyflwynodd Prif Swyddog Gweithredol SCHTh y cyfarwyddyd i Strategaeth Gyfathrebu SCHTh. 
Roedd SCHTh wedi defnyddio asiantaeth Cysylltiadau Cyhoeddus allanol yn flaenorol. Ond ym mis 
Mawrth eleni, gwnaeth benodi Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu mewnol i'r tîm. O ganlyniad, 
diwygiwyd Strategaeth Gyfathrebu SCHTh ac mae wedi'i rhannu gyda'r cydbwyllgor cyn cyfarfod 
heddiw.  

Tudalen 10 o 123



 
 
Rhoddodd Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu SCHTh gyflwyniad yn manylu Strategaeth Cyfathrebu 
ac Ymgysylltu SCHTh. 
 
Holodd y Cadeirydd pa sianelau cyfathrebu a ddefnyddir tu allan i'r cyfryngau cymdeithasol, ar gyfer 
cymunedau sy'n dymuno derbyn newyddion a diweddariadau ar lafar. Eglurodd Pennaeth 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu SCHTh fod sawl sianel arall, fel newyddion lleol a sesiynau allgymorth 
cymunedol. Ond mae'r rhain yn datblygu ymhellach wrth i ni symud ymlaen, yn enwedig gan fod y 
CHTh yn gallu ymgysylltu gyda chymunedau yn y cnawd wrth i ni gamu allan o'r pandemig.  Ar ben 
hyn, mae cynlluniau i wneud ymgyrch aml-hysbysebu erbyn pryd mae arolwg cyhoeddus y CHTh yn 
barod i'w ddosbarthu, yn enwedig copïau papur a anfonwyd at gymunedau mewn fformat darllen 
hawdd, er mwyn gwneud hyn mor hygyrch â phosibl.  
 
Hysbysodd Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu SCHTh y Cydbwyllgor ei fod wedi dechrau cynnal 
gwerthusiadau chwarterol ar ddirnadaeth a hyder y cyhoedd, er y byddai angen cwblhau chwarteri 
pellach er mwyn ychwanegu at yr ystadegau a'r data. Byddai'r adroddiadau gwerthuso hyn yn cael 
eu rhannu gyda'r Cydbwyllgor Archwilio unwaith mae patrymau wedi'u nodi.  
 
Mae timau Cyfathrebu SCHTh a'r Heddlu yn gweithio'n agos gyda'i gilydd ac maent yn cael 
cyfarfodydd rheolaidd er mwyn cynnal cysylltiadau gweithio cryf. Er enghraifft, os oes stori benodol 
sydd angen sylw gan yr Heddlu a SCHTh, yna fe rennir a chyfunir y rhain lle bo'n briodol cyn y cânt 
eu rhyddhau i'r wasg. Yn y pen draw, mae SCHTh a'r Heddlu'n gweithio gyda'i gilydd i gyflawni er 
gwell i'n cymunedau, fel yr amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throsedd.  
 
Cydnabuwyd y gellid gwneud mwy i wella dealltwriaeth y cyhoedd o rôl y Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd. Bron i 10 mlynedd ers sefydlu'r rôl, mae anwybodaeth am rôl a chyfrifoldeb y 
Comisiynydd o'i gymharu â'r Prif Gwnstabl yn parhau. Gall ymgysylltu a chyfarwyddyd pellach gyda 
newyddiadurwyr, yn enwedig gyda sut y gallent olygu ac argraffu straeon gynorthwyo gyda pheth 
o'r dryswch hwn.  
 
Rhoddodd Rheolwr y Cyfathrebiadau Corfforaethol gyflwyniad wedyn yn manylu Strategaeth 
Gyfathrebu'r Heddlu.  
 
Diolchodd aelodau a'r Cadeirydd i'r ddau barti am eu cyflwyniadau craff. Adlewyrchodd y Cadeirydd 
mai rôl y Cydbwyllgor Archwilio fyddai ceisio sicrwydd fod yr Heddlu a'r SCHTh yn cyfathrebu o ran 
darparu gwerth am arian i gymuned Gogledd Cymru drwy eu Strategaethau Cyfathrebu er mwyn 
creu hyder cyhoeddus. Gwnaed sylw y byddai'r Panel Heddlu a Throsedd yn ceisio'r sicrwydd hwnnw 
hefyd.  
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Ystyried a bwydo'n ôl i'r Cydbwyllgor Archwilio, o ran sut ydym yn rhoi gwerth am 
arian drwy gyfathrebu wedi'i reoli i'n holl gymunedau, er mwyn ychwanegu at 
hyder cyhoeddus.  

 
 

13. UNRHYW FATER ARALL 
  

Nid chodwyd mater arall. 
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Cynhelir cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ar 8 Rhagfyr 2022 am 9.30yb fel cyfarfod hybrid: yn y cnawd 
yn Ystafell Gynhadledd 1, Pencadlys yr Heddlu Bae Colwyn a drwy Microsoft Teams. 
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CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 
COFNOD GWEITHREDIADAU o 1.04.2022 

 

 

 Sesiwn 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 

10/10/2022 1 Cofnod Gweithrediadau: Cau Eitem 1 o 
28/07/22 a'r Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau i hysbysu sut y dylid cynnwys sut y 
cafodd y trywydd archwilio a oedd yn mynegi 
sut y caewyd y gweithrediad o fewn y 
diweddariad. 

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

18/11/22 – Naratif pellach ar y gweithrediad perthnasol er 
mwyn dangos camau a gymerwyd cyn cau. 
Awgrymu Cau Gweithrediad. 

10/10/2022 2 Diweddariad Sefydliadol – Rhoi trosolwg 
canlyniadau ynghylch gwario cyllid grant 
Strydoedd Diogelach, gan gynnwys y broses 
lywodraethu, er sylw aelodau'r Cydbwyllgor.  

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Prif 
Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

 

10/10/2022 3 Diweddariad Sefydliadol – Ystyried unrhyw 
ddysgu o wario'r grant Strydoedd Diogelach a 
allai fod yn berthnasol i gronfeydd ehangach 
yr heddlu.  

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Prif 
Uwcharolygydd 
Gwasanaethau 
Corfforaethol / 
Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

18/11/22 – Gwnaeth y CCA, Pennaeth y Gwasanaethau 
Corfforaethol a'r Pennaeth Cyllid gyfarfod i drafod. Y prif 
bwyntiau fyddai: 

• Mae natur amser cyllid strydoedd diogelach yn 
ffactor. 

• Mae anhawster staffio a'r gadwyn gyflenwi 
wedi dylanwadu llai ar wariant o'i gymharu â 
chyllidebau'r heddlu.  
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DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD 

• Mae pwyso a mesur Llywodraeth a'r broses 
gyda galluogi cyflawni yn ystyriaeth i wariant 
strydoedd diogelach a'r heddlu. 

Awgrymu cau'r gweithrediad. 
10/10/2022 4 Diweddariad Sefydliadol – Rhoi 

dadansoddiad i aelodau'r Cydbwyllgor ar yr 
effaith bosibl gall yr argyfwng costau byw ei 
gael ar yr heddlu. 

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

PGC/DD Alex Goss 
drwy'r 
Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

18/11/22 – Mae 3 phwynt allweddol yn y maes hwn:  
1) Yr effaith ar alw, trosedd a niwed. Mae'r 
agwedd hon yn parhau i gael ei monitro a'i 
hystyried mewn nifer o feysydd penodol fel 
trosedd caffael gan gynnwys lladrata o siopa, 
trosedd casineb ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
2) Yr effaith ar staff. Mae arolwg yr heddlu wedi 
bod ac mae'r argyfwng yn peri pryder i'n pobl 
gyda'r grwp yn ystyried opsiynau ynghylch hyn ar 
hyn o bryd.  
3) Yr effaith ar gyllidebau'r heddlu. Mae'r pwysau 
chwyddiant eithriadol wedi creu bwlch ariannu i'r 
heddlu yn y dyfodol sy'n cael ei ystyried ar hyn o 
bryd fel rhan o'r broses cynllunio sefydliadol.  

Awgrymu cau'r gweithrediad. 
10/10/2022 5 Archwilio Mewnol – Adrodd yn ôl i'r 

Cydbwyllgor Archwilio ar y rhwystrau o ran 
recriwtio'r rôl gweinyddwr systemau, ac a 
ydy'r risg wedi'i chodi yn y maes hwn heb yr 
adnoddau ymroddedig. 

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

18/11/22 – Methwyd â recriwtio'r rôl hon oherwydd y 
radd gwerthuso swydd terfynol, natur 12 mis dros dro'r rôl 
a diffyg diddordeb yn fewnol ac yn allanol.   
 
Wedi methu penodi ar ddau achlysur, penderfynwyd creu 
cynllun gweithgarwch Cyfnod 2 i ddechrau wedi gosod 
NEP gyda Rheolwr Prosiect yr NEP yn arwain er mwyn 
cwblhau gweithrediadau unwaith yr oedd galw o'r cyfnod 
cychwynnol wedi rhyddhau gallu.  
 
Y prif effaith ydy oedi ac ymestyn llinell amser y prosiect 
gyda'r Rheolwr Prosiect yn ymgynghori gydag arbenigwyr 
pwnc er mwyn asesu'r gofynion 'Mewn Oes' ac adolygu a 
oes angen swydd benodol yn y dyfodol er mwyn 
gweinyddu'r system.  
Awgrymu cau'r gweithrediad.. 
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DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD 

10/10/2022 6 Diweddariad Risg – Rhoi diweddariad ar sut 
mae'r heddlu'n rheoli risg rhif 78 – System 
Weithredu Microsoft Windows 10 heb ei 
chefnogi 

Ar unwaith James Sutton  28/10/22 – Bydd y Pennaeth Technoleg yn mynd i'r 
Cydbwyllgor ar 08/12/22 er mwyn rhoi cyfarwyddyd ar 
Risg 78 – System Weithredu Microsoft Windows 10 heb 
ei chefnogi. 
 

10/10/2022 7 Rhaglen Waith 2022/23 – Newid terminoleg 
"Adroddiad at wraidd y mater briffio" i 
"friffio'r CA" o fewn y Rhaglen Waith 

Ar unwaith Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

18/11/22 – Diweddarwyd y derminoleg yn y rhaglen waith 
ddiweddaraf. 
Awgrymu cau'r gweithrediad. 
 

10/10/2022 8 ISA 260 a llofnodi cyfrifon a Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 2021/22 – Rhannu 
canlyniadau'r adolygiadau wedi'r archwiliad 
o'r Archwiliad Cyfrifon gydag aelodau'r 
Cydbwyllgor er mwyn eu galluogi nhw 
gymryd rhan yn y cylch adborth. 

Unwaith mae 
ar gael 

Pennaeth Cyllid 18/11/22 – Pennaeth Cyllid wedi rhoi diweddariad yn y 
Cydbwyllgor fod y cyfarfod gydag Archwilio Cymru yn dal i 
fynd ymlaen. 

10/10/2022 9 Sesiwn Friffio at Wraidd y Mater – 
Strategaethau Cyfathrebu – SCHTh a HGC – 
Ystyried a bwydo'n ôl i'r Cydbwyllgor 
Archwilio, o ran sut ydym yn rhoi gwerth am 
arian drwy gyfathrebu wedi'i reoli i'n holl 
gymunedau, er mwyn ychwanegu at hyder 
cyhoeddus.  

Cyfredol Pennaeth 
cyfathrebu ac 
ymgysylltu SCHTh a 
Phennaeth 
Cyfathrebu HGC  

18/11/22 – Mae'r CCA wedi cysylltu a'r arweinwyr priodol 
er mwyn hysbysu y gwnaiff y CCA a'r Prif Swyddog Cyllid 
ystyried ymgysylltu a nhw ar gynllun cyfathrebu priodol. 
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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’r Rheolwr Prosiect 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 

Tudalen 16 o 123



DYDDIAD 
CYFARFOD 

RHIF 
COFNOD 

DISGRIFIAD GWEITHREDIAD ANGEN 
ERBYN 
(DYDDIAD) 

SAWL SY'N 
GYFRIFOL 

DIWEDDARIAD 

i sicrhau a bwydo i'r rhaglen waith.  i 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 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. 
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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. 

 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 
A PHOSIBL 

Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

20/06/2021 – 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.  
18/11/2021 – 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 / 
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rhaglen waith ddiwygiedig a'i gylchredeg eto er mwyn i 
gadeirydd y CA ei gadarnhau.  
10/10/2022 – I'w drafod yn fanwl mewn cyfarfod sy'n dilyn prif 
gyfarfod y Cydbwyllgor heddiw. Gweithrediad wedi cau. 

01/04/2022 1 Diweddariad Sefydliadol – Y Prif 
Swyddog Gweithredol i gylchredeg y 
Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu i 
aelodau tu allan i'r cyfarfod.  

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 
28/07/2022 – Mae angen ychwanegu hwn at raglen waith y 
dyfodol. 
10/10/2022 – Ar yr agenda heddiw. Gweithrediad wedi cau.. 

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 

22/06/2022 – 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 cyyslltu gyda'r Pennaeth 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 – Y 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 

Ar unwaith Cyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau 

22/06/2022 – Cynnwys cydweithrediad Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol wedi'i adolygu. Fersiwn olaf y Datganiad Llywodraethu Tudalen 19 o 123
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ystyried a oes angen cryfhau gweithio 
mewn partneriaeth o fewn y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol a meincnodi o 
ran dogfen o ran heddluoedd eraill.  

Blynyddol i ymgorffori'r sefyllfa ddiweddaraf 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. 
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. 
21/09/2022 – 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. Gweithrediad wedi cau. 

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, gyda'r cynnwys yn cyfeirio'n benodol at 
yr archwiliadau gohiriedig a gytunwyd yn y Bwrdd Cyd 
Lywodraethu.   
Yn fwy penodol, cynhwyswyd y cyfeiriad at yr archwiliadau 
gohiriedig fel rhan o adolygiad effeithiolrwydd y Datganiad ym 
mharagraff 4.6 "gohiriwyd archwiliad Strategaeth Rheoli'r Fflyd 
tan 2022-23 ar gais rheolwyr. Gohiriwyd adolygiadau Credydwyr 
a Chyflogres Cydweithredol i Chwarter 2 2022-23." Adlewyrchir 
hyn yn awr yn fersiynau cyhoeddedig y Datganiad o'r Datganiad 
Cyfrifon.   
Awgrymu cau'r gweithrediad.. 

28/07/2022 2 Archwilio Mewnol – Archwilio Mewnol i 
rannu sut y dewisir archwiliadau 
cydweithredol gyda'r Cydbwyllgor 

Cyn cyfarfod 
mis Hydref 

Archwilio Mewnol 01/08/2022 – Dewiswyd y risgiau mewn trafodaeth gydag 
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, Tudalen 20 o 123
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Archwilio er mwyn sicrhau fod pob un yn 
addas ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru. 

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.  
10/10/2022 – Gweithrediad wedi cau.  

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 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 – 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. 

Cyn y 
cyfarfod 
nesaf 

Cadeirydd y 
Cydbwyllgor 
Archwilio 

10/10/2022 – Yn digwydd cyn prif gyfarfod y Cydbwyllgor 
heddiw. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

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.. 
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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 Benaethiaid 
Prosiect annerch y 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 wedu rhannu gwybodaeth gyda'r 
aelod. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

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 – Y 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 

15/09/2022 – Rhoddodd y CA sylwadau ar y cynllun gweithredu. 
10/10/2022 – I'w drafod o fewn cyfarfod sy'n dilyn prif gyfarfod 
y Cydbwyllgor heddiw. Awgrymu cau'r gweithrediad. 

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 Gorchwyl a 
Gorffen 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 

21/09/2022 – Wedi ymgorffori i'r rhaglen waith a sesiwn 
ymroddedig yn cael ei threfnu. 
10/10/2022 – Sesiwn wedi'i threfnu ar gyfer mis Tachwedd. 
Gweithrediad wedi cau. 
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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) 
TIAA Archwilio Mewnol 
SAC Swyddfa Archwilio Cymru 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 8 Rhagfyr 2022 

 

Teitl: Diweddariad Sefydliadol y SCHTh 
Awdur: Stephen Hughes 

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

gyfer: 
(ticiwch un) 

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 

 Gwybodaeth 
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: • Comisiynydd Cam-drin Domestig Cymru a Lloegr yn ymweld â'r 

rhanbarth 
• Cynhadledd Pawb yn Un 

• Plant a phobl ifanc yn y Cynllun Heddlu a Throsedd 
 

Argymhellion: Dim 
Effaith cofrestr risgiau: Dim 
Goblygiadau sicrwydd: Dim 
Effaith Cydraddoldeb: Dim 

Gwybodaeth wedi'i heithrio o 
ddadleniad: 

Dim 
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SWYDDOGOL 

 

 
Cydbwyllgor Archwilio 8 Rhagfyr 2022 
 
 
Diweddariad Sefydliadol y SCHTh 
 

Diweddariadau 

Cynhaliwyd cyfarfod blaenorol y Cydbwyllgor Archwilio (CA) ar 10 Hydref 2022. Bydd yr 
adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i'r CA ar faterion SCHTh o bwys ers hynny.  

Comisiynydd Cam-drin Domestig Cymru a Lloegr  

Ar ddydd Mawrth, 1 Tachwedd, gwnaeth y CHTh gyfarfod Nicole Jacobs, Comisiynydd Cam-
drin Domestig Cymru a Lloegr, yn swyddfeydd DASU (Uned Diogelwch Cam-drin Domestig) 
yn Wrecsam er mwyn trafod materion ynghylch cynorthwyo dioddefwyr cam-drin 
domestig, darparu gwasanaethau, a sut y cyflawnir y gwasanaethau hyn yng Nghymru o'i 
gymharu â Lloegr. Roedd Amanda Blakeman, Prif Gwnstabl newydd Heddlu Gogledd 
Cymru, a ddechreuodd ei rôl newydd y diwrnod cynt, hefyd yn bresennol i gyfarfod y 
Comisiynydd, staff DASU a phobl eraill sy'n gweithio i gadw dioddefwyr cam-drin domestig 
yng Ngogledd Cymru'n ddiogel. Cyfeiriodd y Comisiynydd Cam-drin Domestig at y gwaith 
partneriaeth yng Ngogledd Cymru fel 'model arfer gorau' ac mae i fod i ddychwelyd i 
Ogledd Cymru'n fuan fel prif siaradwyr yn ein Cynhadledd Pawb yn Un gyntaf.  

Cynhadledd Bregusrwydd a Chamfanteisio – Pawb yn Un 

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. 
 
Cynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn derbyn canmoliaeth am flaenoriaethu 
plant a phobl ifanc 
 
Mewn adroddiad a gyhoeddwyd fis diwethaf gan y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid 
Cenedlaethol, nodwyd Cynllun Heddlu a Throsedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
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SWYDDOGOL 

Gogledd Cymru fel arfer dda mewn sawl maes gan ganolbwyntio ar warchod plant a phobl 
ifanc sy'n profi gofal. 
 
Ymysg adroddiad NYAS, dadansoddwyd 43 o Gynlluniau Heddlu a Throsedd o Swyddfeydd 
Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ledled y DU er mwyn nodi meysydd lle'r oedd cymorth ar 
gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal wedi'u blaenoriaethu yn unol ag 
argymhellion ymgyrch NYAS.  
 
Cafwyd cyfeiriad adeiladol at Gynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru o fewn yr 
adroddiad o ran:  
 

• Crybwyll plant mewn gofal ac ymadawyr gofal yn benodol fel grwpiau blaenoriaeth 
• Ymdrin â'r syniad o 'ddiweddu'r stigma oes o gofnodion troseddol a'r arwyddocâd 

negyddol gall cofnodion troseddol ei gael ar ddyfodol rhywun ifanc 
 
Rhestrwyd y cynllun hefyd fel 'arfer gorau' o dan thema 'gwarchod' argymhellion gwarchod 
Trafferth gyda'r Gyfraith NYAS. Roedd hyn yn cynnwys rhan o'r cynllun sy'n blaenoriaethu 
cynnal cyfweliadau dychwelyd adref annibynnol fel gofyniad statudol mewn achosion lle 
hysbysir fod plant ar goll.  
 
Awdur yr Adroddiad: Stephen Hughes, Prif Weithredwr 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 8 Rhagfyr 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 11.10.22 tan 16.11.22. 
 
Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; 
Pobl, Dysgu ac Arloesedd; Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol. 
 

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  

8 Rhagfyr 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 11.10.22 tan 16.11.22. 
 
Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; Pobl, Dysgu ac Arloesedd; 
Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol. 
 
2.  Cyllid 
 
2.1 Mae'r Datganiad Cyfrifon a gyflwynwyd i'r Cydbwyllgor Archwilio ar 10 Hydref 2022 bellach 

wedi'i gyhoeddi gyda barn archwilio diamwys Archwilio Cymru. Disgwylir llythyrau terfynol 
Archwilio Cymru ar gyfer CA mis Rhagfyr.  
 

2.2 Gwnaeth rhagamcanion refeniw gwariant Ch2 adrodd am danwariant o £6.8m ar gyfer y 
flwyddyn law gydag oedi mewn gwariant o ran y gyllideb wrth drawsnewid i sefydliad cynnydd 
llawn y prif gymhellwr. Er mae cynnydd pellach mewn chwyddiant a chyhoeddiadau cyflog 
staff ers hynny yn golygu bod y rhagamcanion tanwariant sy'n debygol o ostwng yn yr 
ailadrodd nesaf.  
 

2.3 Bydd pwysau chwyddiant eithriadol (gan gynnwys dyfarniadau cyflog), wrth effeithio'r 
flwyddyn ariannol bresennol, yn cael mwy o effaith ym mlwyddyn ariannol 23-24 a 
blynyddoedd y dyfodol gyda bwlch ariannu sylweddol o ran tybiaethau'r cynllun ariannol 
tymor canolig yn dod i'r amlwg o ganlyniad. Mae defnyddio tanwariant y flwyddyn bresennol 
er mwyn cynorthwyo trosglwyddo i sefyllfa gynaliadwy ariannol yn cael ei hystyried fel rhan o 
broses cynllunio'r heddlu.  

 
2.4 Mae rhagamcanion gwariant cyfalaf am y flwyddyn wedi gostwng o £9.4m (Ch1) i £8.9m (Ch2) 

o ran y gyllideb wreiddiol o £11.1m gyda'r maes yn gyffredinol yn parhau'n heriol oherwydd 
ffactorau amrywiol sy'n parhau cael eu monitro a'u rheoli. Rhoddir diweddariad pellach yn y 
maes hwn i CA mis Rhagfyr.  

 
2.5 Wedi cyfnod o ansefydlogrwydd yn yr economi ehangach, bydd Datganiad yr Hydref y 

Canghellor ar ddydd Iau 17 Tachwedd 2022, er yn annhebygol o roi manylion ar lefel 
heddluoedd, yn rhoi gwybodaeth bellach i'w hystyried wrth i'r Heddlu ailasesu ei sefyllfa 
ariannol gyffredinol.   
 

2.6 Ar ben hynny, bydd unrhyw oblygiadau Llywodraeth Cymru yn adolygu ei flaenoriaethau 
gwario ar gyfer blynyddoedd y dyfodol angen eu hystyried yn ofalus gan yr heddlu fel rhan o'i 
broses cynllunio ariannol parhaus.  

 

3.  Pobl, Dysgu ac Arloesedd 
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3.1  Mae'r heddlu'n parhau i symud ymlaen gyda recriwtio ei ddyraniad Uplift gyda swyddogion 
pellach yn cael eu cyflogi ym mis Hydref. Tra mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud, mae 
cyflawni'r targed cyffredinol yn un heriol sy'n parhau i gael ei fonitro'n lleol a chenedlaethol.  

 
3.2  Mae recriwtio'n ehangach hefyd yn parhau'n heriol er mae cynnydd yn parhau mewn rhai 

meysydd profi fel y Model Gweithredu Targedau TGCh newydd. 
 
3.3.   Mae cyfraddau trosiant staff ar gyfer Swyddogion a Staff yn cael eu monitro'n agos gyda'r 

lefelau'n uwch na'r sylfeini hanesyddol isel a welwyd gan yr heddlu o'r blaen. Er hyn, mae HGC 
yn parhau o dan y cyfartaledd cenedlaethol pan mae athreuliad swyddogion yn cael ei 
gymharu â rhai heddluoedd eraill.  

 
3.4  Mae ail drafodaethau dyfarnu cyflog staff yr heddlu wedi dod i ben. Tra mae'r manylion o dan 

sylw, mae gwahaniaeth dyfarniad cyflog o £1,900 wedi'i gytuno, gan gyfateb y dyfarniad i 
swyddogion. 

 
3.5  Yn dilyn proses gadarn, mae'r cyflenwr amgen ar gyfer y bwndeli marchnad newydd yn 

cynnwys y TOM TGCh newydd bellach wedi'u dewis gyda'r cyflenwr presennol yn llwyddiannus 
ledled y 3 prif faes sydd bellach yn rhoi'r heddlu mewn lle i drosglwyddo i'w fodel newydd.  

 
3.6  Tra mae'r TOM TGCh yn symud ymlaen, mae blaenoriaethu gofalus adnoddau TGCh yn 

ystyriaeth allweddol gyda llif gwaith penodol yn gorfod cael ei oedi dros dro gan symud 
meysydd hanfodol eraill ymlaen. Dros y cyfnod mae'r meysydd Uwchraddio Rheoli, cyflwyno'r 
NEP a theclynnau symudol a datblygu’r Ap Symudol a datrysiadau Warws Data Rheoli 
Gwybodaeth wedi parhau i symud ymlaen. Yn genedlaethol, ymddengys fod amseroedd 
cyflawni ESN yn debygol o ddioddef oedi pellach. Mae goblygiadau hyn yn cael eu hystyried ar 
hyn o bryd gan yr heddlu.   

 
4.  Gweithredol 

 
4.1 Dechreuodd Amanda fel Prif Gwnstabl newydd Heddlu Gogledd Cymru ar ddydd Llun 31 

Hydref 2022.   
 

4.2 Mae sesiynau cynnar yn mynegi gweledigaeth y Prif newydd i'r heddlu sef "Gwneud Gogledd 
Cymru'r lle mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld yn y DU" wedi'u cynnal a'r prif bwyntiau 
sylfaenol ydy: 

 
1. Ymddiriedaeth, Hyder a Chyfreithlondeb  
2. Cyflawni Gwasanaeth Gwych 
3. Seilwaith ar gyfer y Dyfodol 

 
4.3  Mae monitro cyflawniad ar lefel yr Heddlu a SCHTh yn parhau gyda diweddariadau cyflawniad 

allweddol o'r Bwrdd Gweithredu Strategol a gynhaliwyd ar 26 Hydref 2022 yn cynnwys 
adroddiadau at wraidd i feysydd blaenoriaeth fel Trosedd Difrifol a Threfnedig a 
Chydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae'r meysydd gyda chynlluniau gwella uniongyrchol yn 
parhau i symud ymlaen.  

 
4.4.  Ddiwedd mis Hydref, gwnaeth UK Highways gynghori Llywodraeth Cymru i gau Pont y Borth 

ar unwaith oherwydd pryderon sylweddol yn dilyn ymchwiliadau saernïol. Mae'r llwybr trosed 
yn parhau ar agor i gerddwyr a seiclwyr yn cerdded gyda'u beiciau. Mae'r heddlu wedi 
cydweithredu gyda phartneriaid drwy'r Fforwm Cadernid Lleol mewn ymateb i hyn.  

 
4.5  Ddechrau mis Tachwedd, cafodd Hilton Garden Inn Snowdonia yn Nolgarrog ei ddynodi gan y 

Swyddfa Gartre fel safle i roi llety brys i geiswyr lloches tan fis Mawrth 2023, tra mae 
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ceisiadau'n cael eu prosesu.  Mae'r heddlu wedi bod yn cydweithredu gyda phartneriaid, 
rhanddeiliaid allweddol a'r gymuned mewn ymateb i hyn.   
 

4.6  Mae'r adroddiad drafft PEEL HMICFRS drafft wedi'u derbyn gan yr heddlu a disgwylir dyddiad 
cyhoeddi'r adroddiad olaf.  
 
 

 
5.  Cyhoeddus / Cymunedol 

 
5.1 Mae gweledigaeth newydd y Prif yn cynnwys pwynt penodol ynghylch materion 

Ymddiriedaeth, Hyder a Chyfreithlondeb a fydd yn cynnig cyfle pellach i gynyddu canolbwynt 
ar y meysydd hyn. 
 

5.2  Ymysg ystod o sylw diweddar yn y cyfryngau cenedlaethol ynghylch plismona, cytunwyd a 
chyhoeddwyd ar bresenoldeb plismona mewn ymateb i holl fyrgleriaethau tai ym mis Hydref. 
Er hyn, mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i flaenoriaethu ac ymateb i holl fyrgleriaethau 
tŷ. Gyda gwaith gwella'n parhau, mae'r heddlu hefyd yn parhau i weld gwelliannau mewn 
datrys troseddau byrgleriaeth. 
 

5.3  Mae'r gwaith ynghylch gwella hyder y cyhoedd a bodloni dioddefwyr yn parhau gyda bwrdd 
cyflawniad y DBG yn parhau i roi trosolwg o'r gwaith. Ymysg meysydd eraill, adolygwyd 
cynnwys yr arolwg hyder cyhoeddus drwy lywodraethu'r heddlu ym mis Hydref er mwyn 
sicrhau y bydd arolygon y dyfodol yn parhau i roi cipolwg digonol.  

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

Rhagfyr 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 harolwg PEEL ar gyfer Heddlu 
Gogledd Cymru ac mae wedi rhoi copi drafft o'r adroddiad i'r heddlu. Mae'r 
heddlu wedi ymateb i HMICFRS gyda meysydd i ystyried cael eu golygu fel 
rhan o'r elw cywirdeb ffeithiol. Fel y cyfeirir ato yn y diweddariad blaenorol 
i'r pwyllgor, mae gwaith ychwanegol wedi'i gynnal o ran Cwestiwn 12  
(cynllunio strategol, rheoli sefydliadol, a gwerth am arian) yn dilyn y 
datgysylltu rhwng yr arolygiaeth a barn yr heddlu ar y sefyllfa. Mae AEF wedi 
cyfarfod gyda'r DBG er mwyn rhoi canlyniad yr ail-adolygiad o'r maes hwn 
iddo. Mae Prif Swyddogion yn fodlon gyda'r sefyllfa ddiwygiedig.  Disgwylir 
yr adroddiad addasedig yn fuan a bydd yn cael ei adolygu unwaith eto ar gyfer 
cywirdeb ffeithiol.  
 
Oherwydd y gofyn ychwanegol am weithgarwch arolwg dilynol ar gwestiwn 
12, disgwylir i'r adroddiad PEEL gael ei gyhoeddi bellach ym mis Ionawr 2023. 
Unwaith y derbynnir yr adroddiad cyfan, caiff ei rannu gyda'r cydbwyllgor.  
 
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.   
 
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. 
 
Arolygwyd Safonau Fetio Heddlu Gogledd Cymru rhwng 27 a 29 Medi 2022. 
Roedd yr arolwg yn cynnwys archwilio 40 o ffeiliau fetio o'r 3 blynedd 
diwethaf a chynhaliwyd cyfweliadau gyda Phennaeth ASP, y Pennaeth Fetio 
a'r tîm Fetio. Roedd yr ôl-drafodaeth a roddwyd i'r heddlu yn gadarnhaol ar 
y cyfan ac fel y disgwyl. Disgwylir derbyn yr adroddiad fel drafft ym mis 
Ionawr/Chwefror 2023 a disgwylir cyhoeddi ym mis Mawrth 2023.   
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Adroddiad Thematig Cenedlaethol: Arolwg o fetio, camymddwyn a 
chasineb at ferched yn y gwasanaeth heddlu 
 
Cyhoeddwyd yr adroddiad thematig cenedlaethol i fetio, camymddwyn a 
chasineb at ferched yn y gwasanaeth heddlu ar 2 Tachwedd 2022.  
Arweiniodd canfyddiadau'r arolwg hwn at 43 o argymhellion a 5 AFIs i Brif 
Gwnstabliaid, y Coleg Plismona, y Swyddfa Gartref a'r CCPSH i'w ystyried.  
Mae'r argymhellion a'r AFIs hyn wedi'u hadolygu'n fewnol. Tra mae'r 
heddlu'n fodlon fod rhai o'r meysydd hyn yn cael eu bodloni'n barod neu ar 
waith, mae nifer a fydd angen llawer iawn o waith. Mae cyfarfodydd 
cychwynnol wedi'u trefnu gydag AD a Recriwtio er mwyn trafod yr effaith a'r 
camau angenrheidiol er mwyn bodloni'r rhai hynny sydd angen eu 
mewnbwn.  
 
Adroddiad ar ymweliad arolwg dirybudd i ddalfeydd yr heddlu yn Heddlu 
Gogledd Cymru 
 
Mae HMICFRS a Charchardai EF wedi cadarnhau y gwnânt adolygu ein 
cynnydd o ran yr achosion pryder, argymhellion a'r AFIs yn dilyn ein harolwg 
dalfa a ddigwyddodd ym mis Tachwedd 2021. Bydd yr adolygu asesu cynnydd 
yn digwydd o bell ar 15 Rhagfyr 2022 a bydd yn canolbwyntio ar ddeall y 
cynnydd a wnaed er mwyn sicrhau fod y cynllun gweithredu yn ymdrin â'r 
meysydd fel yr argymhellir. Nid ydy'r arolygiaeth yn disgwyl i'r holl feysydd 
fod wedi'u cwblhau, gan y cydnabyddir fod rhai o'r meysydd mwy heriol yn 
cymryd amser i'w gweithredu. Bydd yr heddlu yn gallu cadarnhau'r sefyllfa 
yng nghyfarfod nesaf y Cydbwyllgor, gan hysbysu sut mae llawer wedi'u 
hystyried yn addas i'w cau neu barhau ar waith.  
 
Newidiadau i'r broses hysbysu i HMICFRS 
 
Cynhaliwyd y dyddiad swyddogion cyswllt heddluoedd cenedlaethol ym mis 
Hydref a gwnaeth HMICFRS hysbysu swyddogion cyswllt heddluoedd ar y 
broses newydd gyfagos er mwyn cymeradwyo argymhellion. Anfonir y 
cyfathrebu ffurfiol at y Prif Gwnstabl unwaith mae'r manylion terfynol wedi'u 
cadarnhau er mwyn caniatáu heddluoedd sefydlu proses fewnol.  
  
 
Disgwylir i'r broses newydd ddechrau yn gynnar yn 2023 ac mae'n cynnwys 
dyrannu haenau i argymhellion: 
 

• Lefel 1: Bydd y lefel hon yn berthnasol i argymhellion hanesyddol y 
mae HMICFRS yn teimlo dylai fod wedi'u cwblhau oherwydd yr amser 
sydd wedi mynd heibio ers cael eu dyrannu.   

• Lefel 2: Mae'r lefel hon yn caniatáu heddluoedd gymeradwyo 
argymhellion pan ystyrir eu bod wedi'u cwblhau. Bydd gofyn i Brif 
Gwnstabliaid ysgrifennu at HMICFRS er mwyn eu hysbysu o'r camau 
a gymerwyd er mwyn cwblhau argymhelliad.   
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• Lefel 3: Bydd y lefel hon yn dilyn proses lefel 2 ond bydd angen 
adolygiad gan yr FLL yn ystod yr arolwg er mwyn cadarnhau cwblhau.  

• Lefel 4: Bydd y lefel hon yn cael ei defnyddio pan mae HMICFRS yn 
teimlo mae gwaith arolwg pwrpasol yn angenrheidiol er mwyn gwirio 
am gydymffurfiaeth. Defnyddir hyn pan mae heddluoedd yn y cyfnod 
'ymgysylltu', neu lle mae maes pryder uwch.  

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 Rheolaethau Mewnol Cryno (SICA) 

 
 

Tudalen 1 
 

Adolygiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA) 

Cyflwyniad 

1. Mae'r adroddiad rheolaeth sicrwydd cryno hwn yn cynnig diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar y materion sy'n dod i'r amlwg 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 11 Tachwedd 2022.  

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

2. Mae cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn cyfeirio at gyfrifoldeb gwirfoddol busnesau i gymdeithas mewn meysydd fel yr amgylchfyd, yr economi, llesiant gweithwyr a moeseg 
cystadleuaeth.  Mae llawer o fusnesau yn defnyddio rheoliad CSR mewnol fel cwmpawd moesol er mwyn dylanwadu'n gadarnhaol ar ddatblygiad moesegol eu busnes.   

Yn draddodiadol, gwelwyd CSR fel rhywbeth yr oedd ond busnesau mawr yn unig yn ei arfer. Yn y gorffennol, roedd cael bwriad CSR mewn lle yn ddigon i fusnes gael ei gydnabod 
fel bod yn gyfrifol yn gymdeithasol, hyd yn oed os oedd y syniad o gyfrifoldeb cymdeithasol yn dylanwadu'r model busnes neu'r prosesau cynhyrchu. Ym marchnad heddiw fodd 
bynnag, mae busnesau o bob maint yn gynyddol gyfrifol am eu heffaith cymdeithasol ac amgylcheddol gan eu cwsmeriaid. Oherwydd bod pob busnes yn rhan o gadwyn 
werth/gyflenwi yn cynnwys busnesau eraill, pan maent yn eirioli cynaliadwyedd, arferion moesegol a haelioni, mae hyn yn creu effaith crych dwr cadarnhaol ar bob rhanddeiliad.  
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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 

Pensiynau Sylweddol 26 Hydref 2022 8 Tachwedd 2022 9 Tachwedd 2022 - - - - 

4. 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. 

 

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. 

 

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 

N/A  0 0 0 
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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) -  ↓  Dim argymhellion yn Ch3. 

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 chrynodebau twyll, a geir yn Atodiad D, ers yr adroddiad SICA blaenorol. 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  
Ni chyhoeddwyd CBN ers y SICA diwethaf ym mis Medi 2022 I'w ddarparu gan Heddlu Gogledd Cymru yn y diweddariad Archwilio Mewnol 

 

Rhybudd Twyll Ymateb Rheolwyr  
Twyll Caffael  I'w ddarparu gan Heddlu Gogledd Cymru yn y diweddariad Archwilio Mewnol 
Twyll Mandad – twyllwyr yn honni bod o Mitie   

 

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.  

--------------- 

Tudalen 38 o 123



 

 
 
 

 Police and Crime Commissioner North Wales and Chief Constable North Wales Police 
Summary Internal Controls Assurance (SICA) Report 

 
 

Page 5 
 

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 Presented to October 2022 JAC 

Expenses and Additional Payments 
2 Draft report issued 23rd September 2022 

Responses received from North Wales Police but 
outstanding from some of the other Forces 

Payroll  2 Fieldwork ongoing Final debrief meeting due w/c/ 14/11/2022 

Creditors  2 Draft report issued 9th November 2022 Lead Force – Dyfed-Powys 

Fixed Assets – ICT Assets 2 Suggested start date 6th March 2023 Lead Force – Dyfed-Powys 

Capital Programme 3 Site work completed Draft report due shortly 

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

Fleet Management – Strategy  3 Site work completed Draft report due shortly 

North Wales Only    

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

1 final Report Issued 7th September 2022 Presented to October 2022 JAC 

Property Subject to Charge (Evidential Property)  1 Draft report issued 26th October 2022 Moved to Q2 at the request of Management 

Wellbeing and Strategy 1 Final Report Issued 27th July 2022 Presented to October 2022 JAC 

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

Central Area – Command Unit 1 Draft report issued 19th October 2022  

Corporate Communications 1 Draft report issued 14th November 2022   

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

Pensions 2 Final report issued 9th November 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 Dates to be confirmed   

Treasury Management 3 Planned state date 19th December 2022  

Firearms Licensing 3 Dates to be confirmed  

HR Absence Management  3 Dates to be confirmed  

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

Liaison with Audit Wales Management 1-4 N/A  

Follow-up 4 Dates to be confirmed  

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 C 
 

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 D 

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 

 
No CNS published since the last SICA in 
September 2022. 

  

 

 

Summary of recent Anti-Crime (Fraud Alerts) 

Ref Subject Status TIAA Comments 

September 
2022 

Procurement Fraud  

 

Action Required  
This alert provides information and advice to staff about fraud and economic crime, and 
the risks associated with it. If you or your organisation has fallen victim to fraud you 
should contact your internal audit provider or follow your internal procedures for 
reporting fraud.  

September 
2022 

Mandate Fraud – fraudsters purporting to 
be from Mitie  

 

Action Required  
Check if your organisation makes any payments to Mitie and be alert to correspondence 
requesting a change of bank details. If you think that your organisation has been a victim 
of mandate fraud, please notify your bank immediately to attempt to recover lost funds 
and alert your Anti-Crime Specialist.  
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 8 Rhagfyr 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: Wedi ystyried adborth diweddar, mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ymateb 
rheolwyr i faterion Archwilio Mewnol parhaus, gan ganolbwyntio ar osgoi dyblygu 
adroddiad SICA'r TIAA lle mae'n bosibl. Tra mae'r pwyslais wedi'i osod ar agwedd 
'ymateb rheolwyr' y gweithgarwch hwn, mae'r awduron yn ymwybodol o ddyblygu 
gyda'r adroddiadau a ddarparwyd gan TIAA.  Mae'r adroddiad yn cynnwys: 
 
• 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  
• Diweddariad ar archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig 
• Diweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran Gweithrediadau CA 

10/10/2022 
• Crynodeb 

 
Rhoddir manylion atodol gan yr Atodiadau i'r adroddiad, os oes 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 – 8 Rhagfyr 2022 

 
 
 

ADRODDIAD COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD A PHRIF GWNSTABL GOGLEDD CYMRU  
 
 

1. CYFLWYNIAD  
 
Wedi ystyried adborth diweddar, mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ymateb rheolwyr i faterion Archwilio Mewnol parhaus, 
gan ganolbwyntio ar osgoi dyblygu adroddiad SICA'r TIAA lle mae'n bosibl. Tra mae'r pwyslais wedi'i osod ar agwedd 'ymateb 
rheolwyr' y gweithgarwch hwn, mae'r awduron yn ymwybodol o ddyblygu gyda'r adroddiadau a ddarparwyd gan TIAA.  
 
Mae'r adroddiad yn cynnwys: 
 
• 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  
• Diweddariad ar archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig 
• Diweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran Gweithrediadau CA 10/10/2022 
• Crynodeb 
 
2. STATWS ARGYMHELLIAD ARCHWILIADAU TIAA  

 
Amlinellir y sefyllfa ar argymhellion Archwilio Mewnol ar 15/11/2022 isod: 
 

 
 
 
Mae symudiad ers cyfarfod diwethaf y CA fel yr isod: 
 

• Derbyniwyd 5 argymhelliad newydd yn ystod y cyfnod hwn. 
• 2 argymhelliad (newydd) wedi'u gweithredu. 
• 2 argymhelliad (presennol) wedi'u gweithredu. 
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Crynodeb o 4 o'r argymhellion sydd wedi'u gweithredu ers cyfarfod mis Medi i'w cael isod: 
 

Nifer 
Argymhellon        CYFARFOD CA 

Blaenoriaeth ID Swydd 
Statws 
Argymhelliad 08/12/2022 

2 257011 Uned Iechyd Galwedigaethol 21/22 Presennol 1 
3 258804 Dyledwyr 21/22 – Cydweithredol Presennol 1 
  267053 Rhanbarth Canolog 22/23 – Uned Reoli Newydd 1 
  267054 Rhanbarth Canolog 22/23 – Uned Reoli Newydd 1 
Cyfanswm       4 

 
 
Mae'r argymhellion a gariwyd ymlaen yn parhau i gael eu monitro a'u dilyn yn rheolaidd.  
 
Mae'r cyfanswm o 29 argymhelliad a weithredwyd ers cyfarfod mis Medi wedi'u hamlinellu isod:  
 

Crynodeb Statws – Gweithredwyd Categori Nifer 

Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus gwreiddiol Cat 1 18 

Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus diwygiedig 1af Cat 2 5 

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 5 

      29 

 
 
Amlinellir dadansoddiad o'r 11 argymhelliad nodedig ar 14/11/2022 isod hefyd: 
 

Crynodeb Statws - Argymhellion Nodedig  Categori Nifer 

Nifer yr Argymhellion - dal ar y dyddiad dyledus gwreiddiol Cat 1 5 

Nifer yr Argymhellion - dyddiad dyledus diwygiedig 1af Cat 2 1 

Nifer yr Argymhellion - 2il ddyddiad dyledus diwygiedig Cat 3 2 

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 

    11 

 
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 11 argymhelliad neilltuol a sut maent yn cyfateb i bob archwiliad ar Atodiad 1, tudalen 7.   
 
Ceir y sefyllfa ddiweddaraf a diweddariad o ran y 11 argymhelliad neilltuol yn Atodiad 2, tudalennau 8-12. 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.  
  

Tudalen 45 o 123



3 
 

3. ARGYMHELLION WEDI'U CYHOEDDI GYDA DYDDIADAU DYLEDUS DIWYGIEDIG AR GYFER GWEITHREDU 

Ni ddiwygiwyd dyddiadau yn y cyfnod rhwng 15/09/2022 a 14/11/2022. 
 
Uned Reoli Ardal y Gorllewin - Hyfforddiant Marsial Tân yn benodol 
 
(006) 252116 - diweddariad ar yr argymhelliad hwn. 
 
Mae cyrsiau ychwanegol wedi'u trefnu ar gyfer 23/11/2022 a 16/12/2022. Mae enwebedigion wedi'u cyflwyno ar gyfer y Gorllewin 
gan gynnwys Llangefni. 
 
Mae ymdriniaeth risg yn cael ei mabwysiadu o ran y nifer o SCCH sydd eu hangen ar gyfer bob gorsaf/adeilad ar sail sawl ffactor a 
thrafodaeth gyda Phrif Arolygydd Rhanbarth y Gorllewin. 
 
 
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 0 0 0 
Rhybuddion Twyll – 
FA024 – FA033 33 2 0 0 

Erthyglau Twyll – FA001 – 
FA005 5 0 0 0 

Rhybuddion Diogelwch – 
SA001 – SA002 2 0 0 0 

 
 
Adolygwyd a datblygwyd Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll a Rhybuddion Diogelwch a dderbyniwyd yn y cyfnod gan 
y tîm rheoli.  
 
Rhoddwyd dau rybudd Twyll ond dim CBN, erthygl twyll na rhybuddion diogelwch yn y cyfnod rhwng 15/09/2022 a 14/11/2022. 
 
 
 
CBNs 
 

• Dim 

Rhybuddion Twyll 
 

• FA032 Twyll Mandad - Angen gweithredu – Twyll Mandad – twyllwyr yn honni bod o Mitie – wedi'i gylchredeg, wedi'i 
weithredu a'i gau. Mae gan CG weithdrefnau mewn lle er mwyn gweithredu manylion newid cyflenwr er mwy lliniaru'r 
risg hwn (manylion yn y cofnod a roddwyd i aelodau'r CA cyn y cyfarfod).  

• FA033 – Twyll Caffael; Twyll Dynwared – Angen gweithredu – wedi'i gylchredeg, wedi'i weithredu a'i gau. Mae gan yr 
Adran Gaffael, CG a'r Adran Gyflogres weithdrefnau mewn lle er mwyn lliniaru risg (manylion yn y cofnod a roddwyd i 
aelodau'r CA cyn y cyfarfod).  
 

Erthyglau Twyll – at ddibenion gwybodaeth yn unig 
 
• Dim 

Rhybuddion Diogelwch 
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• Dim 
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5. 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 eu 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 Ch4. Yn wreiddiol, gobeithiwyd cynnal yr 
archwiliad hwn yn Ch3. Fodd bynnag, gan ei fod yn archwiliad cydweithredol, mae pob heddlu yng Nghymru wedi cytuno ar fis 
Mawrth 2023. 
 
Eiddo sy'n Ddarostyngedig i Dâl (PSTC) – Sicrwydd Cyfyngedig – mewn drafft ar hyn o bryd ond dychwelwyd ymatebion i TIAA 
11/11/2022 
 
Ymgymerwyd ag archwiliad PSTC ym mis Medi 2022. Awdurdodwyd a defnyddiwyd diwrnod ychwanegol i wirio arddangosion 
arian parod a atafaelwyd.  Mae dadansoddiad o argymhellion isod:  
 
2 x Argymhelliad brys 
6 x argymhelliad pwysig – 2 ohonynt wedi'u rhoi ar waith 
5 x argymhelliad arferol – 2 ohonynt wedi'u rhoi ar waith 
1 x Gweithredol – Mater Effeithiolrwydd  
 
Er bod yr archwiliad hwn yn gyfyngedig, nodwyd arfer da gan TIAA. 
 
Fel y cofnodwyd yn CA mis Rhagfyr 2021, ystyriwyd fod ffigwr sylfaenol o 2000-2500 eitem i swyddogion yn dderbyniol. Fodd 
bynnag, ar adeg yr archwiliad, rhoddwyd 2,909 o eitemau i swyddogion. 
 
Fel y cofnodwyd yn CA mis Mawrth 2022, caewyd risg 75 PSTC ar Gofrestr Risg yr Heddlu ond mae'n parhau i gael ei fonitro drwy'r 
broses Mapio Sicrwydd.  
 
Ers yr archwiliad diwethaf, mae PSTC wedi trosglwyddo perchnogaeth i Gofnodion yr Heddlu C&A, gyda'r Prif Swyddog 
Gwybodaeth â chyfrifoldeb cyffredinol am arddangosion. Mae Rheolwr Gwybodaeth ac Eiddo PND ynghyd a'r Rheolwr Eiddo ac 
Arddangosion yn mynd i gyfarfod CA mis Rhagfyr 2022 er mwyn adrodd ar ganfyddiadau'r archwiliad hwn.  
 

6. DIWEDDARIADAU GWEITHREDU ARCHWILIO MEWNOL YN DEILLIO O GYFARFOD CA 10/10/2022  
 

AP5 (10/10/2022) – Archwilio Mewnol – Adrodd yn ôl i'r Cydbwyllgor Archwilio ar y rhwystrau o ran recriwtio'r rôl gweinyddwr 
systemau, ac a ydy'r risg wedi'i chodi yn y maes hwn heb yr adnoddau ymroddedig. 
 
Methwyd â recriwtio'r rôl hon oherwydd y radd gwerthuso swydd terfynol, natur 12 mis dros dro'r rôl a diffyg diddordeb yn fewnol 
ac yn allanol.   
 
Wedi methu penodi ar ddau achlysur, penderfynwyd creu cynllun gweithgarwch Cyfnod 2 i ddechrau wedi gosod NEP gyda 
Rheolwr Prosiect yr NEP yn arwain er mwyn cwblhau gweithrediadau unwaith yr oedd galw o'r cyfnod cychwynnol wedi rhyddhau 
gallu.  
 
Y prif effaith ydy oedi ac ymestyn llinell amser y prosiect gyda'r Rheolwr Prosiect yn ymgynghori gydag arbenigwyr pwnc er mwyn 
asesu'r gofynion 'Mewn Oes' ac adolygu a oes angen swydd benodol yn y dyfodol er mwyn gweinyddu'r system.  
 
Fe'i hawgrymwyd ar y cofnod gweithrediadau.  
 

7. CRYNODEB 
 
Darperir yr adroddiad hwn i'r Cydbwyllgor Archwilio i roi sicrwydd ynghylch y gweithgarwch rheolaeth fewnol sy'n digwydd yn 
ystod y cyfnod, gan atodi'r wybodaeth a gadwyd o fewn adroddiad SICA TIAA.   
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Appendix 1 - Analysis of the 9 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 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 

008 263859 Internal 
Audit 

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

2021 Directed 
Risk 

New Quarterly Joint Governance Board - 

009 266219 ICT Audit 21/22 – Data Protection 2021 Directed 
Risk 

New Quarterly Joint Governance Board; NWP PVPU - 

010 
011 

267051 
267052 

Internal 
Audit 

22/23 Central Area- Command 
Unit 

2022 Directed 
Risk 

New Quarterly Joint Governance Board; SMT - 
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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 ICT Services 21/22 ICT – Network Security 30/06/2022 31/01/2023 1 

  008 Detective Supt, PSD 21/22 Counter Fraud (Anti-Fraud Procurement) - Collaborative 31/12/2022 (blank) 1 
  010 Corporate Senior HR Advisor 22/23 Central Area – Command Unit 28/02/2023 (blank) 1 
  011 Corporate Senior HR Advisor 22/23 Central Area – Command Unit 28/02/2023 (blank) 1 
3 005 Superintendent, SMT, Corporate Services 20/21 Collaborative Project Review – Office 365 30/09/2022 30/09/2023 1 

  009 PVPU MARAC Detective Inspector 21/22 – Data Protection 31/12/2022 (blank) 1 
Grand 
Total 

          11 
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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 
Category 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.  
 
11/11/2022 - Update received from Project Manager - Risk Assessment has now been 
completed by CGI and a report was shared with the PMO and relevant Stakeholders. 
Meeting to discuss feedback is due to take place w/c 14/11/22, with a view to 
progressing with the proposed tool for the migration exercise. 
 

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 
evaluated 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 evaluate 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 evaluated 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. 
 
11/11/2022 - Update received from Project Manager - There is a small number of 
outstanding software testing ongoing for OSS. CGI are collaborating with the users to 
complete this by the end of November 2022 with support of the PMO. 
 
 

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 the 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. 
 
11/11/2022 - Update received from Project Manager - No further update. This work 
will commence once the mop up phase of the NEP/M365 deployment is complete -
Expected Dec 2022.  
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No ID Job Year Risk Area Recommendation 

Pr
io

rit
y Management Comments Responsible 

Officer 
Due Date Revised Due 

Date 
Category Latest Response 

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. 
 
11/11/2022 - Update from Project Manager - Remains on track. No further update. 
 
 
 

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 the 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. 
 
11/11/2022 - Update received from Project Manager - No further update. This work 
will commence once the mop up phase of the NEP/M365 deployment is complete -
Expected Dec 2022. 
 
 
 
 

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 consult 
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 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. 
 
25/10/2022 - Update received from HSM - HSM is liaising with the Western Chief 
Inspector who has put forward nominees; HSM and C/I liaising with Training in order to 
schedule a Fire Steward course before the end of the year. 
 
The plan (force wide) for FS training will be based on a priority system (most at risk 
stations) and the roll out is likely to take up to 2 year or more but we have a plan in place 
going forward.  
 
08/11/2022 - update from HSM/Training - additional courses running 23/11/2022 and 
16/12/2022; nominees for Western have been put forward, this includes Llangefni. 
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No ID Job Year Risk Area Recommendation 

Pr
io

rit
y Management Comments Responsible 

Officer 
Due Date Revised Due 

Date 
Category Latest Response 

007 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 31/01/2023 3 26/10/2022 - Update from Head of Infrastructure - As part of the update I will break 
these down into JCC and non JCC machines. 
 
JCC: 
 
We have 142 Desktops in the Control room on Windows 7. The systems in the control 
room are aged and were due to be replaced but unfortunately that system upgrade 
never occurred therefore we have had to try to get our systems working on Windows 10. 
We have testing occurring this week and the next two weeks to get these to work with a 
plan to replace all desktops with new Windows 10 devices on the week of the 12th of 
December. The 142 covers the fall-back control room and Gold which are based in FHQ. 
 
We will provide you and JAC an update on this by the 19th of December on progress 
 
non-JCC: 
 
We have 172 devices identified as Windows 7 machines in July this year. Of which, each 
have a specific plan against them. 21 have been destroyed. Of the remaining 151: 
 
• 33 will be disabled 
• 12 are with users who have a laptop (windows 10) so we are changing for a docking 
station 
• 71 are being upgraded with new hardware (Windows 10) 
• 35 are desktops are being changed with Windows 10 laptops due to change of roles. 
 
These devices are all subject to requests with CGI. I am running a daily check on these 
assets to see which are still active on network and I have a weekly call with the project 
managers to ensure we are moving as planned. 
 
The ones which are labelled as being disabled, I have asked CGI to ensure this is done by 
the 15th. If a user then rings in to raise that machine as being faulty, we will make a 
decision to replace them or inform them to use a personal device. 
 
31/10/2022 - Update from Head of ICT Services - As the MS Extended Support License 
is expiring 13/01/2023 and in line with the above the implementation date has been 
revised to 31/01/2023. 

008 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 a number of areas of the policy 
will be affected. 

Detective Supt, 
PSD 

31/12/2022   1 28/10/2022 - update received from Det/Supt PSD - This matter remains outstanding, but 
progress is being made in that we are allocating areas of the policy to specific owners 
within PSD so we can make progress on any changes required. 
 
 
 
 
 
 
 

009 266219 21/22 – Data 
Protection 

2021 Directed Risk The MARAC WASPI 
agreement be signed. 

3 This agreement is one of 6 MARAC 
agreements which are currently being 
reviewed; the circulation of documents for 
this review is being undertaken by another 
Agency. This process may also necessitate a 
further quality assurance by 
WASPI/NWIGG. The aim is to conclude the 
review by Dec 2022 and if necessary, 
submit for a Q&A afterwards. Once this is 
complete, signing is anticipated. NWP PVPU 
is monitoring this. 
 
 
 

PVPU MARAC 
Detective 
Inspector 

31/12/2022   1   
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No ID Job Year Risk Area Recommendation 

Pr
io

rit
y 

Management Comments Responsible 
Officer 

Due Date Revised Due 
Date 

Category Latest Response 

010 267051 22/23 Central 
Area – 
Command Unit 

2022 Directed Risk The Flexible Working Policy 
and Procedure be reviewed 
and approved accordingly. 

2 The Flexible Working Policy was reviewed 
and rewritten last year. It went out for 
Force wide consultation and feedback from 
LPS was that they were following a different 
process to that proposed. We have been 
waiting for this situation to be confirmed 
but now that the Corporate Senior HR 
Advisor is in post, she will be picking this up 
with them. She will be discussing this in the 
SMT on 21st November. We should have an 
answer after that and can then continue 
with getting the revised policy ratified. 
 

Corporate Senior 
HR Advisor 

28/02/2022  1  

011 267052 22/23 Central 
Area – 
Command Unit 

2022 Directed Risk A process be established 
evidencing the periodic 
review of flexible working 
arrangements, in conjunction 
with the review of the 
Flexible Policy and Procedure. 

2 The Flexible Working Policy will also clarify 
the process to be followed for review. 
Currently this is not being done in a 
consistent manner across the Force, but the 
revised policy should address this. 

Corporate Senior 
HR Advisor 

28/02/2022  1  
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Appendix 3 – 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  C t l i   hi h ti  h ld b  t k  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 Bwrdd Sicrwydd 

 
 Crynodeb o risgiau byw HGC a SCHTh a gofnodwyd ar Gofrestr Risg 

yr Heddlu 16 Medi 2022 – 9 Tachwedd 2022.  
 

 Risgiau newydd a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr 
adroddiad diwethaf  

o Risg 103 Gallu Cynyddu Swyddogion 
o Risg 104 Galw'r Uned Les 
 

 Risgiau a dynnwyd o Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad 
diwethaf 

o Risg 100 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
o Risg 102 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
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 Newidiadau i'r Risgiau ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad 

diwethaf 
o Risg 82 – Materion yn ymwneud â'r Gadwyn Gyflenwi TGCh 

 Gweithrediadau Cofrestr Risg yr Heddlu 
o Graddau RAG Gweithrediadau Risg  

 
 Cofrestr Risg COVID19 

 
 Datblygiadau o ran rheoli risg 

o Cylchredir y ddogfen hon i aelodau'r CA pan fydd wedi'i 
chwblhau. 

o Profforma At Wraidd y Mater Risg 
 

 Tabl yn crynhoi Cofrestr Risg yr Heddlu ar 09/11/22 
 

Argymhellion: Dim 
 

Effaith Cofrestr Risgiau: 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)  
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1. CYFLWYNIAD  
 
Diben yr adroddiad hwn yw cynnig diweddariad ar broses rheoli risg sefydliadol gan roi trosolwg 
o statws risgiau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru. Mae'n seiliedig ar 
wybodaeth a dderbyniwyd ac a gofnodwyd erbyn 9 Tachwedd  2022 ar Gofrestr Risg yr Heddlu 
fersiwn 6.65 
 
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 
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 16 Medi 2022 - 9 Tachwedd 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 2 20 
Canolig 2 1 0 1 
Cyfanswm 29 2 2 29 
 
Tabl 2: - Risgiau HGC ar Gofrestr Risg yr Heddlu 16 Medi 2022 - 9 Tachwedd 2022 
 

Lefelau'r Risg cyn 
Rheolaethau 

Cyfanswm 
Blaenorol Risg 

SCHTh 

Risgiau a 
dynnwyd yn y 

cyfnod hwn 

Risgiau 
Newydd yn y 
cyfnod hwn 

in this period 

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 
Cyfanswm 2 0 0 2 

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

ADRODDIAD DIWETHAF  
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Mae 2 risg newydd wedi'u hychwanegu at Gofrestr Risgiau'r Heddlu ers yr adroddiad risg CA 
diwethaf. 
 
Risg 103 Gallu Cynyddu Swyddogion 
 
Cofnodwyd y risg hwn yn flaenorol ar Gofrestr Risg yr Heddlu o dan URN 047 rhwng mis 
Chwefror 2020 a mis Chwefror 2022.  
 
Mae risg y gall methu recriwtio ac integreiddio digon o swyddogion heddlu drwy Ymgyrch Uplift, 
wedi'i achosi gan sawl swyddog o HGC yn ymddiswyddo, ymddeol, neu'n trosglwyddo i 
heddluoedd eraill a diffyg swyddogion addas, arwain at fethu bodloni targedau'r swyddfa 
gartref a wnaiff effeithio ar gyllidebau'r dyfodol a gallu'r heddlu i gyflawni ei flaenoriaethau. 
 
Codwyd y risg DYNAMIG hwn ar 15 Medi 2022 ac fe'i cymeradwywyd gan UDRh Cyllid ac 
Adnoddau ar gyfer ei gofnodi ar Gofrestr Risg yr Heddlu.  
 
Yn ystod y broses sgorio, pennwyd y Lefel Risg Cyn Rheolaethau fel UCHEL. Mae'r Lefel Risg 
Presennol yn UCHEL gyda Lefel Risg Targed yn ISEL. Mae 4 Gweithrediad BYW ar y risg hon ar 
hyn o bryd.   
 
Risg 104 Galw'r Uned Les 
 
Mae Risg na ellir bodloni'r galw cynyddol am gymorth lles gan yr adnoddau sydd ar gael o fewn 
y Tîm Iechyd a Lles. Mae hyn wedi'i achosi gan alw cynyddol am gymorth ar draws yr Heddlu 
wrth i swyddogion a staff fod yn ymwybodol o'r hyn sydd ar gael oherwydd pwysau ar ein 
gweithlu'n cynyddu. Gall hyn arwain at oedi i unigolion yn gallu cael mynediad at gymorth a 
allai arwain at absenoldeb salwch; Afiechyd aelodau'r Tîm Iechyd a Lles wrth iddynt gael 
trafferth ymdopi gyda galw a gostyngiad yn y math o wasanaethau a ellir eu darparu.  
 
Codwyd y risg DYNAMIG hwn ar 3 Awst 2022 ac fe'i cymeradwywyd gan UDRh Cyllid ac 
Adnoddau ar gyfer ei gofnodi ar Gofrestr Risg yr Heddlu.  
 
Yn ystod y broses sgorio, pennwyd y Lefel Risg Cyn Rheolaethau fel UCHEL. Mae'r Lefel Risg 
Presennol yn UCHEL gyda Lefel Risg Targed yn ISEL. Mae 2 Weithrediad BYW ar y risg hon ar hyn 
o bryd.   
 

4. RISGIAU A DYNNWYD O GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF  
 
Mae 2 risg wedi'u tynnu oddi ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers y risg diwethaf. 

 
Risg 100 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
Risg 102 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG 
 

5. NEWIDIADAU I'R RISGIAU A GOFNODWYD YNG NGHOFRESTR RISGIAU'R HEDDLU ERS YR 
ADRODDIAD DIWETHAF 
 
Mae 1 risg sydd wedi newid ei lefel risg ers yr adroddiad diwethaf. 
 
Risg 82 - Materion yn ymwneud â'r Gadwyn Gyflenwi TGCh 
 
Mae Risg na all HGC gael yr offer TGCh hanfodol oherwydd heriau'r gadwyn gyflenwi wedi'i 
achosi gan bwysau cynyddol y gadwyn gyflenwi sy'n effeithio ar brisio, argaeledd ac amseroedd 
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arweinwyr a all arwain at effaith negyddol ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yr Heddlu 
oherwydd oedi mewn cael yr offer hanfodol hwn a'i allu i gyflawni o ran ei amcanion.  
 
Gostyngwyd y Lefel Risg Presennol o UCHEL i GANOLIG ar 11 Hydref 2022 oherwydd bod 101 o 
liniaduron a 98 o gyfrifiaduron bwrdd gwaith mewn stoc a dychwelyd offer gan bobl sy'n gadael 
HGC. 
 
Mae 4 Gweithrediad BYW ar y risg hon ar hyn o bryd.   
 

6. GWEITHREDIADAU COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU   
 
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 8 59 65 
 
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 
 

Cyflwyniad i aelodau'r CA 
 
Rhoddodd JS, y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes ac NTA, yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes 
gyflwyniad ar brosesau rheoli risg Heddlu Gogledd Cymru ar 22 Tachwedd 2022 i holl Aelodau'r 
Cydbwyllgor Archwilio.  
 
Profforma at Wraidd y Mater Risg 
 
Cytunodd JC, Arweinydd Risg y CA, yn garedig i adolygu'r profforma adroddiad at wraidd y mater 
ac mae wedi rhoi adborth i wella'r ddogfen. Mae'r awgrymiadau hynny wedi'u hystyried ac 
mae'r profforma wedi'i diwygio'n unol â hynny. Cedwir copi o Brofforma at Wraidd y Mater Risg 
ar Google Drive y Cydbwyllgor Archwilio. 
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9. CRYNODEB O GOFRESTR RISG YR HEDDLU AR 09/11/2022 
 

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 25/10/22 1 9 1   
46 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Canolig Sefydlog 03/02/20 17/10/22 2 0 2   
54 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Isel Dynamig 29/04/20 10/10/22 1 1 1   
57 Mae ESN yn profi i fod yn ddatrysiad anhyfyw 

neu is-optimaidd   Uchel Canolig Isel Sefydlog 13/05/20 29/09/22 1 1 1   

60 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Canolig Canolig Sefydlog 19/05/20 03/10/22 1 3 1   
67 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Isel Isel Dynamig 19/08/20 14/10/22 1 2 1   
71 Pensiynau  Uchel Uchel Canolig Sefydlog 20/01/21 07/11/22 1 3 1   
73 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Difrifol Canolig Isel  Dynamig 01/03/21 10/10/22 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 14/10/22 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 Canolig Canolig Sefydlog 10/09/21 10/10/22 2 2 2   

85 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Difrifol Uchel Canolig Dynamig 29/11/21 13/10/22 1 0 1   
86 Ôl-groniadau’r Uned Ddadleniadau  Uchel Canolig Canolig Sefydlog 09/11/21 21/10/22 1 2 1   
88 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Uchel Isel Dynamig 01/02/22 14/10/22 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 03/11/22 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 11/10/22 4 4 4   
95 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Uchel Canolig Sefydlog 05/04/22 18/10/22 4 0 2 2  
96 Galw Gormodol o fewn yr Uned Dadansoddwyr Uchel Uchel Canolig Sefydlog 12/04/22 21/10/22 8 3 8   
97 Ceisiadau Meddygol BIP Betsi Cadwaladr Uchel Uchel Canolig Dynamig 14/04/22 18/10/22 3 0 2 1  
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98 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Difrifol Difrifol Canolig Dynamig 19/05/22 07/10/22 2 5 2   
99 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Uchel Uchel Isel Dynamig 13/06/22 18/10/22 4 0 1 3  
101 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Canolig Isel Dibwys Sefydlog 07/06/22 14/10/22 2 0 1 1  
103 Gallu cynyddu swyddogion Uchel Uchel Isel Dynamig 15/09/22 04/10/22 4 0 3 1  
104 Galw'r Uned Les Uchel Uchel Isel Dynamig 03/08/22 04/11/22 2 0 2   
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod:  8 Rhagfyr 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 

8 RHAGFYR 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 
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 Friffio'r CA:  Cadernid TGCh 
• Sesiwn Friffio’r CA: Archwilio Mewnol 
• Sesiwn Friffio’r CA: Anghenion Hyfforddi CA 
• Sesiwn Friffio’r CA: Adrodd Cyhoeddus CA 
• Adroddiad Blynyddol CA – adroddiad drafft a thrafodaeth 

 
Ebrill 2023 • Digwyddiad hyfforddiant Cymru Gyfan (Gwent i gynnal hyn) 
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 
• Datganiad Strategaeth Risg a Chwant Risg – Adolygiad Blynyddol  
• At wraidd y mater risg: Achrediad sesiwn gaeedig 
• Sesiwn Friffio'r CA:  Cyflwyno gweithio hyblyg 
• Diweddariad i'r CA:  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 cyflawni gwasanaeth TGCh sesiwn 

gaeedig 
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• Sesiwn Friffio'r CA:  Cydweithredu 

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

Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) 
• At wraidd y mater risg:  Diogelwch Seiber  
• Sesiwn Friffio'r CA:  SSF/SWAN/VAWG 
• Sesiwn Friffio'r CA:  Diweddariad moeseg 
• Sesiwn Friffio'r CA:  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 
Guidance for local Authorities and Police – Rhifyn 2018 (CIPFA). 
Mae'r rhaglen waith hon yn ystyried gofynion statudol ac ymarferol 
er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau hyn. 

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 Nghynllun Heddlu a 
Throsedd  

Mae rôl y Cydbwyllgor Archwilio yn rhan o'r Cynllun Heddlu a 
Throsedd cyffredinol. 
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Awdur yr Adroddiad: 
 
Kate Jackson 
Prif Swyddog Cyllid, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 8 Rhagfyr 2022 

 

Teitl: Adroddiad Dwywaith y Flwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2022-23 
Awdur: Prif Swyddog Cyllid 

Diben yr adroddiad: Adrodd ar gyflawniad rheoli'r trysorlys 
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 

(ticiwch un) 
� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 
� Gwybodaeth 

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: • Mae Cod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus Rheoli'r Trysorlys CIPFA 
yn gofyn i adroddiad ar gyflawniad Rheoli'r Trysorlys gael ei ystyried 
o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Fodd bynnag, mae'r cod Rheoli'r 
Trysorlys diwygiedig (a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2021) angen 
ystyried adroddiad ar gyflawniad o leiaf yn chwarterol. Ond mae'r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi dewis gohirio'r angen adrodd 
diwygiedig hwn tan flwyddyn ariannol 2023/24.  

• Mae'n cynnwys crynodeb o weithgarwch Rheoli'r Trysorlys a wnaed 
yn chwe mis cyntaf 2022-23. 

• Mae'n ymdrin â buddsoddi arian parod sy'n weddill ac unrhyw 
ofynion benthyca. Ar hyn o bryd, mae gan y Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd adnoddau mantolen cryf sy'n arwain at sefyllfa 
buddsoddwr net yn mynd ymlaen (h.y. nid oes angen arfaethedig i 
fenthyg ar gyfer y tymor canolig).  

• Mae'n tynnu sylw at a dorrwyd unrhyw gyfyngiadau neu 
ddangosyddion ai peidio. Yn y 6 mis sy'n berthnasol i'r adroddiad 
hwn, ni thorrwyd dangosyddion statudol. 

Argymhellion: Cyflwynir yr adroddiad i'r CA am wybodaeth a sylwadau, ac i roi ei sicrwydd 
cyn cyflwyno i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. 
 

Effaith cofrestr risgiau: Dim effaith - mae'r trefniadau wedi'u llunio i reoli'r risg o fuddsoddi a 
benthyg. 
 

Goblygiadau sicrwydd: Mae’r adroddiad yn amlinellu'r cyflawniad o ran rheolau a chyfyngiadau a 
gytunwyd ar gyfer buddsoddi a benthyg arian yn ôl y strategaeth Rheoli'r 
Trysorlys sydd mewn lle ar gyfer 2022-23. 
 

Effaith Cydraddoldeb: Dim effaith. 
 

Gwybodaeth wedi'i heithrio o 
ddadleniad: 

Dim gwybodaeth wedi'i hesgusodi. 
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Adroddiad Dwywaith y Flwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2022/23 

 
1. Cyflwyniad   
 
Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Rheoli'r Trysorlys yn y Gwasanaethau 
Cyhoeddus y Sefydliad Siartredig Cyllid a Chyfrifyddu Cyhoeddus (y Cod CIPFA) sy'n gofyn i'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd gymeradwyo adroddiadau rheoli'r trysorlys dwywaith y flwyddyn a blynyddol.  

Mabwysiadwyd strategaeth rheoli'r trysorlys 2022/23 y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ffurfiol fel rhan o'i 
Strategaeth Gyfalaf ar 1 Ebrill 2022 gan y Comisiynydd yn dilyn craffu gan y Cydbwyllgor Archwilio ar 1 Ebrill 
2022. Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn buddsoddi symiau sylweddol o arian ac felly yn agored i risgiau 
ariannol gan gynnwys colli cronfeydd a fuddsoddwyd a'r effaith refeniw o newid cyfraddau llog. Mae llwyddo 
i nodi, monitro a rheoli risg yn parhau'n ganolog i strategaeth rheoli'r trysorlys y Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd. 

Cyhoeddodd CIPFA ei God Ymarfer Rheoli'r Trysorlys [y Cod Rheoli'r Trysorlys] a Chod Darbodus am Gyllid 
Cyfalaf ym mis Rhagfyr 2021. Mae'r newidiadau allweddol yn y ddau god ynghylch rhesymau a ganiateir i 
fenthyg, gwybodaeth a sgiliau, a rheoli buddsoddiadau nad ydynt yn y trysorlys. Daeth yr egwyddorion o fewn 
y ddau God i rym ar unwaith er y gallai awdurdodau lleol ohirio cyflwyno'r gofynion hysbysu diwygiedig o fewn 
y Codau diwygiedig tan blwyddyn ariannol 2023/24 os ydynt yn dymuno. Dyna'r hyn mae'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd wedi dewis ei wneud.   
 
Cynhelir rheoli risg y trysorlys y Comisiynydd Heddlu a Throsedd o fewn fframwaith Rheoli'r Trysorlys. Mae'r 
Cod hwn rŵan yn cynnwys gofynion ychwanegol helaeth am fuddsoddiadau gwasanaeth a masnachol, ymhell 
tu hwnt i'r rhai hynny yn fersiwn 2017. 

2. Cyd-destun Allanol 
 
Cefndir economaidd: Mae'r gwrthdaro parhaus yn Wcráin wedi parhau i roi pwysau ar chwyddiant byd-eang 
ac mae'r rhagolygon economaidd ar gyfer twf y DU a'r byd yn parhau'n wan. Gwnaeth y sefyllfa wleidyddol yn 
y DU tuag at ddiwedd y cyfnod yn dilyn y 'digwyddiad ariannol' gynyddu ansicrwydd ymhellach. 

Parhaodd y cefndir economaidd yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Medi i gael ei nodweddu gan brisiau 
olew, nwy a nwyddau uchel, chwyddiant uchel parhaus a'i effaith ar gostau byw cwsmeriaid, dim diwedd ar y 
gorwel i'r rhyfel rhwng Rwsia a Wcráin a'i effaith cysylltiedig ar y gadwyn gyflenwi, a pholisi dim Covid Tsieina.  

Parhaodd rhethreg a gweithredu'r banciau canolog yn gadarn. Gwnaeth Banc Lloegr, y Gronfa Ffederal wrth 
Gefn a'r Banc Canolog Ewropeaidd wthio cyfraddau llog i fyny dros y cyfnod ac ymroi i ymladd chwyddiant, 
hyd yn oed os mai dirwasgiadau oedd y canlyniadau tebygol yn y rhanbarthau hynny.  

Parhaodd chwyddiant y DU yn hynod uchel. Gwnaeth y prif CPI blynyddol gyrraedd 10.1% ym mis Gorffennaf, 
y gyfradd uchaf am 40 mlynedd, cyn cwympo'n ôl ychydig bach i 9.9% ym mis Awst. Cofrestrodd RPI ar 12.3% 
ym mis Gorffennaf a mis Awst. Cynyddodd Ofgem, y rheolydd ynni, y cap prisiau ynni 54% ym mis Ebrill, tra 
cafodd cynnydd pellach yn y cap o fis Hydref, a fyddai wedi gweld cartrefi gyda defnydd ynni cyfartalog yn talu 
dros £3,500 y flwyddyn, ei ddifetha gan lywodraeth y DU yn camu mewn er mwyn rhoi oddeutu £150 biliwn o 
gymorth i gyfyngu biliau cyfartalog i £2,500 yn flynyddol tan 2024.  

Parhaodd y farchnad lafur yn dynn drwy'r cyfnod ond roedd peth tystiolaeth o leddfu galw a chyflenwi yn 
gostwng. Cwympodd y gyfradd ddiweithdra 3m/y flwyddyn ar gyfer mis Ebrill i 3.8% a chwympodd ymhellach 
i 3.6% ym mis Gorffennaf. Er ei fod bellach yn ôl o dan lefelau cyn y pandemig, cymhellwyd y gostyngiad 
diweddar gan gynnydd mewn segurdod yn hytrach na galw am lafur. Roedd twf cyflog ym mis Gorffennaf yn 
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5.5% ar gyfer cyfanswm cyflog (gan gynnwys bonysau) a 5.2% ar gyfer cyflog rheolaidd. Unwaith yr addaswyd 
ar gyfer chwyddiant, fodd bynnag, roedd twf mewn cyfanswm cyflog yn -2.6% a -2.8% ar gyfer cyflog rheolaidd.  

Gydag incwm defnyddiadwy wedi'i wasgu a biliau ynni uwch i ddod o hyd, cwympodd hyder cwsmeriaid i 
isafswm hanesyddol o -44 ym mis Awst, i lawr i -41 y mis blaenorol. Cwympodd GPD chwarterol -0.1% yn 
chwarter Ebrill-Mehefin wedi'i gymell gan ostyngiad mewn allbwn gwasanaethau, ond ychydig yn well na'r 
cwymp o 0.3% a oedd yn ddisgwyliedig gan Fanc Lloegr.  

Cynyddodd Banc Lloegr y Gyfradd Banc swyddogol i 2.25% dros y cyfnod. O 0.75% ym mis Mawrth, gwthiodd 
y Pwyllgor Polisi Ariannol (MPC) gynnydd o 0.25% ym mhob un o'r ddau gyfarfod MPC canlynol, cyn neidio 
0.50% ym mis Awst ac eto ym mis Medi. Pleidleisiwyd cynnydd mis Awst gan fwyafrif o 8-1, gydag un aelod o'r 
MPC yn ffafrio cynnydd gweddol fach o 0.25%. Roedd pleidlais mis Medi yn 5-4, gyda phum pleidlais am 
gynnydd o 0.5%, tri am gynnydd o 0.75% ac un am gynnydd o 0.25%. Nododd y Cydbwyllgor y disgwylir pwysau 
chwyddiant domestig i barhau'n gryf. Felly, o ystyried rhethreg gref barhaus ynghylch ymdrin â chwyddiant, 
dylid disgwyl cynnydd pellach yn y Gyfradd Banc.  

Ar 23 Medi gwnaeth llywodraeth y DU, yn dilyn newid arweinydd, gyhoeddi llond gwlad o fesurau mewn 
'cyllideb fach', gan lacio polisi ariannol gyda golwg ar godi cyfradd dwf y DU i 2.5%. Gydag ychydig o fanylion 
ar sut y byddai benthyca'r llywodraeth yn cael ei adennill i lwybr cynaliadwy, ymatebodd y marchnadoedd 
ariannol yn negyddol. Cododd arenillion gilt yn ddramatig rhwng 0.7% - 1% ar gyfer holl aeddfedrwydd gyda'r 
cynnydd yn fwyaf amlwg i giltiau dyddiad byrrach. Gadawodd y cynnydd cyflym mewn arenillion gronfeydd 
pensiwn yn fregus, gan ei fod yn arwain at alwadau arian diogelu ar eu cyfnewidiadau cyfradd llog a pheryglu 
achosi adbryniannau asedau ar raddfa fawr ar draws eu portffolios er mwyn bodloni'r galwadau hyn. Daeth yn 
angenrheidiol i Fanc Lloegr ymyrryd er mwyn gwarchod sefydlogrwydd y farchnad drwy brynu giltiau dyddiad 
hir, er fel mesur dros dro, sydd wedi cael yr effaith ddymunol gydag arenillion gilt 50 mlynedd yn cwympo dros 
100bps mewn un diwrnod.   

Nododd gwneuthurwyr polisi Banc Lloegr fod unrhyw effaith chwyddiant o ganlyniad i alw cynyddol yn cael ei 
fodloni gyda thynhau ariannol, gan godi disgwyliad Cyfradd Banc llawer uwch ac effeithiau negyddol ar y 
farchnad dai o ganlyniad.    

Ar ôl taro 9.1% ym mis Mehefin, lleddfodd chwyddiant yr UD ym mis Gorffennaf ac Awst i 8.5% ac 8.3% yn y 
drefn honno. Parhaodd y Gronfa Ffederal wrth Gefn ei brwydr yn erbyn chwyddiant dros y cyfnod gyda naid o 
0.5% yn y gyfradd log ym mis Mai, gyda thri chynnydd o 0.75% ym mis Mehefin, Gorffennaf a Medi, gan fynd 
a chyfraddau polisi i ystod o 3% - 3.25%.  

Cyrhaeddodd chwyddiant CPI Ardal yr Ewro 9.1% y/y ym mis Awst, gyda phrisiau ynni'r prif gyfrannwr ond 
hefyd pwysau cynyddol cryf o brisiau bwyd. Mae chwyddiant wedi cynyddu fesul tipyn ers mis Ebrill o 7.4%. 
Ym mis Gorffennaf, cynyddodd Banc Canolog Ewrop gyfraddau llog am y tro cyntaf ers 2011, gan wthio ei 
gyfradd blaendal o -0.5% i 0% a'i brif gyfradd ail ariannu o 0.0% i 0.5%. Dilynwyd hyn ym mis Medi gan naid 
arall o 0.75% i'r ddwy gyfradd polisi, gan fynd a'r gyfradd blaendal i 0.7% a'r gyfradd ail ariannu i 1.25%.  

Marchnadoedd ariannol: Parhaodd ansicrwydd wrth reoli barn y farchnad ariannol. Parhaodd arenillion bond 
yn anwadal, gan barhau gyda'u patrwm o gynnydd fel pryder dros chwyddiant uwch ac wrth i gyfraddau llog 
uwch barhau i dra-arglwyddiaethu. Tuag at ddiwedd mis Medi, gwaethygodd anwadalwch yn y marchnadoedd 
ariannol yn sylweddol gan gynlluniau ariannol llywodraeth y DU, gan arwain at gyflym cyfradd y cynnydd mewn 
arenillion gilt a gostyngiad yng ngwerth y bunt. 

Oherwydd y pwysau ar gronfeydd pensiwn, cyhoeddodd Banc Lloegr ymyriad uniongyrchol yn y farchnad gilt 
er mwyn cynyddu hylifedd a lleihau arenillion.  

Tudalen 71 o 123



 

  3 

Dros y cyfnod gwnaeth arenillion gilt meincnod y DU 5 mlynedd godi o 1.41% i 4.40%. Cododd yr arenillion gilt 
10 mlynedd o 1.61% i 4.15%, yr arenillion 20 mlynedd o 1.82% i 4.13% a'r arenillion 50 mlynedd o 1.56% i 
3.25%.  Roedd y Gyfradd Sterling Dros Nos yn 1.22% ar gyfartaledd dros y cyfnod. 

Adolygiad credyd: Ym mis Gorffennaf, adolygodd Fitch y rhagolwg ar y Siarter Safonol o negyddol i sefydlog 
gan ei fod yn disgwyl i broffidioldeb wella diolch i amgylchfyd y gyfradd log uwch. Gwnaeth Fitch hefyd 
adolygu'r rhagolwg ar gyfer Banc Novia Scota o negyddol i sefydlog oherwydd ei broffil busnes cadarn.  

Hefyd ym mis Gorffennaf, gwnaeth Moody adolygu'r rhagolwg ar Bayerische Landesbank i gadarnhaol. Ym mis 
Medi, gwnaeth S&P adolygu rhagolwg GLA i sefydlog o negyddol gan ei fod yn disgwyl i'r Comisiynydd Heddlu 
a Throsedd barhau'n gadarn er pwysau gan ragolwg macro-economaidd gwannach ynghyd a chwyddiant a 
chyfraddau llog uwch. 

Wedi cwblhau ei adolygiad llawn o'i gyngor credyd ar flaendaliadau anwarantedig mewn banciau yn y DU a 
rhai sydd ddim yn y DU, ym mis Mai fe wnaeth Arlingclose ymestyn yr uchafswm cyfyngiad hyd ar gyfer pum 
banc yn y DU, pedwar banc o Ganada a phedwar banc o'r Almaen i chwe mis. Yr uchafswm hyd ar gyfer 
blaendaliadau anwarantedig gyda banciau eraill yn y DU a rhai sydd ddim yn y DU ar restr argymelledig 
Arlingclose ydy 100 diwrnod. Roedd yr argymhellion hyn yn ddigyfnewid ar ddiwedd y cyfnod. 

Parhaodd Arlingclose i fonitro ac asesu lefelau cyfnewid diofyn credyd am arwyddion o straen credyd ond ni 
wnaethant newidiadau i restr y gwrth barti neu hyd argymelledig. Er hynny, mae disgwyl i anwadalwch 
cynyddol y farchnad barhau, o leiaf yn y tymor agos. Fel erioed, mae'r sefydliadau a'r hyd ar restr gwrthbartïon 
y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a argymhellwyd gan Arlingclose yn parhau o dan adolygiad cyson.  

3. Cyd-destun Lleol 
 
Ar 31 Mawrth 2022, roedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddiadau net o £30.1m yn codi o'i 
refeniw ac incwm cyfalaf a gwariant. Mae'r angen sylfaenol i fenthyca at ddibenion cyfalaf yn cael ei fesur gan 
y Gofyn Cyllido Cyfalaf (GCC), tra mae cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy a chyfalaf gweithio yn adnoddau 
sylfaenol sydd ar gael i'w buddsoddi. Crynhoir y ffactorau hyn yn Nhabl 1 isod.  
 
Tabl 1: Crynodeb o'r Fantolen 

 
31.3.22 

Presennol 
£m 

Meincnod 
2021-22 

£m 
GCC Cronfa Gyffredinol  28.0 35.1 

Llai: *Dyledion eraill  (8.2) (8.2) 

CFR Benthyca  19.8 26.9 

Llai: Benthyca Allanol (8.9) # (11.9) 

Benthyca mewnol 10.9 15.0 

   Llai: Cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy  (41.6) (25.2) 

   Ychwanegiad: Cyfalaf gweithio 0.6 0.2 

Cyfanswm Buddsoddiadau (30.1) # (10.0) 
 

* prydlesi cyllid, rhwymedigaethau PFI a dyled wedi'i throsglwyddo sy'n ffurfio rhan o gyfanswm dyled y 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
Ffynhonnell: Adroddiad Strategaeth Gyfalaf 2021-22 (tablau amrywiol) 
# i gynnal meincnod o isafswm buddsoddiad o £10m 
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Mae sefyllfa rheoli'r trysorlys ar 30 Medi 2022 a'r newid dros y chwe mis yn cael ei ddangos yn Nhabl 2 isod.  
 
Tabl 2: Crynodeb Rheoli'r Trysorlys 

 
31.3.22 
Balans 

£m 

Symudiad 
£m 

30.9.22 
Balans 

£m 

30.9.22 
Cyfartaledd 

Pwysol 
Cyfradd 

% 

Meincnod 
2022-23 

£m 

Benthyciadau tymor hir 
Benthyciadau tymor byr  

8.9 

0.0 
0.3 
0.0 

8.6 
0.0 

1.25 
- 

- 

- 

Cyfanswm benthyca 8.9 0.3 8.6 1.25 #    11.9 

Buddsoddiadau tymor hir 
Buddsoddiadau tymor byr 
Arian parod ac arian parod 
cyfwerth 

0 

(19.8) 

(10.3) 

0 
(12.3) 

(2.3) 

0 
(32.1) 
(12.6) 

- 
(1.89) 
(0.04) 

- 

- 

- 

Cyfanswm Buddsoddiadau (30.1) (14.6) (44.7) (1.37) # (10.0) 

Buddsoddiadau net (21.2) (14.3) (36.1) (0.12) 1.9 
# i gynnal meincnod o isafswm buddsoddiad o £10m 
 
4. Benthyca  
 
Mae Cod Darbodus 2021 CIPFA yn glir na ddylai Comisiynwyr Heddlu a Throsedd fenthyg er mwyn buddsoddi'n 
bennaf ar gyfer elw ariannol ac nad yw'n ddarbodus i Gomisiynwyr Heddlu a Throsed wneud unrhyw 
fuddsoddiad neu benderfyniad ar wario a wnaiff gynyddu'r gofyniad ariannu cyfalaf, ac y gall arwain at 
fenthyca newydd, oni bai ei fod yn berthnasol yn uniongyrchol neu'n bennaf i swyddogaethau'r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd.  
 
Nid ydy benthyciadau'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) bellach ar gael i Gomisiynwyr Heddlu 
a Throsedd sy'n cynllunio prynu asedau buddsoddi yn bennaf ar gyfer arenillion. Mae'r Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd yn bwriadu osgoi'r gweithgarwch hwn er mwyn cadw ei fynediad i fenthyciadau'r PWLB. 
 
5. Strategaeth a Gweithgarwch Benthyca 
 
Fel yr amlinellwyd yn strategaeth y trysorlys, prif nod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd wrth fenthyca yw taro 
cydbwysedd risg isel priodol rhwng sicrhau costau llog isel a chyflawni sicrwydd y costau hynny dros y cyfnod 
y mae angen cronfeydd. Ceir hyblygrwydd i ail-drafod benthyciadau fel amcan eilradd os yw cynlluniau tymor 
hir y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn newid. Mae strategaeth fenthyca'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
yn parhau i ymdrin â'r mater allweddol o fforddiadwyedd heb beryglu sefydlogrwydd tymor hirach y portffolio 
dyled. 
 
Dros y cyfnod o fis Ebrill i fis Medi, cododd cyfraddau PWLB tymor byr yn ddramatig, yn enwedig ddiwedd mis 
Medi wedi i 'gyllideb fach' y Canghellor beri cwymp yn y bunt a thwf yn nisgwyliadau cyfradd log y farchnad. 
Cododd cyfraddau llog dros 2% yn ystod y cyfnod yn y tymor byr a'r tymor hir. Fel arwydd, gwnaeth y gyfradd 
sicrwydd aeddfedrwydd 5 mlynedd wedi codi o 2.30% ar 1 Ebrill i 5.09% ar 30 Medi. Dros yr un cyfnod, cododd 
y gyfradd sicrwydd aeddfedrwydd 30 mlynedd o 2.63% i 4.68%. Er bod cyfraddau llog wedi codi'n gyffredinol, 
mae benthyca tymor byr gan awdurdodau lleol eraill yn parhau ar gyfraddau llog is na benthyca tymor hir. Yn 
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unol ag amcanion y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, ni chafwyd benthyca newydd. Galluogodd y strategaeth 
hon y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i leihau costau benthyca net (er incwm buddsoddi rhagweladwy) a 
lleihau risg trysorlys cyffredinol. 

 
 
Ar 30 Medi roedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd £8.6m o fenthyciadau, gostyngiad o £0.3m hyd at 31 
Mawrth 2022, fel rhan o'i strategaeth ar gyfer ariannu rhaglenni cyfalaf blynyddoedd blaenorol a phresennol. 
Crynhoir benthyciadau dros ben ar 30 Medi yn Nhabl 3 isod. 
 
Tabl 3: Sefyllfa Fenthyca 

 
31.3.22 
Balans 

£m 

Symudiad 
Net 
£m 

30.9.22 
Balans 

£m 

30.9.22 
Cyfartaledd 

Pwysol 
Cyfradd 

% 

30.9.22 
Cyfartaledd 

Pwysol 
Aeddfedrwydd 
(blynyddoedd) 

Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus 8.9 (0.3) 8.6 1.25 16.0 

Cyfanswm benthyca 8.9 (0.3) 8.6 1.25 16.0 

 
 
6. Gweithgarwch dyled arall 
 
Er nad ystyrir fel benthyca, mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd gytundeb tymor hir o dan PFI (Menter 
Gyllid Breifat). Ar 31 Mawrth 2023 arhosodd cyfanswm dyled oni bai am fenthyca ar £8.2m, gan fynd â 
chyfanswm dyled i £17.1m. Amcangyfrifir mai cyfanswm y ddyled ar 30 Medi 2022 ydy £16.4m. 
 
7. Gweithgarwch Buddsoddiadau'r Trysorlys  
 
Mae Cod Rheoli'r Trysorlys diwygiedig CIPFA yn diffinio buddsoddiadau rheoli'r trysorlys fel buddsoddiadau 
sy'n codi o lifoedd arian parod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd neu weithgarwch rheoli risg y trysorlys sydd 
yn y pen draw yn cynrychioli gweddill sydd angen ei fuddsoddi hyd nes bydd angen yr arian parod ar gyfer 
defnydd busnes. 
 
Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cadw cronfeydd sylweddol wedi'u buddsoddi, sy'n mynegi incwm a 
dderbynnir o flaen gwariant ynghyd â balansau a chronfeydd wrth gefn. Yn ystod y cyfnod o chwe mis, roedd 
gweddill buddsoddiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd rhwng £24.8 a £56.4 miliwn oherwydd 
gwahaniaethau amseru rhwng incwm a gwariant.  Gweler y sefyllfa fuddsoddi yn graff 1 a thabl 4 isod.  
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Tabl 4: Sefyllfa Buddsoddiadau'r Trysorlys 

 
Balans 
31.3.22 

£m 

Net  
Symudiad 

£m 

Balans 
30.9.22 

£m 

Elw Incwm 
30.9.22 

% 

Dyddiau 
Aeddfedrwydd 

Cyfartaledd 
Pwysol 
dyddiau 
30.9.22 

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

10.3 
19.8 

2.3 
12.3 

12.6 
32.1 

0.04 
1.89 

0.11 
29.91 

Cyfanswm Buddsoddiadau 30.1 14.6 44.7 1.37 30.03 

 
Mae Cod CIPFA a chanllaw'r llywodraeth yn gofyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddi ei gronfeydd 
yn ddarbodus, ac ystyried diogelwch a hylifedd ei fuddsoddiadau cyn ceisio'r gyfradd orau o elw, neu arenillion. 
Prif nod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd wrth fuddsoddi arian yw taro cydbwysedd priodol rhwng risg ac 
elw, gan leihau'r risg o dynnu colledion o ddiffygion a'r risg o dderbyn incwm buddsoddi isel anaddas. 
 
Cododd y cynnydd yn y Gyfradd Banc dros y cyfnod o dan adolygiad, a chyda'r disgwyl y bydd mwy o gynnydd 
i ddod, cyfraddau arian parod dyddiad byr, a oedd rhwng 0.7% - 1.5% ddiwedd mis Mawrth oddeutu 1.5% ar 
gyfer aeddfedrwydd dros nos/7 diwrnod a bron 3.5% ar gyfer aeddfedrwydd 9-12 mis.   
 
Erbyn diwedd mis Medi, roedd y cyfraddau ar flaendaliadau DMADF rhwng 1.85% a 3.5%.   
 
Dangosir cynnydd metrigau risg ac elw yn y darnau o feincnodi buddsoddiadau chwarterol Arlingclose yn Nhabl 
5 isod.  
 
Tabl 5: Meincnodi Buddsoddiadau – buddsoddiadau'r Trysorlys wedi'u rheoli'n fewnol  

 Sgôr 
Credyd 

Gradd 
Gredyd 

Dadleniad 
Achub 
Croen 

Aeddfedrwydd 
Cyfartaledd 

Pwysol 
(dyddiau) 

Cyfradd 
Elw 
% 

4/1
/2

022

4/8
/2

022

4/1
5/2

022

4/2
2/2

022

4/2
9/2

022

5/6
/2

022

5/1
3/2

022

5/2
0/2

022

5/2
7/2

022

6/3
/2

022

6/1
0/2

022

6/1
7/2

022

6/2
4/2

022

7/1
/2

022

7/8
/2

022

7/1
5/2

022

7/2
2/2

022

7/2
9/2

022

8/5
/2

022

8/1
2/2

022

8/1
9/2

022

8/2
6/2

022

9/2
/2

022

9/9
/2

022

9/1
6/2

022

9/2
3/2

022

9/3
0/2

022
 £- 

 £10,000,000.00 

 £20,000,000.00 

 £30,000,000.00 

 £40,000,000.00 

 £50,000,000.00 

 £60,000,000.00 

 Daily Investment Balance 2022-23
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31.03.2022 
30.09.2022 

3.45 
3.30 

AA 
AA 

34% 
28% 

15 
30 

0.35% 
1.43% 

LAs Tebyg 
Holl LAs 

3.90 
4.29 

AA- 
AA- 

52% 
55% 

35 
17 

1.77% 
2.05% 

 
Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi cyllidebu £100,000 o incwm o'r buddsoddiadau hyn yn 2022/23. 
Roedd yr incwm a dderbyniwyd yn £117,000, tra mae £112,000 arall wedi'i ddatgan ac mae i fod i'w dalu erbyn 
mis Hydref/Tachwedd.  
 
 
8. Buddsoddiadau Ddim yn y Trysorlys 
 
Mae diffiniad buddsoddiadau yng Nghod Rheoli'r Trysorlys diwygiedig CIPFA bellach yn cwmpasu holl asedau 
ariannol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ynghyd ag asedau anariannol eraill y mae'r Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd yn ei gadw yn bennaf am elw ariannol. Categoreiddir buddsoddiadau nad ydynt yn bodloni diffiniad 
buddsoddiadau rheoli'r trysorlys (h.y., rheoli arian parod dros ben) fel un ai at ddibenion gwasanaeth (wedi'u 
gwneud yn groyw i hyrwyddo amcanion gwasanaeth pellach) a/neu at ddibenion masnachol (wedi'u gwneud 
yn bennaf am elw ariannol).  
 
Mae Canllawiau Buddsoddi a roddir gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a Llywodraeth Cymru hefyd 
yn cynnwys y diffiniad o fuddsoddi pob ased tebyg a gedwir yn rhannol neu gyfan gwbl am elw ariannol.   
 
Nid oedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddiadau nad oedd yn y trysorlys. 
 
9. Cydymffurfiaeth  
 
Mae'r Prif Swyddog Cyllid yn hysbysu fod holl weithgarwch rheoli'r trysorlys a ymgymerir yn ystod y chwe mis 
wedi cydymffurfio'n llawn â'r Cod Ymarfer CIPFA a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys a gymeradwywyd gan y 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Gwelir cydymffurfiaeth gyda chyfyngiadau buddsoddi penodol yn nhabl 7 
isod. 
 
Dangosir cydymffurfiaeth gyda'r terfyn awdurdodedig a ffin weithredol ar gyfer dyled allanol yn nhabl 7 isod. 
 
Tabl 7: Terfynau Dyled 

 
H1 

Uchafswm 
30.9.22 

Presennol 

Ffin 
Weithredol 

2022/23 

Cyfyngiad 
Awdurdodedig 

2022/23 

Yn 
cydymffurfio? 
Ydy/Nac ydy 

Benthyca 8.6m 8.6m 22.6m 24.6m - 

PFI a Phrydlesoedd Cyllid 8.5m 7.8m # 7.3m # 7.3m - 

Cyfanswm dyled 17.1m 16.4m 29.9m 31.9m Ydy  
# yn seiliedig ar y sefyllfa diwedd blwyddyn 
 

Gan fod y ffin weithrediadol yn offeryn rheoli ar gyfer monitro blwyddyn, nid yw'n arwyddocaol os torrir y ffin 
weithrediadol ar brydiau oherwydd amrywiadau mewn llif arian parod. Ni chyfrifir hyn fel methiant 
cydymffurfiaeth.   
 
 
Tabl 8: Terfynau buddsoddiad 
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H1 

Uchafswm 
30.9.22 

Presennol 
2022/23 
Terfyn 

Yn 
cydymffurfio? 
Ydy/Nac ydy 

Unrhyw sefydliad unigol, oni bai am Lywodraeth y 
DU £4m £4m £7m Ydy 

HSBC (bancwyr y Comisiynydd) £9.63m £7.74m £10m Ydy 
 
 
10. Dangosyddion Rheoli'r Trysorlys 

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn mesur a rheoli ei ddadleniadau at risgiau rheoli'r trysorlys gan 
ddefnyddio'r dangosyddion canlynol. 
 
Gwarantiad: Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol o'i amlygiad i risg 
credyd drwy fonitro'r cyfradd credyd cyfartalog a bwysa'r gwerth o'i bortffolio buddsoddiadau.    
 

 Presennol 
30.9.22 

Targed 
2022/23 

Yn 
cydymffurfio? 

Statws credyd gyfartalog portffolio AA A- Ydy 
 
Hylifedd: Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol o'i amlygiad i risg 
hylifedd drwy fonitro maint yr arian parod sydd ar gael i fodloni taliadau annisgwyl o fewn cyfnod o ddeuddeg 
mis treiglol. Gosodwyd cyfyngiad gweithredol is o £7.5 miliwn am uchafswm o 14 diwrnod at ddibenion 
ymarferol er mwyn osgoi benthyca tymor byr diangen. 
 

 H1 
Sylfaenol 

Presennol 
30.9.22 

Targed 
2022/23 

Yn 
cydymffurfio? 

Cyfanswm arian parod sydd ar gael dros 
nos - £12.6m £10.0m Ydy 

Terfyn is am uchafswm o 14 diwrnod £9.1m - £7.5m Ydy 
 
Strwythur Aeddfedrwydd Benthyca: Mae'r dangosydd hwn wedi'i osod er mwyn rheoli amlygiad y 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd i risg ail ariannu. Mae'r dangosydd hwn yn cwmpasu'r risg nad ydy 
benthyciadau amnewid ar gael, dim risg cyfradd llog. Roedd terfynau uchaf ac isaf ar y strwythur 
aeddfedrwydd benthyca yn: 
 

 Presennol 
30.9.22 

Terfyn 
uchaf Terfyn isaf Yn 

cydymffurfio? 
O dan 12 mis 4.08% 100% 0% Ydy 

12 mis ac o fewn 24 mis 8.61% 100% 0% Ydy 

24 mis ac o fewn 5 mlynedd 28.94% 100% 0% Ydy 

5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd 28.64% 100% 0% Ydy 

10 mlynedd a mwy  21.78% 100% 0% Ydy 

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

 2022/23 2023/24 2024/25 
Prif swm presennol a fuddsoddwyd tu hwnt i ddiwedd 
y flwyddyn £0m £0m £0m 

Terfyn ar y prif swm a fuddsoddwyd tu hwnt i ddiwedd 
y flwyddyn £5m £3m £1m 

Yn cydymffurfio? Ydy Ydy Ydy 
 
 
 
11. Rhagolwg Economaidd Arlingclose ar gyfer gweddill 2022/23 (ar sail rhagolwg cyfradd llog mis 26 Medi 

2022) 
 

 
Mae Arlingclose yn disgwyl i'r Gyfradd Banc godi ymhellach yn ystod 2022/23 i gyrraedd 5% erbyn diwedd y 
flwyddyn. 

Mae'r MPC yn pryderu'n benodol am oblygiadau galw llacio ariannol, y farchnad lafur dynn, gwendid y bunt a 
pharodrwydd cwmnïau i godi prisiau a chyflogau.  

Gall yr MPC felly godi'r Gyfradd Banc yn gynt ac at lefel uwch er mwyn gwanhau galw cyfansymiol a lleihau'r 
risg o chwyddiant uwch cynaliadwy. Mae Arlingclose bellach yn disgwyl i'r Gyfradd Banc gyrraedd y brig at 
5.0%, gyda 200bp o gynnydd yn y flwyddyn galendr hon.  

Bydd y cam hwn gan yr MPC yn arafu'r economi, gan orfodi toriadau yn y Gyfradd Banc yn hwyrach yn 2024.  

Bydd arenillion gilt yn wynebu pwysau cynyddol pellach yn y tymor byr oherwydd hyder is ym mholisi ariannol 
y DU, disgwyliadau chwyddiant uwch a gwerthu asedau gan Fanc Lloegr. Gan ystyried y cynnydd sydyn 
diweddar mewn arenillion gilt, mae'r risgiau yn gytbwys i raddau helaeth ar y naill ochr. Dros y tymor hirach, 
rhagwelir y bydd arenillion gilt yn cwympo ychydig dros gyfnod y rhagolwg. 

 

Cefndir:  

Mae gwneuthurwyr polisi ariannol tu ôl i'r tro ar ôl codi cyfraddau 50bps ym mis Medi. Roedd hyn cyn y 
"Gyllideb Fach" na gafodd groeso cynnes gan y farchnad, a achosodd fwstwr mewn giltiau gyda naid fawr 
mewn arenillion a chwymp pellach yn y bunt. Mewn symudiad o batrymau diweddar, sylwir fod y canolbwynt 
bellach ar gynorthwyo'r bunt wrth hefyd ganolbwyntio ar ddofi chwyddiant uchel. 

Mae posibilrwydd cynyddol o gyfarfod MPC Banc Lloegr arbennig er mwyn codi cyfraddau i gynorthwyo'r bunt. 
Dilynir gan safbwynt mwy gorfodol ynghylch pryderon ar y rhagolwg ariannol llacach. Mae'r MPC felly'n 
debygol o godi'r Gyfradd Banc yn uwch na'r angen o ystyried galw'n gostwng. Gall dirywiad economaidd hir 
ddilyn. 

Mae ansicrwydd ar lwybr cyfraddau llog wedi cynyddu'n ddramatig oherwydd y risg posibl o bethau anhysbys. 
Gall hyn gynnwys, er enghraifft, cystadleuaeth am arweinyddiaeth y blaid Geidwadol, etholiad cyffredinol, neu 
newidiadau pellach i'r dreth gan gynnwys gweithredu trethi annisgwyl.  
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Mae ymdriniaeth siec wag y llywodraeth i gapiau prisiau ynni, ynghyd a marchnadoedd ynni cenedlaethol 
mewn doleri, yn peri camgymharu ariannol sydd wedi cyfrannu at ostyngiad sylweddol yn y bunt a chynnydd 
sydyn mewn arenillion gilt a wnaiff fwydo i fenthyciadau a morgeisi defnyddwyr a chostau cyllid busnes. 

Mae polisi llywodraeth y DU wedi lliniaru peth o'r cynnydd disgwyliedig mewn chwyddiant ynni i gartrefi a 
busnesau gan wastadu'r brig i CPI, wrth ymestyn hyd CPI uwch. Gall gwendid parhaus y bunt ychwanegu 
pwysau chwyddiannol.  

Ymddengys fod economi'r DU mewn dirwasgiad yn barod, gyda gweithgarwch busnes a gwariant cartrefi yn 
cwympo. Mae'r rhagolwg tymor byr a chanolig ar gyfer economi'r DU yn eithaf llwm. 

Mae arenillion bond byd-eang wedi neidio wrth i fuddsoddwyr ganolbwyntio ar gyfraddau polisi UD uwch ac 
annifyr. Mae'r cynnydd yn arenillion bond llywodraeth y DU wedi bod yn gynt, oherwydd dirywiad amlwg yn 
hyder buddsoddwyr a chynnydd yn nisgwyliadau cyfradd llog, yn dilyn symudiad llywodraeth y DU i fenthyg er 
mwyn llacio polisi ariannol. Bydd arenillion gilt yn parhau'n uwch oni bai fod cynlluniau'r llywodraeth yn cael 
eu canfod yn gyfrifol yn ariannol. 

Gall effaith cynnydd ar y farchnad dai yn y Gyfradd Sylfaenol weithredu fel "torrwr cylched" sy'n atal cyfraddau 
rhag codi llawer tu hwnt i 5.0%, ond mae hyn yn parhau'n ansicrwydd.  
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 8 Rhagfyr 2022 

 

Teitl: Diweddariad Ch2 y Rhaglen Gyfalaf 
Awdur: Pennaeth Cyllid 

Diben yr adroddiad: Adrodd ar gyflawniad rheoli'r trysorlys 
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 

(ticiwch un) 
� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 
� Gwybodaeth 

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: • Mae'r cyllidebau Cyfalaf wedi'u hadrodd a'u monitro yn y Byrddau 
perthnasol gyda chrynodeb yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Rheoli 
Strategol a'r Bwrdd Gweithredol (mae'r hyn sy'n amgaeedig yn ddarn 
o'r adroddiad hwn) ym mis Hydref 2022.  

• Y gyllideb/amcanestyniad diwygiedig ydy £8.8m, o'i gymharu â 
£9.4m ar ddiwedd Ch1. Y gwariant mewn gwirionedd oedd £2.7m.  

• Amgylchfyd heriol o hyd i wariant cyfalaf oherwydd nifer o 
broblemau. 

Argymhellion: Er gwybodaeth 
 

Effaith cofrestr risgiau: Dim effaith 
 

Goblygiadau sicrwydd: Mae’r adroddiad yn amlinellu'r cyflawniad o ran rheolau a chyfyngiadau a 
gytunwyd ar gyfer buddsoddi a benthyg arian yn ôl y strategaeth Rheoli'r 
Trysorlys sydd mewn lle ar gyfer 2022-23. 

 
Effaith Cydraddoldeb: Dim effaith. 

 
Gwybodaeth wedi'i heithrio o 

ddadleniad: 
Dim gwybodaeth wedi'i hesgusodi. 
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Darn o'r  
 

Bwrdd Gweithredol Strategol   
 

26 HYDREF 2022 
 

CYFALAF 
 

3.1 Sefydlwyd y Rhaglen Gyfalaf fel rhan o'r Strategaeth Gyfalaf ddiwedd mis Mawrth 2022 gyda chyllideb o 
£11.176m ar gyfer 2022-23. Adolygwyd y tanwariant terfynol o £0.5m gyda deiliaid cyllideb fel rhan o 
adolygiad Ch1. Mae'n amlwg y bydd rhai prosiectau'n llithro i 2023-24. Roedd y symudiad net i gyllideb 
2022-23 yn chwarter 1 yn £1.801m. Mae £0.886m pellach wedi'i symud i 2023-24 fel rhan o adolygiad 
Ch2. Mae hyn yn rhoi cyllideb ddiwygiedig o £8.849m. Mae cyllideb 2023-24 yn uchel ar £20m. Fodd 
bynnag, £8m o hyn ydy prosiect cenedlaethol y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys sy'n debygol o fynd yn 
ôl ychydig flynyddoedd. Gwneir hyn unwaith mae'r cynllun, gan gynnwys y swm angenrheidiol ar gyfer 
unedau newid Airwave, wedi'i gytuno. Ceir ffigyrau manwl yn Atodiad B, gydag eglurhad isod.  
 

 
 
 

3.2 Cyfanswm y gwariant presennol hyd yma ydy £2.659m o ran proffil cyllideb Ch2 gwreiddiol o £4.577m. 
Mae'r proffiliau chwarterol wedi'u diweddaru'n seiliedig ar y gyllideb ddiwygiedig. Amlinellir bron i 40% 
o'r gyllideb yn Ch4. Os oes unrhyw oedi, dyma'r gwariant sy'n debygol o symud i 2023-24.  
 
 

3.3 Amcangyfrif Diwygiedig Ch1 £3.6m Diwygiedig £2.8m presennol hyd yma £1.332m. Y prif bethau i'w 
hamlygu ydy: 
 
• Y Ganolfan Comisiynu Cerbydau – dyma'r prosiect mwyaf yn 2022-23 ac mae wedi'i gwblhau'n Ch2. 

Mae cyfrifon terfynol yn cael eu trafod gyda'r contractwyr sydd wedi cyflwyno rhai hawliadau 
ychwanegol sy'n cael eu herio.  

• Gorsaf Heddlu Caergybi – mae'r prosiect yn symud ymlaen gyda'r safle wedi'i gytuno ynghyd a 
chyfnewid safle gyda Chyngor Sir Ynys Môn fel rhan o'u prif gynllun i ganol y dref. Mae'r gwaith 

2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27
 

Description Original Revised Revised Actual to Est Est Est Est
Estimate Estimate Estimate Date
(MTFP & 2022-23 2022-23 2022-23

Cap Strat) Qtr 1 Qtr 2 Pd 1-6

£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000
Total Building Works 4,452 3,612 2,797 1,332 8,611 5,490 2,100 2,100
Total Vehicles and Other Equipment 2,480 2,732 2,732 443 1,931 2,441 1,797 1,341
Total Information Technology and Communication 4,244 3,031 3,320 884 10,174 1,925 310 3,935

Total Capital Expenditure 11,176 9,375 8,849 2,659 20,716 9,856 4,207 7,376
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adeiladu'n debygol o gael ei gynnal yn 2023-24 ac mae'r gyllideb wedi'i haddasu er mwyn adlewyrchu 
hyn.   

• Mae elfennau o waith Gogledd Gwynedd a gwaith i orsafoedd llai wedi symud i 2023-24. 
 
Y cam nesaf ydy adolygu cynllun 2023-24 ac ail amlinellu'n unol â hynny. 

 
3.4 Amcangyfrif Gwreiddiol Cerbydau ac Offer Ch1 Amcangyfrif Diwygiedig £2.732m presennol hyd yma 

£0.443m. 
 
• Rhaglen Newid Cerbydau – dyma brif elfen y gyllideb hon ar gyllideb ddiwygiedig o £2.451m sy'n 

cynnwys llithriadau o flynyddoedd blaenorol. Mae pob cerbyd wedi'u harchebu ar gyfer y flwyddyn, 
ond ni ellir darogan dyddiadau danfon oherwydd problemau cyflenwi a galw o fewn y diwydiant 
moduro. Mae dyddiadau danfon o fewn y flwyddyn ar hyn o bryd, ond gyda phosibilrwydd y bydd 
oedi hefo rhai, ac yna'r amser angenrheidiol i drosi'r cerbydau.  

• Offer Eraill – mae nifer o'r rhain yn dibynnu ar achrediad cyn y gellir cwblhau pryniannau. 
 

3.5 Technoleg Gwybodaeth - Amcangyfrif Ch1 Diwygiedig £3.031m Ch2 Diwygiedig £3.320 presennol hyd yma 
£0.884m 
 
• Y gyllideb amnewid byrddau gwaith/gliniaduron y disgwylir ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn gan 

gynnwys newid byrddau gwaith yr Ystafell Reoli.  
• Elfen o amnewid gweinyddion wedi'i ddwyn ymlaen fel rhan o uwchraddio system yr Ystafell Reoli.  
• Cwblheir ail-greu NEP a theclynnau symudol (ffonau) yn Ch3/Ch4. 
• Y prosiect mwyaf ydy uwchraddio'r system Reoli. Mae £0.354m wedi'i gario ymlaen o 21-22.  Mae'r 

gwariant yn debygol o symud i Ch3 a 4. Mae pwysau costau sy'n dod i'r amlwg yn golygu fod cynnydd 
cyffredinol mewn costau ar y rhaglen i'w weld yn debygol. Fodd bynnag, mae'r ffigyrau yn parhau o 
dan adolygiad ar adeg ysgrifennu. Mae'r rhaglen waith yn parhau'n hynod heriol o ran ei 
ddimensiynau Amser ac Ansawdd ynghyd a'r dyddiadau cau tynn yn cael eu monitro'n agos gan fwrdd 
y rhaglen. Gwneir taliadau wrth i gerrig milltir gael eu bodloni'n llaw. Mae taliadau presennol yn isel 
ar £0.029m. 
 

3.6 Mae gwariant cyfalaf yn heriol o hyd yn gyffredinol gyda dyddiadau danfon yn anodd eu darogan neu mae 
oedi'n debygol. Mae hyn oherwydd problemau allanol tu hwnt i'n rheolaeth (cadwyni cyflenwi, problemau 
gydag adnoddau allanol, caniatâd cynllunio a gweithio mewn partneriaeth). Mae effaith y problemau hyn 
yn cael ei fonitro ar lefel prosiect ac yn y Byrddau perthnasol. Bydd yr effaith ar gyllidebau yn cael ei 
ddiweddaru'n chwarterol. 
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2022-23 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27
 

Description Original Revised Revised Actual to Est Est Est Est
Estimate Estimate Estimate Date
(MTFP & 2022-23 2022-23 2022-23

Cap Strat) Qtr 1 Qtr 2 Pd 1-6

£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Estate Programme

Retentions, Consultancy and QS 25 25 25
Sustainability Improvements 100 302 152 62 250 100 100 100
Estates estimate 25-26 onwards 2,000
Holyhead PS 2,093 250 250 8 2,927 500
Caernarfon & North Gwynedd Estate Area 557 626 250 38 376
VCC / Vehicle Workshop 586 1,577 1,577 1,157
Dolgellau PS 0 0 1,200
Abergele PS 391 0 0 391
Llanrwst PS 150 150 1 28 0
Flintshire PS - North/ Deeside PS 0 0 0 700 2,300
Flintshire PS - South/Mold PS 200 50 50 3,650 450
Force Control Room Upgrading 100 150 150 3
Archive Store 0 0 0 750
Rhosllanerchrugog PS 0 0 190
Re locate/ co locate/ vacate 250 294 130 61 164
Firearms Base works 38 38 2 2,000
CS - SARC ISO Accreditation 150 150 25 125
CS - Custody ISO Accreditation 0 0
Total Building Works 4,452 3,612 2,797 1,332 8,611 5,490 2,100 2,100

Vehicles and Other Equipment

Vehicle Purchase Replacement Programme 2,364 2,451 2,451 397 1,890 1,620 1,756 1,300
PSU Vehicles 0 0 0 780
Electric Vehicles 41 0 0 41 41 41 41
Tranman development 75 60 60
Intoxilators x 3 30 30
ANPR replacement 150 150 21
Collision Surveying Equipment 41 41 25

Total Vehicles and Other Equipment 2,480 2,732 2,732 443 1,931 2,441 1,797 1,341

Information Technology and Communication Equi   

Desk Top Replacement (Replacement Programme) 750 397 397 63 930 825 310 750
Server Replacement 700 0 280 3 420 0 700
Lockers for charging and storage 0 0
Business Systems Servers (Replacement Programm 145 0 0 0 0
DFU Server replacement 0 0 270
Telephony 250 0 0 250
Nexus Upgrade 100 368 368 165
NEP Device Re-build (7 yrs) 143 255 255 144
Mobile data devices 305 468 468 449 0 0 0 585
NEP Infrastructure/Sail Point/Internet Links 17 22 22
Digital Workplace audio visual 126 86 0 86
Digital Intelligence & Investigation 38 0 0 196
Command and Control Upgrade - Phase 2 458 1,355 1,355 29
Life-X Deployment (5 yrs EUL) 300 0 0 1,100
ESN (5 yrs) 686 85 85 9 7,089 0 0 900
Airwave replacement devices 0 90
Body Worn Video (replacement costs) (3 yrs) 243 0 0 933 0 0 1,000

0 0
Additional RCCO (unallocated) - rounding 0 0 0

0 0

Total Information Technology and Communication 4,244 3,031 3,320 884 10,174 1,925 310 3,935

Total Capital Expenditure 11,176 9,375 8,849 2,659 20,716 9,856 4,207 7,376
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod:  8 Rhagfyr 2022 

Teitl: Bwrdd Cyd Lywodraethu 
Awdur: Seb Phillips, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, HGC 

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 am ran o'r cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2022. 

• Diweddarwyd y bwrdd ar: 
o Cylch Gorchwyl Drafft Newydd ar gyfer y CA 
o Newidiadau i'r Strwythur Llywodraethu  
o Materion Llywodraethu HMICFRS 
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 

 

8 Rhagfyr 2022 

Bwrdd Cyd Lywodraethu 

Adroddiad gan Gyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 
Heddlu Gogledd Cymru 

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 am ran o'r cyfarfod ar 9 Tachwedd 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. Cynhelir cyfarfodydd ar-lein drwy 
Microsoft Team a dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol ydy: 

• Dydd Mercher 1 Mawrth 2023 am 10yb 
• Dydd Mercher 28 Mehefin 2023 am 10yb 
• Dydd Mercher 6 Medi 2023 am 10yb 
• Dydd Mercher 15 Tachwedd 2023 am 10yb 

 
3. Gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu 
 

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

3.1.1. Cylch gorchwyl wedi'i ddiweddaru drafft ar gyfer y Cydbwyllgor 
Archwilio 

 
Datblygwyd y cylch gorchwyl newydd yn unol â'r canllawiau CIPFA 
newydd ar gyfer cydbwyllgorau archwilio ac maent wedi mynd drwy'r 
prosesau llywodraethu rheoli HGC a SCHTh.   
 
Byddai'r cylch gorchwyl presennol ar gyfer y CA yn parhau mewn grym 
tan y gweithredir y fersiwn ddiweddaraf. 
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Cynhwyswyd y cylch gorchwyl i'w gymeradwyo ond datgelodd 
trafodaeth yn y cyfarfod fod angen gwaith pellach.  
 
Codwyd nifer o weithrediadau er mwyn ystyried ac ymgorffori i'r 
ddogfen cyn cadarnhau'r Cylch Gorchwyl drafft, gan gynnwys: 

 
• Y dyddiad dod i rym y byddai unrhyw Gylch Gorchwyl diwygiedig yn 

dod i rym. 
• Sicrhau bod y fforymau a chyfrifoldebau llywodraethu priodol yn 

cael eu sefydlu er mwyn cyflawni'r Cylch Gorchwyl. 
• Sicrhau y sefydlir fforwm llywodraethu priodol er mwyn monitro a 

symud y cynllun gweithredu CA cysylltiedig. 
• Sicrhau y rhoddir adborth blaenorol yn y ddogfen ddrafft derfynol.  

 
 

3.1.2 Hysbyswyd y newidiadau canlynol i'r strwythur llywodraethu i'r cyfarfod: 
 

• Digomisiynu’r Grwp Gwella Dadlennu.  
• Cyfuno'r Bwrdd EDI Strategol a Bwrdd y Gymraeg er mwyn ffurfio 

un Bwrdd y Gymraeg ac EDI Strategol i'w gadeirio gan y Dirprwy Brif 
Gwnstabl bob chwarter.  

• Dod â'r Gymraeg i'r Bwrdd EDI Tactegol ac i'r Bwrdd hwnnw gael yr 
enw Bwrdd y Gymraeg ac EDI Tactegol i'w gadeirio bob 6 wythnos 
gan Arweinydd Gwasanaeth y Gwasanaethau Corfforaethol. 

• Digomisiynu’r Cylch Gorchwyl a Gorffen BAME a chynnwys gwaith 
parhaus o fewn Bwrdd y Gymraeg ac EDI Tactegol.   

 
Byddai uno'r Bwrdd Strategol EDI a Bwrdd y Gymraeg yn cael ei adolygu 
mewn 6 mis er mwyn sicrhau nad ydym yn colli canolbwynt ar 
flaenoriaethau allweddol y Gymraeg.  

 
 

3.1.3 Adolygiad o Argymhellion yr Archwiliad Mewnol ac Allanol  
 

Rhoddwyd diweddariad ar adroddiadau a dderbyniwyd gan TIAA, a 
chynnydd ar weithrediadau o'r adroddiadau blaenorol.  
 
Roedd adolygiad drafft diweddar yr Eiddo Tebygol o Gyhuddo yn 
archwiliad sicrwydd cyfyngedig. Mae'n dangos cynnydd o'r archwiliad 
blaenorol, ond mae pryderon parhaus wedi arwain at y graddio 
sicrwydd Cyfyngedig.  
 
Mae'r argymhelliad archwiliad ar gyfer diogelwch rhwydwaith yn 
berthnasol i fudo Windows 7 yn destun Adroddiad at Wraidd y Mater 
yn y CA.  
 

3.1.4 Argymhellion oddi wrth y Cydbwyllgor Archwilio 
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Cafodd y gweithrediadau sy'n weddill yn berthnasol i faterion 
Llywodraethu eu cylchredeg ym mhapurau'r cyfarfod a'u trafod. 

   
3.2 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 1 Mawrth 2023. 

 
 
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.  
 

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 
Seb Phillips 
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, HGC 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 8 Rhagfyr 2022 

 

Teitl: Pwyllgor Moeseg HGC 
Awdur: K Ambrose 

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

(ticiwch un) 
Gwybodaeth / Sicrwydd  

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: 
(gan gynnwys crynodeb o'r Broses 

Lywodraethu yn dilyn) 

Trefnir eitem agenda er mwyn cyfarwyddyd ar weithgarwch a ymgymerir gan 
y Pwyllgor Moeseg dros y 12 mis diwethaf. Rhoddodd y sleidiau drosolwg o:  
 

• Cynnydd Dilema Cofnodion Meddygol drwy strwythur llywodraethu  
• Cylch Gorchwyl wedi'i ddiweddaru  
• Llif llywodraethu diwygiedig 
• Detholiad o ddilemâu a gyflwynwyd   

 
Mae'r sleidiau wedi'u creu gan Ddirprwy Gadeirydd y Pwyllgor Moeseg. 
 

Argymhellion: Amherthnasol 
 

Effaith cofrestr risgiau: Amherthnasol 
 

Goblygiadau sicrwydd: Rhoddir diweddariad er mwyn rhoi trosolwg o weithgarwch y pwyllgor 
Moeseg.  

 
Effaith Cydraddoldeb: Amherthnasol 

 
Gwybodaeth wedi'i heithrio o 

ddadleniad: 
Amherthnasol 
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Pwyllgor Moeseg 

Meysydd o dan sylw yn y 12 mis diwethaf 

Canlyniadau mentrau Gwella 

Cynnydd Dilema Cofnodion Meddygol drwy strwythur llywodraethu

Detholiad o ddilemâu a gyflwynwyd dros y 12 mis diwethaf
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Meysydd o dan sylw yn y 12 mis
diwethaf

• Cylch Gorchwyl diwygiedig
• Llywodraethu diwygiedig – cau'r cylch adborth
• Ymwybyddiaeth well o'r Pwyllgor Moeseg, yn fewnol ac yn allanol
• Cyfraniad cynyddol ar lefel Moeseg Rhanbarthol a Chenedlaethol
• Cynnwys y pwyllgor mewn gwiriad llywodraethu am asesiadau Algorithm/Cudd-

wybodaeth Artiffisial yn HGC
• Cynyddu aelodaeth, cynhwysiant, amrywiaeth a barn amrywiol o heddlu allanol
• Canlyniadau ac effaith well
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Canlyniadau

• Cyflwyno dilemâu cynyddol
• Ystod eang adborth o bwyllgorau Rhanbarthol ar ddilemâu lleol, dysgu sefydliadol

HGC o ddilemâu a gyflwynwyd gan heddluoedd eraill.
• Cynnwys y pwyllgor mewn gwiriad llywodraethu am asesiadau Algorithm/Cudd-

wybodaeth Artiffisial yn HGC
• Gwaith pellach i wneud cynnydd ac ehangu aelodau'r pwyllgor, effaith ar y broses

a gwneud penderfyniadau polisi
• Gwaith pellach i wella atebolrwydd perchnogion gweithrediadau a rhoi sicrwydd

am ddiwygiadau
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Pwyllgor 
Moeseg 

HGC 

Adborth 
Cychwynnol 

Bwrdd 
Moeseg 

Rhanbarthol  

Bwrdd 
Cynllunio 
Strategol  

Prif 
Bwyntiau 

SMB 

Adborth i Gofrestrydd 
Troseddau'r Heddlu 

Cofnodion Meddygol 
Llif Llywodraethu Dilema 

Moesegol  
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Detholiad o ddilemâu Moesegol a
drafodwyd

• A ydy hi'n foesegol mynd â +1 i gynadleddau / cyrsiau HGC ayyb – At ddefnydd y llety pan
rydym yn talu am bob ystafell – fel bod y cymar/+1 yn ymuno am ddim yn ei hanfod – a
ydy hyn yn foesegol?

• A ydy hi'n foesegol dewis unigolion o fewn y sefydliad er mwyn cyflawni hyrwyddiad dros
dro tymor hir heb gael proses ffurfiol yn agored i bawb sy'n gymwys?

• A ddylem ddisgwyl i bob aelod o Heddlu Gogledd Cymru roi datganiadau os ydynt yn
dioddef neu'n gweld aflonyddu rhywiol neu droseddau?

• A ddylai Heddlu Gogledd Cymru fod â pholisi tryloyw o ran bod yn aelod o'r Seiri
Rhyddion? Os nad oes gan aelodau ddim i'w guddio, pam ddim cael cofrestr agored? A
ddylem ni wahardd swyddogion rhag bod yn aelod o sefydliad gydag awgrym clir o
lygredd?
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 8.12.22 

 

Teitl: Adroddiad Cyfreithiol 
Awdur: Philip Kenyon, Cyfreithiwr yr Heddlu 

Diben yr adroddiad: Rhoi gwybodaeth ar gyfreithio sy'n cynnwys Prif Gwnstabl Gogledd Cymru 
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: 

(ticiwch un) 
� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
_/ Sicrwydd 
� Gwybodaeth 

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: 
(gan gynnwys crynodeb o'r Broses 

Lywodraethu yn dilyn) 

Mae'r adroddiad yn cynnwys manylion hawliadau sifil a dderbyniwyd ac a 
ddatryswyd yn y cyfnod 1 Ebrill tan 30 Medi 200 ynghyd a chytundebau a 
thrafodion trawsgludo a gwblhawyd yn ystod yr un cyfnod. Nid oes patrwm 
arwyddocaol wedi'i godi ym maint na gwerth yr hawliadau.  
 
Mae'r data hwn hefyd yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol Strategol.   

 
 
 

Argymhellion:  
Nodir yr adroddiad. 

Effaith cofrestr risgiau: Dim newid 
 

Goblygiadau sicrwydd: Mae'r adroddiad yn rhoi sicrwydd digonol 
 

Effaith Cydraddoldeb: Amherthnasol 
 

Gwybodaeth wedi'i heithrio o 
ddadleniad: 

Cynhwysir gwybodaeth wedi'i eithrio o fewn adroddiad ar gyfer y sesiwn 
gaeedig. 
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Dyddiad:     8 Rhagfyr 2022 
 

Hawliadau Sifil ac achosion Cyflogaeth ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill – 30 Medi 2022 
 

Mae Cyfreithiwr Cynorthwyol yr Heddlu yn rheoli, trin a goruchwylio'r holl hawliadau sifil Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwyr a gyflwynwyd yn erbyn Heddlu 
Gogledd Cymru.  
 
1.     CYFLWYNIAD 
  
  Diben yr adroddiad hwn yw rhoi 
 

1)   darparu manylion am nifer yr hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwyr a wnaed yn erbyn yr Heddlu ym mhob blwyddyn ariannol. 
2)   rhoi barn am unrhyw batrymau sy'n dod i'r amlwg.  
3)   darparu manylion yr arian a dalwyd mewn setliad ym mhob blwyddyn ariannol.     

 
CEFNDIR 
 
Mae'r Rheolau Gweithdrefn Sifil (CPR) yn berthnasol wrth gynnal achosion sifil yng Nghymru a Lloegr. O dan y Protocol Cyn Gweithredu a nodir yn y Rheolau, mae'n ofynnol i 
unrhyw ddarpar hawliwr gyflwyno llythyr hawlio ar Heddlu Gogledd Cymru fel ymatebydd sy'n nodi ei hawliad yn llawn. Yn unol â hynny, mae'r holl hawliadau a dderbynnir gan 
Heddlu Gogledd Cymru fel arfer yn cynnwys llythyr o hawliad yn honni niwed ac yn gofyn am iawndal. Mae'n eithriadol ac yn torri rheolau gweithdrefnol i weithdrefnau gael eu 
cyhoeddi y tu allan i reolau'r protocol cyn gweithredu.   
 
Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr 
Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr yw'r rhai a dderbynnir gan weithwyr yr Heddlu (swyddogion a staff) ac maent yn cynnwys hawliadau Anafiadau Personol sy'n deillio o golled 
neu anaf a gafwyd yn ystod dyletswydd neu gyflogaeth.    
 
Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus  
Hawliadau a gyflwynir gan y cyhoedd yw hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus. Gall hawliadau o'r fath gynnwys honiadau o arestio anghyfreithlon, carchariad ffug, defnydd 
anghyfreithlon o rym, difrod i eiddo ac erlyniad maleisus.    
 
Hawliadau Cerbydau 
Ymdrinnir â hawliadau damweiniau cerbydau gan ein hyswirwyr a'r Adran Fflyd. Caiff unrhyw faterion wedi eu hymgyfreithio eu goruchwylio gan Gyfreithiwr yr Heddlu o 1 Mawrth 
2013. Adran y Fflyd sy'n cadw data a gedwir mewn perthynas â hawliadau o'r fath. 
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Cadernid yr Adran Gyfreithiol 
 
Atebolrwydd Cyflogwyr 
Mae ein Hyswirwyr yn ymdrin â hawliadau o'r fath sy'n cael eu goruchwylio gan Gyfreithiwr yr Heddlu. Caiff rhai hawliadau eu contractio allan gan Zurich a Gallagher Bassett os 
byddant yn cael eu hymgyfreithio. Fodd bynnag, bydd yr Adran Gyfreithiol yn ymdrin â phob digwyddiad sy'n digwydd ar ôl 1 Ebrill 2017 yn fewnol. Cytunodd ein hyswirwyr i hyn.     
 
Atebolrwydd Cyhoeddus 
Ymdrinnir â phob hawliad a'i reoli gan Gyfreithiwr yr Heddlu. Mae lleiafrif o'r hawliadau hyn yn cael eu contractio allan os byddant yn cael eu hymgyfreithio neu'n cynnwys 
mewnbwn arbenigol.  
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M A N Y L I O N 
 

 
O 1 Ebrill – 30 Medi 2022 derbyniwyd 26 llythyr hawlio yn yr Adran Gyfreithiol. Roedd 1 yn hawliad Atebolrwydd Cyflogwr ac roedd 25 yn hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus. 

 
Mae'r tabl isod, lle mae wedi'i farcio'n goch, yn dangos cyfanswm nifer yr hawliadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod 1 Ebrill – 30 Medi 2022. Ni roddwyd trafodion o ran unrhyw 
un o'r hawliadau a dderbyniwyd yn ystod y 6 mis diwethaf. 

 
      (TABL 1) - CYFANSWM NIFER O HAWLIADAU A DDERBYNIWYD 

 
 

Blwyddyn  
 

 
Atebolrwydd Cyflogwyr 

 

 
Atebolrwydd Cyhoeddus 

 
Cyfanswm 

2017/2018 5 52 57 
2018/2019 5 49 54 
2019/2020  7 41 48 
2020/2021 6 43 49 
2021/2022 2 45 47 
2022/2023 1 25 26 
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Manylion yr hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus a dderbyniwyd yn ystod cyfnod  
1 Ebrill – 30 Medi 2022 yn dilyn cwyn 

 
 
Hawliadau a 
dderbyniwyd yn 
dilyn cwyn  

 
Canlyniadau cwyn  

 
Canlyniadau Hawliad Sifil  

 
 
    4 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mae un gŵyn yn parhau.   
 
2 gŵyn heb eu cadarnhau. 
 
Cafodd un gŵyn ei chadarnhau'n 
rhannol. 
 

 
 
Mae 3 hawliad yn dal i gael eu 
hymchwilio. 
 
Mae un gŵyn wedi'i thynnu'n ôl.   
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(TABL 2) – CYFANSWM NIFER YR HAWLIADAU BYW  

 
Ar hyn o bryd mae 67 hawliad byw parhaus yn cael eu hymdrin yn yr Adran Gyfreithiol. Rhaid nodi y gallai digwyddiadau fod wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol.  

 
Mae'r tabl isod yn dangos nifer yr hawliadau 'gweithredol' a osodwyd yn erbyn blwyddyn wirioneddol y digwyddiad. (Hawliad sy'n parhau'n fyw yw hawliad gweithredol 
ac nad yw wedi'i benderfynu eto). 

 
 

Blwyddyn Digwyddiad 
 

Atebolrwydd Cyflogwyr 
 

 
Atebolrwydd Cyhoeddus  

1969/1970 0 1 
1982/1983 0 1 
1999/2000 0 1 
2013/2014 1 2 
2014/2015 1 0 
2015/2016 0 1 
2016/2017 0 2 
2017/2018 0 2 
2018/2019 3 2 
2019/2020 1 8 
2020/2021 1 11 
2021/2022 1 20 
2022/2023 0 8 

CYFANSWM 8 59 
 

CYFANSWM NIFER Y CYFLOGWYR BYW A HAWLIADAU ATEBOLRWYDD CYHOEDDUS:               67 
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 Y SEFYLLFA BRESENNOL O RAN HAWLIADAU SIFIL BYW 
 

  
Atebolrwydd Cyflogwyr 

 

 
Atebolrwydd Cyhoeddus 

 
 Trafodion a gyhoeddwyd 

 
3 

 
8 

 
Hawliadau wedi'u gwrthbrofi'n 

llwyddiannus ond heb eu cau eto 

 
 

2 

 
 

26 
 

Hawliadau heb eu datrys eto 
 

3 
 

17 
 

Hawliadau'n dal i gael eu 
hymchwilio/cwynion yn parhau 

 
3 

 
16 
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(TABL 3) – HAWLIADAU ATEBOLRWYDD CYFLOGWYR 
 

     Mae'r tabl isod yn dangos y categorïau o hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr a dderbyniwyd yn ystod y chwe blynedd diwethaf.   
 

 
Math o Hawliad a Dderbyniwyd 

 
17/18 

 

 
18/19 

 
19/20 

 
20/21 

 
21/22 

 
22/23 

Llithriadau/bagladau/syrthiadau 1 2 5 3 1 0 
Straen/Bwlio  0 0 0 0 0 0 
RSI 0 0 0 0 0 0 
Colli clyw 0 0 0 0 0 0 
Anaf ar gwrs hyfforddi 1 3 0 0 0 0 
Arall 2 0 2 2 1 1 
Anafiadau i fysedd/dwylo 1 0 0 1 0 0 
Cyfanswm 5 5 7 6 2 1 

             
   Sylwebaeth 
   Y math mwyaf cyffredin o hawliadau a dderbyniwyd yn ystod y blynyddoedd uchod oedd achosion o lithro, baglu a disgyn.     
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(TABL 4) – HAWLIADAU ATEBOLRWYDD CYHOEDDUS 
 

Mae'r tabl isod yn dangos y categorïau o niwed a hawliwyd amlaf mewn hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus a dderbyniwyd yn ystod y chwe blynedd 
diwethaf.     
Efallai y bydd un neu fwy o gategorïau difrod mewn un hawliad felly nid yw'r ffigurau'n cynrychioli nifer yr hawliadau a dderbynnir fel yn Nhabl 1 
(blaenorol). 

, 
Math o Hawliad a 
Dderbyniwyd 

 
17/18 

 

 
18/19 

 
19/20 

 
20/21 

 
21/22 

 
22/23 

Ymosod a churo 5 4 3 9 15 10 
Colled ganlyniadol  3 0 2 0 5 0 
Carcharu ar gam  8 14 11 12 20 11 
Erlyniad Maleisus 2 0 1 3 4 0 
Esgeulustod 4 6 11 4 6 5 
Arall 23 13 12 21 26 17 
Difrod/atafaelu eiddo  21 24 18 14 7 2 
Tresmasu i Unigolyn 3 2 2 4 10 7 
Tresmasu i Eiddo 1 4 2 6 1 5 
Arestiad Anghyfreithlon 4 2 6 6 14 6 
Cyfanswm 74 69 68 79 108 63 
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Iawndal a ddyfarnwyd i Hawlwyr rhwng 1 Ebrill - 30 Medi 2022 
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     Costau a dalwyd i Gyfreithwyr Hawlwyr mewn perthynas â hawliadau sefydlog  
rhwng 1 Ebrill – 30 Medi 2022 

   
 

Hawliadau Atebolrwydd 
Cyflogwyr 

 
Hawliadau Atebolrwydd 

Cyhoeddus  
 

 
£0.00 

 
£10,000.00 

 
Costau cyfreithiol Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â hawliadau sifil sefydlog  

     a gwblhawyd rhwng 1 Ebrill – 30 Medi 2022 
 

 
Hawliadau Atebolrwydd 
Cyflogwyr 

 
Hawliadau Atebolrwydd 
Cyhoeddus  

 
£0.00 

 
£0.00 

 
Taliadau CRU a GIG  

 
 

Hawliadau Atebolrwydd 
Cyflogwyr 

 
Hawliadau Atebolrwydd 

Cyhoeddus  
 

£0.00 
 

£0.00 
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Dadansoddiad o'r hawliadau a setlwyd rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2022 
 
 

 
Categori 

 
Hawliad  
 

 
Nifer yr hawliadau a 
setlwyd 

 
Atebolrwydd Cyflogwyr 

 
Anaf personol 
 

 
0 

 
 

 
Categori 

 
Hawliad  
 

 
Nifer yr hawliadau a 
setlwyd 

 
Atebolrwydd Cyhoeddus 
 

 
Esgeulustod – methiant 
gweithdrefnol 

 
1 

 
Atebolrwydd Cyhoeddus 

 
Torri’r Ddeddf Diogelu Data 

 
1 
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CYFANSWM NIFER YR HAWLIADAU SIFIL A GAEWYD 

 
Mae'r tabl isod yn rhoi manylion am nifer yr hawliadau sydd wedi'u   
'cau' ers 2015. Mae'r tabl yn rhoi manylion hawliadau a setlir a lle 

 nad oes setliad wedi'i dalu ynghyd â'r cyfanswm ar gyfer pob blwyddyn. 
                    

 
 

1 Ebrill - 31 Mawrth  
 

Hawliadau a 
Setlwyd 

 
Ni thalwyd setliadau 

 

 
Cyfanswm a 

gaewyd 
2015/2016 13 40 53 
2016/2017 10 24 34 
2017/2018 20 42 62 
2018/2019 15 53 68 
2019/2020 16 39 55 
2020/2021 20 38 58 
2021/2022 12 38 50 
2022/2023 2 2 4 

 
 

Fel y gwelwch, mae nifer yr hawliadau sy'n cael eu "gwrthbrofi" lle nad oes arian wedi'i dalu fel arfer yn fwy na'r rhai lle mae arian 
wedi'i dalu. Mae'r ffigurau hyn yn adlewyrchu safbwynt cadarn yr Adran Gyfreithiol mewn perthynas ag amddiffyn hawliadau sifil yn 
gyffredinol.  
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            Nifer yr Hawliadau Sifil ar gontract allanol 
    

             Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr 
 

 
Blwyddyn 

 
Nifer yr Hawliadau a Dderbyniwyd 

 
Nifer yr Hawliadau sydd wedi'u 

Contractio Allan 
2016/2017 6 1 
2017/2018 5 0 
2018/2019 5 0  
2019/2020 7 0 
2020/2021 6 0 
2021/2022 1 0 
2022/2023 1 0 

 
 

Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus 
 

 
Blwyddyn 

 
Nifer yr Hawliadau a Dderbyniwyd 

 
Nifer yr Hawliadau sydd wedi'u 

Contractio Allan 
2015/2016 33 3 
2016/2017 50 0 
2017/2018 52 2 
2018/2019 49 0 
2019/2020  41 1 
2020/2021 43 1 
2021/2022 44 1 
2022/2023 25 0 
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Materion Cyflogaeth 
 

Manylion Hawliadau Cyflogaeth Fyw  
 
 

 
Derbyniwyd  

 
Manylion Hawliadau Byw 
 

 
2018/2019 

 
1 x Gwahaniaethu ar sail Hil – yn parhau.   
 

 
2020/2021 

 
1 x Gwahaniaethu ar sail anabledd - yn parhau.   
 
1 x Gwahaniaethu ar sail Hil, Rhyw a Chyfeiriadedd Rhywiol - yn parhau.  
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Materion Cytundebau a Thendrau ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill – 30 Medi 2022 
 

EITEMAU ER GWYBODAETH 
  
1. SELIO DOGFENNAU 
 
 Mae’r dogfennau canlynol wedi cael eu selio ers y rhai hynny a adroddwyd yn yr adroddiad diwethaf dyddiedig 31 Mawrth 2022 
 

Rhif y Sêl Natur y Ddogfen 
     
 301, 302, 01,302, Prydles Lle Arddangos Llawr Gwaelod ac Ail Lawr Adeiladau Muriau, Rose Street, Conwy a chynlluniau rhwng (1) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
 303  a (2) CHTh Gogledd Cymru 
 
 304, 305 Prydles a chynllun gwrthrannol parth Uned 57, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy rhwng (1) Threadneedle Pensions Ltd a (2) CHTh Gogledd Cymru 
 
 306,307 TP1 a Gweithred Grafangu parth tir yn terfynu Gorsaf Heddlu Llai rhwng (1) RA & CE Platt Limited a (2) CHTh Gogledd Cymru 
 308 
 
 309  Prydles Llawr Gwaelod a Llawr Cyntaf 58 Stryt yr Hôb a 1 Central Arcade, Wrecsam rhwng (1) J R & Margo Limited a (2) CHTh Gogledd Cymru 

 
2. TRAFODION EIDDO 
 
 30 Mehefin 2022  Prydles rhan o Adeiladau Muriau Conwy (1) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a (2) CHTh Gogledd Cymru 
 
 11 Gorffennaf 2022  Gwerthu tir sy'n terfynu â Gorsaf Heddlu Llai (1) CHTh Gogledd Cymru a (2) RA & CE Platt Ltd 
  
 27 Gorffennaf 2022  Prydles Uned 57, Glannau Dyfrdwy (1) Threadneedle Pensions Ltd a (2) CHTh Gogledd Cymru 
 
 4 Awst 2022   Prydles 58 Stryt yr Hôb a 1 Central Arcade, Wrecsam (1) J R & Margo Ltd a (2) CHTh Gogledd Cymru 
 
           
3.           DOGFENNAU TENDRO 
 
 Mae’r Tendrau canlynol gyda gwerth dros £10,000 y mae gan y CHTh neu Prif Gwnstabl HGC ddiddordeb ynddynt fel a ganlyn: 
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 Rhif    Pwnc      
  

177 ICT Enterprise Systems     
 
178 ICT Enterprise Communications service   
 
179 ICT Management Workplace Services   
 
180 Project Manage  
    
181 Darparu a Gweinyddu brechiadau ffliw i weithwyr Heddlu Gogledd Cymru   

 
182 Uned 8, Newidiadau i Giatiau Trydan Newydd a Ffens Unit 8       
 
183 Gwasanaethau Cerbydau       
 
184 Cynnal a Chadw Gwasanaeth a Monitro 24/7 Cyflenwad Pŵer Di-dor   
 
185 Gorsaf Dân Dolgellau - Uwchraddio Tŷ Hyfforddiant        
 
186 Gwasanaethau Pensaer – Gorsaf Heddlu Newydd Caergybi      
 
187 Building Management System BMS Control  
 
188 Cost Ymgynghorydd ar gyfer Gorsaf Heddlu newydd Caergybi 
 
189 Uwchraddio cegin a seddi Canolfan Gyfathrebu ar y Cyd Llanelwy  
 
190 Profi Treiddiad Airwave    
 
191 Asesiad Risg Tân     
 
192 Darparu a chymorth gweithgynhyrchu     

Tudalen 111 o 123



DOGFEN GYFREITHIOL A CHAFFAEL  
CYDBWYLLGOR ARCHWILIO 

17  
 

 Cynnal a chadw a graddnodi / dilysu  
 blynyddol amserwyr mewnol ffrâm ar gyfer yr 
 FCIN 
 

4. CYTUNDEBAU Dros £10,000 
 
 Mae’r cytundebau canlynol gyda gwerth dros £10,000 y mae gan y CHTh neu Brif Gwnstabl HGC ddiddordeb ynddynt fel a ganlyn: 
 

Rhif Dyddiad Pwnc 
972 31/03/2022 Cytundeb trosglwyddo gwefan y CHTh i 

System Rheoli Cynnwys newydd 
849 6/04/2022 Cytundeb ar gyfer darparu brocer yswiriant 

a gwasanaethau cysylltiedig 
973 1/04/2022 Memorandwm Dealltwriaeth – Proses 

asesu ar-lein a sifftio cenedlaethol 
799 
 

1/04/2022 Cytundeb ar gyfer trwydded a chynnal a 
chadw meddalwedd TG AD a Chyflogres 

823 27/04/2022 Diddymu Cytundeb ar gyfer cyflenwi 
Datrysiadau E-Recriwtio, cymorth, a 
chynnal a chadw i bedwar heddlu Cymru 

975 10/05/2022 Cytundeb atgyweirio a chynnal a chadw lifft 
yn Heddlu Gogledd Cymru ac Awdurdod 
Tân Gogledd Cymru 

893 15/05/2022 Torri cytundeb ar gyfer cyflenwi a chyflawni 
Rheoli Asedau Digidol 

976 25/04/2022 Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau Fforensig 
977 21/06/2022 Cytundeb ar gyfer ap plismona symudol 
978 27/06/2022 Cytundeb ar gyfer darparu brechiadau ffliw 

i weithwyr Gogledd Cymru 
881 21/06/2022 Torri cytundeb ar gyfer darparu Teithio 

Busnes a Llety 
979 9/05/2022 Cytundeb am gymorth parhaus ar gyfer 

cyflawni FCIN 
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981 1/07/2022 Longarm and Training Solutions a 
thrwydded 

983 2/07/2022 Cytundeb Fframwaith – Gwasanaethau 
Llafur Wrth Gefn 

984 4/07/2022 Torri cytundeb - cyflenwi ynni i adeiladau 
Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru 

985 25/07/2022 Cytundeb system cyflenwi pŵer di-dor 
986 22/07/2022 Cytundeb JCT - Gwaith giât a ffens drydan 

yn Uned 8, Llanelwy 
987 15/08/2022 Torri cytundeb ar gyfer cyflenwi siacedi 

cragen feddal 
988 22/08/2022 Cytundeb ar gyfer gwasanaethu ceir 
989 6/09/2022 Cytundeb JCT ar gyfer gwaith gwella mast 

telathrebu 
990 12/09/2022 Torri cytundeb ar gyfer teclynnau profi 

cyffuriau ffordd rhagbrofol symudol - 
991 9/09/2022 Cytundeb ar gyfer darparu gwasanaeth ac 

atgyweirio offer garej 
992 15/09/2022 Cytundeb ar gyfer cyflenwi nwy i Heddlu 

Gogledd Cymru 
789 21/09/2022 Cytundeb ar gyfer darparu a chynnal a 

chadw systemau rheoli adeiladau 
         
5. CYTUNDEBAU O dan £10,000  
 
Mae'r cytundebau canlynol gyda gwerth o dan £10,000 y mae gan y CHTh neu Brif Gwnstabl HGC ddiddordeb ynddynt fel a ganlyn: 
 
Rhif Dyddiad  Pwnc        
 
974 11/04/2022 Cytundeb trosglwyddo DNA cŵn            
980 26/06/2022 Secondiad     
 
6. TENDRAU AR Y GWEILL 
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 Mae’r caffaeliadau canlynol ar y gweill a chyda gwerth dros £20,000 y mae gan y CHTh neu’r Prif Gwnstabl ddiddordeb ynddynt: 
 

Teitl y Prosiect Statws yr Orchwyl Gorchwyl 
Amnewid Camerâu Corff Opsiynau Cwmpasu Dyfarniad Uniongyrchol 

drwy'r Fframwaith 
SFR Forensics Medicals Heb ddechrau Dyfarniad Uniongyrchol 

drwy'r Fframwaith 
Llety mewn Gwesty Heb ddechrau Dyfarniad Uniongyrchol 

drwy'r Fframwaith 
Gwiriadau Iechyd TGCh ITT yn Gwerthuso Cystadleuaeth Fach 

-£100,000 
Tŵr Hyfforddiant Gorsaf Dân Rhosneigr ITT wedi Cyhoeddi Cystadleuaeth Fach  

-£100,000 
Pensaer Gorsaf Heddlu Newydd Yr Wyddgrug Heb ddechrau Cystadleuaeth Fach  

-£100,000 
Tŷ Hyfforddiant Gorsaf Dân Dolgellau ITT yn Gwerthuso Cystadleuaeth Fach 

+£100,000 
Gwasanaethau Ymgynghori ar gyfer 
gorsafoedd newydd Caergybi a'r Wyddgrug 

ITT wedi Cyhoeddi Cystadleuaeth Fach 
+£100,000 

Adnewyddu a newid Gorsaf Heddlu 
Caernarfon 

Opsiynau Cwmpasu Cystadleuaeth Fach 
+£100,000 

Adleoli Gorsaf Heddlu Llanrwst Opsiynau Cwmpasu Cystadleuaeth Fach 
+£100,000 

Ailweirio Trydanol Gorsaf Dân Caergybi ITT wedi Cyhoeddi Cystadleuaeth Fach 
+£100,000 

Ffisiotherapyddion Ychwanegol Wrecsam Ar y Gweill Dyfynbrisiau 
Cwnselwyr Ychwanegol – Wedi cymhwyso 
gydag EMDR 

Ar y Gweill Dyfynbrisiau 

Cellebrite Ar y Gweill Dyfynbrisiau 
Sailpoint Gyda’r Cyflenwyr Dyfynbrisiau 
Caffael Llwyfan Fforensig Digidol Ar y Gweill Dyfynbrisiau 
Lift SP 27.06.22 Peiriant Olion Bysedd Ar y Gweill Dyfynbrisiau 
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Gwasanaethau mecanyddol a thrydanol 
Gorsaf Heddlu Caergybi 

Ar y Gweill Dyfynbrisiau 

Ymgynghorydd Mecanyddol a Thrydanol 
Gorsaf Heddlu newydd Yr Wyddgrug 

Heb Ddechrau Dyfynbrisiau 

Ategolion Cerbydau - RSG Heb Ddechrau Dyfynbrisiau 
Holl brofion rhesymu llafar a rhifyddol yng 
Nghymru 

Heb Ddechrau Cynnig -£100,000 

Gwasanaethau Golchi Dillad NWFRS Heb Ddechrau Cynnig -£100,000 
Cynllun Asesiad Risg Tân ITT yn Gwerthuso Cynnig -£100,000 
Uwchraddiad Gwres Llawn Gorsaf Dân 
Llandudno 

Heb Ddechrau Cynnig -£100,000 

System Dymheru Awyr ar gyfer Swît 
Gyfrifiadurol Pencadlys yr Heddlu 

Heb Ddechrau Cynnig -£100,000 

Cynnal a Chadw Offer Campfa Heb Ddechrau Cynnig -£100,000 
Lifft Newydd i Orsaf Heddlu Caernarfon Opsiynau Cwmpasu Cynnig -£100,000 
System Rheoli’r Fflyd Gyda’r Adran Gyfreithiol Cynnig +£100,000 
Gwasanaethau Gweithle a Reolir gan TGCh ITT yn Drafftio Cynnig +£100,000 
Gwasanaethau System Menter TGCh ITT yn Drafftio Cynnig +£100,000 
Gwasanaethau Cyfathrebu a Diogelwch 
Menter TGCh 

ITT yn Drafftio Cynnig +£100,000 

FCIN - Profion FIT Cenedlaethol ITT yn Gwerthuso Cynnig +£100,000 
Rheoli Achosion EQMS FCIN ITT yn Gwerthuso Cynnig +£100,000 
System Reoli NWFRS Wedi Gohirio Cynnig +£100,000 
To Sica Newydd Gorsaf Dân Aberdyfi - Unigryw Opsiynau Cwmpasu Cynnig +£100,000 
Diweddaru Gardd a Chegin Canolfan 
Gyfathrebu ar y Cyd - Unigryw 

ITT yn Gwerthuso Cynnig +£100,000 

Gwasanaethau Cyfieithu a Dehongli Yn Disgwyl Heddlu Arweiniol Cynnig +£100,000 
Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg NWFRS ITT yn Gwerthuso Cynnig +£100,000 
Cynnig Newid Optimwm RMU Heb Ddechrau Cynnig +£100,000 
Adeiladu Gorsaf Heddlu Newydd Caergybi Opsiynau Cwmpasu Cynnig +£100,000 
Ail dendro System EQMS FCIN Heb Ddechrau Cynnig +£100,000 
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Gwasanaethau Cynnal a Chadw ac Adeiladu 
Adweithiol ac Arfaethedig FM 

Ar y Gweill Cynnig +£100,000 

Meddyg a Nyrs yr Uned Iechyd 
Galwedigaethol 

Heb Ddechrau Cynnig +£100,000 

Adeiladu Gorsaf Heddlu Newydd Yr Wyddgrug Heb Ddechrau Cynnig +£100,000 
Ymgynghorydd Costau Gorsaf Heddlu Newydd 
Yr Wyddgrug 

Heb Ddechrau Cynnig +£100,000 

Ymestyn Ystafell Ddosbarth y Rhewl Heb Ddechrau Cynnig +£100,000 
Newidiadau i adeilad SACR Heb Ddechrau Cynnig +£100,000 
Amnewid Arfwisg Ar y Gweill Cynnig gan rywun arall 
ITMAS Yn Disgwyl Heddlu Arweiniol Cynnig gan rywun arall 
SSAS (Airbox) Heb Ddechrau Cynnig gan rywun arall 
Ail-dendro PEQF  Yn Disgwyl Heddlu Arweiniol Cynnig gan rywun arall 
Cytundebau Rhaglen Arweinyddiaeth Ar y Gweill Hepgoriad 

 
7. CYNIGION WEDI'U SELIO 
 

1 Gwerthu tir Gorsaf Heddlu Llai 
2 Gwerthu Gorsaf Heddlu Conwy 

              
8. HEPGOR RHEOLAU SEFYDLOG 
 
             

Cymru Gyfan 
51762  

Meddalwedd Caffael Talent  
Mehefin 2022  
  

Cymru Gyfan 
51984 

Holiadur Arddulliau Ymddygiadol a Dyfarniad Sefyllfaol  
Mehefin 2022  

FCIN51756 Rheoli Prosiect FCIN 
Mai 2022  
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Hepgoriad 01.2022 Gwasanaeth Ymgynghori Rheoli'r Trysorlys 
Ebrill 2022  
 
  

 
  

Ers y rhai a adroddwyd yn yr adroddiad diwethaf ar 27 Gorffennaf 2022 
 
Dylid nodi bod yr adroddiad hwn wedi'i gwblhau ar 15 Tachwedd 2022 sef y dyddiad y cwblhawyd ef. 
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Cydbwyllgor Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 8 Rhagfyr 2022 

 

Teitl: Diweddariad Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio (26.09.2022) 
Awdur: Anna Pretious, Rheolwr Amgylcheddol ac Arbed Ynni 

Diben yr adroddiad: Rhoi trosolwg a diweddariad ar faterion Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio o 
fewn Heddlu Gogledd Cymru. 

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

� Penderfyniad 
� Trafodaeth 
� Sicrwydd 
    Gwybodaeth 

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol: 
(gan gynnwys crynodeb o'r Broses 

Lywodraethu yn dilyn) 

Adroddiad i roi gwybodaeth o ran: 
 

• Cyflawniad cynaliadwyedd a datgarboneiddio Heddlu Gogledd Cymru. 
• Y flwyddyn sylfaenol ar gyfer adrodd am allyriadau ydy 2019-20, gan 

weithio tuag at garbon sero net erbyn 2020-30 (targed Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y Sector Cyhoeddus); allyriadau wedi'u hadrodd o ran 
ynni, y fflyd, gwastraff, dwr a'r gadwyn gyflenwi. 

• Cynllunio gwybodaeth hanesyddol ('lleihau carbon hyd at 2020) a 
'Datgarboneiddio (carbon sero net)' ar gyfer y cyfnod 2020-30 o ran 
grym a datgarboneiddio gwres Stad HGC.  

• Cytundebau ynni  
• Adrodd bioamrywiaeth 
• Strategaeth Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio Cydweithrediad Cymru 

Gyfan 
• Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio HGC 
• Stadau Heddlu Cenedlaethol – Siarter Gynaliadwyedd  

 
Mae'r adroddiad yn seiliedig ar y cynnwys a roddwyd i'r fforymau Llywodraethu 
isod er bod y dogfennau gosodedig wedi'u rhannu ar wahân gydag aelodau'r 
CA yn hytrach nac fel rhan o'r prif adroddiad.  
 
Llywodraethu: 
Mae'r adroddiad wedi'i gyflwyno yn y: 
Bwrdd Cyllid ac Adnoddau Strategol (03.10.2022) 
Bwrdd Rheoli Strategol (17.10.2022) 
Bwrdd Gweithredol Strategol (26.10.2022)  

Argymhellion: Nodi cynnwys yr adroddiad 
Monitro cyflawniad HGC o ran Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio  

Effaith cofrestr risgiau: Cynnydd sylweddol cost prynu trydan a nwy o 1 Hydref 2022 ymlaen 
Goblygiadau sicrwydd: Mae'r adroddiad hwn yn rhoi sicrwydd fod Heddlu Gogledd Cymru yn 

ymgysylltu yn yr agenda Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio, o fewn yr Heddlu, 
Cymru ac yn genedlaethol. 

Effaith Cydraddoldeb: Dim effaith 
 

Gwybodaeth wedi'i heithrio o 
ddadleniad: 

Dim 
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Heddlu Gogledd Cymru  

Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio – Diweddariad 
 

Maes Stad a Chyfleusterau 
Awduron Anna Pretious Rheolwr Amgylcheddol ac Arbed Ynni 
Dyddiad  26.09.2022 
Diben y papur  Gwybodaeth  
 

Crynodeb 
Gweithredol 

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg a diweddariad ar faterion Cynaliadwyedd a 
Datgarboneiddio o fewn Heddlu Gogledd Cymru. 

 Gwnaeth yr adroddiad a grëwyd ar gyfer Datganiad Rheoli'r Heddlu ym mis Mai wybodaeth 
gefndirol ar gynllunio allyriadau a datgarboneiddio.   
 
Cynhwyswyd hyn yn adroddiadau'r heddlu ond mae wedi'i rannu gyda'r CA ar wahân i 
wybodaeth tu allan i'r prif gyfarfod.  

1. D1 HGC. Crynodeb Cyflawniad Datgarboneiddio HGC: 

 
(**Mae Data Dwr a Gwastraff 2021-22 yn cael ei gasglu o hyd. Defnyddiwyd data 2019-20 fel mesur dros dro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*gall hyn newid pan gadarnheir y data terfynol) 
Adrodd ar ddefnydd a chyflawniad: 
Defnydd trydan (grid), nwy ac LPG = chwarterol 
Disel, Petrol, Dwr, Gwastraff, Cadwyn Gyflenwi = blynyddol 

Data Sylfaenol Unedau 2019-20 2020-21 2021-22 
Trydan (a brynwyd) kWh 7,283,329 6,559,935 6,472,729 
Nwy  kWh 8,087,101 8,462,325 7,995,624 
LPG  kWh 184,185 203,230 184,449 * 
Disel Litrau 880,051 844,554 767,285 
Petrol Litrau 54,129 53,975 62,167 
Dwr m3 25,303 23,665 Casglu data 
Gwastraff  tunelli 272 215 Casglu data 
Cadwyn gyflenwi £ I’w gadarnhau I’w gadarnhau I’w gadarnhau 
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Allyriadau = blynyddol 
 
Diweddariad: 

- Mae data defnydd trydan a nwy o fis Ebrill 2022 hyd yma yn cael i gasglu ar hyn o 
bryd. Anelu adrodd ym mis Tachwedd. 

- Mae data defnydd dwr 2021-22 bellach yn gyflawn. Mae angen cyfrifyddu allyriadau. 
- Data gwastraff 2021-22 – parhaus – data cyflawn gwastraff cyffredinol, ailgylchu, 

gwastraff cyfrinachol a chlinigol; ffrydiau gwastraff llai arall (yn disgwyl data); angen 
cyfrifyddu allyriadau gwastraff. 

- Data ac allyriadau'r Gadwyn Gyflenwi – Trefnwyd cyfarfod Cyfleusterau a Chaffael ar 
gyfer 19 Medi er mwyn symud ymlaen – canslwyd oherwydd Gŵyl y Banc ar gyfer 
Angladd y Frenhines – cyfarfod i'w aildrefnu.  

 
 
2. Prosiectau Datgarboneiddio HGC (Cyfleusterau): 
 
Cefndir: 
‘Cynllunio Datgarboneiddio Pŵer (Trydan)': (Cwmpas 2 – Allyriadau anuniongyrchol) 
Mae datgarboneiddio pŵer o fewn adeiladau'n cynnwys  

(i) Gostyngiad ym maint y trydan a ddefnyddir drwy ddefnyddio mesurau 
effeithlonrwydd ynni (h.y. diffodd offer pan nad ydynt yn cael eu defnyddio neu 
osod golau LED) 

(ii) Creu trydan ein hunain gan ddefnyddio technoleg adnewyddadwy (systemau  
ffotofoltäig)  

(iii) Cael gwared ar y gofyniad pŵer. Er enghraifft, pe allanolir gweinyddion TG ac y 
tynnir yr offer presennol o adeiladau HGC, byddai ein defnydd trydan yn lleihau 
a byddai'n cael ei drosglwyddo i'r darparwr gwasanaeth. Ond byddai gan HGC ôl 
troed carbon yn gysylltiedig gyda'r gwasanaeth o hyd, ond fel allyriadau Cwmpas 
3.  

(iv) Cytundebau Cyflenwad Gwyrdd. 
 
Bydd gosod mannau gwefru ceir trydan yn cynyddu'r gofynion galw am drydan ar safleoedd 
oni bai bod y man gwefru'n cyfuno gyda ffynhonnell sy'n cynhyrchu trydan ei hun a 
chyfleuster storio batri.  
 
‘Cynllunio Datgarboneiddio Gwres (Nwy ac LPG)': (Cwmpas 1 – Allyriadau uniongyrchol) 
Bydd gwerthu boeleri nwy mewn eiddo annomestig yn cilio o 2030-33. Bydd systemau 
gwresogi a ddisgwylir i ddisodli nwy yn rhai trydan, fel systemau pwmp gwres aer neu dir.  
Bydd y systemau trydan hyn ag 'allyriadau carbon sero' dim ond os ydynt wedi cysylltu gyda 
systemau ffotofoltäig neu dechnoleg gwynt ar yr un adeilad. Fel arall, mae ffactorau 
allyriadau trydan grid yn berthnasol o hyd. Felly, gallai defnydd ac allyriadau trydan gynyddu 
i sefydliad oherwydd hyn.  
 
Bydd angen ystyried yn ofalus a cheisio cyngor ymgynghoriaeth ar gyfer adeiladau newydd 
neu waith amnewid gwres wrth symud ymlaen. Mae hyn er mwyn sicrhau fod y dechnoleg 
'dim nwy' newydd yn addas i'r diben ac yn unol â safonau adeiladau carbon isel neu sero.  
 
 
2.1 Prosiectau Datgarboneiddio: ‘Cynllunio Datgarboneiddio Pŵer (Trydan)': 
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2.1.1 – Diffodd offer pan nad ydynt yn cael eu defnyddio: 
- Goleuadau (i'r safleoedd hynny sydd ar systemau LED llaw a dim awtomatig) 
- Offer TG  
- Offer defnyddio pŵer eraill. 
Mae angen sefydlu prosiect cyfathrebu i'r Heddlu yn ymdrin â mesurau arbed ynni. 
 
2.1.2 - Golau LED: 
 
Erbyn mis Medi 2022, mae oddeutu chwarter o'r Stad ag LED neu reolaethau wedi'u gosod: 
 
[Canolfan Gyfathrebu ar y Cyd (mewnol yn unig), Llai, Tŷ Alexandra, Gorsaf Heddlu Bangor, Gorsaf 
Heddlu Dinbych, Safle Traffig y Gorllewin, Gorsaf Heddlu Llandudno, Gorsaf Heddlu Llangefni, Gorsaf 
Heddlu Pwllheli, Gorsaf Heddlu'r Rhyl, Uned 8, Blaen Tŷ Wrecsam, (Gorsaf Heddlu/Dân Nefyn a 
Thywyn), Gorsaf Heddlu Caernarfon (dim y ddalfa na'r Pencadlys Rhanbarthol), Uned 31 (~85% yn 
gyflawn), Pencadlys yr Heddlu (dim ond yng nghoridorau'r prif adeilad gweinyddol, grisiau a chyntedd)   
 
Mae gwaith LED ar sail defnydd (edrychwyd ar safleoedd a oedd yn ei ddefnyddio fwy) ac a 
ydy'r safle yn mynd i barhau yn y Stad, neu a ydyw'n disgwyl gwaith/prosiectau cynnal a 
chadw/adnewyddu arfaethedig eraill (er enghraifft, lle byddai LED yn cael ei gynnwys fel 
rhan o ailweirio ayyb).  
 
Defnyddir y defnydd 2019-20 yn y cyfrifiadau, gan mai hwn ydy'r sylfaen y mesurir y 
gostyngiad yn ei erbyn.  
 
Gwaith LED 2022-23: 
 
Mae'r safleoedd isod, ynghyd ag Uned 31 (ystafell gyfarfod a choridorau) a'r golau allan yn y 
Ganolfan Gyfathrebu ar y Cyd wedi'u cynnwys ar gyfer 2022-23. 

 
 
Mae arolygon safle a dyfynbrisiau presennol yn cael eu datrys.    
Gofyn ariannol amcangyfrifedig = ~£100,000+ 
 
2.1.3 – Creu eu Hunain – Ffotofoltäig: 
 
2.1.3.1 – Pencadlys yr Heddlu – arae ffotofoltäig bloc amwynder oherwydd to'n gollwng. 
Ymchwilio a ellid adleoli 60 o baneli i Lai.  
 
2.1.3.2 – PFI – astudiaeth dichonolrwydd gan Mitie (darparwr PFI) ar gyfer gosod ffotofoltäig 
ar doeau'r Pencadlysoedd Rhanbarthol, SSU a dalfeydd. Data dros dro yn dangos creu ~10% 
o ofyniad trydan y safleoedd. 
 
 
 
2.1.4 – Tŷnnu Gofyniad Pŵer:  
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2.1.4.1 – Ystafell gweinydd Canolfan Gyfathrebu ar y Cyd.   
Ymchwilio 'system oeri'r aer am ddim' er mwyn lleihau'r galw am system awyru. Mae'r math 
hwn o system yn bodoli'n barod ym Mhencadlys yr Heddlu.  
Angen gweithio gyda TGCh ar y prosiect hwn, er mwyn penderfynu a fydd yr ystafelloedd 
gweinyddion ac a fydd HGC yn symud i systemau 'cwmwl'? 
 
2.2 Prosiectau Datgarboneiddio: ‘Cynllunio Datgarboneiddio Gwres': 
 
2.2.1 Dewisiadau amgen i wresogi nwy/systemau dwr. 
 
Mae ymchwilio systemau amgen, fel pympiau gwres ffynhonnell aer, yn cael ei gynnwys yn y 
fanyleb ar gyfer Gorsaf Heddlu newydd Caergybi.  
 
Mae gosod ASHP retro i adeiladau presennol angen ei asesu ar y cyd gydag arolygon cyflwr 
systemau presennol ac amserlenni/gofynion newid. Mae hyn gan fod gosod ASPH yn 
'ofyniad safle cyfan' gan gynnwys systemau gwres newydd (gwresogyddion neu o dan y 
llawr); Gosod ffotofoltäig; uwchraddio'r adeiladwaith; insiwleiddio a golau LED. 
 
2.2.2 Gwaith 'gostwng galw gwres' cysylltiedig – gwaith insiwleiddio: 
 
Mae asesiad o adeiladau sydd angen uwchraddio insiwleiddio wedi dechrau - trefnu 
dyfynbrisiau ar gyfer gwaith ledled y Stad. 
 
2.2.3 Gwaith 'gostwng galw gwres' cysylltiedig – gwaith insiwleiddio: 
 
PFI – gosod rheolaethau BEMS ychwanegol (system rheoli ynni adeilad) er mwyn rheoli'r 
galw gwres yn well – p arhaus. 
 
 
3. Cytundebau Ynni: 
Mae HGC wedi ymuno â fframwaith Cyngor Gwynedd sy'n cydymffurfio â'r System Prynu 
Dynamig Cyngor Gwynedd. eEnergy ydy'r Broceriaid Ynni sy'n rheoli a phrynu'r gofynion ynni 
ar ran HGC drwy Fframwaith Gwynedd.  

- Strategaeth Prynu Ynni (trydan a nwy) – llofnodwyd gan HGC a dychwelwyd i 
eEnergy. 

- Y cyflenwr trydan ydy DRAX – cytundeb gwyrdd 100% 
- Y cyflenwr nwy ydy Total Energies. 

 
Roedd gofynion ffigyrau/cyllideb rhagweladwy ffigyrau trydan a nwy a dderbyniwyd gan 
eEnergy yn adlewyrchu mwy na 300% o gynnydd o ran gwariant presennol dros gyfnod o 12 
mis. Tra mae rhagolygon yna'n disgwyl cwymp rhannol yn y 2 flynedd ddilynol, mae'r 
ffigyrau'n dangos cynnydd dramatig mewn costau gan roi canolbwynt sylweddol ar ddilyn 
strategaethau effeithlon o ran ynni.  
 
4. Adrodd Bioamrywiaeth: 
Mae diweddariad/adroddiad i Lywodraeth Cymru ar Fioamrywiaeth i fod ym mis Tachwedd 
2022 – mae gwaith wedi dechrau ar gasglu gwybodaeth ar gyfer yr Adroddiad 
Bioamrywiaeth.  
Mae hwn yn ofyniad deddfwriaeth gorfodol.  
 
5. Grwp Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio Cymru Gyfan: 
Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ar 29 Gorffennaf 2022 – Mae'r diweddariad wedi'i rannu 
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gydag aelodau'r CA tu allan i'r prif gyfarfod. 
 
Mae Heddlu Gwent wedi creu Olrheiniwr Rhaglenni. Cytunwyd y byddai pob Heddlu'n 
mabwysiadu'r Olrheiniwr Gwent ac addasu'r cynnwys ar gyfer yr Heddlu unigol, wrth ymdrin 
ag amcanion 'Cymru Gyfan' o hyd.    
 
Mae copi o'r Olrheiniwr wedi'i roi i aelodau'r CA tu allan i'r prif gyfarfod. 
 
Mae'r olrheiniwr yn cynnwys cynlluniau gweithredu (Gwent) o ran y meysydd pwnc canlynol: 
Gwastraff Lleiaf 
Lleihau Carbon  
Diwylliant a Chymuned 
Iechyd a Llesiant  
Caffael Cadarnhaol 
Teithio Cynaliadwy 
 
Cyfarfod nesaf i fod ar 4 Hydref 2022 
- roedd cais i bob Heddlu gyflwyno eu fersiwn o'r Olrheiniwr ar gyfer y cyfarfod hwn, ond 
mae HGC angen cyfarfod fel y Grŵp Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio er mwyn trafod a 
chreu'r cynnwys yn gyntaf.  
 
6. Heddlu Gogledd Cymru – Grŵp Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio: 
Cynhaliwyd y cyfarfod cyflwyniadol ar 4 Gorffennaf 2022 
Cyfarfod nesaf i fod ar 20 Hydref 2022 
 
7. Siarter Gynaliadwyedd: 
Mae Grŵp Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Gwasanaethau Brys (Tân, Heddlu, Ambiwlans 
a gwasanaethau brys eraill, ledled y DU) wedi datblygu Siarter Gynaliadwyedd. Mae HGC 
eisoes wedi dangos diddordeb mewn cofrestru ar gyfer hyn. Mae gwybodaeth bellach yn 
hysbys: 
 
Mae pecyn offer cysylltiedig yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, sy'n edrych yn fanwl ar 
gynorthwyo mynd â'r siarter o ddogfen i fframwaith sy'n galluogi gweithredu cynaliadwyedd 
a 'thrysorfa gyffredin' i aelodau'r ESESG rannu gwybodaeth a monitro cynnydd tuag at 
Gynaliadwyedd. Mae angen £30,000 cychwynnol er mwyn datblygu'r pecyn offer. Mae cyllid 
yn deillio o Grŵp Cenedlaethol Stad yr Heddlu. Mae eto i'w gadarnhau os bydd hyn ar gael.  
Os derbynnir y cyllid, ac o leiaf 20 o sefydliadau'n cofrestru, datblygir y pecyn offer. Os nad 
oes digon o sefydliadau'n cofrestru, ni fydd pecyn offer y Siarter yn mynd ymlaen. Os yw'n 
mynd ymlaen, disgwylir lansio'r pecyn offer a rhoi hyfforddiant ym mis Ionawr 2023.  
Bydd cost flynyddol cynnwys yn y cynllun, yn ôl pob sefydliad, yn £500/y flwyddyn. 
 

Risgiau / 
Materion 
Allweddol 

Cynnydd sylweddol cost prynu trydan a nwy o 1 Hydref 2022 ymlaen 

Penderfyniad
au  

Nodi cynnwys yr adroddiad hwn.  
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