
CYNGOR CAERDYDD 
Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 

PENODI AELOD ANNIBYNNOL 
 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Aelod Annibynnol ymuno â Phwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio Cyngor Caerdydd.  
 
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i'r safonau uchaf o ran lywodraethu corfforaethol a 
stiwardiaeth ariannol. Cylch gwaith Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor yw 
goruchwylio ar lefel uchel fframwaith y Cyngor ar gyfer llywodraethu, cyllid, rheoli’r 
trysorlys, rheoli risg, rheolaeth fewnol, asesiadau perfformiad a gweithdrefnau cwyno. Er 
mwyn cyflawni'r cylch gwaith hwn, mae'n holi ac yn gofyn am sicrwydd gan amrywiaeth o 
uwch swyddogion ac yn goruchwylio ac yn rhoi cyfrif am waith archwilwyr mewnol ac 
allanol y Cyngor. 
 
Mae'r Pwyllgor yn cynnwys deuddeg aelod, sy'n cynnwys wyth Cynghorydd, a phedwar 
Aelod Annibynnol a benodwyd o'r tu allan i'r Cyngor.  Mae'r cydbwysedd hwn o ran 
aelodaeth etholedig ac annibynnol yn sicrhau dull cynhyrchiol, cadarn a deinamig o 
gyflawni cyfrifoldebau'r Pwyllgor, sy'n cael ei arwain gan Gadeirydd Annibynnol. 
 
Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau proffesiynol ac ymarferol cadarn, bod yn 
ymholgar ac yn annibynnol ei feddwl, a gallu cynorthwyo â gwaith y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio drwy ei wybodaeth a'i brofiad personol cronedig mewn meysydd sy'n 
berthnasol i'w rôl.  
 
Mae'r disgrifiad rôl a’r fanyleb person yn rhoi mwy o fanylion am y sgiliau a'r profiad y 
byddai eu hangen ar yr ymgeisydd llwyddiannus.  
 
Bydd dyletswyddau'r Aelod Annibynnol yn cynnwys mynychu pum cyfarfod cyhoeddus a 
drefnir pob blwyddyn ynghyd â mynychu digwyddiadau hyfforddi a datblygu gorfodol. Telir 
am y penodiad yn unol â Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, sy'n 
rhagnodi taliadau o £210 y diwrnod ar gyfer gweithgareddau dros 4 awr o hyd a £105 y 
dydd ar gyfer gweithgareddau sy'n para hyd at 4 awr.  Gellir hawlio taliadau am fod yn 
bresennol mewn cyfarfodydd, teithio, amser paratoi a mynychu hyfforddiant.  
 
I ddechrau, bydd y penodiad am gyfnod o 5 mlynedd, gyda'r posibilrwydd o ailbenodi 5 
mlynedd arall.  
 
Oherwydd yr amgylchiadau COVID-19 presennol, cynhelir y broses gyfweld ar gyfer y rôl 
hon ar sail rithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol. Os oes gennych unrhyw bryderon 
o ran eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, neu os hoffech drafod y swydd 
yn anffurfiol cysylltwch â:  
 
Christopher Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau drwy e-bost 
Christopher.Lee@caerdydd.gov.uk  
 
Y dyddiad cau i gyflwyno cais:  hanner dydd ar 10 Medi 2021  
 
Dylid dychwelyd y cais wedi'i farcio'n glir fel a ganlyn:  

PREIFAT - CAIS AR GYFER AELOD ANNIBYNNOL O’R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC 
ARCHWILIO  
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Gwasanaethau Democrataidd 
Cyngor Caerdydd 
Ystafell 286 
Neuadd y Sir 
Glanfa'r Iwerydd  
Caerdydd CF10 4UW  
 
Neu drwy e-bost i:  gwasanaethaudemocratig@caerdydd.gov.uk  
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