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 Croeso i Gylchlythyr ein Pwyllgor Archwilio 

 
Rwy'n bwriadu ysgrifennu ein cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn, i 

roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwaith a gyflawnwyd 
gennym, y gwaith rydym wedi ei gynllunio a'n canlyniadau. (David 

Hugh Thomas Cadeirydd) 
 

 

Ein Haelodaeth 
 

Newidiadau i Aelodau Etholedig 
 

Ar ran y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, hoffwn groesawu'r Aelodau Etholedig sydd wedi ymuno 
â'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ddiweddar.  
  
o Mae'r Cynghorydd Jayne Cowan wedi gwasanaethu ar y Pwyllgor o'r blaen, ac rydym cael budd 

pellach o'i phenodiad diweddaraf ym mis Tachwedd 2020.  
o Penodwyd y Cynghorydd Keith Jones ym mis Mawrth 2021 ac mae wedi cwblhau ei gyfnod sefydlu.  

Rydym yn edrych ymlaen at ei bresenoldeb yng nghyfarfodydd ein Pwyllgor ac at ei aelodaeth 
werthfawr.   

 
Hoffwn hefyd gofnodi ein diolchiadau a'n gwerthfawrogiad o wasanaeth gwerthfawr y Cynghorydd 
Ashley Lister, sydd wedi ymddiswyddo o'r Pwyllgor ers ein cylchlythyr diwethaf, ar ôl dwy flynedd o 
aelodaeth a chefnogaeth.  
 

Ymddiswyddiad Aelod Lleyg Annibynnol 
 

Ar 28 Tachwedd 2019, cytunodd y Cyngor i roi caniatâd i fod yn absennol i Gadeirydd Pwyllgor 
Archwilio’r Cyngor ar yr adeg honno, sef Ian Arundale, un o’r Aelodau Annibynnol.  Roedd hyn i’w 
alluogi, gyda chymeradwyaeth y Swyddfa Gartref, i dderbyn contract tymor byr fel Dirprwy Brif 
Gwnstabl yng Ngogledd Lloegr.  Cefais i fy ngwahodd i gyflawni rôl y Cadeirydd yn ei absenoldeb. 
 
Roedd Ian wedi bwriadu dychwelyd i’r Pwyllgor ym mis Mai 2021, ond yn gynharach eleni, unwaith 
eto gofynnwyd iddo ymestyn ei gontract tymor byr hyd at ddiwedd 2022.  Ym mis Mawrth 2022, gyda 
gofid ymddiswyddodd ar unwaith fel Aelod o’r Pwyllgor, gan esbonio ei fod yn teimlo mai 
ymddiswyddo oedd y peth anrhydeddus i’w wneud o ran eglurder, gwydnwch ac arweinyddiaeth y 
Pwyllgor a’i gyfrifoldebau.  Mae llythyr o werthfawrogiad priodol wedi’i anfon at Ian ar ran y Pwyllgor 
yn diolch iddo am ei wasanaeth gwerthfawr dros bum mlynedd a hanner. 
 
Bydd trefniadau yn cael eu gwneud i gynnal ymarfer recriwtio i benodi Aelod Lleyg Newydd, ac rwy’n 
gobeithio y gallaf adrodd am gynnydd cadarnhaol mewn cysylltiad â hyn yn ein cylchlythyr nesaf. 
 

Enw a Rôl ein Pwyllgor Newydd  
 

 

Rydym nawr yn.. 

Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
O dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, rydym wedi cael ein 

hailenwi'n Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, ar ôl cael ein hadnabod fel Pwyllgor Archwilio ers 

blynyddoedd lawer. 

Nid ein henw ni yn unig sydd wedi newid... ceir rhagor o fanylion isod  

 



Ein Cyfrifoldebau Newydd 
 

Yn ogystal â chyflawni ein rôl bresennol, rhoddwyd nifer o gyfrifoldebau newydd i ni yn sgil Ddeddf 
uchod, sy'n ymwneud â pherfformiad a llywodraethu, y mae rhai ohonynt yn dechrau ar unwaith ac 
eraill yn dod i rym yn ystod 2022.  Mae'r cyfrifoldebau newydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ni:  
 
o Adolygu Adroddiad Hunanasesu blynyddol drafft y Cyngor mewn perthynas â blwyddyn ariannol 

2021/22 a phob blwyddyn ariannol wedi hynny, a gwneud unrhyw argymhellion priodol ar gyfer 
newidiadau.  

o Ystyried a gwneud argymhellion mewn ymateb i Adroddiad Asesu Panel y Cyngor pan ddaw i law.  
o Adolygu ac asesu gallu'r Cyngor i ymdrin â chwynion yn effeithiol.  
o Adolygu ymateb drafft y Cyngor i unrhyw argymhellion gan yr Archwilydd Cyffredinol sy'n deillio o 

'archwiliad arbennig' mewn perthynas â gofynion perfformiad y Cyngor, a gwneud unrhyw 
argymhellion priodol ar gyfer newidiadau.    

 

Paratoi ar gyfer Ein Cyfrifoldebau Newydd 

 
 

Dros y 6 mis diwethaf, rydym wedi rhoi nifer o gamau ar waith i'n helpu i ddeall  
a pharatoi ar gyfer ein rôl newydd fel Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

 

Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan 
 

Mae Ein Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan yn parhau i fod yn fforwm 
defnyddiol iawn i drafod materion, derbyn diweddariadau a rhannu profiadau ac arfer gorau ymhlith 
cyfoedion a chyda chynghorwyr arbenigol.  
 
Fel Cadeirydd ein Rhwydwaith Cadeiryddion, gyda chefnogaeth amrhisiadwy ein Rheolwr Archwilio 
(Chris Pyke), gwnaed trefniadau i Archwilio Cymru gyflwyno sesiwn arweiniad a gwybodaeth ym mis 
Tachwedd 2020 i Gadeiryddion y Pwyllgorau Archwilio ar draws Awdurdodau Lleol Cymru ar Fil  
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). 
 
Fel rhan o'r diwrnod, a noddwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ac a gyflwynwyd 
drwy sesiwn fideo o bell, cawsom hefyd ganllawiau a chyfraniadau arbenigol i’w trafod gan Diana 
Melville, sef Cynghorydd Llywodraethu'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth 
(CIPFA). 
 
Roedd y drafodaeth yn ddefnyddiol iawn ar adeg pan oeddem yn dechrau ystyried sut i roi ein 
cyfrifoldebau ar waith yn ymarferol ar gyfer y flwyddyn i ddod. Gwnaethom hefyd ystyried 
ymgynghoriad ar Ganllawiau Statudol ar gyfer y Bil, ac rydym yn teimlo bod gennym ddealltwriaeth 

dda o'n rolau newydd.  (Cafodd y Bil Gydsyniad Brenhinol ym mis Ionawr 2021.) 
 

Cylch Gorchwyl Diwygiedig Rhaglen Waith wedi’i Diweddaru 

Cytunwyd ar ein Cylch Gorchwyl ar gyfer y 
flwyddyn i ddod yn ein cyfarfod Pwyllgor ym mis 
Mawrth 2021.  
 
Mae ein Cylch Gorchwyl drafft yn cynnwys ein 
cyfrifoldebau newydd ac fe'i datblygwyd drwy 
adolygiad technegol gan swyddogion arweiniol y 
Cyngor, wedi'i lywio gan drafodaethau grŵp 
cyfoedion gyda Phrif Archwilwyr Cymru ac mewn 
ymgynghoriad â CLlLC.   
 
Caiff ein Cylch Gorchwyl ei gymeradwyo gan y 
Cyngor yn flynyddol, a bydd yn cael ei ystyried 
gan y Cyngor ym mis Mai 2021. 
 
I weld ein Cylch Gorchwyl drafft, cyfeiriwch at 
Atodiad D y Siarter Archwilio. 

Rydym yn cytuno ar raglen waith ddrafft cyn pob 
blwyddyn ddinesig, sy'n darparu strwythur ar 
gyfer eitemau rheolaidd yng nghyfarfodydd y 
Pwyllgor. 
 
Mae ein rhaglen waith yn cynnwys yr 
hyblygrwydd i ychwanegu eitemau pellach i 
ymateb i faterion o ddiddordeb a risg.  
 
Rydym wedi ychwanegu adran perfformiad at 
ein rhaglen waith y byddwn yn ymdrin ag 
eitemau sy'n gysylltiedig â'n meysydd cyfrifoldeb 
newydd drwyddi. 

 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cyllid-y-cyngor/Rheoli-Cyllid-y-Cyngor/archwiliad-mewnol/Documents/Audit%20Charter%202021-22%20-%20Welsh.pdf
http://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Documents/CYM%20Audit%20Committee%20Work%20Programme.pdf


Meysydd Ffocws y Pwyllgor  
 
 

Cynnwys Uwch Swyddogion 
 

Rydym wedi cyfarfod â llawer o uwch swyddogion i gael gwybodaeth a sicrwydd am eu meysydd 
cyfrifoldeb. 

 

Prif Weithredwr 

Ym mis Mawrth 2021, croesawyd Paul Orders i fynychu ein Pwyllgor a rhoi trosolwg o amgylchedd 
rheoli'r Cyngor mewn blwyddyn eithriadol.    
 
o Cawsom amlinelliad o'r trefniadau rheoli digwyddiadau y bu rhaid eu defnyddio yn ystod y 

pandemig a'r mecanweithiau a ddefnyddiwyd ar gyfer sesiynau briffio, gwneud penderfyniadau, 
adrodd a rheoli risg.  Cawsom fanylion hefyd am y paratoadau ym mis Tachwedd 2020 ar gyfer 
ymadawiad y DU o'r UE a phwysau disgwyliedig y gaeaf.  

o Cawsom wybod am y blaenoriaethau adfer ar gyfer y flwyddyn i ddod o Gynllun Corfforaethol 
newydd y Cyngor, a'r rhaglen ar gyfer adnewyddu’r ddinas i’w  chyhoeddi ym mis Mai 2021.  

 
Cawsom hefyd ddiweddariad a chipolwg ar y fframwaith a'r gweithgareddau sy'n ymwneud â rheoli 
risg corfforaethol, sicrwydd uwch reolwyr, archwilio mewnol a sicrwydd ehangach.  Gwnaethom godi 
cwestiynau a chael trafodaethau ar elfennau o reoli risg, trefniadau partneriaeth a chyllid y DU. 
 

 

 

Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol  

Daeth Sarah McGill i gyfarfod o'r Pwyllgor ym mis Ionawr 2021 i gael diweddariad ar Amgylchedd 
Rheoli’r Gwasanaethau Cymdeithasol 

 

Cawsom: 
o Drosolwg o strwythur y Gyfarwyddiaeth a 

gofynnwyd i ni nodi'r gwasanaethau a'r 
cyllidebau sylweddol sy'n cael eu rheoli, y 
mae trefniadau monitro cadarn yn hanfodol ar 
eu gyfer. 

o Amlinelliad o'r cynnydd a wnaed o ran ymateb 
i adroddiadau Archwilio Mewnol, nad oedd 
unrhyw gamau eto i’w cyflawni mewn 
cysylltiad â nhw, ond mae angen cwblhau 
nifer o gamau gweithredu o hyd.   

o Gwybodaeth am risgiau allweddol a 
chanlyniadau hunanasesiad sicrwydd uwch 
reolwyr o lywodraethu da. 

o Gwybodaeth am y trefniadau ar gyfer 
goruchwylio ac adolygu risgiau 
cyfarwyddiaethau, camau gweithredu 
Archwilio Mewnol a'r sefyllfa o ran yr 
adroddiadau arolygu a ddaeth i law yn 
ddiweddar. 

Gwnaethom sylwadau ar y canlynol: 
o Y nifer gymharol uchel o adroddiadau barn 

Archwilio Mewnol 'annigonol'.  Cawsom 
wybod fod yr adroddiadau hyn yn ymdrin ag 
ystod eang o faterion ac yr ymatebwyd iddynt 
drwy gynllunio prosesau, cydymffurfiaeth, 
ystyried sgiliau ac atebolrwydd, a thrwy fynd i'r 
afael ag unrhyw faterion strwythurol.    

o Nifer uchel yr ymatebion datganiad sicrwydd 
uwch reolwyr yr aseswyd bod agweddau ar 
gymhwyso arferion llywodraethu da ar sail 
hunanasesiad yn 'gymysg' a bod angen eu 
gwella. 

o Arolygiad o'r Gwasanaeth Troseddau 
Ieuenctid a roddodd farn sicrwydd anffafriol.  
Cawsom wybod fod camau wedi'u rhoi ar 
waith i ddysgu o'r profiad ac i sicrhau 
gwelliannau amlwg y gellir adrodd arnynt. 

        
Adroddiad y Gwasanaeth Troseddau 
Ieuenctid 

 

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Arolygiad-o-wasanaethau-troseddwyr-ifanc-1.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Arolygiad-o-wasanaethau-troseddwyr-ifanc-1.pdf


Y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes 
 

 

Daeth Melanie Godfrey i’w chyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor ym mis Mawrth 2021, bedwar mis ar ôl iddi 
gael ei phenodi'n Gyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes. Cawsom drosolwg o amgylchedd rheoli 
ei chyfarwyddiaeth.   
 
Roedd yr adroddiad a gawsom yn cwmpasu’r gwaith o reoli risg, yr ymateb i gamau gweithredu 
Archwilio Mewnol, canlyniadau hunanasesiad sicrwydd uwch reolwyr o lywodraethu da, manylion 
llywodraethu mewn perthynas â'r Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion, diweddariad ar waith Estyn a 
gwybodaeth am werth am arian.  
 
Dros nifer o flynyddoedd, rydym wedi gofyn am adroddiadau rheolaidd gan uwch reolwyr yn y 
gyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes, lle codwyd pryderon drwy adroddiadau archwilio mewnol 
ar reolaeth ariannol dda mewn gwasanaethau a fasnachir mewn ysgolion ac ar lywodraethu ysgolion. 
Rydym hefyd wedi bod yn gofyn am sicrwydd parhaus o ran y trefniadau i reoli balansau ysgolion, ac 
i fynd i'r afael ag argymhellion archwilio. 
 
Cyn ein cyfarfod, ysgrifennais at y Cyfarwyddwr yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ar y sefyllfa o 
ran mynd i'r afael ag argymhellion archwilio mewnol mewn ysgolion ac o fewn y gyfarwyddiaeth 
ehangach.  Cawsom wybod fod adnoddau a chyfrifoldebau staff newydd wedi'u neilltuo i gefnogi 
cydgysylltu a gwelliannau. 
 

Cyfarwyddwr - Datblygu Economaidd 
 

Daeth Neil Hanratty i’n cyfarfod Pwyllgor ym mis Mawrth 2021 i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am 
amgylchedd rheoli ei gyfarwyddiaeth ac i fynd i'r afael â’r ffordd y mae'r rheolwyr yn ymateb i 
adroddiad diweddar gan 'Adolygiad o Wasanaethau Hamdden' Archwilio Cymru.  Cyn ein cyfarfod, 
ysgrifennais at y Cyfarwyddwr yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ar y sefyllfa o ran mynd i'r afael 
ag argymhellion archwilio mewnol mewn ysgolion ac o fewn y gyfarwyddiaeth ehangach. 
 
Cawsom:  
o Gyflwyniad, a oedd yn cynnwys sefyllfa'r 

gyllideb alldro, gwybodaeth am y strwythur 
rheoli a manylion cefndir y contract Hamdden 
i ategu papurau'r Pwyllgor a gawsom. 
 

o Papurau'r Pwyllgor Archwilio yn rhoi manylion 
am:  

- Y dull o ymgysylltu ag Archwilio Mewnol 
ac ymateb iddo, a dadansoddi'r sefyllfa o 
ran camau archwilio.  

- Yr amgylchedd rheoli ehangach, gan 
gynnwys gwybodaeth am reoli risg, 
canlyniadau hunanasesiad sicrwydd 
uwch reolwyr o lywodraethu da, 
crynodeb o lywodraethu prosiectau 
mawr, manylion sicrwydd allanol, a rhai 
enghreifftiau o werth am arian.  
 
 

Gwnaethom sylwadau ar y canlynol:  
o Roedd adolygiad Archwilio Cymru o 

Wasanaethau Hamdden yn faes ffocws 
penodol, y gwnaethom sylwadau ar y canlynol 
yn ei sgil: 
- Y pwysigrwydd o roi trefniadau wrth gefn ar 

waith i liniaru unrhyw broblemau‘n 
ymwneud â chontractau, nawr ac yn y 
dyfodol. 

- Y cynnig i adolygu'r offeryn gwerth 
cymdeithasol er mwyn sicrhau ei fod yn 
effeithiol a bod sicrwydd o ran ei fesur a'i 
ddefnyddio.  

- Ein diddordeb mewn adroddiad dilynol a 
gynlluniwyd gan Archwilio Cymru, ac 
archwiliad o Lywodraethu mewn 
Contractau Hamdden a gynlluniwyd gan 
Archwilio Mewnol. 

 

 
Cydnabu'r rheolwyr ein sylwadau a dywedodd y bydd adolygiad cynhwysfawr, yn dilyn y 
penderfyniadau a wnaed hyd yma o ran y contract a'r ddarpariaeth, sy'n cwmpasu fforddiadwyedd a 
chynaliadwyedd hirdymor. 
 
 
 

https://www.audit.wales/sites/default/files/2020-11/hamdden_caerdydd_0.pdf


Adroddiadau ac Argymhellion Archwilio Cymru 

 
 

Mae Archwilio Cymru yn gwneud gwaith archwilio allanol ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru 
 

Traciwr Argymhellion Archwilio Allanol 

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem Traciwr Argymhellion Archwilio Allanol am y tro cyntaf yn ein cyfarfod 
ym mis Ionawr 2021. Roedd yr eitem newydd yn rhoi cyfle i ni wneud sylwadau ar y cynnydd y mae'r 
Cyngor yn ei wneud ac ystyried y cynnydd y mae'n ei wneud o ran mynd i'r afael ag argymhellion a 
wnaed gan Archwilio Cymru.   
 
Mae ymrwymiad i ystyried yr eitem ddwywaith y flwyddyn, ac i'r traciwr gael ei ymestyn i gynnwys 
adroddiadau rheoleiddio, arolygiaeth a sicrwydd allanol ehangach, a'i ategu â manylion o ran ba 
Bwyllgorau'r Cyngor neu Fyrddau yr adroddwyd ar y gwahanol adroddiadau iddynt o ran gwybodaeth 
a sicrwydd. 
 

Adroddiadau Archwilio Allanol 

 
 

Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol     Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol 

Gwnaethom ystyried adroddiad cenedlaethol ar 
gynaliadwyedd ariannol yn llywodraeth leol o 
ganlyniad i Bandemig COVID-19 er 
gwybodaeth, ac asesiad Cynaliadwyedd 
Ariannol o Gyngor Caerdydd ynghyd ag ymateb 
gan reolwyr ym mis Tachwedd 2020. 
 
Er na nododd Archwilio Cymru unrhyw bryderon 
mawr am wydnwch ariannol y Cyngor, nodwyd 
heriau sylweddol yn y tymor canolig o ystyried yr 
arbedion sy’n ofynnol.  Cawsom wybod bod 
gwaith pellach yn cael ei wneud, ac rydym yn 
aros am adroddiadau pellach â diddordeb brwd.  
  
Adroddiad Cenedlaethol 
Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol - Cyngor 
Caerdydd   
  

Cawsom adroddiad cenedlaethol gan Archwilio 
Cymru ar fasnacheiddio mewn Llywodraeth Leol 
ym mis Tachwedd 2020.    Daeth yr adroddiad i law 
yn ddiweddar a chydnabuwyd y byddai angen i 
unrhyw gamau a roddwyd ar waith mewn 
perthynas â'r adroddiad fod yn unol â chyfeiriad 
polisi'r weinyddiaeth bresennol.   
 
Dywedodd Archwilio Cymru nad oedd yr adroddiad 
yn rhagnodol yn ei ddiffiniad o 'fasnacheiddio' yr 
oedd sbectrwm eang o ddulliau y gellid ei 
ddefnyddio ar ei gyfer.  Cytunodd swyddogion i 
ystyried y fforwm a'r dull o ystyried yr adroddiad. 
  
Adroddiad Cenedlaethol  

Archwilio Mewnol 
 
 

Rydym yn cael diweddariadau rheolaidd ar waith yr adran Archwilio Mewnol ac rydym yn cymeradwyo'r 
Siarter a Chynllun Archwilio bob blwyddyn.    

Argymhellion 

 

Mae'n hanfodol mynd i'r afael ag argymhellion archwilio yn brydlon.  Rydym yn cael gwybodaeth ac 
yn arsylwi ar y cynnydd yn erbyn yr holl argymhellion mewnol o'r pwynt y cânt eu codi,. 
 
Rydym wedi anfon llythyrau at gyfarwyddwyr yn ddiweddar i gael cyfrif o gynnydd wrth fynd i'r afael 
ag argymhellion archwilio mewnol yn seiliedig ar ein hadolygiad o'r sefyllfa yn yr adroddiadau a 

dderbyniwn.   

Siarter Archwilio Mewnol Cynllun Archwilio Mewnol 

Cymeradwywyd Siarter Archwilio Mewnol 
2021/22 yn ein cyfarfod ym mis Mawrth 2021.  
Mae'n rhoi mynediad llawn i'r Tîm Archwilio 
Mewnol at yr holl adroddiadau, gwybodaeth a 
swyddogion angenrheidiol, yr awdurdod sydd 
ei angen arno i gyflawni ei rôl, ac mae'n 
manylu ar y cyfrifoldebau angenrheidiol sydd 
ar waith.    

Cymeradwywyd Cynllun Archwilio Mewnol 2021/22 
yn ein cyfarfod ym mis Mawrth 2021.  Mae'r Cynllun 
wedi'i gynllunio i fod yn seiliedig ar risg ac yn 
gynhwysfawr i roi sicrwydd o ran llywodraethu da, 
rheoli risg a rheolaeth ar draws y Cyngor. 

https://audit.wales/sites/default/files/2020-11/Financial%20Sustainability%20of%20LG-welsh.pdf
https://audit.wales/sites/default/files/cardiff_council_financial_sustainability_assessment_welsh_5_11.pdf
https://audit.wales/sites/default/files/cardiff_council_financial_sustainability_assessment_welsh_5_11.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s42214/5.2%20Appendix%20C%20Mgt%20Ysgyhoeddi.pdf
https://audit.wales/sites/default/files/2020-11/Commercialisation-welsh.pdf
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cyllid-y-cyngor/Rheoli-Cyllid-y-Cyngor/archwiliad-mewnol/Documents/Audit%20Charter%202021-22%20-%20Welsh.pdf
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cyllid-y-cyngor/Rheoli-Cyllid-y-Cyngor/archwiliad-mewnol/Documents/Audit%20Charter%202021-22%20-%20Welsh.pdf


 

 

Polisïau Gwrth Dwyll  
 

Rydym wedi ystyried nifer o bolisïau gwrth-dwyll cyn i'r Cabinet eu cymeradwyo ers i mi wneud fy 
niweddariad diwethaf. 

 
Polisi Atal Gwyngalchu Arian y Cyngor Cafodd hwn ei gymeradwyo gan y Cabinet ym mis Rhagfyr 
2020. Mae modiwl e-ddysgu bellach ar gael drwy'r ddolen ganlynol i’r Academi e-ddDdysgu, ac mae 
angen i bob rheolwr gweithredol, pob cyfreithiwr, a'r holl staff sy'n derbyn arian parod, monitro’r gwaith 
o dderbyn arian parod neu sy'n rheoli staff yn y meysydd ei gyflawni ar y lleiaf. 
 
Gofynion Awdurdodi a Phrotocol y Cyngor ar gyfer Adolygu Gweithgareddau Gwaith  Cafodd 

hwn ei gymeradwyo gan y Cabinet ym mis Mawrth 2021, ar ôl i'r Pwyllgor ei ystyried ym mis Ionawr 
2021. 

 

Amdanom ni a'n Gwaith 

 

 

Llywodraethiant Rheolaeth Fewnol Cyllid Rheoli Risg Perfformiad 

 

 

Rydym yn annibynnol 

Rydym yn cynnwys pedwar Aelod Lleyg Annibynnol ac wyth Cynghorydd 

 

 Rydym yn adolygu llywodraethu a rheolaethau mewnol 

 Rydym yn adolygu adroddiadau ariannol, rheolaeth a gwerth am arian 

 Rydym yn adolygu rheoli risg 

 Rydym yn adolygu asesiadau perfformiad  

 

Rydym yn derbyn ac yn trafod adroddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf gan ystod o Reolwyr, y 

Timau Archwilio Mewnol ac Allanol.   

 

 

Beth am wylio ein cyfarfodydd gwe-ddarlledu 
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