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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Cynllun gwaith ac amserlen Archwilio Cymru 

2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor yn ymwybodol o waith a gynlluniwyd, yn cael 

cyfle i ofyn cwestiynau, ac i gynnig cyfle i Archwilio Cymru godi unrhyw faterion.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried y cynllun 

gwaith a'r amserlen, a'i fod yn cael cyfle i ofyn am unrhyw bwyntiau o eglurhad. 

4. Manylion am yr Adroddiad 

4.1. Bydd cynllun gwaith ac amserlen Archwilio Cymru yn cael eu cynnwys ym mhob 

papur i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o hyn ymlaen. Efallai na fydd angen ei 

drafod bob amser, ond bydd ar gael pe bai gan y Pwyllgor gwestiynau a/neu a 

ddylai AW ddymuno darparu unrhyw ddiweddariadau.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Dyma ddarn o waith gan reoleiddiwr allanol. 



 
 

6. Faint fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1.1. Dim goblygiad o ran adnoddau o'r adroddiad hwn. 

7. Beth yw’r prif gasgliadau o’r Asesiad Effaith Lles? 

7.1. Mae'r adroddiad hwn er gwybodaeth yn unig ac nid oes angen asesiad o'r effaith 

ar les. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac 
eraill? 

8.1. Nid yw'n ofynnol ar gyfer yr adroddiad hwn. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid yw'n ofynnol ar gyfer yr adroddiad hwn. 

10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i’w lleihau? 

10.1. Nid oes unrhyw risgiau ynghlwm yn uniongyrchol â’r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Nid oes angen penderfyniad. 

 


