
 

 

Cylch Gorchwyl 

 

Teitl y Cyfarfod: Cydbwyllgor Archwilio Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu (CHTh) a Phrif Gwnstabl (PG) Dyfed Powys 

Datganiad diben y 
cyfarfod: 

Mae ein Cydbwyllgor Archwilio’n elfen allweddol o lywodraethu 
corfforaethol Corff Plismona Lleol Dyfed Powys. Mae’n darparu 
ffocws annibynnol a lefel uchel ar drefniadau archwilio, sicrwydd 
ac adrodd sy’n tanategu llywodraethu a safonau ariannol da. 

Diben ein cydbwyllgor archwilio yw darparu cyngor ac 
argymhellion annibynnol i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu 
Dyfed Powys a Phrif Gwnstabl Dyfed Powys ar ddigonolrwydd y 
fframweithiau llywodraethu a rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth 
fewnol, ac adrodd ariannol, a thrwy hyn helpu i sicrhau bod 
trefniadau sicrwydd effeithlon ac effeithiol yn eu lle. 

Amcanion y 
cyfarfod: 

Mae’r pwyllgor yn darparu adolygiad annibynnol o 
effeithlonrwydd trefniadau llywodraeth, rheol i risg a 
fframweithiau rheolaeth, gan gynnwys adrodd ariannol, prosesau 
llywodraethu blynyddol, a chanfyddiadau arolygon mewnol ac 
allanol. I gyflawni hyn bydd y Pwyllgor yn: 

 

Llywodraethu, risg a rheolaeth 

 Cynghori’r CHTh a’r PG yn ôl egwyddorion llywodraethu da. 
 Argymell cymeradwyo’r Datganiadau Llywodraethu 

Blynyddol i’w cynnwys yn y Datganiadau o Gyfrifon. 
 Argymell cymeradwyo Cod Llywodraethu Corfforaethol ar 

gyfer yr Heddlu neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu (SCHTh). 

 Ystyried a rhoi sylwadau ar unrhyw bolisi neu strategaeth yn 
ymwneud â chomisiynu. 

 Ystyried adroddiadau ynghylch effeithiolrwydd rheolaethau 
mewnol a monitro’r modd y cyflawnir camau gweithredu a 
gytunir. 

 Ystyried canfyddiadau adolygiadau Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth ei Mawrhydi ac adolygiadau allanol eraill i’r 
graddau y maent yn ymwneud â llywodraethu a materion 
rheolaeth fewnol. 

 Monitro datblygiad a gweithrediad effeithiol rheoli risg o fewn 
SCHTh a’r Heddlu, gan gynnwys monitro Cofrestrau Risg 
Corfforaethol SCHTh a’r Heddlu. 

 

Rheolaeth Ariannol 

 Darparu sicrwydd mewn perthynas â’r Datganiadau o 
Gyfrifon a bod y polisïau cyfrifo priodol wedi eu cymhwyso. 

 Monitro cywirdeb unrhyw ddatganiadau ariannol 
cyhoeddedig ac unrhyw gyhoeddiadau mewn perthynas â 
pherfformiad ariannol.  

 Ystyried a rhoi sylwadau ar unrhyw bolisi neu strategaeth 
mewn perthynas â chronfeydd wrth gefn. 

 Rhoi sylwadau ar y broses cynllunio cyllideb. 
 Ystyried a rhoi sylwadau ar y Strategaeth Ariannol (Cynllun 



 

 

Ariannol Tymor Canolig). 
 Ystyried a rhoi sylwadau ar unrhyw bolisi neu strategaeth yn 

ymwneud â rheoli asedau. 

Archwilio Mewnol ac Allanol 

 Cymeradwyo (ond nid cyfarwyddo) y Strategaeth a’r Cynllun 
Archwilio Mewnol. 

 Goruchwylio penodiad ac adolygu effeithiolrwydd yr 
Archwiliad Mewnol. 

 Monitro’r cynnydd wrth weithredu argymhellion o 
adroddiadau Archwilio Mewnol. 

 Derbyn ac adolygu adroddiadau gan yr archwilwyr allanol 
gan gynnwys yr adroddiad archwilio blynyddol, barn yr 
archwiliad ayb. 

 Ystyried lefel y ffioedd a godir gan archwilwyr allanol. 

Canlyniadau: Bydd y Cydbwyllgor Archwilio’n: 

 Argymell cymeradwyaeth y Datganiadau Llywodraethu 
Blynyddol ar gyfer eu cynnwys yn y Datganiad o Gyfrifon. 

 Argymell cymeradwyaeth unrhyw God Llywodraethu 
Corfforaethol ar gyfer yr Heddlu neu SCHTh. 

 Argymell cymeradwyaeth y Strategaeth a’r Cynllun Archwilio 
Mewnol. 

 Darparu sicrwydd annibynnol mewn perthynas â 
digonolrwydd y fframwaith rheoli risg a’r amgylchfyd 
rheolaeth gysylltiedig. 

 Darparu craffu annibynnol o berfformiad ariannol yr Heddlu 
a SCHTh. 

 Goruchwylio’r gwaith o baratoi a chyhoeddi’r cyfrifon 
statudol. 

 Cyflawni Adroddiad Blynyddol, a fydd yn eistedd ar y cyd â 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol y CHTh a’r PG ar 
berfformiad y Cydbwyllgor Archwilio. 

 Ystyried unrhyw fater arall y mae’r ddau Gorfforaeth ond yn 
gofyn i’r pwyllgor roi sylwadau a chyngor arno. 

 

Llywodraethu 

Cadeirydd: Penodir Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio o blith aelodau’r 
Pwyllgor. Penodir Cadeirydd yn flynyddol. Gellir ailbenodi 
Cadeirydd ond ni ellir gwasanaethu am fwy na dwy flynedd yn 
olynol fel Cadeirydd. Os gwasanaethir am ddwy flynedd fel 
Cadeirydd, rhaid cael o leiaf ddwy flynedd o doriad cyn y gellir 
ailbenodi’r unigolyn yn Gadeirydd. 

Amlder: Trefnir 4 cyfarfod pwyllgor ffurfiol a hyd at 2 weithdy/seminar y 
flwyddyn. Gall Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio alw 
cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen. Gall y CHTh a’r PG ofyn 
i’r Cydbwyllgor Archwilio alw cyfarfodydd pellach i drafod 
materion penodol y maent yn dymuno cael cyngor y Pwyllgor 
arnynt. 

Yn rhoi cyngor i:  Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl 

Aelodaeth (teitl Bydd y Cydbwyllgor Archwilio’n cynnwys hyd at bump o bobl, yn 
annibynnol o Heddlu Dyfed-Powys, Swyddfa Comisiynydd yr 



 

 

swydd, cyfrifoldeb, 
ac eilydd a 
enwebwyd) 

Heddlu a Throseddu a’r Panel Heddlu a Throseddu. 

Penodir aelodau ar y cyd gan y CHTh a’r PG. Bydd aelodau’n 
gwasanaethu ar y Pwyllgor am dymor o bedair blynedd. Dylid 
cymryd gofal i osgoi bod tymhorau pob aelod yn gorffen ar yr un 
amser er mwyn sicrhau dilyniant. Ni fydd unrhyw unigolyn yn 
gwasanaethu ar y Pwyllgor am fwy na chyfanswm o wyth 
mlynedd. 

Er mwyn cynyddu hygrededd ac awdurdod y penderfyniadau y 
bydd y Cydbwyllgor Archollion eu gwneud bydd cworwm o dri 
aelod yn cael ei sefydlu. 

Gall gyfethol fod yn fanteisiol ar gyfer dod â barn annibynnol lle 
mae angen trafodaeth arbenigol. Ni fydd gan unrhyw aelod 
cyfetholedig hawliau pleidleisio. 

Dylai’r CHTh a’r PG fynychu neu gael eu cynrychioli’n briodol yng 
nghyfarfodydd ffurfiol y Cydbwyllgor Archwilio. 

Hefyd yn bresennol fydd: 

 Pennaeth Staff, SCHTh 
 Prif Swyddog Ariannol, SCHTh 
 Cyfarwyddwr Cyllid, HDP 
 Archwilydd Mewnol 
 Archwilydd Allanol 
 Swyddogion eraill o SCHTh a’r Heddlu pan fydd angen 

Gall aelodau’r pwyllgor hefyd eistedd fel cynghorwyr ar grwpiau’r 
Heddlu, er enghraifft y Grŵp Llywodraethu Corfforaethol, i 
gefnogi ei rôl. 

Trefniadau Bydd gweinyddiaeth i gefnogi’r Cydbwyllgor Archwilio’n cael ei 
ddarparu gan SCHTh. 

Darperir papurau i Aelodau er mwyn iddynt eu hystyried 5 
diwrnod gwaith cyn y cyfarfod.  

Bydd agenda, adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd ffurfiol ar 
gael yn ddwyieithog lle’n bosibl ar wefan SCHTh. 

Bydd unrhyw benderfyniad a wneir i gynnal elfen o’r cyfarfod 
mewn sesiwn caeedig wedi ei seilio ar yr egwyddorion hynny a 
amlinellir yn Neddf Llywodraeth Leol 1972. 

Bydd y Cadeirydd yn cyfarfod mewn sesiwn caeedig gyda CHTh 
a’r PG yn flynyddol, neu yn ôl y galw. 

Bydd pob aelod yn cyfarfod mewn sesiwn caeedig gyda’r 
archwilydd mewnol ac allanol o leiaf yn flynyddol. 

Darperir hyfforddiant priodol ac amserol i Aelodau er mwyn 
sicrhau’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol. 

Rheolaeth y fersiwn 

Awdur: Carys Morgans a Jayne Woods 

Dyddiad 
Cymeradwyo: 

25ain Gorffennaf 2017 

Dyddiad adolygu: Mawrth 2018 

Rhif y fersiwn: 02_2017 



 

 

 


