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Annwyl Dafydd a Mark 

Llythyr Archwilio Blynyddol – Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Phrif 
Gwnstabl 2017-18 
Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r prif negeseuon a gododd yn sgil fy nghyfrifoldebau statudol o dan 
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer 
Archwilio. 

Gwnaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl gydymffurfio  â'u 
cyfrifoldebau o ran adroddiadau ariannol a defnyddio adnoddau  
Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl yn gyfrifol am y canlynol: 
• Rhoi systemau rheoli mewnol ar waith er mwyn sicrhau rheoleidd-dra a chyfreithlondeb 

trafodion a sicrhau diogelwch asedau  
• Cadw cofnodion cyfrifyddu priodol 
• Paratoi Datganiadau o Gyfrifon, yn unol â'r gofynion perthnasol  
• Sefydlu ac adolygu trefniadau priodol er mwyn sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio   

mewn modd darbodus, effeithlon ac effeithiol 
Mae gofyniad arnaf o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 i wneud y canlynol: 
• Darparu barn archwilio ar y datganiadau cyfrifyddu 
• Adolygu trefniadau'r Corff i sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio mewn modd 

darbodus, effeithlon ac effeithiol  
• Cyflwyno tystysgrif sy'n cadarnhau fy mod wedi cwblhau'r archwiliad o'r cyfrifon 
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Cyhoeddais farn archwilio ddiamod ar ddatganiadau o gyfrifon y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 
a'r Prif Gwnstabl ar 30 Gorffennaf 2018  

Mae cyrff heddlu Cymru'n paratoi eu datganiadau o gyfrifon yn unol â gofynion Cod Ymarfer y 
Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) / Pwyllgor Cynghori ar Gyfrifon 
Awdurdodau Lleol (yr Alban) (LASAAC) ar Gyfrifyddu Cyrff Lleol yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Cod 
hwn yn seiliedig ar Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol. Ar 30 Medi 2018, cyhoeddais farn 
archwilio ddiamod ar ddatganiadau cyfrifyddu’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif 
Gwnstabl, gan gadarnhau eu bod yn ddarlun cywir a theg o sefyllfa a thrafodion ariannol pob corff. 
Mae fy adroddiad wedi ei gynnwys yn y Datganiad o Gyfrifon.  
Adroddwyd y prif faterion a gododd o'r archwiliad o'r cyfrifon i aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio yn 
fy adroddiad, Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol, ar 24 Gorffennaf 2018. 
Yn ystod 2016-17, gwnaethom gytuno â'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl i 
beilota dyddiadau cau cynharach ar gyfer paratoi'r cyfrifon a chyflawni'r archwiliad yn 2016-17. Ar 
gyfer 2017-18, daeth y dyddiadau cau hyn (creu'r datganiadau ariannol drafft erbyn 31 Mai a 
chwblhau'r archwiliad o'r datganiad ariannol erbyn 31 Gorffennaf) yn beilot ffurfiol ar gyfer cau yn 
gynnar. O 2018-19 ymlaen, y dyddiadau hyn fydd y dyddiadau statudol. Mae cwblhau'r gwaith o 
gynhyrchu ac archwilio'r cyfrifon o fewn y dyddiadau hyn yn ystod 2017-18 yn gyrhaeddiad mawr 
gan y tîm cyllid. Mae'r broses o baratoi ac archwilio'r cyfrifon eleni wedi codi nifer o bwyntiau dysgu 
y gwnaethom eu nodi yn ein hadroddiad, Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol, a byddant yn ein 
helpu i fodloni'r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno cyfrifon wrth fynd ymlaen. Byddwn yn parhau i 
weithio gyda'r rheolwyr yn ystod y cyfnod hwn er mwyn helpu i gyflawni'r rhain. 

Rwy'n fodlon fod gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl drefniadau priodol ar 
waith i sicrhau eu bod yn defnyddio adnoddau mewn modd darbodus, effeithlon ac effeithiol. 

Mae fy ystyriaeth o'r trefniadau ar gyfer sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
wedi ei seilio ar y canlynol: 
• y gwaith archwilio a wnaethpwyd ar y datganiad o'r cyfrifon 
• canlyniadau'r gwaith archwilio a wnaethpwyd ar systemau rheoli mewnol y Comisiynydd 

Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl, fel y'u hadroddwyd yn y Datganiadau Llywodraethu 
Blynyddol  

• gwerthusiad o systemau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl, ar sail 
hunanasesiad a gwblhawyd gan swyddogion  

• canlyniadau gwaith blaenorol a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol  
• canlyniadau gwaith cyrff adolygu allanol eraill, e.e. Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, 

pan fyddant yn berthnasol i'm cyfrifoldebau    
• unrhyw waith arall, gan gynnwys gwaith o'm Harchwiliad Mewnol, yr oeddwn yn credu bod ei 

angen i gyflawni fy nghyfrifoldebau. 
At ddibenion fy ngwaith, gwerthusais systemau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif 
Gwnstabl yn erbyn nifer o gwestiynau. Nodir y dull gweithredu hwn yn fanwl yn Atodiad 1 y llythyr 
hwn. Ar gyfer pob cwestiwn, rwy'n ystyried a oes unrhyw fylchau yn y trefniadau y disgwylir iddynt 
fod ar waith, ac arwyddocâd y bylchau hynny.  
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Mae cyrff heddlu ledled Cymru'n wynebu heriau ariannol mawr  
Cyllido cyni sy'n parhau i fod yr her fwyaf sy'n wynebu pob corff heddlu yng Nghymru, ac mae'r 
pwysau ariannol hwn yn debygol o barhau dros y tymor canolig. Nododd setliad ariannol a 
gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017 y gellid disgwyl setliad arian gwastad cyffredinol gan y 
llywodraeth ar gyfer 2018-19 a 2019-20.  
Yn ystod 2017-18, gwnaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl weithredu o fewn 
eu cyllideb refeniw o £96.6 miliwn, ar ôl defnyddio £3.5 miliwn o gronfeydd wrth gefn (yn erbyn 
trosglwyddiad cyllidebol o thua £2 miliwn). Fel ag yr oedd ar 31 Mawrth 2018, roedd gan y 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy wedi'u cau 
o £20.5 miliwn (gostyngiad o £6.8 miliwn) y mae £1.2 miliwn ohonynt yn gronfeydd wrth gefn a 
deilir ar ran trydydd partïon.  
Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wedi gosod cyllideb o £99.1 miliwn ar 
gyfer 2018-19. Mae hyn yn tybio setliad arian gwastad gan y llywodraeth, arbedion gofynnol o £1.9 
miliwn a phraesept o 5%. Fel ag yr oedd ar 30 Medi 2018, mae gorwariant o £0.5 miliwn wedi ei 
adrodd yn erbyn y gyllideb. Ar yr adeg honno, parheir i ragweld cyllideb gytbwys ar ddiwedd y 
flwyddyn.    
Mae'r canlyniadau hyn yng nghyd-destun newidiadau mawr yn sefyllfa ariannol yr Heddlu dros 
nifer o flynyddoedd. Er mwyn ymateb i'r pwysau hyn, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r 
Prif Gwnstabl wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd ynghylch lle i gyfeirio adnoddau prin ac 
wedi gorfod ystyried ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau. Yn eu cynllun ariannol tymor 
canolig, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wedi nodi bod angen arbed £5 
miliwn rhwng 2019-20 a 2023-24. 
Yn ogystal, mae'r cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy wedi disgyn o £45.5 miliwn yn 2014-15 i 
£20.5 miliwn yn 2017-18, ac yn ôl y cynllun ariannol tymor canolig, rhagwelir y bydd y rhain yn 
disgyn i £5.3 miliwn erbyn 2020-21. Mae rhoi ystyriaeth ofalus i falansau'r cronfeydd wrth gefn a 
sut y gellid eu defnyddio i gefnogi cynlluniau ariannol yn hynod bwysig, oherwydd nid yw'n 
gynaliadwy dibynnu ar gronfeydd wrth gefn i gefnogi costau parhaus. Pan fydd cronfeydd wrth gefn 
wedi'u dileu, rhaid dod o hyd i ffynonellau cyllid neu arbedion effeithlonrwydd eraill. 

Cyflwynais dystysgrifau a oedd yn cadarnhau bod yr archwiliad o'r cyfrifon ar gyfer 
y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wedi'i gwblhau ar 30 
Gorffennaf 2018 
Ni dderbyniais unrhyw gwestiynau na gwrthwynebiadau gan etholwyr o ran archwiliad 2017-18. 
Wedi i mi roi fy marn archwilio ar y datganiadau ariannol a dod i gasgliadau am y trefniadau i 
sicrhau eu bod yn defnyddio adnoddau mewn modd darbodus, effeithlon ac effeithiol, roeddwn yn 
gallu ardystio bod yr archwiliad ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wedi'i 
gwblhau pan gyhoeddais fy marn archwilio.  
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Disgwylir i'r ffi archwilio ariannol ar gyfer 2017-18 fod oddeutu'r un pris cytunedig a nodwyd yn y 
Cynllun Archwilio Blynyddol.  
Yn gywir 

 
 
Richard Harries 
Ar gyfer ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru 
cc     Edwin Harries, Cyfarwyddwr Cyllid 
 Beverley Peatling, Prif Swyddog Cyllid 
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Atodiad 1 

Y meini prawf ar gyfer asesu'r trefniadau ar gyfer sicrhau eu bod yn defnyddio adnoddau mewn 
modd darbodus, effeithlon ac effeithiol 

Arddangosyn 1: Meini prawf ar gyfer asesu'r trefniadau 

Trefniadau rheoli perfformiad a 
rheoli cyllid corfforaethol  

Cwestiynau ar y trefniadau  

Sefydlu amcanion, pennu polisi 
a gwneud penderfyniadau  

A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith 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 rhoi sianelu 
cyfathrebu ar waith gyda'r boblogaeth leol, 
defnyddwyr y gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill, gan 
gynnwys partneriaid, ac a oes trefniadau monitro ar 
waith i sicrhau bod negeseuon allweddol ynghylch 
gwasanaethau yn cael eu hystyried? 

Monitro ac adolygu perfformiad A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith ar gyfer monitro a chraffu ar 
berfformiad, er mwyn nodi amrywiaethau posibl yn 
erbyn amcanion, safonau a thargedau strategol, 
cymryd camau gweithredu pan fydd angen ac 
adrodd i'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl? 

Cydymffurfio â pholisïau 
sefydledig  

A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith i gynnal system rheoli mewnol 
gadarn, gan gynnwys y rhai hynny ar gyfer sicrhau 
cydymffurfiaeth â chyfreithiau a rheoliadau, a 
pholisïau a gweithdrefnau mewnol? 

Risgiau gweithredol ac ariannol  A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith i reoli ei risgiau busnes 
sylweddol? 

Rheoli adnoddau ariannol ac 
adnoddau eraill  

A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith i werthuso a gwella'r gwerth am 
arian y mae'n ei gyflawni wrth ddefnyddio 
adnoddau? 

 A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith i sicrhau bod yr hyn y mae'n ei 
wario'n cyd-fynd â'r adnoddau sydd ar gael? 

 A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith ar gyfer rheoli a monitro 
perfformiad yn erbyn cyllidebau, cymryd camau 
unioni pan fydd yn briodol, ac ar gyfer adrodd y 
canlyniadau i'r uwch-reolwyr a'r Comisiynydd/Prif 
Gwnstabl? 

 



Tudalen 6 o 6 - Llythyr Archwilio Blynyddol – Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabl 2017-18 

Trefniadau rheoli perfformiad a 
rheoli cyllid corfforaethol  

Cwestiynau ar y trefniadau  

Safonau ymddygiad priodol ac 
ati  

A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith ar gyfer monitro a chraffu ar 
berfformiad, er mwyn nodi amrywiaethau posibl yn 
erbyn amcanion, safonau a thargedau strategol ar 
gyfer cymryd camau gweithredu? 

 A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi 
trefniadau ar waith sydd wedi'u cynllunio i hyrwyddo 
a sicrhau cywirdeb a phriodoldeb wrth gyflawni ei 
fusnes? 

 
 
 


	Llythyr Archwilio Blynyddol – Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabl 2017-18
	Gwnaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl gydymffurfio  â'u cyfrifoldebau o ran adroddiadau ariannol a defnyddio adnoddau
	Cyhoeddais farn archwilio ddiamod ar ddatganiadau o gyfrifon y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl ar 30 Gorffennaf 2018
	Rwy'n fodlon fod gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl drefniadau priodol ar waith i sicrhau eu bod yn defnyddio adnoddau mewn modd darbodus, effeithlon ac effeithiol.

	Mae cyrff heddlu ledled Cymru'n wynebu heriau ariannol mawr
	Cyflwynais dystysgrifau a oedd yn cadarnhau bod yr archwiliad o'r cyfrifon ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wedi'i gwblhau ar 30 Gorffennaf 2018
	Atodiad 1
	Y meini prawf ar gyfer asesu'r trefniadau ar gyfer sicrhau eu bod yn defnyddio adnoddau mewn modd darbodus, effeithlon ac effeithiol



