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Croeso i Gylchlythyr ein Pwyllgor Llywodraethu ac 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)  

 

 
 

Datganiad Cyfrifon a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
 
 

Datganiad Cyfrifon Datganiad Llywodraethu Blynyddol 

Bob blwyddyn mae ein pwyllgor yn chwarae rhan bwysig wrth adolygu Datganiad Cyfrifon Drafft y Cyngor, Awdurdod yr 
Harbwr a'r Gronfa Bensiwn, a Datganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor. Yn dilyn ein hadolygiad a'n harchwiliad 
allanol, derbyniwyd cymeradwyaeth gan y Cyngor Llawn yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2021. 

 
Ar ôl ein hadolygiad o Ddatganiad Cyfrifon Drafft Cyngor 
Caerdydd, Awdurdod Harbwr Caerdydd a Chronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro 2020/21 ym mis Gorffennaf 2021, cawsom 
y sefyllfa archwiliedig a manylion canfyddiadau Archwilio 
Cymru (ein Harchwilwyr allanol) yn ystod cyfarfodydd yn 
Hydref a Thachwedd 2021. 
 
Darparodd adroddiadau'r Safon Ryngwladol ar Archwilio 
(ISA) 260 cyfatebol gan Archwilio Cymru farn archwilio 
ddiamod ar y cyfrifon, a dywedwyd wrth ein pwyllgor mai'r 
prif welliannau a ddeilliodd o'r archwiliadau oedd 
cyflwyniadol a thechnegol.  
 
Mae ein pwyllgor wedi canmol gwaith y swyddogion hynny 
sy'n ymwneud â pharatoi set gynhwysfawr o gyfrifon yn 
ystod cyfnod heriol. 

 
Mae Datganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor yn 
mesur ac yn adrodd ar sicrwydd o drefniadau 
llywodraethu'r Cyngor. Elfennau craidd y DLlB yw: 
 

1. Datganiad Sicrwydd Uwch Reolwyr (DSUR) ac asesiad 
o lywodraethu da. 

2. Barn y Rheolwyr Archwilio ar amgylchedd rheoli'r 
Cyngor yn seiliedig ar y rhaglen waith Archwilio 
Mewnol.  

3. Barn y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am 
lywodraethu da, rheoli risg a rheolaeth fewnol. 

 

Roeddem yn fodlon â fersiwn derfynol y DLlB a 
ddiwygiwyd at ddibenion cyflwyno yn unig.  
 

Ym mis Ionawr 2022, gwnaethom ystyried yr Asesiad canol 
blwyddyn DSUR. Bydd yn fan cychwyn ar gyfer y sicrwydd 
a roddwyd yn y DLlB ar gyfer 2021/22. 

 
 

Astudiaethau Archwilio Cymru 

 
 

Adroddiadau Cynaliadwyedd Cenedlaethol a Lleol 

Gwnaethom adolygu Adroddiadau Cynaliadwyedd Cenedlaethol a Lleol yn ein cyfarfod Pwyllgor ym mis Tachwedd 2021. 

Adroddiad Cenedlaethol - Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol  
Yn eu hadroddiad cenedlaethol dywedodd Archwilio Cymru fod "cyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu gyda'r pandemig 
wedi golygu bod cynghorau'n sefydlog yn ariannol am y tro ond yn wynebu rhai heriau yn y dyfodol." 
 
Cyngor Caerdydd – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol 
Yn yr adroddiad lleol, nododd Archwilio Cymru fod "y Cyngor yn wynebu nifer o risgiau ariannol allweddol ac mae 
ganddo fwlch sylweddol yn y gyllideb yn y tymor canolig ond bod ganddo drefniadau ar waith i reoli ei gynaliadwyedd 
ariannol."  
 
Rydym wedi cael ymateb gan y rheolwyr i'r tri 'chynnig ar gyfer gwella' sy'n deillio o'r adroddiad lleol. Rydym yn 
monitro cynnydd drwy olrhain argymhellion a adroddwyd i'n pwyllgor.  
 
Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol 
Ar ôl cyhoeddi'r adroddiadau uchod, cyhoeddodd Archwilio Cymru offeryn data cynaliadwyedd ariannol sy'n cymharu 
data ariannol neu bob Cyngor, Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Thân ac Achub o 2015-16 ymlaen. 

  

https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27223&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27462&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27947&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27947&LLL=1
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-caerdydd-asesiad-o-gynaliadwyedd-ariannol-0
https://www.audit.wales/cy/publication/offeryn-data-cynaliadwyedd-ariannol


Rheoli Adolygiadau o'r Amgylchedd 

 

Adolygiadau Lefel Cyfarwyddiaethau 

Rhoddodd Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio Trafnidiaeth a'r Amgylchedd i'n Pwyllgor Drosolwg o'r Amgylchedd 
Rheoli'r Gyfarwyddiaeth ym mis Tachwedd 2021. 

 
Cawsom: 

• gyfrif ac enghreifftiau o sut mae tîm rheoli'r 
gyfarwyddiaeth yn goruchwylio llywodraethu, rheoli 
risg a rheolaeth fewnol ar draws y gyfarwyddiaeth. 

 

• Manylion rheoli risgiau blaenoriaeth a oruchwylir gan 
y gyfarwyddiaeth, y berthynas waith ag archwiliad 
mewnol ar gyfer sicrwydd annibynnol, trefniadau 
perfformiad cyfarwyddiaethau ac enghreifftiau o 
werth am arian a sicrwydd partneriaeth.     

 
 

• Trafodwyd amrywiaeth o faterion y cyfeiriwyd atynt yn 
yr adroddiad cynhwysfawr a gawsom.  
 

• Roeddem o'r farn bod lle i ddefnyddio dull safonol o 
reoli rhaglenni a phrosiectau.  
 

• Ar ôl trafod trefniadau gwerth am arian, roeddem 
hefyd yn teimlo y byddai'n ddefnyddiol gweld yr hyn 
sy'n cael ei gyflawni yn hyn o beth yn adroddiadau'r 
Pwyllgor yn y dyfodol. 

Rhoddodd Chris Lee, Y Gyfarwyddiaeth Gorfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151 i'n Pwyllgor Drosolwg o'r 
Amgylchedd Rheoli'r Gyfarwyddiaeth ym mis Ionawr 2022. 

 
Yr adroddiad a gawsom: 

• Amlinellwyd sut y mae'r gyfarwyddiaeth wedi chwarae 
rôl alluogi allweddol ers dechrau'r pandemig, lle'r oedd 
gwasanaethau digidol yn cefnogi staff i weithio gartref, 
roedd staff cyllid a chaffael yn cefnogi cydnerthedd 
ariannol a chomisiynu cyflenwadau hanfodol, a staff 
Adnoddau Dynol yn cefnogi atebion i anghenion 
busnes (megis newid staff dros dro o rolau presennol i 
swyddi rheng flaen â blaenoriaeth).  
 

• Rhoi trosolwg o'r trefniadau i oruchwylio a chynnal 
llywodraethu da, rheoli risg a pherfformiad, a 
rheolaeth fewnol. roedd y meysydd o arfer da a 
ddefnyddiwyd yn cynnwys trefniadau sicrwydd 
mewnol ac allanol, dulliau cardiau sgorio cytbwys ar 
gyfer rheoli perfformiad, ac enghreifftiau o 
lywodraethu partneriaeth a chydweithredol a gwerth 
am arian. 

 
 

• Trafodwyd cynnwys yr adroddiad gennym, a 
chefnogom gamau rheoli a ddeilliodd o ymarfer 
sicrwydd uwch reolwyr i wasanaethau canolog 
ailedrych ar feincnodi nad oedd wedi'i wneud yn ystod 
y blynyddoedd diwethaf.  

 

• Gofynnwyd am sicrwydd gennym ar drefniadau i 
ddysgu o ddigwyddiadau diogelwch cenedlaethol a 
rhyngwladol ac i brofi trefniadau rheoli digwyddiadau'r 
cyngor. Dywedwyd wrthym fod trefniadau ac 
ymarferion corfforaethol priodol ar waith.  

 

• Buom hefyd yn trafod risg yn ymwneud â'r newid 
analog i ddigidol ar gyfer cwsmeriaid teleofal erbyn 
2025. Dywedwyd wrthym fod y newid hwn yn cael ei 
reoli'n ofalus er mwyn sicrhau nad oes gwasanaeth yn 
cael ei golli wrth symud i dechnoleg newydd. 

Rhoddodd Melanie Godfrey, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes i'n Pwyllgor Drosolwg o'r Amgylchedd Rheoli'r 
Gyfarwyddiaeth ym mis Mawrth 2022. 

 
Yr adroddiad a'r cyflwyniad a gawsom: 

• Rhoi manylion y strwythur rheoli, cyflawniadau a 
blaenoriaethau, llywodraethu, rheoli risg y 
gyfarwyddiaeth, sicrwydd archwilio mewnol a gwerth 
am arian.  
 

• Cydnabuwyd bod angen gwaith mewn rhai meysydd 
llywodraethu allweddol a gasglwyd drwy asesiad 
datganiad sicrwydd uwch reolwyr canol blwyddyn.  
 

• Cydnabod canlyniadau cadarnhaol diweddar 
Adroddiad Arolygu Estyn 
 

 
 

• Buom yn trafod amrywiaeth o faterion gyda'r 
cyfarwyddwr yn deillio o'r adroddiad cynhwysfawr a'r 
cyflwyniad a gawsom, yn amrywio o bwysigrwydd 
cyflwyno argymhellion archwilio mewnol yn brydlon, 
llywodraethu balansau cyllideb dirprwyedig ysgolion, 
rhai cyfrifoldebau cyfreithiol, a chyfleoedd i ddatblygu 
adroddiadau gwerth am arian ymhellach  
 

• Nodom y gwelliannau cadarnhaol sy'n cael eu gwneud, 
fel y cydnabyddir yn adroddiad Estyn. 

 
 

 

https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27456&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27456&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27932&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27932&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=28310&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=28310&LLL=1
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2022-02/Inspection%20report%20Cardiff%20Council%202022_2.pdf


 

 

Adolygiad o'r Gwasanaeth 

Rhoddodd Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd drosolwg a diweddariad i'n pwyllgor ar Lywodraethu, 
Rheolaeth Fewnol a Rheoli Risg mewn Rheoli Gwastraff ym mis Rhagfyr 2021. 

 
Mae ein pwyllgor wedi cadw diddordeb mawr yn yr amgylchedd rheolaeth fewnol ym maes Rheoli Gwastraff 
 

• Derbyniwyd lefelau is o sicrwydd fel arfer o adroddiadau Archwilio Mewnol nag ar gyfer rhannau eraill o'r Cyngor.  
• Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Gwasanaeth hefyd wedi bod yn destun ymchwiliadau i faterion ariannol 

/ rheoli y mae ein pwyllgor wedi derbyn sesiynau briffio cyfrinachol ar eu cyfer. 
 
 
Rydym wedi clywed gan y Cyfarwyddwr a'r Rheolwr Archwilio fod cynnydd cyson a pharhaus wedi bod yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf yn yr amgylchedd rheolaeth fewnol, dan arweiniad yr uwch reolwyr sydd ar waith, a thrwy hynny:  

• Mecanweithiau ar gyfer cyflawni a gweithredu ar gamau gwella ar waith, ac.  
• Mae perthynas ddwyffordd adeiladol gydag archwilio mewnol, wrth gynllunio ac ymateb i waith sicrwydd. 

 
 
Mewn ymateb i gwestiynau a godwyd gennym yn ystod ein trafodaeth, dywedwyd wrthym: 

• Adroddir am sicrwydd rheoli is o ran cydymffurfio gan fod mater ôl-ofal tirlenwi wedi'i nodi, ac mae'r Cyngor yn 
gweithio gyda chontractwyr ac ymgynghorwyr gwastraff arbenigol i fynd i'r afael â phryderon ynghylch 
trwytholchi sy'n deillio o safle tirlenwi. 

• Yn hanesyddol, bu pryderon ynghylch rheolaeth fewnol yn y gwasanaeth Rheoli Gwastraff, ond mae rheolaethau 
wedi'u tynhau ac mae nifer sylweddol o argymhellion yr Archwiliad Mewnol wedi'u rhoi ar waith. Nid oes unrhyw 
archwiliadau diweddar wedi rhoi barn archwilio 'anfoddhaol' ac mae ffocws yn parhau ar y daith o welliant. 

• O ran Archwiliad Mewnol o iechyd a diogelwch, mae un argymhelliad yn weddill mewn perthynas â'r system 
'Papertrail' sy'n cynnwys data iechyd a diogelwch at ddibenion adrodd. 

• Mae Archwilio Cymru yn ystyried gwaith Archwilio Mewnol, y canfyddiadau a adroddwyd a thrafodaethau gyda'r 
rheolwyr wrth ddatblygu eu rhaglen waith. 

• Er bod lefelau uchel o salwch yn y gwasanaeth, roedd y weithdrefn gorfforaethol yn ddigonol, ac mae sylw'n cael 
ei roi i sicrhau ei fod yn cael ei gymhwyso'n gyson. 

• Defnyddir Cyfarfodydd Gwella Gweithredol a Busnes i fonitro adborth a chwynion cwsmeriaid 

• Mae gwelliannau a rheolaethau gwasanaethau yn cael eu gwella drwy ddigidoli systemau a gwneud mwy o 
ddefnydd o dechnolegau newydd. Mae cyflwyno technoleg 'BarTec' (GPS mewn cerbyd) yn cipio data y gellir ei 
ddefnyddio i fireinio'r ffordd y caiff y gwasanaeth ei ddarparu. 

 

Adolygiadau Sy'n Mynd Rhagddynt 

 

Rydym yn derbyn adroddiadau mewn nifer o feysydd yn systematig drwy gydol y flwyddyn.  
Mae'r meysydd allweddol i'w hadolygu'n barhaus ers fy nghylchlythyr diwethaf, a'r manylion perthnasol i'w gweld isod. 

Rheoli’r Trysorlys 

 
• Mae angen i'r Cyngor lywodraethu a rheoli ei fenthyciadau a'i fuddsoddiadau'n effeithiol, gyda doethineb ac yn 

unol â chodau, safonau a chanllawiau CIPFA.  
• Mae ein pwyllgor wedi parhau i dderbyn adroddiadau ar strategaeth, arferion a pherfformiad rheoli'r trysorlys, 

ac mae'r trefniadau sydd ar waith yn destun adolygiad archwilio mewnol cyfnodol.  
- Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 
- Strategaeth Rheoli Ddrafft y Trysorlys 2022/23 
- Arferion Rheoli'r Trysorlys 

 

  

https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27663&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27663&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=25924&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27949&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=28322&LLL=1


Asesiad o berfformiadau 

• Ystyriwyd yr adroddiad hunanasesu canol blwyddyn 2021/22 ym mis Ionawr 2022, pryd y cawsom wybod am y 
dull a ddefnyddiwyd a'r canlyniadau a ddeilliodd o hynny. 

• Byddwn yn cyflawni dyletswydd newydd sy'n dod i rym drwy Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 yn ein cyfarfod ym mis Gorffennaf 2022, lle byddwn yn adolygu'n ffurfiol yr adroddiad hunanasesu ar gyfer 
2021/22.  

• Disgwylir i'r adroddiad hunanasesu gael ei gyflwyno i ni gan y Prif Weithredwr, ac yn ystod ein hadolygiad byddwn 
yn gwneud unrhyw argymhellion ar gyfer newidiadau lle rydym o'r farn bod hyn yn briodol. 
 

Archwiliad Mewnol a Diweddariadau Gwrth-dwyll 

• Rydym yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am waith, mentrau a chanlyniadau gwasanaethau Archwilio 
Mewnol a Gwrth-dwyll y Cyngor bob chwarter.  

• Ym mis Mawrth 2022, cymeradwywyd y Siarter Archwilio Mewnol a'r Cynllun Archwilio ar gyfer 2022/23. Mae'r 
Siarter Archwilio yn rhoi mynediad dilyffethair i'r Rheolwr Archwilio, a'r tîm y mae'n ei arwain, at systemau, 
cofnodion a staff i gyflawni gwaith sicrwydd pwysig ar draws y sefydliad.  

• Os hoffech wybod mwy, ewch i Archwiliad mewnol (caerdydd.gov.uk) 
 

Rheoli Risg 

• Mae ein pwyllgor wedi parhau i dderbyn diweddariadau rheoli risg corfforaethol chwarterol, ac rydym wedi 
ystyried a thrafod Cofrestr Risg Gorfforaethol y Cyngor drwyddynt. Mae'r diweddariad diweddaraf a gawsom ar 
gael yma 

• Pan fyddwn yn gwahodd uwch swyddogion i fynychu cyfarfodydd pwyllgor, pryd y byddwn yn cymryd diddordeb 
mewn deall y rheolaethau sydd ar waith i reoli risgiau cyfarwyddiaethau, fel rhan o ddiweddariadau sicrwydd 
ehangach. 

 

Trefniadau Ymdrin â Chwynion 

• Mae gan ein pwyllgor rôl i adolygu'r trefniadau ar gyfer ymdrin â chwynion o fewn y Cyngor. 

• Yn ystod mis Tachwedd 2021, gwnaethom ystyried adroddiad bob hanner blwyddyn wrth weithredu 
gweithdrefnau cwyno corfforaethol.  

• Rydym wedi gosod disgwyliad bod adroddiadau yn y dyfodol yn darparu mesurau o effeithiolrwydd ymdrin â 
chwynion yn ogystal â data crai er mwyn i ni adolygu'r trefniadau sydd ar waith yn ystyrlon.  

• Dywedwyd wrthym fod trefniadau'n cael eu gwneud i weithredu system ar draws y cyngor ar gyfer cofnodi ac 
adrodd ar gwynion.  

• Rydym wedi gofyn am drosolwg o'r opsiwn a ffefrir ar gyfer y system newydd, gan gynnwys manylion y fanyleb 
a ddefnyddir i lywio'r broses gaffael. 

Traciwr Argymhelliad - Cyrff Adolygu Allanol 

• Rydym yn adolygu'r sefyllfa yn erbyn argymhellion a godwyd gan gyrff adolygu allanol y Cyngor ddwywaith y 
flwyddyn.  

• Gwnaethom ystyried y sefyllfa ddiwethaf ym mis Ionawr 2022, ac mae'r diweddariad a gawsom ar gael yma. 

• Cytunwyd y byddai manylion y bwrdd, y pwyllgor neu drefniadau goruchwylio eraill yn cael eu hychwanegu at y 
traciwr argymhellion ar gyfer adroddiadau yn y dyfodol. 

Diweddariadau Archwilio Cymru 

• Rydym yn derbyn diweddariadau rheolaidd gan ein harchwilydd allanol ar eu rhaglen waith a'u hamserlen. 

• Ym mis Ionawr cawsom Adroddiad Cryno'r Archwiliad Blynyddol a oedd yn cynnwys y gwaith a gwblhawyd gan 
Archwilio Cymru dros y cyfnod adrodd. 

• Cyfeirir at yr Adroddiadau Cynaliadwyedd Cenedlaethol a Lleol a'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac 
adolygiadau'r Datganiad o Gyfrifon yn gynharach yn y cylchlythyr hwn. 

 
  

https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27943&LLL=1
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https://cardiff.moderngov.co.uk/mgAi.aspx?ID=27939&LLL=1


 

Perthnasau Gwaith 

 

Wrth i ni geisio sicrwydd ar drefniadau llywodraethu, rheoli risg ac asesu perfformiad, rydym yn gweld pwysigrwydd 
cynnal trefniadau effeithiol gyda phawb yr ydym yn gweithio gyda nhw. 

 
Uwch Swyddogion 
Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd ag uwch swyddogion (gwahoddir pob aelod o'r Uwch Dîm Rheoli ar adegau i fynychu un 
o'n cyfarfodydd pwyllgor). Rydym yn gweld pwysigrwydd gwerth dwyochrog gan bob swyddog yr ydym yn ymgysylltu ag 
ef mewn cyfarfodydd pwyllgor, ac rydym yn gofyn am adborth gan y rhai sy'n bresennol ar ein perfformiad ac yn rhoi 
gwerth arnynt. Mae hyn yn rhoi cipolwg i ni ar eu profiadau o'r Pwyllgor a chyfle i fyfyrio.  
 
Rwyf i hun a'm His-gadeirydd (Gavin McArthur) yn ymgysylltu'n rheolaidd ac yn barhaus yn enwedig â'r Rheolwr Archwilio 
a'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau (Swyddog Adran 151). Gyda'u priod gyfrifoldebau am sicrwydd annibynnol a 
rheolaeth ddarbodus ar faterion ariannol y Cyngor, gwelwn fod cael deialog reolaidd a pharhaus gyda'r swyddogion hyn 
o bwysigrwydd a gwerth arbennig. 
 
Cyfoedion a Rhwydweithiau Proffesiynol  
Rydym yn arwain y gwaith o drefnu Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio Cymru Gyfan. 
Rydym yn ymgysylltu â'r Cadeiryddion a'r Prif Archwilwyr ar draws Awdurdodau Lleol Cymru drwy'r trefniant hwn, ac 
rydym yn cynnal cyfarfodydd ffurfiol o leiaf unwaith y flwyddyn. Mynychwyd cyfarfodydd gan gynrychiolwyr o Archwilio 
Cymru, y Sefydliad Siartredig Cyllid a Chyfrifyddiaeth, a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  
 
Pwyllgorau Ehangach y Cyngor  
Eleni, rydym wedi sylweddoli, yng ngoleuni ein dyletswyddau statudol newydd, fod sefydlu partneriaeth ystyrlon rhwng 
ein pwyllgor a'r pwyllgorau craffu er budd gorau'r cyngor. Ym mis Rhagfyr 2021, mynychais Fforwm Cyswllt Cadeiryddion 
Craffu a chytunwyd ar egwyddorion rhannu a hysbysu pwyllgorau perthnasol rhaglenni gwaith pwyllgorau, ymholiadau 
a chanlyniadau.  

 

 
 

Amdanom ni a'n Gwaith 

 
 

 

Llywodraethiant       Rheolaeth Fewnol       Cyllid      Rheoli Risg Perfformiad 

 

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'r asesiad 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 drwy weddarllediad 

https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137&LLL=1

