
ATODIAD 2 

PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 

 Ceir manylion am gyfansoddiad y pwyllgor hwn yn Adran 9 y Cyfansoddiad. 
 

 Mae'r tablau isod yn rhestru'r swyddogaethau penodol yn Rheoliadau Awdurdodau 
Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 
(sef swyddogaethau nad ydynt i fod yn gyfrifoldeb i Weithrediaeth awdurdod) sydd 
wedi eu dirprwyo i'r pwyllgor.  Mae'r penawdau, rhifau a llythrennau yn cyd-fynd 
gyda'r hyn sydd yn y Rheoliadau. 

 

 Yn y drydedd golofn nodir os yw swyddogaeth wedi ei dirprwyo ymlaen i brif 
swyddog.  Ceir manylion pellach am hawliau'r prif swyddog, gan gynnwys unrhyw 
gyfyngiad am yr hawl i weithredu yn y Cynllun Dirprwyo i Swyddogion yn Atodiad 3 i 
Adran 13 o'r Cyfansoddiad. 

 

Swyddogaethau na all fod yn gyfrifoldeb i'r Weithrediaeth. 

FF. Swyddogaethau Amrywiol 

Swyddogaeth Darpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyo - 
(yn amodol ar unrhyw 
gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 
 

1.  Y ddyletswydd i gymeradwyo 
datganiad awdurdod o'i gyfrifon, 
ei incwm, a'i wariant a'i fantolen 
neu ei gofnod o dderbyniadau a 
thaliadau (yn ôl fel y digwydd). 

Rheoliadau Cyfrifon ac 
Archwilio (Cymru) 2005. 

 

 

Swyddogaethau o dan fesur llywodraeth leol (Cymru) 2011 

Mae'r pwyllgor yn gyfrifol am gyflawni'r swyddogaethau statudol canlynol o dan Adran 81 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011: 

(a) arolygu materion ariannol yr awdurdod a chraffu arnynt, 

(b) llunio adroddiadau a gwneud argymhellion mewn perthynas â materion 
ariannol yr awdurdod. 

(c) adolygu ac asesu trefniadau'r awdurdod ar gyfer rheoli risgiau, rheolaeth 
fewnol a llywodraethu corfforaethol, 

(ch) llunio adroddiadau a gwneud argymhellion i'r awdurdod ynghylch 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny, 



(d) arolygu trefniadau archwilio mewnol ac allanol yr awdurdod, ac 

(dd) adolygu'r datganiadau ariannol a lunnir gan yr awdurdod. 

 
Swyddogaethau Eraill. 

Bydd y pwyllgor hefyd yn gyfrifol am gyflawni'r swyddogaethau canlynol :- 

(i) hybu rheolaeth fewnol, gan sefydlu amserlen i adolygu rheolaeth, datblygu 
diwylliant sydd yn milwrio yn erbyn twyll ac adolygu gweithdrefnau cyllidol; 

(ii) canolbwyntion adnoddau archwilio'r Cyngor trwy gytuno ar gynlluniau 
archwilio a monitro darpariaeth archwilio; 

(iii) monitro perfformiad archwilio trwy sicrhau gwaith swyddogion o fewn 
amserlenni, sicrhau bod adroddiadau archwilio yn cael eu cyhoeddi yn 
brydlon ac yr ymatebir iddynt yn yr un modd, monitro cwblhau'r cyfrifon a 
sicrhau y gweithredir argymhellion archwilio; 

(iv) ystyried sylwadau a phryderon am wasanaethau unigol ar lefel sirol, ar sail 
adroddiadau gan y swyddogion o'r Cyngor, y Comisiwn Archwilio neu'r 
Archwiliwr Dosbarth; 

 

(v)  adolygu a chraffu ar faterion yn ymwneud â gweithrediad mewnol y Cyngor 
megis strategaethau corfforaethol, partneriaethau, ymgysylltu, trawsnewid 
busnes, trefniadau effeithlonrwydd a’r gweithlu.  

 

 

  



PWYLLGOR IAITH 

 

 Ceir manylion am gyfansoddiad y pwyllgor hwn yn Adran 9 y Cyfansoddiad. 
 

 Mae’r tabl isod yn rhestri’r swyddogaethau penodol sydd wedi eu dirprwyo i’r Pwyllgor.  
Yn y drydedd golofn nodir os yw’r swyddogaeth wedi ei dirprwyo ymlaen i Brif 
Swyddog.  Ceir manylion pellach am hawliau’r Prif Swyddog, gan gynnwys unrhyw 
gyfyngiad ar ei hawl i weithredu, yn y Cynllun Dirprwyo i Swyddogion (Atodiad 3 i 
Adran 13 o’r Cyfansoddiad).  

 

Swyddogaeth Darpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyo - 
(yn amodol ar unrhyw 
gyfyngiadau yn y Cynllun 
Dirprwyo i Swyddogion) 

Goruchwylio Adolygu a chraffu ar 
faterion sydd yn ymwneud â 
gweithrediad Cynllun Polisi  Iaith 
Cyngor Gwynedd  

 
 

Pennu cyfeiriad strategol a 
chydymffurfiaeth mewn ymateb 
i'r Safonau Iaith a osodir gan 
Gomisiynydd y Gymraeg gan roi 
sylw i waith y Cyngor ac unrhyw 
waith partneriaeth neu 
gydweithio  

 
 

Derbyn gwybodaeth ar faterion 
yn ymwneud a'r Gymraeg yn 
unol â'r angen 

 
 

Gweithredu fel corff ymgynghorol 
ar strategaethau hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg o fewn y sir gan wneud 
argymhellion i’r Cabinet yn ôl yr 
angen. 

 
 

 

 

 


