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Cyflwyniad 
1 Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio yr wyf wedi 

ei wneud mewn perthynas â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys (y 
Comisiynydd) a Phrif Gwnstabl Dyfed-Powys (y Prif Gwnstabl) yn ystod 2017.  

2 Mae’r gwaith yr wyf wedi’i wneud yn fy ngalluogi i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan 
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004) a’m Cod Ymarfer 
Archwilio o ran archwilio cyfrifon a threfniadau unigol y ddwy gorfforaeth i sicrhau 
eu bod yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon, effeithiol a darbodus.  

3 Ceir rhagor o fanylion ynglŷn ag agweddau penodol ar fy archwiliad yn yr 
adroddiadau ar wahân a gyflwynais yn ystod y flwyddyn. Mae fy nhîm wedi trafod 
yr adroddiadau hyn, ac wedi cytuno arnynt, â swyddogion, y Comisiynydd a’r Prif 
Gwnstabl, ac wedi’u cyflwyno i’r Cyd-bwyllgor Archwilio. Roedd fy Nghynllun 
Archwilio ar gyfer 2017 yn nodi’r risgiau wrth archwilio’r datganiadau ariannol ar 
gyfer 2017, ac mae Atodiad 2 yn dangos sut yr ymdriniwyd â hwy yn rhan o’r 
archwiliad.  

Cyflwynais farn ddiamod ar ddatganiadau 
ariannol 2016-17 y Comisiynydd, y Prif Gwnstabl 
a Chronfa Bensiwn yr Heddlu  
4 Mae’r datganiadau ariannol yn fodd hanfodol i’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl roi 

cyfrif o’u stiwardiaeth o’r adnoddau sydd ganddynt a’u perfformiad ariannol wrth 
ddefnyddio’r adnoddau hynny. Eu cyfrifoldeb hwy yw:   

• sefydlu systemau rheoli mewnol i sicrhau bod y trafodiadau yn gyfreithlon a’r 
asedau yn ddiogel;  

• cadw cofnodion cyfrifyddu priodol; a  

• pharatoi datganiadau ariannol yn unol â’r gofynion perthnasol.  

5 Mae’n ofynnol imi archwilio’r datganiadau ariannol a chyflwyno adroddiadau 
archwilio sy’n cynnwys barn ynglŷn ag a yw’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun 
‘gwir a theg’ o sefyllfa’r Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a Chronfa Bensiwn yr 
Heddlu. Mae’r adroddiadau hefyd yn rhoi fy marn ynghylch a yw’r datganiadau 
ariannol wedi eu paratoi’n briodol yn unol â’r Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu gan 
Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 2016-17 a rheoliadau perthnasol. 

6 Yn 2016-17 fe wnaethom gytuno â’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl ill dau y 
byddem yn rhoi cynnig ar derfynau amser cynharach ar gyfer paratoi’r cyfrifon ac 
ar gyfer darparu’r archwiliad. Erys y terfynau amser statudol yn 30 Mehefin ar gyfer 
paratoi cyfrifon a 30 Medi ar gyfer ardystiad archwilio, ond o 2018-19 ymlaen bydd 
y dyddiadau hyn yn cael eu symud ymlaen i 31 Mai a 31 Gorffennaf ar gyfer y naill 
ddyddiad a’r llall.  
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7 Fel y cytunwyd, derbyniasom y datganiadau ariannol drafft ar gyfer y Comisiynydd 
a’r Prif Gwnstabl ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017 ar 16 
Mehefin 2017.  

8 Canfuom fod yr wybodaeth a’r papurau gwaith a ddarparwyd i gefnogi’r cyfrifon yn 
berthnasol, yn ddibynadwy, yn gymaradwy, ac yn hawdd eu deall. Daethom i’r 
casgliad bod y polisïau a’r amcangyfrifon cyfrifyddu yn briodol a bod datgeliadau’r 
datganiadau ariannol yn ddiduedd, yn deg ac yn glir. Ni chafwyd unrhyw 
anawsterau sylweddol yn ystod yr archwiliad. Cawsom wybodaeth mewn modd 
amserol a defnyddiol ac ni chyfyngwyd arnom yn ein gwaith.  

9 Cyflwynodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiadau archwilio diamod ar 
ddatganiadau ariannol y Comisiynydd a’r Grŵp ar 25 Gorffennaf 2017 ac ar 
ddatganiadau ariannol y Prif Gwnstabl a Chronfa Bensiwn yr Heddlu ar 27 
Gorffennaf 2017. 

10 Roedd cwblhau’r gwaith o baratoi ac archwilio’r cyfrifon ddeufis ynghynt na’r terfyn 
amser statudol yn gamp sylweddol gan y tîm cyllid a hoffem ddiolch iddynt am ein 
cynorthwyo i gwrdd â’r terfynau amser tyn hyn.  

11 Ar gyfer 2017-18, mae’r rheolwyr wedi ymrwymo i baratoi’r datganiadau ariannol 
drafft erbyn 31 Mai 2018 ac mae’r broses o baratoi ac archwilio’r cyfrifon eleni wedi 
esgor ar sawl pwynt dysgu a fydd o gymorth i gwrdd â’r terfyn amser cynharach ar 
gyfer cyflwyno cyfrifon. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r rheolwyr yn ystod y 
cyfnod hwn i gynorthwyo i gwrdd â’r terfynau amser diwygiedig.  

12 Mae Safon Ryngwladol ar Archwilio (ISA) 260 yn ei gwneud hi’n ofynnol i 
archwilwyr adrodd ‘wrth y rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu’ ganfyddiadau’r 
archwiliad o’r datganiadau ariannol. Cyflwynwyd fy Adroddiad ar yr Archwiliad o’r 
Datganiadau Ariannol i’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl, ac i’r Cyd-bwyllgor 
Archwilio yn ei gyfarfod ar 25 Gorffennaf 2017. Ceir crynodeb o’r canfyddiadau yn 
Arddangosyn 1. 

Arddangosyn 1: Adroddiad ar yr Archwiliad o’r Datganiadau Ariannol i’r Comisiynydd a’r 
Prif Gwnstabl 

Gofyniad o ran adrodd Canfyddiadau’r archwiliad 
Addasiadau i adroddiad yr 
archwilydd.  

Nid oedd angen unrhyw addasiadau, 
rhoddwyd barn glir (ddiamod).  

Camddatganiadau heb eu haddasu.  Canfuwyd un camddatganiad nas cywirwyd 
gan fod £114,000 o dderbyniadau yn 
ymwneud â chael gwared ar Hofrennydd yr 
Heddlu wedi cael eu cynnwys yn anghywir yn 
natganiadau ariannol 2016-17. Ni chafodd hyn 
ei addasu gan ei fod yn effeithio ar yr holl 
ddatganiadau craidd a byddai wedi cymryd 
cryn amser i’w gyflawni. 
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Gofyniad o ran adrodd Canfyddiadau’r archwiliad 
Safbwyntiau ynglŷn ag agweddau 
ansoddol ar arferion cyfrifyddu a 
dulliau adrodd ariannol yr endid.  

Ni nodwyd unrhyw faterion.  

Materion y gohebwyd â’r rheolwyr yn 
eu cylch.  

Ni ohebwyd â’r rheolwyr ynghylch unrhyw 
faterion.   

Materion o bwys i’r gwaith o 
oruchwylio’r broses adrodd ariannol.  

Ni nodwyd unrhyw faterion. 

Gwendidau perthnasol yn y dulliau 
rheoli mewnol.  

Ni chanfuwyd unrhyw wendidau perthnasol. 

Materion y mae safonau archwilio 
eraill yn nodi’n benodol ei bod yn 
ofynnol eu cyfleu i’r rhai sy’n gyfrifol 
am lywodraethu. 

Ni nodwyd unrhyw faterion. 

Yr wyf yn fodlon bod gan y Comisiynydd a’r Prif 
Gwnstabl drefniadau priodol ar waith yn ystod y 
flwyddyn i sicrhau eu bod yn defnyddio adnoddau 
mewn modd darbodus, effeithlon ac effeithiol  
13 Mae gan y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl ill dau gyfrifoldebau i sefydlu trefniadau 

priodol er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio adnoddau mewn modd darbodus, 
effeithlon ac effeithiol, ac i adolygu’r trefniadau hynny. Mae fy ystyriaeth o’u 
trefniadau wedi ei seilio ar y gwaith archwilio a wnaed ar y cyfrifon. Yr wyf hefyd 
wedi dibynnu ar:  

• ganlyniadau’r gwaith archwilio a wnaed ar systemau rheoli mewnol y 
Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl, fel yr adroddwyd yn eu cylch yn y 
Datganiadau Llywodraethu Blynyddol;  

• canlyniadau gwaith blaenorol a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol;  

• canlyniadau gwaith cyrff adolygu allanol eraill, ee Arolygiaeth Cwnstabliaeth 
Ei Mawrhydi (HMIC), lle mae’n berthnasol i’m cyfrifoldebau i; ac  

• unrhyw waith arall, gan gynnwys gwaith gan Archwilio Mewnol, yr oeddwn i’n 
barnu ei fod yn angenrheidiol er mwyn cyflawni fy nghyfrifoldebau.  

14 At ddibenion fy ngwaith, gwerthusais systemau’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl yn 
erbyn nifer o gwestiynau. Amlinellir y dull hwn o weithio mewn manylder yn Atodiad 
1. Ar gyfer pob cwestiwn, yr wyf yn ystyried a oes bylchau yn y trefniadau y 
disgwylir iddynt fod ar waith, a pha mor arwyddocaol yw’r bylchau hynny.  
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Mae gan y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl fframweithiau 
sefydledig ar waith i osod amcanion a blaenoriaethau strategol, 
ymgynghori arnynt a monitro perfformiad yn eu herbyn  

Gosod amcanion 

15 Bu inni ganfod bod y Comisiynydd wedi gosod ei flaenoriaethau a’i amcanion yn 
glir yng Nghynllun Heddlu a Throseddu 2017-21, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 
2017. Mae Cynllun Cyflawni’r Prif Gwnstabl yn ategu’r Cynllun hwn.   

16 Mae’r Comisiynydd wedi ymgynghori’n eang ar y blaenoriaethau a’r amcanion sydd 
wedi’u cynnwys yng Nghynllun Heddlu a Throseddu 2017-21. Mae’r Comisiynydd 
a’r Prif Gwnstabl yn cwrdd yn rheolaidd ag Arweinwyr a Phrif Weithredwyr yr holl 
Awdurdodau Lleol sydd o fewn ffiniau’r Heddlu, a bu iddynt hefyd ymgysylltu â’r 
cyhoedd yn ehangach ac â rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae hyn yn dangos lefel 
gref o ymgysylltu â phartneriaid ac â’r cyhoedd yn ehangach.  

Llywodraethu a rheoli risgiau  

17 Mae Bwrdd Plismona y Comisiynydd a Grŵp Prif Swyddogion y Prif Gwnstabl yn 
gyfrifol am fonitro perfformiad gweithredol ac ariannol yr Heddlu. Mae’r Panel 
Heddlu a Throseddu annibynnol (y Panel) yn cael adroddiadau perfformiad ac 
alldro rheolaidd ar amrywiaeth eang o faterion gweithredol. Mae’r Panel hefyd yn 
craffu ar bapurau strategaeth sy’n cael eu paratoi gan y Comisiynydd, ac yn rhoi 
sylwadau arnynt.  

18 Mae’r systemau rheoli mewnol a llywodraethu wedi cael eu cynnal yn ystod y 
flwyddyn ac roedd y Datganiadau Llywodraethu Blynyddol ar gyfer y Comisiynydd 
a’r Prif Gwnstabl ill dau’n cwrdd â gofynion saith egwyddor graidd llywodraethu 
sy’n cael eu cynnwys yn ‘Delivering good governance guidance notes for Policing 
bodies in England and Wales – 2016 Edition’.  

19 Mae’r trefniadau rheoli risg wedi esblygu yn ystod 2016-17, ac mae’r Cyd-bwyllgor 
Archwilio yn cael adroddiadau rheolaidd ar y gofrestr risg. Maent hefyd wedi 
ymrwymo i gwrdd â pherchnogion risg unigol ar sail rhaglen dreigl er mwyn herio 
prosesau lliniaru penodol. Mae Archwilio Mewnol wedi adolygu trefniadau rheoli 
risg eleni, ac wedi cynnig barn ‘sicrwydd sylweddol’ mewn perthynas â threfniadau 
rheoli lliniarol.  

20 Cyfarfu’r Cyd-bwyllgor Archwilio yn ffurfiol bedair gwaith yn 2016-17 i ystyried 
canlyniadau gwaith Archwilio Mewnol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ogystal â 
chael diweddariadau ar waith Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi. Mae’r Cyd-
bwyllgor Archwilio yn parhau i weithredu’n effeithiol, gan roi sicrwydd ac 
argymhellion priodol i’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl.  
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21 Yn ystod 2016-17 mae swyddfa’r Comisiynydd wedi cyflwyno dull diwygiedig o 
adolygu meysydd penodol o berfformiad yr Heddlu. Enw’r dull hwn yw ‘Pick and 
Sand’ ac rydym wedi asesu sut mae’r broses hon yn cael ei hymgorffori yng 
ngwaith swyddfa’r Comisiynydd o ddydd i ddydd. Canfu ein hadolygiad fod y 
broses wedi cael ei chyflwyno’n effeithiol a’i bod wedi cael derbyniad da gan yr 
Heddlu a chan swyddfa’r Comisiynydd. Mae’n galluogi defnyddio methodoleg 
gyson i ddethol y meysydd perfformiad a fydd yn cael eu hadolygu, yn ogystal â 
sicrhau bod y Prif Gwnstabl yn cael ei herio mewn modd cadarn sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth. 

Trefniadau cydweithio 

22 Mae comisiynwyr a phrif gwnstabliaid y pedwar heddlu yng Nghymru yn cwrdd yn 
rheolaidd yng Ngrŵp Plismona Cymru Gyfan er mwyn ystyried materion a chydlynu 
ymatebion. Mae’r grŵp hwn wedi datblygu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
safonol ar gyfer gwaith ar y cyd yng Nghymru gyfan (gan amlinellu trefniadau 
monitro a chraffu) sydd wedi’i fabwysiadu gan y Comisiynydd. Mae Dirprwy Brif 
Gwnstabl ar gyfer Cymru gyfan bellach wrth ei waith er mwyn archwilio’r potensial 
ar gyfer cydweithio â heddluoedd eraill a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus. Mae’n 
gyfrifol hefyd am oruchwylio datblygiadau presennol yn y maes hwn, megis gwaith i 
atal troseddu cyfundrefnol a therfysgaeth.   

23 Mae cydweithio yn cynnig cyfleoedd ar gyfer arbedion posibl, ond gall hefyd esgor 
ar risgiau a heriau unigryw. Bydd yn bwysig i’r Heddlu sefydlu a chynnal 
gweithdrefnau llywodraethu effeithiol er mwyn sicrhau eu bod yn manteisio i’r eithaf 
ar fuddiannau cydweithio, ac yn sicrhau gwerth am arian.  

Gwaith archwilio ac arolygu allanol  

24 Ni chanfu ein gwaith archwilio ar ddatganiadau ariannol a Datganiadau 
Llywodraethu Blynyddol 2016-17 y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl unrhyw 
wendidau sylweddol yn y systemau rheoli, a dim ond mân welliannau a 
argymhellwyd i’r rheolwyr ar ddiwedd ein harchwiliad.   

25 Mae adolygiadau a gynhaliwyd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn 
cefnogi fy nghasgliadau ynglŷn â threfniadau i sicrhau gwasanaeth heddlu 
effeithlon ac effeithiol. Ynghyd â’i hadolygiadau o agweddau penodol ar 
weithrediadau’r Heddlu, cynhaliodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi hefyd 
adolygiad cyffredinol o effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu 
(PEEL). Cyhoeddodd yr Arolygiaeth ei hasesiad PEEL o effeithiolrwydd, 
effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yn 2016 rhwng Tachwedd 2016 a Mawrth 2017. 
Bu i’r Arolygiaeth hefyd gynnal adolygiad o arweinyddiaeth yr Heddlu ym mis 
Rhagfyr 2016. Ceir manylion pellach am fethodoleg PEEL a chasgliadau manwl yr 
asesiad PEEL yn ymwneud â Heddlu Dyfed-Powys ar wefan yr Arolygiaeth ar 
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/. 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/
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Bu i’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl gadw o fewn eu cyllidebau 
refeniw ar gyfer 2016-17, ac maent yn parhau i ymateb yn 
gadarnhaol i heriau ariannol sylweddol  
26 Mae’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl wedi parhau i ddangos rheolaeth gadarn ar 

eu cyllideb refeniw ar gyfer 2016-17. Roedd y gyllideb refeniw net ar gyfer y 
flwyddyn yn £93.3 miliwn a sicrhawyd cyllideb wedi’i mantoli. Roedd gwerth Cronfa 
Wrth Gefn Gyffredinol yr Heddlu yn parhau i fod yn £4.5 miliwn ar 31 Mawrth 2017 
ond cafodd cronfeydd wrth gefn eraill eu gostwng o £28.4 miliwn i £22.7 miliwn, yn 
unol â’r hyn a gynlluniwyd. Mae hyn yn cynnwys £16.1 miliwn a neilltuwyd i ariannu 
prosiectau cyfalaf penodol, gan gynnwys datblygu cyfleusterau dalfa newydd yn Sir 
Gaerfyrddin.  

27 Mae’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl yn parhau i gael adroddiadau rheolaidd ar 
wariant a’r sefyllfa o’i chymharu â’r gyllideb. Ym mis Ionawr 2017, cyflwynodd y 
Comisiynydd gynllun Tymor Canolig ar gyfer yr Heddlu ar gyfer y cyfnod o 2017/18 
i 2022/23. Roedd hwn yn rhagdybio gostyngiad blynyddol o 1.4% yn y grant craidd, 
gostyngiad blynyddol o £5 miliwn, o ganlyniad i’r Adolygiad o’r Fformiwla sydd yn 
yr arfaeth, cynllun effeithlonrwydd o £6.0 miliwn a gadarnhawyd ar gyfer y cyfnod a 
chynnydd yn y praesept o 5% wrth edrych ymlaen. Ac ystyried y rhagdybiaethau 
hyn, roedd y cynllun yn dangos cyllideb wedi’i mantoli ar gyfer y cyfnod hwn ar ei 
hyd.  

28 Mae’r Heddlu wedi sefydlu record o gyflawni’r gofynion o ran arbedion dros nifer o 
flynyddoedd. Yn rhan o’n harchwiliad, yr ydym yn ystyried effeithiolrwydd y dulliau 
rheoli a’r prosesau sydd ar waith er mwyn i’r Comisiynydd a’i staff fonitro cyllidebau 
a’r sefyllfa ariannol gyffredinol. Ni chanfu ein gwaith unrhyw wendidau sylweddol 
yn y dulliau rheoli a’r prosesau cyllidebol a ddefnyddir gan y rheolwyr.  

Cyflwynais dystysgrif yn cadarnhau bod y gwaith 
o archwilio’r cyfrifon wedi’i gwblhau ar 25 
Gorffennaf 2017 ar gyfer y Comisiynydd ac ar 27 
Gorffennaf 2017 ar gyfer y Prif Gwnstabl  
29 Cyflwynais dystysgrif yn cadarnhau bod y gwaith o archwilio’r cyfrifon wedi’i 

gwblhau ar 25 Gorffennaf 2017 ar gyfer y Comisiynydd ac ar 27 Gorffennaf 2017 ar 
gyfer y Prif Gwnstabl.  

30 Cyfanswm cost yr archwiliad yw £79,456, sydd yn unol â’r swm a amcangyfrifwyd 
yn ein Cynllun Archwilio. 
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Meini prawf i asesu’r trefniadau ar gyfer sicrhau 
ei fod yn defnyddio adnoddau yn ddarbodus, yn 
effeithlon ac yn effeithiol   

Arddangosyn 2: Meini prawf ar gyfer asesu trefniadau 

Trefniadau rheoli 
perfformiad a rheoli ariannol 
corfforaethol  

Cwestiynau ynglŷn â’r trefniadau 

Gosod amcanion, 
penderfynu ar bolisïau a 
gwneud penderfyniadau  

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

Diwallu anghenion 
defnyddwyr, rhanddeiliaid 
a’r boblogaeth leol  

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

Monitro ac adolygu 
perfformiad  

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu 
trefniadau ar gyfer monitro a chraffu ar berfformiad, i 
nodi amrywiaethau posibl o’u cymharu ag amcanion 
strategol, safonau a thargedau, er mwyn gweithredu pan 
fo angen ac adrodd i’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl? 

Cydymffurfio â pholisïau 
sefydledig  

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

Risgiau gweithredol ac 
ariannol  

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu 
trefniadau ar gyfer rheoli ei risgiau busnes sylweddol?   

Rheoli adnoddau ariannol ac 
adnoddau eraill  

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu 
trefniadau ar gyfer gwerthuso a gwella’r gwerth am arian 
y mae’n ei sicrhau yn ei ddefnydd o adnoddau?  

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

 A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu 
trefniadau ar gyfer rheoli a monitro perfformiad o’i 
gymharu â chyllidebau, gan gymryd camau unioni pan fo 
hynny’n briodol, ac adrodd ar y canlyniadau i’r uwch-
reolwyr a’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl?  
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Trefniadau rheoli 
perfformiad a rheoli ariannol 
corfforaethol  

Cwestiynau ynglŷn â’r trefniadau 

Safonau ymddygiad priodol 
ac ati  

A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu 
trefniadau ar gyfer monitro a chraffu ar berfformiad, er 
mwyn nodi amrywiaethau posibl o’u cymharu ag 
amcanion strategol, safonau a thargedau ar gyfer 
gweithredu?  

 A yw’r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi sefydlu 
trefniadau sydd wedi eu cynllunio i hybu a sicrhau 
uniondeb a phriodoldeb wrth gynnal ei fusnes?   



Atodiad 2 
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Risgiau wrth archwilio’r datganiadau ariannol 
Roedd fy Nghynllun Archwilio ar gyfer 2017 yn nodi’r risgiau sylweddol o safbwynt 
archwilio ariannol ar gyfer 2016-17. Mae’r tabl isod yn rhestru’r risgiau hyn ac yn 
amlinellu sut yr ymdriniwyd â hwy yn rhan o’r archwiliad.   

Arddangosyn 3: Risgiau wrth archwilio’r datganiadau ariannol 

Risgiau archwilio’r 
datganiadau ariannol  

Ymateb archwilio 
arfaethedig 

Y gwaith a wnaed a’r 
canlyniadau 

Rheolwyr yn diystyru 
Ceir risg y bydd y rheolwyr 
yn diystyru’r rheolaethau ym 
mhob endid. Gan nad oes 
modd rhagweld sut y gallai 
rheolaethau gael eu diystyru 
yn y fath fodd, mae’n cael ei 
ystyried yn risg sylweddol 
yn unol â Safon Ryngwladol 
ar Archwilio 240.  

Bydd fy nhîm archwilio yn: 
• profi priodoldeb cofnodion 

mewn dyddlyfrau ac 
addasiadau eraill a wnaed 
wrth baratoi’r datganiadau 
ariannol;  

• adolygu amcangyfrifon 
cyfrifyddu i ganfod unrhyw 
duedd; ac yn 

• gwerthuso’r rhesymeg dros 
unrhyw drafodiadau 
sylweddol sydd y tu hwnt 
i’r hyn sy’n arferol mewn 
busnes.  

Ni nodwyd unrhyw 
faterion ar sail ein 
hadolygiad nac wrth brofi 
cofnodion dyddlyfrau, 
amcangyfrifon cyfrifyddu 
nac unrhyw drafodiadau 
sylweddol eraill.   



 

Tudalen 13 o 16 - Adroddiad Archwiliad Blynyddol ar gyfer 2016-17 – Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu Dyfed-Powys a Phrif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys 

Risgiau archwilio’r 
datganiadau ariannol  

Ymateb archwilio 
arfaethedig 

Y gwaith a wnaed a’r 
canlyniadau 

Cydymffurfio â Chod 
Ymarfer CIPFA/LASAAC 
ar Gyfrifyddu gan 
Awdurdodau Lleol  
Mae’r datganiadau ariannol 
yn cael eu paratoi yn unol â 
Chod Ymarfer y Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus 
a Chyfrifyddiaeth 
(CIPFA)/LASAAC ar 
Gyfrifyddu gan Awdurdodau 
Lleol (y Cod).  
Ceir nifer o newidiadau 
sylweddol ar gyfer 2016-17, 
gan gynnwys gofyniad ar 
gyfer Dadansoddiad o 
Wariant a Chyllido newydd  
yn ogystal â dadansoddiad 
gwariant diwygiedig yn y 
Cyfrif Incwm a Gwariant 
Cyfunol (CIES). 
Mae’n ofynnol hefyd cael 
ailddatganiad o CIES y 
flwyddyn flaenorol 
(2015/16).  

Bydd fy nhîm archwilio yn: 
• parhau i weithio gyda’r 

Comisiynydd a’r Prif 
Gwnstabl a’u staff, a’u 
cefnogi, er mwyn cytuno ar 
y modd mwyaf priodol o 
gyflwyno’r ddwy set o 
ddatganiadau ariannol a’r 
datganiadau grŵp;  

• gwneud gwaith archwilio 
cynnar ar y cynigion i fynd 
i’r afael â gofynion newydd 
y cod; 

• gweithio gyda holl gyrff 
heddlu Cymru yn rhan o 
weithdy â’r nod o ymdrin 
â’r gofynion newydd hyn; a  

• chytuno ar welliannau i’r 
fethodoleg a’r papurau 
gwaith sy’n ategu’r 
datganiadau ariannol, lle 
bo angen.  

Canfu ein gwaith archwilio 
rai diwygiadau a oedd yn 
ofynnol i amrywiol 
ddatgeliadau, ac mae’r 
rhain wedi cael eu cywiro 
gan yr Heddlu. 
Rydym yn fodlon bod y 
datgeliadau bellach yn 
cyd-fynd â’r gofynion 
cyfrifyddu a amlinellir yn y 
Cod.   

Ailbrisio tir ac adeiladau  
Yn ystod 2016-17, mae’r 
asedau o ran tir ac 
adeiladau yn cael eu 
hailbrisio gan briswyr 
allanol. Ceir risg na fydd yr 
ailbrisiadau yn cael eu 
gwneud yn unol â gofynion 
y Cod ac na fydd yr 
addasiadau yn cael eu 
hadlewyrchu’n gywir yn y 
datganiadau ariannol drafft 
ar gyfer 2016-17. 

Bydd fy nhîm archwilio yn 
adolygu’r fethodoleg ailbrisio 
ac yn sicrhau bod y 
datgeliadau yn cael eu datgan 
yn deg yn natganiadau 
ariannol 2016-17. 

Ni nodwyd unrhyw 
faterion ar sail ein gwaith 
profi manwl ar yr 
ailbrisiadau a wnaed.  
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Risgiau archwilio’r 
datganiadau ariannol  

Ymateb archwilio 
arfaethedig 

Y gwaith a wnaed a’r 
canlyniadau 

Cyfrifyddu ar gyfer 
gweithrediadau a reolir ar 
y cyd  
Mae gwaith yn parhau i 
nodi’r gweithrediadau a 
reolir ar y cyd y mae gofyn 
eu datgelu dan y Cod a 
rheoliadau archwilio. Bydd 
gofyn cydlynu â heddluoedd 
eraill Cymru ar gyfer y 
gwaith hwn er mwyn pennu 
canlyniadau y cytunir arnynt 
a sicrhau cysondeb ledled 
Cymru.   

Bydd fy nhîm archwilio yn cyd-
drafod â’r rheolwyr ac yn 
cynnig cymorth pan fo angen 
yn ystod y gwaith hwn, er 
mwyn sicrhau bod yr holl 
weithrediadau a reolir ar y cyd 
yn cael eu nodi ac yr adroddir 
arnynt yn gywir yn y 
datganiadau ariannol. Bydd 
hyn yn cael ei gwmpasu 
mewn gweithdy ar gyfer holl 
gyrff heddlu Cymru er mwyn 
helpu i sicrhau cysondeb.  

Cyd-drafododd yr Heddlu 
yn effeithiol â heddluoedd 
eraill Cymru ac roedd y 
datganiadau ariannol yn 
cynnwys datgeliadau yn 
unol â’r gofynion 
cyfrifyddu.   

Cau cyfrifon diwedd 
blwyddyn yn gynharach  
O 2018-19 bydd yn rhaid i’r 
Comisiynydd a’r Prif 
Gwnstabl baratoi eu cyfrifon 
erbyn 31 Mai ac mae’n 
rhaid darparu’r farn 
archwilio erbyn 31 
Gorffennaf. Er mwyn 
gweithio tuag at y terfynau 
amser diwygiedig hyn, 
mae’r tîm Cyllid wedi 
ymrwymo i baratoi eu 
datganiadau ariannol drafft 
ar gyfer 2016-17 erbyn  
16 Mehefin 2017. 

Bydd fy nhîm archwilio yn 
gweithio gyda’r rheolwyr i 
ymateb i her cau’r cyfrifon a’u 
harchwilio yn gynharach. 
Byddwn yn darparu dogfen 
fanwl ar ddeilliannau archwilio 
a fydd yn amlinellu ein 
gofynion o ran papurau gwaith 
a byddwn yn strwythuro ein 
gwaith archwilio yn y fath fodd 
fel y bydd yn ein galluogi i 
gwrdd â’r terfynau amser 
diwygiedig.   

Darparodd yr Heddlu 
gyfrifon drafft ar 16 
Mehefin 2017, ac fe 
wnaethom ninnau 
gyflwyno ein barn 
archwilio erbyn diwedd 
Gorffennaf 2017. 
Byddwn yn parhau i gyd-
drafod â’r rheolwyr er 
mwyn sicrhau bod y 
terfynau amser statudol 
yn cael eu cwrdd yn y 
dyfodol.  
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Risgiau archwilio’r 
datganiadau ariannol  

Ymateb archwilio 
arfaethedig 

Y gwaith a wnaed a’r 
canlyniadau 

Trefniadau llywodraethu 
ariannol 
Mewn cyfnod o gyfyngiadau 
ariannol, ceir risg y bydd y 
trefniadau llywodraethu yn 
cael eu gwanhau, er 
enghraifft o ganlyniad i staff 
allweddol yn gadael y 
sefydliad. Mae’n bwysig, 
felly, bod y Comisiynydd a’r 
Prif Gwnstabl yn adrodd yn 
eu Datganiadau 
Llywodraethu Blynyddol 
ynghylch sut maent yn 
lliniaru’r risg hon, er 
enghraifft trwy sicrhau 
bodolaeth:  
• rheolaethau ariannol 

mewnol cadarn megis 
rheolau sefydlog a 
rheoliadau ariannol 
cynhwysfawr, rheolaeth 
gyllidebol gref ac 
Archwilio Mewnol 
effeithiol;  

• gweithredu safonau 
cydnabyddedig o ran 
ymddygiad ariannol;  

• trefniadau i sicrhau mai 
dim ond pan geir 
darpariaeth gyfreithiol 
benodol iddynt wneud 
hynny y bydd y 
Comisiynydd a’r Prif 
Gwnstabl yn ymwneud â 
thrafodiadau; a 

• gweithdrefnau sydd 
wedi’u hen sefydlu ac y 
ceir dealltwriaeth dda 
ohonynt er mwyn atal a 
chanfod twyll a llygredd.  

Bydd fy nhîm archwilio yn 
cynnal adolygiad manwl o’r 
trefniadau diwygiedig ar gyfer 
paratoi’r Datganiadau 
Llywodraethu Blynyddol.  
Bydd fy nhîm hefyd yn 
ystyried gwaith a wnaed gan 
eraill gan gynnwys Archwilio 
Mewnol ac Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 
(HMIC). 

Ni nodwyd unrhyw 
faterion sylweddol. 
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