
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Dyddiad y cyfarfod: Mae hwn yn eitem sefydlog ar y rhaglen, wedi ei roi mewn tabl 

am y tro cyntaf ym mis Medi 2021 hyd nes roddir rhybudd 

pellach 

Aelod Arweiniol / Swyddog: David Wilson, Archwilio Cymru 

Awdur yr Adroddiad Nicola Kneale, Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol 

Teitl Cynllun Gwaith ac Amserlen Archwilio Cymru, Cyngor Sir 

Ddinbych 

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. I sicrhau bod y Pwyllgor yn ymwybodol o waith wedi’i gynllunio, a chyfle i ofyn 

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

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Is-bennawd (dilëwch yn ôl yr angen) 

3.1 Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall a chymryd i ystyriaeth y 

cynllun gwaith ac amserlen, ac wedi cael y cyfle i ofyn am unrhyw eglurhad. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Bydd cynllun gwaith ac amserlen Archwilio Cymru yn cael ei gynnwys ym mhob 

dogfen Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu o hyn ymlaen. Efallai na fydd angen 

trafodaeth bob amser, ond bydd ar gael os bydd gan y Pwyllgor gwestiynau a/ 

neu os bydd Swyddfa Archwilio Cymru eisiau 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 hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Dim goblygiad o ran adnoddau o’r adroddiad hwn. 

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

7.1. Mae’r adroddiad hwn er gwybodaeth yn unig a ni fydd angen Asesiad o’r Effaith 

ar Les. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Nid oedd angen datganiad ar gyfer yr adroddiad hwn. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid oedd angen datganiad ar gyfer yr adroddiad hwn. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Dim risg o ganlyniad i bwrpas yr adroddiad hwn.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Nid oes angen penderfyniad. 


