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Annwyl Syr/Madam, 
 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir CYFARFOD o’r PWYLLGOR  LLYWODRAETHU 
AC ARCHWILIO am 9.30a.m DDYDD IAU, 10 Mawrth 2022 yn rhithrol i drafod y 
materion canlynol 
 
1.   Ymddiheuriadau  

 
2.   Materion Personol  

 
3.   Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy'n Rhagfarnu  

 
4a.  Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 

17 Ionawr 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion 
hynny (Tudalennau 3 - 4) 
 

4b.  Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 
19 Ionawr 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion 
hynny (Tudalennau 5 - 12) 
 

5.   Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio Cyngor (Tudalennau 13 - 20) 
 

6.   Adroddiadau a diweddariadau'r Rheoleiddiwr a'r Arolygiaeth 
(Tudalennau 21 - 60) 
 

7.   Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/10/21 â 31/12/21 (Tudalennau 
61 - 82) 
 

8.   Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2022/23 (Tudalennau 83 - 
96) 
 

9.   Adroddiad Archwilio Mewnol â Adolygiad Fframwaith Llywodraethu 
2021/22 (Tudalennau 97 - 100) 
 

10.   Trefniadau  Cadeirydd / Is-gadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio (Tudalennau 101 - 104) 
 

11.   Hunanasesiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021 
(Tudalennau 105 - 130) 
 

12.   Blaenraglen Waith (Tudalennau 131 - 132) 
 

Pecyn Cyhoeddus

http://www.ceredigion.gov.uk/


13.   Unrhyw fater arall y mae’r Cadeirydd yn penderfynu ei fod at sylw 
brys y Pwyllgor  
 

 

 
 

A Translation Services will be provided at this meeting and those present are 
welcome to speak in Welsh or English at the meeting. 

 
 
Yours faithfully 

 
Miss Lowri Edwards 
Corporate Lead Officer: Democratic Services 
 
To:  Chairman and Members of Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 The remaining Members of the Council for information only. 



 
Cofnodion Cyfarfod y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 

a gynhaliwyd o bell drwy fideo-gynadledda ddydd Llun, 17 Ionawr 2022 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd Elizabeth Evans (Cadeirydd), y Cynghorwyr Peter 
Davies MBE, Keith Evans a Rowland Rees-Evans, a’r Athro Ian Roffe 
 
Hefyd yn bresennol:  Y Cynghorwyr Ellen ap Gwynn, Rhodri Evans, Catherine Hughes, 
Gareth Lloyd a Ray Quant (Aelodau o’r Cabinet), a’r Cynghorwyr Ceredig Davies, Gethin 
Davies, Ifan Davies, Lyndon Lloyd MBE, Dai Mason, Lynford Thomas a Wyn Thomas 
 
Swyddogion yn bresennol: Mr Eifion Evans, Prif Weithredwr; Mr Barry Rees, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol; Mr Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
– Economi ac Adfywio; Miss Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Gwasanaethau Democrataidd; Ms Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro; Mrs Alex Jenkins, Rheolwr 
Corfforaethol –Archwilio Mewnol; Mrs Julie Brown; 
Ms Hannah Rees – Swyddog Llywodraethu; Mr Alan Davies, Rheolwr Corfforaethol – 
Gwasanaethau Cynllunio; Mrs Sarah Groves-Phillips; Mrs Dana Jones, Swyddog 
Gwasanaethau Democrataidd a Safonau 
 
Archwilio Cymru: Ms Non Jenkins, Rheolwr Archwilio a Ms Bethan Hopkins, Uwch-
archwilydd.                                                              
 
                     
1 Ymddiheuriadau 

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Matthew Woolfall-Jones a Gareth Davies am na 
fedrent ddod i’r cyfarfod. 
 

2 Materion Personol 
Estynnwyd y cydymdeimlad dwysaf â’r Cynghorydd Gareth Davies a’i deulu ar golli 
eu mab. 
 

3 Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy’n Rhagfarnu 
Roedd y Cynghorydd Rowland Rees-Evans wedi derbyn gollyngiad i siarad yn unig 
ar eitem 4,  Adroddiad ar Adolygiad Archwilio Cymru o Wasanaeth Cynllunio Cyngor 
Sir Ceredigion 2020-21. 
 
Roedd y Cynghorydd Peter Davies MBE wedi derbyn gollyngiad i siarad yn unig ar 
eitem 4,  Adroddiad ar Adolygiad Archwilio Cymru o Wasanaeth Cynllunio Cyngor 
Sir Ceredigion 2020-21. 
 

4 Adroddiad ar Adolygiad Archwilio Cymru o Wasanaeth Cynllunio Cyngor Sir 
Ceredigion 2020-21 
Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad Archwilio Cymru ar yr Adolygiad o Wasanaeth 

Cynllunio’r Cyngor o fis Ebrill i Orffennaf 2021.  Bu i Ms Non Jenkins, Rheolwr 

Archwilio a Ms Bethan Hopkins, Uwch-archwilydd gyflwyno’r adroddiad a’r 

argymhellion yn fras, er mwyn cael adborth yr Aelodau.  

 

Tudalen 3 Eitem Agenda 4a



 

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu, y Cynghorydd Lynford Thomas 

farn y Pwyllgor ynghylch canfyddiadau'r adroddiad a mynegodd ei siom nad oedd y 

farn a fynegwyd yn y cyfarfod rhwng Archwilio Cymru a’r Cynghorwyr wedi ei 

chynnwys yn yr adroddiad. Mewn ymateb, dywedodd y Rheolwr Archwilio fod y 

pwyntiau wedi cael eu casglu ynghyd a'u bod wedi'u cynnwys yng nghyd-destun yr 

adroddiad. Awgrymwyd y dylai’r pwyntiau a godwyd gan y Cynghorydd Thomas gael 

eu hanfon at y Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Economi ac Adfywio i’w trafod 

gydag Archwilio Cymru er mwyn cael ymateb llawn i bob pwynt. Wedyn, eu 

dosbarthu i'r holl Aelodau a’r swyddogion perthnasol.   

Holodd a mynegodd Aelodau eraill y Pwyllgor am yr adroddiad a’i gynnwys, gan 

gynnwys materion yn ymwneud â'r Strategaeth Gorfforaethol, Cynaliadwyedd a 

natur wledig y sir. Pwysleisiwyd bod angen mecanwaith fel bod yr adroddiadau a 

gyflwynir i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu yn dangos yn well y cyswllt gyda'r Strategaeth 

Gorfforaethol a dogfennau strategol allweddol eraill. 

Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Economi ac Adfywio ymateb 

rheolwyr y Cyngor yn fanwl a phwysleisiodd mor bwysig oedd gwaith ac ymrwymiad 

y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd cyn i adroddiad Archwilio Cymru gael ei 

gyhoeddi, a bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud. 

Rhoddodd cadeirydd y grŵp Gorchwyl a Gorffen, y Cynghorydd Rhodri Evans, 

grynodeb o waith y grŵp a'r materion a drafodwyd.  Adroddodd ar y broses ‘cnoi cil’ 

sydd wedi'i sefydlu i ystyried ymhellach y pwyntiau a godir gan y Pwyllgor Rheoli 

Datblygu cyn bod y Grŵp yn gwneud argymhelliad er mwyn i'r Pwyllgor ei ystyried. 

Nodwyd bod y broses hon wedi gweithio'n dda iawn hyd yma.  

Nododd y Cadeirydd waith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen gan groesawu'r cynnydd a 

wnaed hyd yn hyn a nodi fod trywydd clir ar gyfer mynd i'r afael ag argymhellion yr 

adroddiad. 

Yn dilyn cwestiwn o’r llawr, CYTUNWYD: 

(i) i nodi cynnwys Adolygiad Archwilio Cymru o Wasanaeth Cynllunio’r Cyngor 2020-

21 a’r 10 argymhelliad a ddarparwyd; 

(ii) i nodi Ymateb Rheolwyr y Cyngor a’r Cynllun Gweithredu; 

(iii) bod y Pwyllgor y cael y wybodaeth ddiweddaraf yng nghyfarfod mis Mawrth er 

mwyn hysbysu'r weinyddiaeth newydd ym mis Mai am y sefyllfa bresennol ynghylch 

argymhellion yr adroddiad. 

 

 7 Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 

gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2022 

8  

9                                                                       Cadeirydd:_____________   

10  

11                                                                          Dyddiad:____________   

 12  
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Cofnodion Cyfarfod o’r PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO   
a gynhaliwyd o bell drwy fideogynadledda  

ddydd Mercher, 19 Ionawr 2022 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd Elizabeth Evans (Cadeirydd), y Cynghorydd 
Rowland Rees-Evans, y Cynghorydd Gareth Davies, y Cynghorydd Peter Davies 
MBE, y Cynghorydd Keith Evans, y Cynghorydd Matthew Woolfall Jones a'r Athro 
Ian Roffe 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr Rhodri Evans, Catherine Hughes, Gareth Lloyd 
a Ray Quant (Aelodau Cabinet) 
 
Swyddogion yn bresennol: Ms Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro; Mr Alun Williams, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol - Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd; Mr Arwyn Morris, Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol – Cyswllt Cwsmeriaid; Mr Stephen Johnson, Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael; Ms Donna Pritchard – Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol - Porth Gofal, Ymyrraeth wedi’i Thargedu; Ms Nia Jones, Rheolwr 
Corfforaethol – Gwasanaethau Democrataidd; Mrs Alex Jenkins, Rheolwr 
Corfforaethol - Archwilio Mewnol, Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu; Mr Rob 
Starr, Rheolwr Perfformiad ac Ymchwil; Ms Alison Hodgson - Swyddog Perfformiad 
a Gwella Corfforaethol; Ms Hannah Rees- Swyddog Llywodraethu; Mrs Julie Brown, 
Rheolwr Archwilio;  Ms Stephanie Land, Uwch Archwilydd; Mrs Dana Jones, 
Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Safonau  
 
Archwilio Cymru: Ms Non Jenkins, Rheolwr Archwilio a Ms Bethan Hopkins, Uwch 
Archwilydd.                                                              
 
    (9:30am-1:05pm) 

 
 

 
1 Ymddiheuriadau 

Ymddiheurodd Mr Jason Blewitt, Rheolwr Archwilio, Archwilio Cymru am na 
fedrai ddod i’r cyfarfod. 
 

2 Materion Personol 
Dim. 
 

3 Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy’n Rhagfarnu 
Dim. 
 

4 Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 
Ystyriwyd Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth. 
Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o safbwynt yr 
astudiaethau yr oedd staff Archwilio Cymru wedi eu cynnal a’r rhai yr 
oeddent yn eu cynnal ar hyn o bryd. 
 
Rhoddwyd diweddariad ynghylch yr adroddiadau canlynol:- 
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a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i’r Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio 

o Amserlen Rhaglen Waith Chwarter 2 2021-2022 – Ceredigion  

b) Unrhyw waith ar berygl lleol a ryddhawyd/a gyhoeddwyd ers 
cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

 Tystysgrif – Archwiliad o Asesiad Cyngor Sir Ceredigion o 

berfformiad 2020-21  

 Briff Prosiect– Sicrwydd ac Asesiad Risg, Cyngor Sir 

Ceredigion  

c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru  
o Briff prosiect cenedlaethol – asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb 

a'u defnydd wrth wneud penderfyniadau  

o Briff prosiect cenedlaethol – Llamu Ymlaen - (2021-2022)  

(gan gynnwys Hysbysiad Preifatrwydd yr Archwilydd Cyffredinol) 
o Adfywio Canol Trefi yng Nghymru 

o Llythyr oddi wrth Archwilio Cymru – Adolygiad Archwilydd 

Cyffredinol Cymru o Adfywio Canol Trefi   

o Yr adroddiad ‘Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus’ 

 Darlun o Lywodraeth Leol 

 Darlun o Ofal Cymdeithasol 

 Darlun o Ofal Iechyd 

 Darlun o Ysgolion  

 Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellach   

 
o Adroddiad Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn 

o Adolygiad Sylfaenol ar Ddatgarboneiddio wrth fynd i’r afael â 

Newid yn yr Hinsawdd 

- Llythyr oddi wrth Dwrnai Cyffredinol Cymru / Galwad am 

Dystiolaeth (Tachwedd 2021)  

 
CYTUNWYD i nodi’r adroddiadau a’r diweddariadau er gwybodaeth gan nodi 
y byddai Archwilio Cymru yn rhoi diweddariad am dabl y rhaglenni yn yr 
wythnosau nesaf. 
 

5 Ymatebion Cyngor Sir Ceredigion i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth 
Ystyriwyd ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth.  
Roedd yr Adroddiad hwn yn nodi ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r 
Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth a’r cynnydd a wnaed o safbwynt cynigion ac 
argymhellion.  
 
Roedd dwy ran i’r Adroddiad hwn fel a ganlyn: 
a) Gwybodaeth dracio’r Cyngor am gynigion y Rheoleiddiwr/Arolygiaeth ar 
gyfer gwella a’r argymhellion; a 
b) Materion eraill sy’n ymwneud â’r Cyngor.  
 
Y Sefyllfa Bresennol 
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a) Gwybodaeth dracio’r Cyngor am gynigion y 
Rheoleiddiwr/Arolygiaeth ar gyfer gwella a’r argymhellion 

o Ffurflenni Ymateb Rheolwyr y Cyngor 2019-2020, Diweddariad 
2020-2021:  

 Taenlen Excel yn dangos yr ymatebion a gafwyd drwy 
ffurflenni ymateb y rheolwyr   

 Ffurflen Ymateb y Rheolwyr (gwybodaeth wedi’i 
diweddaru) – Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i 
Bawb; Cyfrifoldeb i Neb  

 Ffurflen Ymateb y Rheolwyr – Y Fenter Dwyll 
Genedlaethol yng Nghymru 2018-21  

o Ffurflenni Ymateb Rheolwyr y Cyngor – Diweddariad 2021-2022: 

 Taenlen sy’n Monitro Argymhellion Archwilio Cymru 2021-
2022  

 Ffurflen Ymateb y Rheolwyr i’r Adroddiad Cenedlaethol 
am Adfywio Canol Trefi yng Nghymru 

 
b) Materion eraill sy’n ymwneud â’r Cyngor  

o Ymateb i’r: 

 Adolygiad Sylfaenol ar Ddatgarboneiddio wrth fynd i’r afael â 
Newid yn yr Hinsawdd (galwad am dystiolaeth)  

 Adroddiad ynghylch Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn 

(Adroddiad Cenedlaethol) (Ymateb ar lafar gan y gwasanaeth) 

CYTUNWYD ynghylch y canlynol:-  
(i) nodi cynnwys ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth; 
(ii) ar ôl i’r ymatebion terfynol i Ffurflenni Ymateb y Rheolwyr gael eu 
cyflwyno i’r Pwyllgor, na fyddai’r ffurflenni hynny wedyn yn cael eu cyflwyno 
eto yn y prif daenlenni, a dim ond Ffurflenni Ymateb a oedd yn cynnwys 
diweddariadau (mewn testun coch) fyddai’n parhau i gael eu cyflwyno i’r 
Pwyllgor yn y dyfodol. Byddai cofnod o holl ffurflenni ymateb y rheolwyr, gan 
gynnwys y ffurflenni a gwblhawyd, yn parhau i gael eu cadw’n fewnol.  
(iii) y byddai Ffurflenni Ymateb y Rheolwyr sy’n cynnwys diweddariadau yn 
parhau i gael eu cyflwyno ar ffurf dogfennau Word gan fod y dogfennau hyn 
yn haws eu darllen na’r taenlenni Excel a ddarperir ar hyn o bryd.  
 
Ymateb Cyngor Sir Ceredigion i Adroddiad Cynaliadwyedd Ariannol 
Archwilio Cymru 
Ystyriwyd yr Adroddiad ynghylch Adroddiad Cynaliadwyedd Ariannol 
Archwilio Cymru 2020-21 a’r Adroddiad ynghylch Cynaliadwyedd Ariannol 
Llywodraeth Leol  - Effaith Covid-19, Adferiad a Heriau yn y Dyfodol. 
Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ynghylch y deilliannau yn dilyn Asesiad Archwilio 
Cymru o Gynaliadwyedd Ariannol y Cyngor Sir ac adroddiad Archwilio 
Cymru am Gynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol. 
 
CYTUNWYD i 
(i) nodi cynnwys dogfen Archwilio Cymru ‘Cyngor Sir Ceredigion - Asesiad o 
Gynaliadwyedd Ariannol 2020-21’,  
(ii) nodi Ffurflen Ymateb y Cyngor; a  
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(iii) nodi’r Adroddiad Cenedlaethol fel y’i cyflwynwyd 
 
 

7 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/7/21 – 30/9/21 (Chwarter 2) 
Ystyriwyd adroddiad y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol ynghylch 
Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/7/21 – 30/9/21 Chwarter 2. 
Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor yn fodlon bod yr 
Adain Archwilio Mewnol yn ymgymryd â gwaith priodol a digonol i ddarparu 
sicrwydd realistig ar ddiwedd y flwyddyn gan ychwanegu gwerth a 
chynorthwyo’r Cyngor wrth gyflawni ei amcanion.  
 
CYTUNWYD i nodi’r gwaith a wnaed a’r sefyllfa bresennol o ran yr Adain 
Archwilio Mewnol. 
 

8 Siarter Archwilio Mewnol  
Ystyriwyd yr adroddiad ynghylch y Siarter Archwilio Mewnol er mwyn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor am y Siarter Archwilio Mewnol. 
 
Tynnwyd sylw at y ffaith bod y canlynol wedi newid yn y siarter:- 

 Pwynt 4.7 – er mwyn ystyried y trefniadau atal twyll sy’n cefnogi’r 
ymarfer Menter Twyll Cenedlaethol (NFI); 

 Pwynt 5.2 – er mwyn darparu sicrwydd nad yw cyflwyno Swyddog 
Llywodraethu i’r strwythur yn effeithio ar annibyniaeth a gwrthrychedd 
y Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol a’r gwasanaeth Archwilio 
Mewnol; 

 Pwyntiau 6.1 i 6.3 – er mwyn nodi bod y Rheolwr Corfforaethol 
Archwilio Mewnol newydd wedi dechrau ar 1/1/2022. 

 
Roedd hefyd yn adlewyrchu’r newid yn enw’r pwyllgor i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio a’r dyddiad y cafodd Strategaeth y Cyngor ar Atal 
Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Gwrthwyngalchu Arian) 
(pwynt 4.5) ei diwygio a’i chymeradwyo ac roedd yn cyfeirio at effaith 
parhaus y pandemig ar waith Archwilio Mewnol yn 2021/22 (pwyntiau 2.3, 
2.7 a 5.1).   
 
CYTUNWYD i gymeradwyo’r adroddiad a’r Siarter Archwilio Mewnol 
diwygiedig. 
 

9 Y Fenter Twyll Cenedlaethol – Hunanarfarniad Archwilio Mewnol  
Ystyriwyd copi o’r hunanarfarniad, yn dilyn ymarfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn 2021, i ddarparu sicrwydd i’r Pwyllgor bod Cyngor Sir 
Ceredigion yn llwyr gefnogi’r ymarfer. 
 
CYTUNWYD i nodi’r hunanarfarniad. 
 

10 Adroddiad ynghylch Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021/22 
a’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol (2022/2023) 
Ystyriwyd Adroddiad ynghylch Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 
2021/22, Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol (2022/2023) a’r Ddogfen 
Fframwaith Llywodraethu. 
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Cyflwynwyd yr adolygiad diweddaraf o Fframwaith Llywodraethu 2021-2022, 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-2022 a Chod Llywodraethu 
Corfforaethol Lleol 2022-2023. 
 
Bu i’r Pwyllgor argymell i’r Cyngor gymeradwyo’r canlynol: 
i) Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft 2021-22 a 
ii) Chod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2022-2023  
 
Cytunwyd hefyd y byddai’n werth ystyried rhoi esboniad ar ddechrau’r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol ynglŷn â’r bandiau a ddefnyddiwyd wrth 
ddarparu sgoriau yn unol â chanllawiau CIPFA. Byddai hyn yn hwyluso 
pethau i’r cyhoedd a fyddai'n darllen y ddogfen. Hefyd, dywedwyd y dylai ‘cof 
corfforaethol’ gael ei sefydlu er mwyn cael cysondeb. Byddai hyn yn sicrhau 
bod cysylltiad rhwng yr argymhellion a oedd wedi’u cynnwys yn yr 
adroddiadau a pholisïau, hunanasesiadau a fframweithiau’r Cyngor. Byddai 
angen cynnwys hyn yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol er mwyn sicrhau 
gwaith olrhain a monitro. 
Dywedwyd y byddai sylw yn cael ei roi i hyn yn y Cofnod o Gamau 
Gweithredu Cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
 
Hefyd, gofynnodd y Cadeirydd  a fyddai modd i’r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol - Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd gael ei wahodd i’r 
cyfarfod nesaf i roi diweddariad am brosesau’r Cyngor o ran ymgysylltu â’r 
cyhoedd gan fod pryderon wedi’u codi bod y wybodaeth sy’n cael ei chasglu  
fel rhan o’r ymarferion hyn yn annigonol. 
 
  

11 Adroddiad ar Fframwaith Datblygu Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru ar gyfer Cynghorwyr yng Nghymru a Fframwaith o Ddisgrifiadau 
Rôl a Manylebau Person ar gyfer Aelodau 
CYTUNWYD bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn nodi cynnwys  
Fframwaith Datblygu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer 
Cynghorwyr yng Nghymru (Ebrill 2021) a’r Fframwaith o Ddisgrifiadau Rôl a 
Manylebau Person ar gyfer Aelodau (Mehefin 2021). 
 

12 Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a 
cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth 
Ystyriwyd yr Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a 
cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Roedd yr adroddiad wedi’i gyflwyno er 
mwyn rhoi trosolwg cynhwysfawr i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o'r 
Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth (gan 
gynnwys Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol) a gafodd yr Awdurdod yn 
ystod y flwyddyn ariannol flaenorol. Roedd yr adroddiad hwn hefyd yn rhoi 
gwybodaeth am y cwynion a gyfeiriwyd at Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru yn ystod 2020/2021. 
 
CYTUNWYD i nodi cynnwys yr Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o 
Ganmoliaeth, Cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth – 2020/2021 a 
Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon ar gyfer 2020-2021. 
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CYTUNWYD hefyd, o’r flwyddyn nesaf ymlaen, y byddai’r adroddiad yn cael 
ei gyflwyno i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn gyntaf cyn iddo fynd 
gerbron y fforymau eraill. Ar hyn o bryd, y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio oedd y fforwm olaf i ystyried yr adroddiad hwn. Dywedodd y 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu a’r Swyddog 
Monitro ei bod yn ofynnol i’r Pwyllgor hwn ystyried yr adroddiad oherwydd ei 
swyddogaethau newydd o ran cwynion, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021, Paragraff 115, 4 (da/db).  
 

13 Adroddiad ynghylch y Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
Ystyriwyd yr Adroddiad ynghylch y Cofnod o Gamau Gweithredu 
Cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a oedd wedi’i gyflwyno er 
mwyn i’r Pwyllgor gael sicrwydd bod trefniadau effeithiol ar waith i reoli 
gweithdrefnau’r Awdurdod o ran materion ariannol, rheoli risgiau, rheolaeth 
fewnol a threfniadau llywodraethu corfforaethol. 
 
CYTUNWYD:- 
1) bod yr Aelodau yn croesawu gweld y Cofnod o Gamau Gweithredu 
Cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar yr agenda; ac 
2) y byddai’r Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio yn cael ei gynnwys fel eitem agenda reolaidd ar 
Flaenraglen Waith y Pwyllgor. 
 
Awgrymwyd hefyd y dylai teitl pob colofn gael ei roi ar bob un o dudalennau’r 
tabl er mwyn lleihau’r angen i’r defnyddiwr sgrolio drwy’r ddogfen gyfan. 
Hefyd, dylid ystyried cyflwyno cofnod o’r math hwn ym mhob un o’r 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu. 
 

14 Cofrestr Risgiau Corfforaethol 
Dywedwyd bod yr holl risgiau wedi'u hadolygu a’u bod yn cynnwys 
sylwebaeth wedi'i diweddaru. Gofynnwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio nodi’r newidiadau canlynol i'r Gofrestr ers y diweddariad diwethaf: 
 

 R003 Gwella a Pherfformiad – mae sgôr y risg wedi gostwng o 12 i 6 i 
adlewyrchu'r sefyllfa ddiweddaraf a’r ffaith bod cyfarfodydd chwarterol 
y Bwrdd Perfformiad a Chynllunio Busnes wedi ailddechrau yn dilyn 
cyfnod yn ystod 2020/21 pan na chynhaliwyd y cyfarfodydd am fod 
angen ymateb i bandemig Covid. 

 

 R004 Parhad Busnes – mae sgôr y risg wedi cynyddu o 10 i 15 i 
adlewyrchu'r risg o ran ymosodiadau meddalwedd wystlo 
(ransomware) ar rwydwaith y cyngor a'r effaith y byddai hyn yn ei 
chael ar y gallu i barhau â gwaith y cyngor a darparu gwasanaethau 
hanfodol. 

 

 R016 Brexit – mae sgôr y risg wedi cynyddu o 12 i 16 i nodi'r pryderon 
diweddaraf ynghylch cyflenwi llafur a nwyddau, ac yn benodol prinder 
gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm. 
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 R021 Ffosffadau – Mae ffosffadau yn risg newydd y chwarter hwn. 
Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion ystyried cyngor Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) sy'n argymell cyfyngiadau cynllunio oherwydd 
lefelau uchel o ffosffadau yn afon Teifi. Bydd hyn yn effeithio'n 
sylweddol ar y sir a bydd yn atal adeiladau rhag cael eu datblygu ar 
draws 44.6% o Geredigion, gan effeithio ar dwf economaidd y sir. 

 
Nid oedd sgoriau risg y risgiau sy’n weddill wedi newid ers yr adroddiad 
diwethaf, ond roedd y camau lliniaru wedi’u hadolygu a’r sylwebaeth wedi’i 
diweddaru. 
 
CYTUNWYD i nodi’r sefyllfa bresennol a’r ffaith na fyddai Chwarter 3 yn cael 
ei gyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor ym mis Mawrth am na ragwelid y byddai 
newidiadau mawr yn y risgiau ers cyhoeddi’r adroddiad hwn.  
 
Byddai saethau yn cael eu cynnwys ar frig y dudalen wrth ymyl pob risg i 
ddangos a oedd y risg yn mynd i fyny neu i lawr er mwyn hwyluso pethau i’r 
darllenydd.  
 
 

15 Blaenraglen Waith 
CYTUNWYD i nodi cynnwys y Flaenraglen Waith fel y’i cyflwynwyd. 
Trafodwyd hefyd y byddai’r Flaenraglen Waith nesaf yn dechrau cynnwys 
eitemau ar gyfer agendâu cyfarfodydd y flwyddyn fwrdeistrefol nesaf.   
 

16 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar 25 Tachwedd 2021 ac ystyried unrhyw faterion sy’n codi 
o’r Cofnodion hynny 
CYTUNWYD i gadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 25 
Tachwedd 2021 yn rhai cywir. 
 

17 Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Pwyllgor 
Dim. 
 

18 Adroddiad Archwilio Cymru ar Seibergadernid - Nid yw'r atodiadau ar 
eitem 18 ar gael i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth 
eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 18 o ran 4 o atodlen 12A i 
Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn 
Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth)(Amrywio)(Cymru) 2007. Os 
bydd y Cyngor yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, yn unol 
â'r Ddeddf ac ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd, caiff y cyhoedd eu 
heithrio o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth honno, yn unol ag Adran 
100B(2) o'r Ddeddf. 
CYTUNWYD i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod wrth ystyried yr atodiad yn unol â 
pharagraff 18 o ran 4 o atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i 
diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at 
Wybodaeth)(Amrywio)(Cymru) 2007.   
 
Caniatawyd i’r cyhoedd ddychwelyd i’r cyfarfod a CHYTUNWYD ynghylch y 
canlynol:- 
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(i) nodi cynnwys, casgliad ac argymhelliad Adroddiad Archwilio Cymru ar 
Seibergadernid yn Atodiad 1; a 
(ii) nodi bod meddalwedd briodol yn cael ei phrofi i ganiatáu i iPads gael eu 
defnyddio mewn amgylchedd diogel yn y dyfodol. 
 
 
Caniatawyd i’r cyhoedd ddychwelyd i’r cyfarfod ac ystyriwyd eitem 19 isod:- 
 

19 Adroddiad Dilynol ar Wasanaethau Trefnwyr Angladdau’r Crwner- Nid 
yw'r atodiadau ar eitem 19 ar gael i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys 
gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 14 o ran 4 o 
atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan  
Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at 
Wybodaeth)(Amrywio)(Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor yn penderfynu 
ystyried yr eitem hon yn breifat, yn unol â'r Ddeddf ac ar ôl cynnal 
prawf budd y cyhoedd, caiff y cyhoedd eu heithrio o'r cyfarfod yn ystod 
y drafodaeth honno, yn unol ag Adran 100B(2) o'r Ddeddf. 
CYTUNWYD i eithrio’r cyhoedd wrth ystyried yr atodiadau yn unol â 
pharagraff 14 o ran 4 o atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i 
diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at 
Wybodaeth)(Amrywio)(Cymru) 2007. 
 
Caniatawyd i’r cyhoedd ddychwelyd i’r cyfarfod a CHYTUNWYD i wneud y 
canlynol:- 
(i) nodi cynnwys a chasgliadau’r Adroddiad Dilynol (Atodiad 1) a’r Adroddiad 
Cymharu (Atodiad 2); a 
(ii) rhoi cyfarwyddyd i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a 
Llywodraethu fynd ati i ofyn am ymateb oddi wrth y rheoleiddwyr a chyrff 
perthnasol ynglŷn â’r mater hwn; gan nodi yn yr ohebiaeth bod angen iddynt 
ymateb o fewn y bythefnos nesaf. 
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyngor Sir Ceredigion 2021- 

2022* 

Pwrpas y Cofnod hwn o Gamau Gweithredu yw monitro’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio yn eu cyfarfodydd e.e. pan fu i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ofyn i adroddiad gael ei gyflwyno iddynt, neu y 

gofynnwyd am wybodaeth ar gyfer Cyfarfod yn y dyfodol.  

Am fwy o wybodaeth ar y Cofnod o Gamau Gweithredu dylid cysylltu â’r Swyddog Llywodraethu. 

Diweddarwyd: 16 Chwefror 2022  

* Blwyddyn Fwrdeistrefol 
Caiff camau gweithredu a nodwyd mewn gwyrdd ac sydd wedi eu cwblhau (‘Do’) eu tynnu oddi ar y Cofnod o Gamau Gweithredu 
dilynol. 
 
Acronymau: 
AC – Archwilio Cymru 
PW: Prif Weithredwr 
SAC – Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol 
PRhD – Pwyllgor Rheoli Datblygu 
BW – Blaenraglen Waith 

RhC – Rheolwr Corfforaethol  
RhCAM – Rheolwr Corfforaethol, 
Archwilio Mewnol 
SDD – Swyddog Diogelu Data 
PLA – Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio  

SLl – Swyddog Llywodraethu 
SM – Swyddog Monitro   

C a Ll – Cyfreithiol a Llywodraethu 
Amh – Amherthnasol 

 IG – I’w gadarnhau  
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Rhif Dyddiad 
Cyfarfod 
y PLA  

Eitem Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu  

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu   

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf  

Cwblhawy
d? Do / 
Naddo 

1.  17.1.22 Adolygiad 
Archwilio 
Cymru o’r 
Gwasanaet
h Cynllunio  

Nodwyd yr 
adroddiad  

Y Cynghorydd 
Lynford Thomas, 
Cadeirydd y 
Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, i 
ddosbarthu 
ymholiadau a’u 
hanfon at 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol 
Economi ac 
Adfywio. 
Ymatebion gan 
Archwilio Cymru i 
bwyntiau a godwyd 
gan y Cynghorydd 
Thomas.  
 
Gofynnodd 
Cadeirydd y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio hefyd am 
ddiweddariad yn y 
dyfodol gan 

Y Cynghorydd 
Lynford 
Thomas, 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 
Economi ac 
Adfywio, 
Cadeirydd y 
Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen, ac 
Archwilio Cymru  

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 
Economi ac 
Adfywio i roi 
diweddariad ar 
lafar i’r 
Pwyllgor 
Llywodraethu 
ac Archwilio 
yng nghyfarfod 
y Pwyllgor ar 
10 Mawrth 
2022  

10 Mawrth 
2022 

Naddo  
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Rhif Dyddiad 
Cyfarfod 
y PLA  

Eitem Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu  

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu   

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf  

Cwblhawy
d? Do / 
Naddo 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol 
Economi ac 
Adfywio a 
Chadeirydd y 
Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen.  

2.  19.2.22 Ymatebion 
i 
Adroddiada
u’r 
Rheoleiddi
wr a’r 
Arolygiaeth  

Nodwyd yr 
adroddiad. 
Cytunodd 
y Pwyllgor 
Llywodraet
hu ac 
Archwilio 
na fydd 
Ffurflenni 
Ymateb 
Rheolwyr 
sydd 
wedi’u 
cwblhau yn 
y daenlen 
yn cael eu 
hailgyflwyn
o.   

Y Cadeirydd i 
drafod fformat 
Word/Taenlen 
gyda’r Swyddog 
Llywodraethu  

Cadeirydd y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio/ 
Swyddog 
Llywodraethu  

Swyddog 
Llywodraethu i 
gyflwyno 
Ffurflenni 
Ymateb 
Rheolwyr 
wedi'u 
diweddaru ar 
ffurf Word yn 
unig wrth 
symud ymlaen. 
Mae cofnod o'r 
holl Ffurflenni 
Ymateb 
Rheolwyr yn 
parhau i gael 
ei gadw'n 
fewnol  

10 Mawrth 
2022 (Os 
bydd 
unrhyw 
Ffurflenni 
Ymateb 
Rheolwyr 
wedi’u 
diweddaru)  

Do 

3.  19.2.22 Adroddiad 
ar  

Nodwyd yr 
adroddiad 

Swyddog 
Llywodraethu / 
Swyddog Arweiniol 

Swyddog 
Llywodraethu / 
Swyddog 

Cyfeiriwyd at 
sgorio yn 
fersiynau’r 

29 Mehefin 
2022 

Do 
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Rhif Dyddiad 
Cyfarfod 
y PLA  

Eitem Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu  

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu   

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf  

Cwblhawy
d? Do / 
Naddo 

Ddatganiad 
Llywodraet
hu 
Blynyddol 
2021-2022 
 

a’r 
atodiadau.  

Corfforaethol 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu / 
Swyddog Monitro i 
gynnwys esboniad 
ynghylch sgorio yn 
y Ddogfen 
Fframwaith 
Llywodraethu ac 
yn y Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol.  
Swyddog 
Llywodraethu / 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu / 
Swyddog Monitro i 
ystyried testun i’w 
ychwanegu mewn 
drafftiau yn y 
dyfodol ynghylch 
camau a 
gymerwyd yng 
ngoleuni adolygiad 
Archwilio Cymru 
o’r Gwasanaeth 

Arweiniol 
Corfforaethol 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu / 
Swyddog 
Monitro  

Ddogfen 
Fframwaith 
Llywodraethu 
a’r Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol a 
fydd yn cael eu 
cyflwyno i’r 
Cyngor ar 
3.3.22.  
Mae cyfeiriad 
hefyd wedi’i 
wneud yn yr 
Adroddiad 
Cyngor at y 
testun 
ychwanegol a 
fydd yn cael ei 
ychwanegu yn 
y Ddogfen 
Fframwaith 
Llywodraethu 
a’r Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol i 
sefydlu cyswllt 
ag 
argymhellion 
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Rhif Dyddiad 
Cyfarfod 
y PLA  

Eitem Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu  

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu   

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf  

Cwblhawy
d? Do / 
Naddo 

Cynllunio. Cof 
Corfforaethol 
wedi’i gyflawni 
hefyd drwy’r 
Cofnod o Gamau 
Gweithredu’r 
Cyfarfodydd.  

Archwilio 
Cymru, a fydd 
wedyn yn cael 
eu 
hailgyflwyno i’r 
Pwyllgor 
Llywodraethu 
ac Archwilio a’r 
Cyngor wedi 
hynny.  

4. 19.2.22 Adroddiad 
ynghylch y 
Cofnod o 
Gamau 
Gweithredu 
Cyfarfodyd
d y 
Pwyllgor 
Llywodraet
hu ac 
Archwilio 

Nodwyd yr 
Adroddiad 
a’r Cofnod 
o Gamau 
Gweithred
u 
Cyfarfodyd
d y 
Pwyllgor.   

Gofynnodd y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio i deitl 
pob colofn gael ei 
roi ar bob un o 
dudalennau’r tabl 
er hwylustod. 

Swyddog 
Llywodraethu  

Wedi’i gwblhau 
– gweler y 
Cofnod 
cyfredol o 
Gamau 
Gweithredu’r 
Pwyllgor  

10 Mawrth 
2022 

Do 

5. 19.2.22 Adroddiad 
Blynyddol 
am 
Sylwadau o 
Ganmoliaet
h, Cwynion 
a 

Nodwyd 
cynnwys yr 
adroddiad 
a Llythyr 
Blynyddol 
yr 

Cytunodd y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio y byddai 
adroddiad y 
flwyddyn nesaf yn 
cael ei gyflwyno i’r 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 
Polisi, 
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd / 

Amherthnasol 
i’w nodi ar 
gyfer 
adroddiad y 
flwyddyn nesaf  

Amherthna
sol  

Do 
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Rhif Dyddiad 
Cyfarfod 
y PLA  

Eitem Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu  

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu   

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf  

Cwblhawy
d? Do / 
Naddo 

cheisiadau 
Rhyddid 
Gwybodaet
h 

Ombwdsm
on  

Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio yn gyntaf 
cyn iddo fynd 
gerbron y fforymau 
eraill.  

Rheolwr 
Corfforaethol 
Cwynion a 
Rhyddid 
Gwybodaeth  

6.  19.2.22 Blaenragle
n waith  

Nodwyd y 
flaenraglen 
waith  

Gofynnodd y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio i eitemau 
ar gyfer y flwyddyn 
fwrdeistrefol nesaf 
gael eu 
hychwanegu at y 
Flaenraglen Waith 
 

Swyddog 
Llywodraethu / 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu / 
Swyddog 
Monitro  

Ychwanegwyd 
yr eitemau ar 
gyfer cyfarfod 
cyntaf y 
flwyddyn 
fwrdeistrefol 
nesaf at y 
Flaenraglen 
Waith. Unwaith 
y bydd 
dyddiadau 
cyfarfodydd 
ychwanegol yn 
hysbys, 
datblygir hyn 
ymhellach.  

10 Mawrth 
2022 

Naddo 

7.  19.2.22 15  
Adroddiad 
ar 
Wasanaeth 
y Crwner 

Nodwyd yr 
adroddiad.   

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu / 
Swyddog Monitro i 
fynd ati i ofyn am 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu / 
Swyddog 

Wedi’i gwblhau   Do 
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Rhif Dyddiad 
Cyfarfod 
y PLA  

Eitem Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu  

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu   

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf  

Cwblhawy
d? Do / 
Naddo 

(atodiadau 
eithriedig)  

ymateb gan y 
rheoleiddwyr a’r 
cyrff perthnasol ar 
y mater hwn; gan 
nodi yn yr 
ohebiaeth bod 
angen iddynt 
ymateb o fewn y 
bythefnos nesaf.  

Monitro, 
Rheolwr 
Corfforaethol 
Archwilio 
Mewnol a’r 
Swyddog 
Llywodraethu  
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 CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
ADRODDIAD I’R: 

 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

DYDDIAD: 
 

10 Mawrth 2022 

LLEOLIAD: O bell drwy fideo gynadledda 
 

TEITL: 
 

Adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: 
 
 
 
ER:  
 
PORTFFOLIO CABINET AC 
AELOD   CABINET: 

Rhoi’r diweddaraf i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
am y cynnydd gydag astudiaethau y mae Archwilio Cymru 
yn eu cynnal neu wedi’u cynnal 
 
Penderfyniad 
 
Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r 
Aelod o’r Cabinet dros y Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth a’r Gwasanaethau 
Democrataidd 

 
 
Cefndir 

  
 

Mae'r Adroddiad hwn yn nodi Adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth ac 
mae iddo dair rhan: 
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio;  
b) Unrhyw waith lleol ynghylch risg a gyflwynwyd/ a gyhoeddwyd ers cyfarfod diwethaf y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio; 
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru 
 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

o Amserlen Rhaglen Waith Chwarter 3 2021-2022 – Ceredigion (Atodiad 1) 
 

b) Unrhyw waith lleol ynghylch risg a gyflwynwyd/ a gyhoeddwyd ers cyfarfod diwethaf 
y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

• Adroddiad Arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru ar Gartref Gofal Preswyl Hafan Deg 
(Atodiad 2) 

• Adroddiad Arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru ar Gartref Gofal Preswyl yr Hafod (Atodiad 
3) 

• Archwilio Cymru - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 Cyngor Sir Ceredigion (Atodiad 
4) 

 
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru 
o Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys 

( https://www.audit.wales/cy/publication/cydweithio-rhwng-y-gwasanaethau-brys ) 
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ARGYMHELLIAD: 
Ystyried adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth  
 
RHESWM AM YR ARGYMHELLIAD: 
Fel bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cael gwybod am yr adroddiadau, y cynigion 
a’r gwaith sy’n mynd rhagddynt.   
 
  
Atodiadau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enw Cyswllt: 
 
Swyddog Adrodd: 
 
 
Dyddiad yr Adroddiad: 

Atodiad 1 – Amserlen Rhaglen Waith Chwarter 3 2021-2022 – 
Ceredigion  
Atodiad 2 – Adroddiad Arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru ar Gartref 
Gofal Preswyl Hafan Deg 
Atodiad 3 – Adroddiad Arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru ar Gartref 
Gofal Preswyl yr Hafod 
Atodiad 4 - Archwilio Cymru - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 
Cyngor Sir Ceredigion 
 
Elin Prysor 
 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, a’r Swyddog Monitro 
 
1/03/2022 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

 
 

Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir 
Ceredigion 

Diweddariad Chwarterol: 31 Rhagfyr 2021 

Crynodeb Archwilio Blynyddol 

Disgrifiad Amserlen Statws 

Adroddiad yn 
crynhoi'r gwaith 
archwilio a 
gwblhawyd ers y 
Crynodeb Archwilio 
Blynyddol diwethaf, a 
gyhoeddwyd ym mis 
Ionawr 2021. 

Chwefror 2022 
 

Cwblhau ar hyn o bryd. 

Gwaith Archwilio Ariannol  

Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwilio datganiad 
o gyfrifon 2020-21 y 
Cyngor 

I gadarnhau a yw'r 
datganiad o gyfrifon yn rhoi 
darlun cywir a theg. 

Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 2021 

Gwaith archwilio 
wedi'i gwblhau. 
Barn Archwilio 
erbyn 30 Tachwedd 
2021 

Archwiliad o Ffurflen 
2020-21 ar gyfer 
Harbwr Ceredigion 

I gadarnhau bod y ffurflenni 
wedi'u cwblhau'n gywir. 

Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 2021 

Gwaith archwilio 
wedi'i gwblhau. 
Barn Archwilio 
erbyn 30 Tachwedd 
2021 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliad o 
Ddatganiadau a 
Grantiau 2020-21 y 
Cyngor 

Archwilio hawliadau yn unol 
â thelerau ac amodau'r 
grantiau. 

Yn unol â'r 
terfynau amser 
unigol ar gyfer 
pob cais am 
grant. 

Gwaith archwilio i'w 
wneud Hydref 2021 
i Chwefror 2022 

Archwilio datganiad 
o gyfrifon 2021-22 y 
Cyngor 

I gadarnhau a yw'r 
datganiad o gyfrifon yn rhoi 
darlun cywir a theg. 

Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 2022 

Gwaith archwilio i'w 
wneud rhwng mis 
Chwefror a mis 
Tachwedd 2022. 

Archwiliad o Ffurflen 
2021-22 ar gyfer 
Harbwr Ceredigion 

I gadarnhau bod y ffurflenni 
wedi'u cwblhau'n gywir. 

Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 2022 

Gwaith archwilio i'w 
wneud rhwng mis 
Chwefror a mis 
Tachwedd 2022. 

Archwiliad o 
Ddatganiadau a 
Grantiau 2021-22 y 
Cyngor 

Archwilio hawliadau yn unol 
â thelerau ac amodau'r 
grantiau. 

Yn unol â'r 
terfynau amser 
unigol ar gyfer 
pob cais am 
grant. 

Gwaith archwilio i'w 
wneud rhwng mis 
Hydref 2022 a mis 
Chwefror 2023 

Gwaith Archwilio Perfformiad  

Gwaith Archwilio 
Perfformiad 2020-21 

Cwmpas Amserlen Statws 

Cynaliadwyedd 
Ariannol  

Prosiect sy'n gyffredin i bob 
cyngor lleol a fydd yn asesu 
cynaliadwyedd ariannol yng 
ngoleuni'r heriau presennol a'r 
heriau a ragwelir yn y dyfodol 
gan adeiladu ar waith a wnaed yn 
ystod 2019-20. 

Wedi’i 
gwblhau 

Cyhoeddwyd 
Medi 2021 
 
Cyhoeddwyd yr 
Adroddiad Cryno 
Cenedlaethol ym 
mis Medi 2021 

Adolygiad o 
Wasanaethau 
Cynllunio 

Bydd yr adolygiad yn rhoi 
sicrwydd a mewnwelediad i weld 
a yw'r Gwasanaeth Cynllunio yn 
cyflawni ei amcanion yn effeithiol 
ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu 
at gyflawni'r blaenoriaethau yn 
Strategaeth Gorfforaethol y 
Cyngor. 

Wedi’i 
gwblhau 

Cyhoeddwyd 
Tachwedd 2021 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Gwaith Archwilio 
Perfformiad 2020-21 

Cwmpas Amserlen Statws 

Gwaith archwilio 
perfformiad 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliadau Deddf 
Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 (y Ddeddf LlCD) 

Byddwn yn ceisio integreiddio'r 
gwaith o gyflawni ein 
harchwiliadau o dan LlCD o’r 
camau i gyflawni amcanion lles 
ynghyd â’n gwaith archwilio arall. 
Byddwn yn trafod hyn gyda'r 
Cyngor wrth i ni gwmpasu a 
chyflawni'r prosiectau archwilio a 
restrir yn y cynllun hwn. 

Ym mynd 
rhagddo 

Ym mynd 
rhagddo 

Archwiliad adrodd ar 
welliannau 

Archwiliad o gyflawni dyletswydd i 
gyhoeddi asesiad o berfformiad. 

Tachwedd 
2021 

Wedi’i gwblhau  

Sicrwydd as Asesu 
Risg 

Prosiect i nodi lefel y sicrwydd 
archwilio a/neu lle y gallai fod 
angen gwaith archwilio 
ychwanegol yn y dyfodol mewn 
perthynas â risgiau i'r Cyngor roi 
trefniadau priodol ar waith i 
sicrhau gwerth am arian wrth 
ddefnyddio adnoddau.  
Yng Nghyngor Sir Ceredigion 
mae'r prosiect yn debygol o 
ganolbwyntio ar: 
• Sefyllfa ariannol  
• Trefniadau hunanasesu 
• Cynllunio adferiad 
• Goblygiadau Deddf 

Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 

• Cynlluniau lleihau carbon 
• Rheoli Perfformiad 

Ym mynd 
rhagddo 

Ym mynd 
rhagddo 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Gwaith Archwilio 
Perfformiad 2020-21 

Cwmpas Amserlen Statws 

Llamu Ymlaen – 
Archwilio'r blociau 
adeiladu ar gyfer 
dyfodol cynaliadwy 

Wrth i'r byd fynd yn ei flaen, gan 
ddysgu o'r pandemig byd-eang, 
mae'r adolygiad hwn yn edrych ar 
ba mor effeithiol y mae 
cynghorau'n cryfhau eu gallu i 
drawsnewid, addasu a chynnal y 
broses o ddarparu gwasanaethau, 
gan gynnwys y rhai a ddarperir 
mewn partneriaeth â rhanddeiliaid 
a chymunedau allweddol. 

Hydref 2021 
ymlaen – 
Ebrill 2022. 

Ar waith 

Astudiaethau cenedlaethol llywodraeth leol a gynllunir/ sydd ar waith 

Astudiaeth Cwmpas Amserlen Statws Gwaith maes wedi'i 
gynllunio yng 
Nghyngor Sir 
Ceredigion 

Taliadau 
Uniongyrchol 

Adolygiad o 
sut mae 
awdurdodau 
lleol yn rheoli 
ac yn hybu'r 
defnydd o 
daliadau 
Uniongyrchol 

Cyhoeddi yng 
Ngaeaf 2021-
22 

Dod i 
gasgliadau 
canol mis 
Hydref, 
drafftio a 
chyhoeddi yn 
gynnar yn 
2022  

Na – gwaith sy'n cael ei 
gyflawni drwy'r Fforwm 
Taliadau Uniongyrchol a 
detholiad o gyfweliadau 
dilynol. 

Gwasanaethau 
Brys 

Adolygiad o 
ba mor dda y 
mae'r 
gwasanaethau 
brys (golau 
glas) yn 
cydweithio 

Cyhoeddi yng 
ngaeaf 2021-
22 

Clirio, gyda 
chyhoeddiad 
ddiwedd 
Ionawr 2022 

Amherthnasol 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Astudiaeth Cwmpas Amserlen Statws Gwaith maes wedi'i 
gynllunio yng 
Nghyngor Sir 
Ceredigion 

Gwaith dilynol 
ar Bobl sy'n 
Cysgu Allan 

Adolygiad o 
sut yr 
ymatebodd 
awdurdodau 
lleol i 
anghenion 
pobl sy'n 
cysgu allan yn 
ystod y 
pandemig yn 
dilyn 
adroddiad 
Archwilydd 
Cyffredinol 
Cymru ym mis 
Gorffennaf 
2020. 

Amherthnasol Amherthnasol Nid yw'r gwaith hwn yn 
mynd rhagddo yn 2021-
22  

Tlodi Deall sut mae 
awdurdodau 
lleol yn 
sicrhau eu bod 
yn darparu eu 
gwasanaethau 
i leihau tlodi. 

Hydref 2021 
– Hydref 
2022. 

Gwaith maes Ie – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor. 

Mentrau 
Cymdeithasol 

Adolygiad o'r 
modd y mae 
awdurdodau 
lleol yn 
cefnogi ac yn 
defnyddio 
mentrau 
cymdeithasol i 
ddarparu 
gwasanaethau 

Hydref 2021 
– Hydref 
2022. 

Gwaith maes Ie – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor 

Cydnerthedd 
Cymunedol 

Adolygiad o 
sut y gall 
awdurdodau 
lleol feithrin 
mwy o 
gydnerthedd 
mewn 
cymunedau 

Hydref 2021 
– Hydref 
2022. 

Gwaith maes Ie – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Estyn  

Gwaith arfaethedig 
Estyn 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Arolygiadau 
Gwasanaethau 
Addysg Llywodraeth 
Leol 

Mae Estyn wedi gweithio'n agos 
gyda Chyfarwyddwyr Addysg i 
adolygu eu canllaw arolygu ar 
gyfer gwasanaethau addysg 
llywodraeth leol i adlewyrchu 
profiadau'r pandemig. Bydd y 
canllaw sydd wedi’i ddiweddaru 
(a gyhoeddir ar 1 Gorffennaf) yn 
cael eu treialu yn yr arolygiad 
cyntaf a gofynnir am adborth 
ynghylch a oes angen gwneud 
unrhyw fireinio ychwanegol.   

Arolygiadau 
Gwasanaethau 
Addysg 
Llywodraeth 
Leol i 
ailddechrau 
tuag at 
ddiwedd tymor 
yr Hydref 

Amherthnasol 

Adolygiad thematig 
Diwygio'r 
Cwricwlwm 

Consortia rhanbarthol a 
chymorth awdurdodau lleol i 
ddiwygio'r cwricwlwm. 

Casglu 
tystiolaeth ym 
mis 
Medi/Hydref – 
cyhoeddi 
ddechrau mis 
Chwefror 2022 

Amherthnasol 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

Gwaith arfaethedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Gwiriad Sicrwydd 
Cenedlaethol 2020-
21 

Mae AGC bellach wedi cyhoeddi 
pob llythyr gwirio sicrwydd. 
Mae AGC wedi cyhoeddi ei 
adroddiad gwirio sicrwydd 
cenedlaethol sy'n tynnu sylw at 
ganfyddiadau ac argymhellion 
allweddol. 

Wedi’i 
gyhoeddi 

Wedi’i gwblhau 

Rhaglen 2022-23 Bydd AGC yn cynnal rhaglen 
flynyddol o wiriadau sicrwydd, 
arolygiadau gwerthuso 
perfformiad ac arolygiadau sy'n 
seiliedig ar risg. 

Ebrill 2022 – 
Mawrth 2023. 

Cynllunio 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Gwaith arfaethedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Adolygiad 
cenedlaethol 

Cymorth i blant anabl a'u 
teuluoedd. 

Wedi’i 
gyhoeddi 

Wedi’i gwblhau 

Gwaith dilynol Bydd AGC yn cynnal gwaith 
dilynol ar feysydd i'w gwella a 
nodwyd yn y Gwiriadau Sicrwydd 
neu drwy weithgarwch arolygu 
sy'n seiliedig ar risg gydag 
awdurdodau lleol unigol lle bo 
angen. 

Ym mynd 
rhagddo 

Mae un arolygiad 
dilynol sy'n 
seiliedig ar risg 
wedi digwydd ac 
mae i’w 
gyhoeddi.  
 
Mae dau wiriad 
sicrwydd dilynol 
ychwanegol wedi 
digwydd ac 
maent i’w 
cyhoeddi maes o 
law. 

Arolygiad Bydd gweithgarwch arolygu sy'n 
seiliedig ar risg yn parhau lle bo 
angen. 

Yn ôl y gofyn Ni threfnir 
unrhyw 
arolygiadau ar 
hyn o bryd (hyd 
at fis Ebrill 2022) 

Datblygiad Bydd AGC yn parhau i ddatblygu 
ei ddull o arolygu ac adolygu 
awdurdodau lleol. 

Ebrill 2022 Ar waith 

Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid 
Adroddiad Monitro 
Blynyddol ar gyfer 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2020-
21 

Adroddiad monitro blynyddol ar 
ffurf drafft ar hyn o bryd – mae 
hwn yn adroddiad ar y cyd ag 
Arolygiaeth Iechyd Cymru. 

Rhagfyr 2021 Ar waith 

Cyfarfod blynyddol 
gyda Chyfarwyddwyr 
Statudol y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Bydd AGC yn cyfarfod â’r holl 
Gyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

Rhagfyr 2021 
ac Ionawr 
2022 

Ar waith 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau eraill a 
gyhoeddwyd ers 1 Ebrill 2021  

Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r adroddiad  

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn Rhagfyr 2021 

Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru Tachwedd 2021 

Gofalu am y Gofalwyr? 
Sut roedd cyrff y GIG yn ategu lles staff yn 
ystod pandemig COVID-19 

Hydref 2021 

Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol Medi 2021 

Ffeithlun cyfrifon cryno'r GIG Medi 2021 

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus1 Medi 2021 

Adfywio Canol Trefi Medi 2021 

Cyllid myfyrwyr Awst 2021 

Offeryn data cyllid y GIG 2020-21 Mehefin 2021 

Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 yng 
Nghymru 

Mehefin 2021  

Trefniadau llywodraethu ansawdd ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: gwaith 
dilynol 

Mai 2021 

Trefniadau Llywodraethu Pwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru 

Mai 2021 

 
1 Cyhoeddwyd y prif adroddiad ar 15 Medi. Dros y chwe wythnos a ganlynodd, cyhoeddwyd pum sylwebaeth 
sector byr: Darlun o lywodraeth leol,Darlun o ofal iechyd, Darlun o ofal cymdeithasol, Darlun o ysgolion, 
Darlun o addysg uwch ac addysg bellach. 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r adroddiad  

Yn ôl eich Doethineb – Gwasanaethau Dewisol 
Llywodraeth Leol 

Ebrill 2021  

Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol 
ar gyfer Pandemig COVID-19 

Ebrill 2021  

Adroddiadau cenedlaethol ac allbynnau eraill Archwilio Cymru i'w 
cyhoeddi yn ystod 2021-22 (a gwaith arall sy'n mynd rhagddo/a 
gynllunir)2 

Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Sylwadau cyfrifon Llywodraeth Cymru Chwefror 2022 

Llywodraeth Cymru yn pennu amcanion 
llesiant 

Chwefror 2022 

Gofal heb ei drefnu – offeryn data a sylwebaeth Chwefror/Mawrth 2022 

Trefniadau cydweithredol ar gyfer rheoli 
adnoddau iechyd cyhoeddus lleol 

Chwefror 2022 

Ymateb ac adferiad COVID/Rheoli grantiau 
Llywodraeth Cymru – cymorth gan y trydydd 
sector 

Chwefror 2022 

Offeryn data amseroedd aros y GIG a 
sylwebaeth gofal wedi'i chynllunio 

Mawrth 2022 

Gweithlu Llywodraeth Cymru Chwefror/Mawrth 2022 

 
2 Byddwn yn parhau i adolygu ein cynlluniau'n gyson, gan ystyried yr amgylchedd allanol sy'n esblygu, ein 
blaenoriaethau archwilio, cyd-destun ein hadnoddau ein hunain a gallu cyrff archwiliedig i gyfathrebu â ni. 
Mae hyn yn cynnwys cynnal rhywfaint o hyblygrwydd er mwyn inni ymateb i ddatblygiadau ym mholisi 
Llywodraeth Cymru a meysydd sydd o ddiddordeb posibl i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus newydd. 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Gwasanaethau orthopedig Mawrth 2022 

Diwygio'r cwricwlwm Gwanwyn 2022 

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb Gwanwyn 2022 

Newid hinsawdd – adolygiad sylfaenol Gwanwyn/haf 2022 

Ymateb ac adferiad COVID/rheoli grantiau 
Llywodraeth Cymru – arall 

I'w gadarnhau 

Tai fforddiadwy I'w gadarnhau 

Seilwaith band eang I'w gadarnhau 

Rheoli perygl llifogydd I'w gadarnhau 

Digwyddiadau a chyhoeddiadau y Gyfnewidfa Arfer Da yn y dyfodol 

Teitl Dyddiad cyhoeddi/digwyddiad disgwyliedig  

Adnoddau ar ôl y digwyddiad gan gynnwys 
recordiadau sesiwn ar gyfer digwyddiad Llamu 
Ymlaen ar gadernid sefydliadol a gynhaliwyd 
ar 9 Rhagfyr 2021 

Diwedd Ionawr 2022 

Digwyddiad Taliadau Uniongyrchol (teitl i'w 
gadarnhau)  

30 Mawrth 2022 
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 Adroddiad Arolygu ar
Cartref Gofal Preswyl Hafan Deg

Cartref Henoed Hafan Deg
Temple Terrace

Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BJ

Mae’r adroddiad hwn hefyd ar gael yn y Saesneg

This report is also available in English

 Dyddiad y cwblhawyd yr arolygiad
2 Tachwedd 2021
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Llywodraeth Cymru © Hawlfraint y Goron 2021.
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth sy'n ymddangos yn y cyhoeddiad hwn (ac eithrio 
logos) yn rhad ac am ddim, mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth 
Agored.Gallwch weld y Drwydded Llywodraeth Agored ar wefan yr Archifau Gwladol neu gallwch 
ysgrifennu at y Tîm Polisi Gwybodaeth, Yr Archifau Gwladol, Kew, Llundain TW9 4DU, neu anfon e-
bost at: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk 
Mae'n rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn fanwl gywir a pheidio â'i ddefnyddio mewn cyd-destun 
camarweiniol. 
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Ynglŷn â Chartref Gofal Preswyl Hafan Deg
Math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Oedolion Heb Nyrsio
Darparwr cofrestredig Gwasanaethau Oedolion a Phlant Cyngor Sir Ceredigion

Lleoedd cofrestredig 20

Iaith y gwasanaeth Y ddwy iaith

Arolygiad diwethaf gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru

A yw'r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol o ran y Gymraeg?

Mae'r gwasanaeth yn darparu 'Cynnig Rhagweithiol' o 
ran y Gymraeg. Mae'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion yGymraeg a diwylliant pobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth, neu a all ei ddefnyddio

Crynodeb 

Pwrpas yr arolygiad â ffocws hwn yw adolygu'r ddau Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth 
sydd ar agor ynglŷn â goruchwyliaeth y darparwr a'r amgylchedd. 

Mae'r darparwr wedi cymryd camau tuag at wella'r amgylchedd ond bydd yr Hysbysiadau 
Gweithredu â Blaenoriaeth yn aros ar agor. Mae’r bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cartref 
yn edrych ymlaen at gwblhau'r gwaith a'r effaith gadarnhaol y bydd yn ei gael. 

Mae'r darparwr wedi gwella goruchwyliaeth o'r gwasanaeth. Mae'r unigolyn cyfrifol wedi 
ymweld â'r cartref ac yn cynnwys pobl, eu cynrychiolwyr a gweithwyr gofal yn eu 
hadroddiad ansawdd gofal. 
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Llesiant 

Mae pobl yn derbyn cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn gallu gwneud 
pethau maen nhw'n eu mwynhau. Dywedodd unigolyn wrthym faint y maent yn 
gwerthfawrogi cael mynediad at ardal awyr agored er mwyn sgwrsio â staff. Mae 
amgylchiadau personol yn cael eu hystyried ac mae gweithwyr yn rhoi cymorth i bobl 
gadw cysylltiad â'u hanwyliaid. Mae pobl yn cael eu parchu. Siaradodd unigolyn â 
balchder am allu gwneud darlleniad ar Sul y Cofio. Dywedon nhw “mae mor bwysig i ni 
gofio'r meirwon ac rwy'n falch o gael y cyfle i ddarllen i ni yma yn y cartref”.

Mae pobl yn cael eu cynnwys wrth wneud penderfyniadau ac yn mynegi eu barn ar y 
gwasanaeth. Mae pobl yn cael eu cynnwys wrth wneud penderfyniadau ynglŷn ag 
adnewyddu'r gwasanaeth gan gynnwys cynlluniau lliw, ac maent yn edrych ymlaen at 
gwblhau'r gwaith adnewyddu a gweld y buddion a ddaw ohono. Ar ôl gorffen, bydd yr 
amgylchedd yn anelu i wella llesiant, gan helpu cyfeiriadedd pobl o gwmpas y cartref, a 
bydd yn ceisio gwneud y mwyaf o dechnoleg.   

Gall pobl hefyd fynegi eu barn ar y gwasanaeth oherwydd bod yr unigolyn cyfrifol yn eu 
cynnwys a/neu eu cynrychiolwyr mewn archwiliadau sicrhau ansawdd. Mae staff yn 
cyfrannu syniadau a chynigion er mwyn gwella ansawdd y gwasanaeth yn ystod 
ymweliadau chwarterol yr unigolyn cyfrifol. Mae gwybodaeth o archwiliadau ac arolygon 
mewnol yn galluogi'r unigolyn cyfrifol i fonitro ac asesu ansawdd y gwasanaeth. Mae 
camau clir a chynllun amser yn galluogi'r darparwr i wella'r gwasanaeth cyffredinol 
maent yn ei gynnig i bobl.  
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Gofal a Chymorth 

Nid oedd gofal a chymorth yn ganolbwynt i'r arolygiad hwn, ond mae ein trafodaethau â 
phobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cartref unwaith eto'n dangos bod y gwasanaeth yn 
diwallu iechyd a llesiant pobl. 

Siaradodd pobl yn gadarnhaol am y cymorth a gynigir a'r perthnasoedd gwaith o fewn yr 
holl dîm staff. Roedd rhyngweithiadau yn gyfeillgar ac yn galonogol. Gwelsom gymorth 
cadarnhaol ac effeithiol gan weithwyr gofal i roi sicrwydd i unigolion â heriau cof. Mae 
pawb yn edrych ymlaen at gwblhau'r gwaith adnewyddu a'r effaith gadarnhaol y bydd yn 
ei gael ar bobl.   

Mae arferion hylendid da yn parhau trwy gydol y gwasanaeth. Mae staff yn gwisgo'r 
cyfarpar diogelu personol cywir ac yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.
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Yr Amgylchedd  

Mae pobl yn byw mewn amgylchedd sydd yn cefnogi eu diogelwch. Mae'r darparwr wedi 
cychwyn rhaglen adnewyddu a fydd yn gwella iechyd a llesiant unigolion. 

Mae'r gwaith o ailosod carpedi wedi dechrau, gyda'r ardaloedd mwyaf angenrheidiol 
wedi eu cwblhau. Mae'r gwaith o adnewyddu mannau cymunol yn systematig wedi 
dechrau gyda chynlluniau lliw a dodrefn cyfatebol, croesawgar. Mae'r gwaith o 
ddiweddaru ystafelloedd unigol wedi dechrau, gyda'r rhai sydd eisoes wedi eu haddurno 
yn llachar a bydd gorchuddiadau wal newydd a chadarn yn gwella dulliau rheoli heintiau. 
Nod y socedi trydanol a’r ffitiadau ychwanegol yn yr ystafelloedd gwely yw cefnogi'r 
defnydd o dechnoleg yn well. Mae'r bobl sy'n byw yn y cartref yn teimlo'n frwdfrydig dros 
y gwaith a gwblhawyd eisoes, a dywedodd un “mae'r gweithwyr yn brysur ac rwy'n 
edrych ymlaen at y gwelliannau”. Mae'r staff yn teimlo'n gadarnhaol am y cynllun a'r 
effaith ar y bobl yn y gwasanaeth. Dywedodd un gweithiwr gofal wrthym “mi fydd yr 
addurniadau newydd llachar yn wych i'r preswylwyr”. 

Er bod yr Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth yn parhau i fod ar agor, rydym yn 
cydnabod bod y darparwr wedi cymryd camau i fynd i'r afael â materion amgylcheddol. 
Rydym yn disgwyl i'r camau hyn barhau ac y bydd y gwaith adnewyddu wedi ei gwblhau 
erbyn mis Chwefror 2022. 

Rydym hefyd wedi cael ein hysbysu bod cynlluniau i drawsnewid rhan o'r cartref er 
mwyn gwella'r gwasanaeth maent yn ei gynnig i bobl sy'n byw â dementia. Mae hyn yn 
cynnwys pum ystafell wely, mannau cymunol a'r ardd. Mae'r darparwr yn disgwyl i'r 
gwaith hwn fod wedi ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2022.   
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Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Mae'r darparwr wedi gwella eu trefniadau i fonitro, adolygu a gwella ansawdd y 
gwasanaeth. Mae'r adroddiad Rheoliad 73 diweddaraf yn gynhwysfawr ac yn cynnwys 
sawl trafodaeth â phobl a’u cynrychiolwyr. Mae gweithwyr yn teimlo'n gadarnhaol am y 
cyfle i siarad â'r unigolyn cyfrifol a chael sgyrsiau agored am wella'r gwasanaeth. Mae 
gweithwyr yn siarad yn gadarnhaol am ganolbwyntio'r unigolyn cyfrifol ar eu hiechyd a 
llesiant yn ystod cyfarfod tîm diweddar.   

Mae'r Adolygiad Ansawdd Gofal chwe mis yn fanwl ac yn cynnwys adborth gan bobl a'u 
cynrychiolwyr. Mae gwybodaeth o archwiliadau ac arolygon mewnol yn galluogi'r 
unigolyn cyfrifol i fonitro'r gwasanaeth gyda chamau clir ar sut i wella ansawdd. Mae'r 
rhaglen adnewyddu yn ganolbwynt allweddol o'r adroddiad ynghyd â chynlluniau'r 
dyfodol ar gyfer yr adeilad. 

Gallwn ddod i'r casgliad bod dulliau goruchwylio’r gwasanaeth gan yr unigolyn cyfrifol 
wedi gwella a'u bod yn canolbwyntio ar lesiant pobl sy'n byw ac yn gweithio yn y 
gwasanaeth. Rydym yn disgwyl y lefel hon o oruchwyliaeth i barhau a bydd hyn yn cael 
ei brofi mewn arolygiadau yn y dyfodol.  
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Rydym yn ymateb i ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan fo canlyniadau gwael ar gyfer 
pobl, a/neu risg i lesiant pobl, yn cael eu nodi drwy ddyroddi Hysbysiad(au) Gweithredu â 
Blaenoriaeth. 

Mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau brys i fynd i'r afael â hyn a gwneud gwelliannau. 
Pan fydd darparwyr yn methu â chymryd camau blaenoriaeth erbyn y dyddiad targed, 
mae'n bosibl y byddwn yn uwchgyfeirio'r mater i Banel Gwelliant a Gorfodi. 

Hysbysiad(au) Gweithredu â Blaenoriaeth

Rheoliad Crynodeb Statws

44 Adeilad Ni chyflawnwyd

6 Gofynion mewn perthynas â darpariaeth y 
gwasanaeth

Cyflawnwyd 

Pan fyddwn yn dod o hyd i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond ni nodir unrhyw 
risg uniongyrchol neu sylweddol ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, rydym yn 
amlygu'r rhain fel Meysydd i'w Gwella. 

Rydym yn disgwyl y bydd y darparwr yn cymryd camau i gywiro hyn a byddwn yn mynd ar 
drywydd y camau hyn yn yr arolygiad nesaf. Pan fo'r darparwr wedi methu gwneud y 
gwelliannau angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy ddyroddi Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth.

Crynodeb o Ddiffyg Cydymffurfio 

Statws Ystyr pob un

Newydd Nodwyd y diffyg cydymffurfio hwn yn yr arolygiad hwn. 

Adolygwyd Adolygwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chyflawnwyd. Mae'r 
dyddiad targed ar gyfer cydymffurfedd yn y dyfodol a bydd yn cael ei 
brofi yn yr arolygiad nesaf.

Ni chyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chafodd ei gyflawni. 

Cyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac fe’i cyflawnwyd.
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Maes/Meysydd i'w Gwella

Rheoliad Crynodeb Statws

Amherthnasol Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r math hwn 
yn yr arolygiad hwn.

Amherthnasol
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Dyddiad cyhoeddi 14/02/2022'
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 Adroddiad Arolygu ar
Gartref Gofal Preswyl Yr Hafod

Cartref Hen Bobl Yr Hafod
Rhos-y-dre

Aberteifi
SA43 1NT

This report is also available in English

Mae’r adroddiad hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 Dyddiad y cwblhawyd yr arolygiad
30 Tachwedd 2021

Tudalen 43
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Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth a geir yn y cyhoeddiad hwn (ac eithrio logos) yn rhad ac 
am ddim, ar unrhyw ffurf neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored. Gallwch weld y 
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Mae'n rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn fanwl gywir a pheidio â'i ddefnyddio mewn cyd-destun 
camarweiniol. 
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Ynglŷn â Chartref Gofal Preswyl Yr Hafod
Math o ofal a ddarperir Gwasanaeth cartref gofal

Oedolion heb ofal nyrsio
Darparwr cofrestredig Gwasanaethau Oedolion a Phlant Cyngor Sir Ceredigion

Lleoedd cofrestredig 28

Iaith y gwasanaeth Y ddwy

Arolygiad diwethaf gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru

A yw'r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol o ran y Gymraeg?

Ydy. Mae'r gwasanaeth yn darparu 'Cynnig Rhagweithiol' 
o ran y Gymraeg. Mae'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion Cymraeg a diwylliannol y bobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth, neu a all ddefnyddio'r gwasanaeth.

Crynodeb 

Cynhelir yr arolygiad â ffocws hwn i adolygu’r tri Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth sydd 
mewn grym mewn perthynas â goruchwyliaeth y darparwr a'r amgylchedd mewnol ac 
allanol. 

Mae'r Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth ar gyfer yr ardaloedd allanol wedi cael ei gau 
ac mae'r darparwr wedi cymryd camau tuag at wella'r amgylchedd mewnol ond bydd yr 
Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth yn parhau mewn grym. Mae'r bobl sy'n byw ac yn 
gweithio yn y cartref yn edrych ymlaen at gwblhau'r gwaith ac at yr effaith gadarnhaol y 
bydd yn ei chael. 

Mae'r darparwr wedi gwella trefniadau goruchwylio'r gwasanaeth. Mae'r unigolyn cyfrifol 
wedi ymweld â'r cartref ac yn cynnwys y bobl, eu cynrychiolwyr a'r gweithwyr gofal yn ei 
ymweliad a'r adroddiad ansawdd gofal sydd yn ei ddilyn. Mae'r Hysbysiad Gweithredu â 
Blaenoriaeth bellach ar gau. 
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Llesiant 

Mae pobl yn derbyn cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn gallu gwneud y 
pethau y maent yn eu mwynhau. Dywedodd un unigolyn wrthym, “Mae'r [rheolwr] a'r 
staff yn wych ac yn enwedig [gweithiwr gofal] – mae hi'n ffantastig.”Mae'r gweithwyr 
gofal yn annog rhyngweithiadau o fewn ardaloedd cymunol y cartref ac yn trefnu 
gweithgareddau ysgogol. 

Mae pobl yn cymryd rhan wrth wneud penderfyniadau ac yn mynegi eu barn am y 
gwasanaeth. Mae pobl yn cymryd rhan yn y penderfyniadau a wneir ynghylch 
ailwampio'r gwasanaeth, gan gynnwys cynlluniau lliwiau a darnau celf ar y waliau. Ar ôl 
ei orffen, nod yr amgylchedd yw gwella llesiant, gan helpu pobl i ymgyfeirio wrth symud 
o amgylch y cartref a gwneud y mwyaf o'r dechnoleg.   

Mae pobl hefyd yn gallu mynegi eu barn am y gwasanaeth oherwydd bod yr unigolyn 
cyfrifol yn eu cynnwys a/neu eu cynrychiolwyr mewn archwiliadau sicrhau ansawdd. 
Mae'r staff yn cyfrannu syniadau ac awgrymiadau i wella ansawdd y gwasanaeth yn 
ystod ymweliadau chwarterol yr unigolyn cyfrifol. Mae'r wybodaeth o'r archwiliadau ac 
arolygon mewnol yn galluogi'r unigolyn cyfrifol i fonitro ac asesu safon y gwasanaeth. 
Mae camau gweithredu ac amserlenni clir yn galluogi'r darparwr i wella'r gwasanaeth 
cyffredinol y mae'n ei gynnig i bobl.  
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Gofal a Chymorth 

Nid oedd gofal a chymorth yn ffocws yn yr arolygiad hwn, ond, eto, dengys ein 
trafodaethau â phobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cartref fod y gwasanaeth yn diwallu 
anghenion iechyd a llesiant pobl. 

Mae pobl yn siarad yn gadarnhaol am yr holl dîm o staff a'r cymorth y maent yn ei 
dderbyn. Dywedodd pawb y gwnaethom siarad â nhw eu bod yn edrych ymlaen at 
gwblhau'r gwaith ailwampio ac at yr effaith gadarnhaol y bydd yn ei chael ar bobl.   

Mae arferion hylendid da yn parhau drwy gydol y gwasanaeth. Mae'r staff yn gwisgo'r 
cyfarpar diogelu personol cywir ac yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus 
Cymru.
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Yr Amgylchedd  

Mae pobl yn byw mewn amgylchedd sy'n cefnogi eu diogelwch. Mae'r darparwr wedi 
mynd i'r afael â'r holl faterion allanol a nodwyd yn yr arolygiad diwethaf ac wedi dechrau 
rhaglen ailwampio yn yr ardaloedd cymunol. 

Mae'r darparwr wedi gosod ffens bren barhaol o amgylch y tiroedd yn lle'r ffens dros dro 
ac mae'r gwaith cynnal a chadw ar y gerddi wedi gwella. Bellach, mae modd i bobl gael 
mynediad at y tiroedd trwy'r heulfan a dywedodd unigolyn sy'n byw yn y gwasanaeth 
wrthym, “Rwy'n edrych ymlaen at fynd allan eto pan fydd y tywydd yn gwella.” Gallwn 
ddod i'r casgliad bod y darparwr wedi cymryd camau gweithredu er mwyn mynd i'r afael 
â'r materion ynghylch yr amgylchedd allanol ac mae’r Hysbysiad Gweithredu â 
Blaenoriaeth wedi cael ei gau. Mae'r ystafelloedd gwely yr effeithir arnynt gan ollyngiad 
dŵr wedi'u peintio ac yn edrych yn llachar ac yn lân. Mae'r lolfa / ystafell haul gymunol 
yn cael ei huwchraddio'n llawn a'r ddwy lolfa lai yw'r ystafelloedd nesaf ar y cynllun 
ailaddurno. Mae'r bobl sy'n byw yn y cartref wedi'u cyffroi am y gwaith. Dywedodd un, 
“Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld y lolfa'n cael ei haddurno.”Mae'r staff yn 
gadarnhaol am y cynllun a'r effaith ar y bobl o fewn y gwasanaeth, a dywedodd 
gweithiwr gofal wrthym, “Mae'r gwaith wedi dechrau yn y brif lolfa. Mae'n braf ac mi fydd 
yn braf i'r preswylwyr.”

Er i'r Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth barhau mewn grym, rydym yn cydnabod bod 
y darparwr wedi cymryd camau i fynd i'r afael â'r materion amgylcheddol. Rydym yn 
disgwyl y bydd y cam gweithredu hwn yn parhau ac i'r broses ailwampio gael ei 
chwblhau erbyn mis Ebrill 2022. 
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Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Mae'r darparwr wedi gwella ei drefniadau ar gyfer monitro, adolygu a gwella ansawdd y 
gwasanaeth. Mae'r adroddiad Rheoliad 73 diweddaraf yn gynhwysfawr ac yn nodi nifer o 
drafodaethau a gynhaliwyd gyda phobl a'u cynrychiolwyr. Cadarnhaodd unigolyn sy'n 
byw yn y cartref ei fod wedi siarad â'r unigolyn cyfrifol ac mae’r staff yn cadarnhau bod 
yr unigolyn cyfrifol yn cymryd amser i siarad â phobl. Wrth drafod mewnbwn pobl, 
dywedodd gweithiwr gofal wrthym, “Maent wedi ystyried yr hyn yr hoffai’r preswylwyr ei 
gael, sef lluniau o draethau lleol ar y waliau.” Mae'r gweithwyr yn gadarnhaol am y 
trafodaethau gyda'r unigolyn cyfrifol ynglŷn â gwella'r gwasanaeth. Dywedodd gweithiwr 
gofal wrthym, “Mae [yr unigolyn cyfrifol] yn hoffus iawn ac yn hawdd iawn mynd ati a 
bydd yn treulio amser yn siarad â phreswylwyr.”

Mae'r adolygiad chwe misol o ansawdd y gofal yn fanwl ac yn cynnwys adborth gan bobl 
a'u cynrychiolwyr. Mae gwybodaeth o archwiliadau ac arolygon mewnol yn galluogi'r 
unigolyn cyfrifol i fonitro'r gwasanaeth gyda chamau gweithredu clir ar sut i wella 
ansawdd. 

Gallwn ddod i'r casgliad bod y broses o oruchwylio'r gwasanaeth gan yr unigolyn cyfrifol 
wedi gwella ac yn canolbwyntio'n gadarnhaol ar lesiant y bobl sy'n byw ac yn gweithio 
yn y gwasanaeth. Rydym wedi cau'r Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth hwn ac 
rydym yn disgwyl y bydd y lefel hon o oruchwyliaeth yn parhau; bydd hyn yn cael ei brofi 
mewn arolygiadau yn y dyfodol.
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Rydym yn ymateb i ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan fo canlyniadau gwael ar gyfer 
pobl, a/neu risg i lesiant pobl, yn cael eu nodi drwy ddyroddi Hysbysiad(au) Gweithredu â 
Blaenoriaeth. 

Mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau brys i fynd i'r afael â hyn a gwneud gwelliannau. 
Pan fydd darparwyr yn methu cymryd camau blaenoriaeth erbyn y dyddiad targed, mae'n 
bosibl y byddwn yn uwchgyfeirio'r mater i Banel Gwelliant a Gorfodi.  

Hysbysiad(au) Gweithredu â Blaenoriaeth

Rheoliad Crynodeb Statws

44 Safle Ni chyflawnwyd

44 Safle Cyflawnwyd 

6 Gofynion mewn perthynas â darparu’r gwasanaeth Cyflawnwyd 

Pan fyddwn yn dod o hyd i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond ni nodir unrhyw 
risg uniongyrchol neu sylweddol ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, rydym yn 
amlygu'r rhain fel Meysydd i'w Gwella. 

Rydym yn disgwyl y bydd y darparwr yn cymryd camau i gywiro hyn a byddwn yn mynd ar 
drywydd y camau hyn yn yr arolygiad nesaf. Pan fo'r darparwr wedi methu gwneud y 
gwelliannau angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy ddyroddi Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth. 

Crynodeb o Ddiffyg Cydymffurfio 

Statws Ystyr pob un

Newydd Nodwyd y diffyg cydymffurfio hwn yn yr arolygiad hwn. 

Adolygwyd Adolygwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chyflawnwyd. Mae'r 
dyddiad targed ar gyfer cydymffurfedd yn y dyfodol a chaiff ei brofi yn yr 
arolygiad nesaf. 

Ni chyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chafodd ei gyflawni. 

Cyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac fe’i cyflawnwyd. 
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Maes/Meysydd i'w Gwella

Rheoliad Crynodeb Statws

Amherthnasol Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r math hwn 
yn yr arolygiad hwn.

Amherthnasol 
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Ynglŷn â’r Cyngor 

 Rhai o’r gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu 

 

Ffeithiau allweddol 

Mae’r Cyngor yn cynnwys 42 o gynghorwyr sy’n cynrychioli’r pleidiau gwleidyddol canlynol: 
• Plaid Cymru: 20  
• Annibynnol: 11  
• Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: 7 
• Y Llais Annibynnol: 3 
• Heb ei grwpio: 1 

Gwariodd y Cyngor £149.9 miliwn ar ddarparu gwasanaethau1 yn ystod 2020-21, y 19eg 
gwariant uchaf o’r 22 o gynghorau unedol yng Nghymru. 

 
1 Ystyr gwariant ar wasanaethau yw’r gost a godir ar y gronfa gyffredinol am wasanaethau o’r 
Dadansoddiad Cyllid Gwariant, namyn cost unrhyw wasanaethau Cyfrif Refeniw Tai, gan 
ychwanegu praeseptau, ardollau a llog ar ddyledion. 

Cyngor Sir Ceredigion 
Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion. 
Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio 
Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021. Mae ein 
crynodeb archwilio yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd 
Cyffredinol Cymru. 
Mae rhagor o wybodaeth am y dyletswyddau hyn ar gael ar ein 
gwefan. 
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Ffeithiau allweddol 

Ar 31 Mawrth 2021, roedd gan y Cyngor £44.6 miliwn o gronfeydd ariannol defnyddiadwy2.  
Mae hyn yn cyfateb i 29.7% o wariant blynyddol y Cyngor ar wasanaethau, y 9fed ganran uchaf 
o’r 22 o gynghorau unedol yng Nghymru3. 

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion 1 allan o 46 o ardaloedd yr ystyrir eu bod ymysg y 10% o 
ardaloedd o amddifadedd mwyaf yng Nghymru, a hwn yw’r pedwerydd isaf o’r 22 o gynghorau 
unedol yng Nghymru4. 

Rhagwelir y bydd poblogaeth y Sir yn lleihau 4% rhwng 2020 a 2040 o 71,897 i 69,009, gan 
gynnwys gostyngiad rhagweledig o 14.4% i nifer y plant, gostyngiad o 12.3% i nifer y 
boblogaeth o oedran gweithio a chynnydd o 20.9% i nifer y bobl 65 oed neu hŷn5. 

Dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol 

Gwnaethom waith yn ystod 2020-21 i fodloni’r dyletswyddau 
canlynol 
• Gwelliant parhaus 

Bu’n rhaid i’r Cyngor roi trefniadau ar waith i wneud gwelliannau parhaus, gan gynnwys 
cynlluniau ac adroddiadau cysylltiedig, a bu’n rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol asesu a 
wnaeth y Cyngor fodloni’r gofynion hyn yn ystod 2020-21. 

• Archwilio Cyfrifon 
Bob blwyddyn mae’r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio datganiadau ariannol y Cyngor 
i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei gyfrifyddu’n briodol. 

• Gwerth am arian 
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio a yw’r Cyngor wedi rhoi trefniadau ar waith i 
gael gwerth am arian o’r adnoddau y mae’n eu defnyddio, ac mae’n rhaid iddo fod yn 
fodlon ei fod wedi gwneud hyn. 

• Yr egwyddor datblygu cynaliadwy 
Mae angen i gyrff cyhoeddus gydymffurfio â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 
bennu eu hamcanion llesiant a chymryd camau i’w cyflawni. Mae’n rhaid i’r Archwilydd 
Cyffredinol asesu i ba raddau y maent yn gwneud hyn.  

 
2 Ystyr cronfeydd ariannol defnyddiadwy yw cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio ar gyfer 
costau refeniw pan na ddiogelir y diben gan y gyfraith. Hwn yw cyfanswm y gronfa gyffredinol, 
y cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi, a balansau yr ysgolion. Nid yw’n cynnwys cronfeydd 
wrth gefn y Cyfrif Refeniw Tai, derbyniadau cyfalaf na grantiau cyfalaf nas cymhwyswyd.  
3 Ffynhonnell: Datganiad Cyfrifon 2020-21 
4 Diffinnir ardal yn y cyd-destun hwn fel ‘Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is’. Ffynhonnell: 
Stats Cymru. 
5 Ffynhonnell: Stats Cymru 
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Rydym yn parhau i gydnabod y pwysau aruthrol ar 
wasanaethau cyhoeddus ac i weithio mewn ffordd sy’n ceisio 
lleihau’r effaith ar ymateb cyrff cyhoeddus i COVID-19, gan 
barhau i gyflawni ein dyletswyddau statudol. 

Yr hyn a ganfuwyd gennym 
Archwiliad o Gyfrifon 2020-21 Cyngor Sir Ceredigion 
Rydym yn archwilio datganiadau ariannol y Cyngor bob blwyddyn. 

Ar gyfer 2020-21: 
• rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol farn ddiamod gwir a theg ar ddatganiadau ariannol y 

Cyngor ar 29 Tachwedd 2021 yn unol â’r dyddiad terfyn statudol. 

• paratowyd Datganiad Llywodraethu ac Adroddiad Naratif Blynyddol y Cyngor yn unol â 
Chod y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a chanllawiau 
perthnasol. Roeddent yn gyson â’r datganiadau ariannol a baratowyd gan y Cyngor ac 
â’n gwybodaeth am y Cyngor hefyd. 

• roedd ansawdd y datganiadau drafft a gyflwynwyd i’w harchwilio ar 3 Awst 2021 yn dda. 
• gwnaed nifer o newidiadau i ddatganiadau ariannol y Cyngor yn deillio o’n gwaith 

archwilio, ac adroddwyd y rhain i’r Pwyllgor Archwilio yn ein Hadroddiad Archwilio 
Datganiadau Ariannol ar 25 Tachwedd 2021. 

• mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyflwyno’r dystysgrif yn cadarnhau bod yr archwiliad 
o gyfrifon ar gyfer 2020-21 wedi ei gwblhau.  

• yn ogystal â chyfrifoldebau’r Archwilydd Cyffredinol am archwilio datganiadau ariannol y 
Cyngor, mae ganddo gyfrifoldeb hefyd am ardystio nifer o hawliadau a ffurflenni grant. 
Nid yw ein gwaith hyd yma wedi nodi unrhyw broblemau sylweddol. 
  

 
Er mwyn cyflawni dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol 
rydym yn cwblhau prosiectau penodol, ond rydym hefyd yn 
dibynnu ar waith archwilio arall, a gwaith rheoleiddwyr 
megis Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn (yr arolygiaeth 
addysg). Rydym yn ystyried canfyddiadau ein gwaith 
archwilio wrth asesu a yw’r Cyngor wedi rhoi trefniadau ar 
waith i sicrhau gwerth am arian. Crynhoir ein canfyddiadau 
a’n casgliadau isod. 
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Ein gwaith mewn ymateb i bandemig COVID-19 
Mewn ymateb i bandemig COVID-19, gwnaethom newid dull a phwyslais ein gwaith archwilio 
perfformiad mewn llywodraeth leol a chyrff eraill. Isod, ceir crynodeb o rywfaint o’r gwaith yr 
ydym wedi’i wneud mewn ymateb i’r pandemig ar draws nifer o sectorau y mae llawer ohono 
yn berthnasol i lywodraeth leol.  
Gwnaethom gynnal prosiect i gefnogi ymdrechion y sector cyhoeddus drwy rannu yr hyn a 
ddysgwyd yn ystod y pandemig. Nod y prosiect yw helpu i ysgogi myfyrdod a chyfnewid 
arferion. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein gwefan.  
Ym mis Mawrth 2021, gwnaethom gyhoeddi adroddiad cenedlaethol yn nodi trosolwg o’r 
cynnydd hyd yma o ran Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru. Ym mis Rhagfyr 2020, 
gwnaethom gyhoeddi hefyd rai o arsylwadau yr Archwilydd Cyffredinol ar gaffael a chyflenwi 
cyfarpar diogelu personol yn ystod pandemig COVID-19, ac yna adroddiad yn dilyn hyn ym 
mis Ebrill 2021. Ym mis Mehefin 2021, gwnaethom gyhoeddi hefyd ein hadroddiad ar 
weithredu rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru.  

Gwelliant parhaus 
Ardystiodd yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor wedi bodloni ei ddyletswyddau sy’n weddill 
o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21, fel y’i cadwyd 
gan orchymyn a wnaed o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

Cynaliadwyedd ariannol 
Yn ystod 2020-21, gwnaethom archwilio cynaliadwyedd ariannol pob cyngor yng Nghymru. 
Yng Nghyngor mis Mehefin 2021, daethom i’r casgliad canlynol: Mae’r Cyngor yn dal i fod 
yn sefydlog yn ariannol ac yn canolbwyntio ar heriau’r dyfodol. Mae’r adroddiad ar gael 
yma. 

Gwnaethom gyhoeddi dau adroddiad cryno cenedlaethol hefyd: yr adroddiad cyntaf ym mis 
Hydref 2020 a’r ail adroddiad ym mis Medi 2021.  

Cynllunio ar gyfer adfer 
Yn ystod 2020-21, gwnaethom adolygu’r trefniadau yr oedd pob cyngor yng Nghymru yn eu 
rhoi ar waith i gefnogi gwaith cynllunio ar gyfer adfer. Yng Nghyngor Sir Ceredigion, 
gwnaethom y gwaith hwn ar sail barhaus gan roi adborth amser real pan oedd yn briodol.  

Prosiectau lleol  
• Gwnaethom gyhoeddi ein Hadolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio ym mis Tachwedd 

2021. Mae’r adroddiad ar gael yma. Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A yw’r 
Gwasanaeth Cynllunio yn bodloni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac 
yn cyfrannu at gyflawni’r blaenoriaethau yn Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor? 
Ar y cyfan, canfuom y canlynol: Er bod aelodau'r Cyngor ac uwch swyddogion o'r farn 
bod y gwasanaeth cynllunio yn strategol allweddol, nid yw gwendidau sylweddol 
hirsefydlog yn nhrefniadau llywodraethu'r Pwyllgor Rheoli Datblygu yn cefnogi'r Cyngor 
yn gynaliadwy nac yn gydlynol i wella perfformiad a chyflawni ei amcanion a'i 
flaenoriaethau strategol. 
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Mae’r Cyngor wrthi’n gweithio drwy ei gynllun gweithredu mewn ymateb i’n 
hargymhellion. 

Arolygiaethau eraill 
Gwnaethom ystyried adroddiadau Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Estyn hefyd, yn ogystal 
ag unrhyw gamau dilynol a gymerwyd gan y Cyngor mewn ymateb iddynt. 
Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal Cymru Archwiliad Sicrwydd yng Nghyngor Sir Ceredigion ym 
mis Mai 2021. Cyflwynwyd llythyr i’r Cyngor ar ei ganfyddiadau. Mae’r llythyr ar gael yma. 
Ni chyhoeddwyd unrhyw adroddiadau gan Estyn yn gysylltiedig â Chyngor Sir Ceredigion ers 
ein llythyr Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf.   

Astudiaethau llywodraeth leol 
Yn ogystal â gwaith lleol ym mhob cyngor, rydym hefyd yn cynnal astudiaethau ar draws y 
sector llywodraeth leol bob blwyddyn i wneud argymhellion ar gyfer gwella gwerth am arian. 
Rydym wedi cyhoeddi’r adroddiadau canlynol ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf:  

Gwasanaethau dewisol (Ebrill 2021) 
Mae pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau’n lleihau gwariant ac yn cyfyngu ar 
wasanaethau, ond mae’r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn 
hanfodol i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach. Gwnaethom ganolbwyntio ar sut mae cynghorau’n 
diffinio gwasanaethau, y systemau a’r prosesau a ddefnyddiwyd ganddynt i adolygu 
gwasanaethau a pha mor gadarn ydynt. Mae’r galw am rai gwasanaethau hanfodol yn parhau 
i gynyddu ac nid yw cynghorau’n hyderus y gallant barhau i ddarparu’r gwasanaethau hyn yn 
wyneb y galw cynyddol a chymhleth hwn. Mae angen i gynghorau achub y cyfle i adnewyddu, 
ail-werthuso ac ailosod yr hyn y maent yn ei wneud a dysgu o’r pandemig er mwyn adeiladu 
dyfodol gwell. Cyhoeddwyd ein hadroddiad ym mis Ebrill 2021. 

Adfywio canol trefi yng Nghymru (Medi 2021) 
Blaenoriaethodd awdurdodau lleol adfywio canol trefi rhwng 1950 a 1980, gan greu mannau 
manwerthu newydd a mwy. Fodd bynnag, mae dewisiadau polisi yn y gorffennol, disgwyliadau 
defnyddwyr sy’n newid a datblygiadau technolegol yn cael effaith andwyol bellach ar lawer o 
ganol trefi Cymru. Ac mae’r pandemig wedi creu heriau i lywodraeth leol a llywodraeth 
ganolog, ac mae un o bob saith siop ar strydoedd mawr Cymru yn wag bellach, er i 
Lywodraeth Cymru fuddsoddi ac ysgogi £892.6 miliwn yn ystod y saith mlynedd diwethaf. Nid 
oes gan awdurdodau lleol y capasiti i ymateb i’r sefyllfa hon ac nid ydynt bob amser yn 
defnyddio’r pwerau sydd ganddynt i helpu i adfywio trefi. Er mwyn cyflawni’r canlyniadau lleol 
gorau, mae angen cysoni ac integreiddio polisïau a’r broses o gydweithio, gan flaenoriaethu 
adnoddau ar gyfer canol trefi. Cyhoeddwyd ein hadroddiad ym mis Medi 2021.  
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Gwaith arfaethedig ar gyfer 2021-22 
Buom hefyd yn edrych ar y cyfleoedd a’r heriau allweddol sy’n wynebu’r Cyngor. Gallai’r rhain 
effeithio ar allu’r Cyngor i fodloni ei rwymedigaethau cyfreithiol mewn cysylltiad â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy a’r defnydd o’i adnoddau. 
Pandemig COVID-19 sy’n parhau i fod y risg a’r mater mwyaf sy’n wynebu cynghorau a’r 
sector cyhoeddus ehangach yn ystod 2021-22. Rydym wedi llunio ein gwaith i ddarparu 
sicrwydd a her mewn ffordd sy’n helpu i gefnogi’r Cyngor drwy’r cyfnod hwn. Mae ein gwaith 
arfaethedig ar gyfer 2021-22 yn cynnwys: 

• Asesu sicrwydd a risg, gan gynnwys pwyslais ar y canlynol: 

‒ Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

‒ Cynllunio adferiad 
‒ Cynlluniau i leihau carbon 

‒ Trefniadau hunanasesu 

‒ Y sefyllfa ariannol 
‒ Rheoli Perfformiad 

• Llamu Ymlaen – wrth i’r byd symud ymlaen, gan ddysgu o’r pandemig, mae’r adolygiad 
hwn yn edrych ar ba mor effeithiol y mae cynghorau wrth gryfhau eu gallu i drawsnewid, 
addasu a chynnal y broses o ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai a ddarperir 
mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol a chymunedau. 

• Archwiliad adrodd am welliant 
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Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol ar y llywodraeth, ac fe’i penodir gan Ei Mawrhydi y 
Frenhines. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau 
eraill a ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sy’n fwrdd statudol a sefydlwyd at y diben hwnnw 
ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol. Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn atebol i’r 
Senedd. 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, gan gynnwys 
awdurdodau unedol, yr heddlu, awdurdodau tân ac achub, parciau cenedlaethol a chynghorau 
cymuned. Mae hefyd yn cynnal astudiaethau gwerth am arian llywodraeth leol, yn asesu 
cydymffurfedd â gweddill gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a gallai gynnal 
arolygiadau arbennig o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

Y tu hwnt i lywodraeth leol, yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol Llywodraeth Cymru a’r 
cyrff cyhoeddus a noddir ganddi, a chyrff cyhoeddus cysylltiedig, Comisiwn y Senedd, a chyrff y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. 

Archwilio Cymru yw’r enw cyfunol anstatudol ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru, sy’n endidau cyfreithiol ar wahân â’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain, fel y 
disgrifir uchod. Nid yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and 
English. Corresponding in Welsh will not lead to delay. 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 

Dyddiad y Cyfarfod: 10 Mawrth 2022 
 

Teitl: Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/10/21 – 31/12/21  
 

Pwrpas yr adroddiad: Darparu diweddariad i’r Aelodau ynglŷn â’r gwaith a 
wnaed gan yr adain archwilio mewnol yn ystod y cyfnod 
dan sylw 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Ray Quant MBE, Dirprwy Arweinydd y 
Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Pobl a Threfnidiaeth, a Gwasanaethau 
Democrataidd  

 

Bu i’r Pwyllgor ystyried y Strategaeth Archwilio Mewnol blynyddol 2021/22 yn ei 
gyfarfod ym mis Chwefror 2021 lle pennwyd y prif feysydd gwaith i’r cynllun archwilio 
dros dro 2021/22. Ddaru’r Cynllun cynnwys adolygiadau a gafodd eu dwyn ymlaen o 
gynllun archwilio’r flwyddyn flaenorol, archwiliadau rheolaidd ee ardystio grantiau a 
gwaith cafodd ei flaenoriaethu ar sail risg, a ddefnyddir gan yr Adain Archwilio Mewnol 
er mwyn ffurfio barn sicrwydd. 
 

O ran 2021/22, ni chynhaliwyd yr asesiad risg arferol gan fod y Cyngor yn wynebu 
risgiau newydd sy’n newid o hyd yn sgil y pandemig. Felly, bydd angen i’r gwasanaeth 
Archwilio Mewnol asesu ei waith yn barhaus, gan ystyried anghenion a 
blaenoriaethau’r Cyngor yn reolaidd, wrth iddynt newid.  
 

Mae’r adroddiad cynnydd hwn yn nodi’r camau a gymerwyd hyd yma o ran cyflawni’r 
cynllun archwilio drwy ddarparu crynodeb o’r gwaith a wnaed. Mae hefyd yn nodi’r 
sefyllfa bresennol o ran adnoddau yn ogystal â chynllun gwella’r Adain.  
 
Argymhelliad: Ystyried y gwaith a wnaed a’r sefyllfa bresennol o ran yr 

Adain Archwilio Mewnol. 
  

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor yn fodlon bod yr Adain 
Archwilio Mewnol yn ymgymryd â gwaith priodol a 
digonol i ddarparu sicrwydd realistig ar ddiwedd y 
flwyddyn gan ychwanegu gwerth a chynorthwyo’r 
Cyngor wrth gyflawni ei amcanion.  
 

Atodiadau: Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/10/21-31/12/21 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro 
 

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

 
Dyddiad:  

 
3 Chwefror 2022 
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Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu  
 

Legal and Governance Services  
 

Gwasanaeth Archwilio Mewnol  
 

Internal Audit Service 
 

 

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 
 
 

1 Hydref 2021 – 31 Rhagfyr 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Paratowyd gan: Alex Jenkins, 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad Cyhoeddi: 3 Chwefror 2022  

Cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio: 10 Mawrth 2022 
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ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL 
 
 

 

01/10/2021 – 31/12/2021 
 
 

 
1 CYFWLYNIAD 
 
1.1 Cyflwynwyd y Strategaeth Archwilio a’r Rhaglen Flynyddol 

am 2021/22 i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor (PLlA) ar 24 
Chwefror 2021. 

 
1.2 Ni chynhaliwyd yr asesiad risg arferol gan y Rheolwr 

Corfforaethol - Archwilio Mewnol (RhCAM) i grynhoi'r 
rhaglen weithredol am 2021/22, am fod y pandemig wedi 
cyflwyno risgiau newydd i’r Cyngor, sy’n newid yn gyson. 
Mae’r RhCAM felly wedi asesu’r gwaith ar sylfaen barhaus, 
gan ystyried anghenion a blaenoriaethau’r Cyngor yn 
rheolaidd, wrth iddynt newid. 

 
1.3 Bwriedir i’r adroddiad hwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 

PLlA am y gwaith a wnaed gan y gwasanaeth Archwilio 
Mewnol (AM) drwy gydol trydydd chwarter blwyddyn 
ariannol 2021/22, a thynnu sylw at unrhyw bryderon a allai 
fod wedi dod i’r amlwg yn ystod yr archwiliadau a 
gwblhawyd. Mae copi o’r Rhaglen Archwilio Mewnol Dros 
Dro hyd at 31/12/21 yn Atodiad 1.  

 
 
 

 
2 Y GWAITH ARCHWILIO A WNAED 
 
2.1 Y cynnydd a wnaed o ran y Cynllun Archwilio: 
 

 
 
 
 
 

0
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16

0

20

29
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dyrannu /
Allocated

Arwaith /
In Progress

Adolygu /
Review

Drafft /
Draft

Terfynol /
Final

Cyfredol /
Ongoing
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On hold

Safle Cyfredol / Current Progress 
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2.2 Erbyn 31/12/2021 roedd cyfanswm o 94 eitem yn y Rhaglen Archwilio weithredol dros dro. Mae canran fwyaf o 70 o’r rhain naill 
ai wedi’u cario mlaen o’r flwyddyn flaenorol (ee archwiliadau sydd ar waith) neu’n ddarn o waith blynyddol (ee grantiau) sydd 
wedi’u cynnwys yn eitemau ‘wedi’u cynllunio’. Mae’r 24 eitem arall wedi’u hychwanegu trwy gydol y trydydd chwarter, hy ‘heb eu 
cynllunio’. (Mae’r eitemau heb eu cynllunio wedi’u nodi yn Atodiad I). 

 
2.3 Cwblhawyd pedwar darn o waith yn ystod y chwarter (gweler y tabl isod) a bydd y rhain yn cael eu hystyried wrth benderfynu 

ynghylch barn flynyddol yr Adain Archwilio Mewnol: 
 

Maes Archwilio 
Math o 

Archwiliad 
Sicrwydd 

Grant Gwella Addysg - 2020/21 archwiliad terfynol diwedd blwyddyn  

Sgôp: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhestr brofi archwiliad diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd ei fod yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y rhoddwr 
grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac amodau 
ariannu’r rhoddwr grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y derbynnydd 
grant. 

Grant Uchel 

Grant Datblygu Disgyblion - 2020/21 archwiliad terfynol diwedd blwyddyn  

Sgôp: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhestr brofi archwiliad diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd ei fod yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y rhoddwr 
grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac amodau 
ariannu’r rhoddwr grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y derbynnydd 
grant. 

Grant 
Uchel 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC - NFI 2018-21 

Sgôp: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer NFI.  

Rhoi sicrwydd 
Uchel 

Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 

Sgôp: Mewnbwn AM i’r ymgynghoriad.  
Cynghori 

Ddim yn 
berthnasol 
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 Archwilio Cymru – Ffurflen ymateb y Rheolwyr – Menter Twyll Genedlaethol (NFI) 2018-21  
o Mae gan y Cyngor ymwybyddiaeth dda o’r risgiau sy’n dod i’r amlwg o ran twyll gan ei fod yn gwneud y 

canlynol: 

 Monitro rhybuddion o ran twyll ac ymateb iddynt  e.e. drwy NAFN, rhwydweithiau ehangach a 
chymheiriaid   

 Perthyn i rwydweithiau a grwpiau proffesiynol megis Tisonline a KHub  a chymryd rhan weithgar 
ynddynt   

 Archwilio taliadau grant Covid-19 cyn eu talu (mae’n haws atal taliad nag adennill arian) 
o Mae’r Cyngor yn cydnabod lle’r oedd canlyniadau’r NFI yn isel yn y gorffennol, mai nad felly oedd hi o 

reidrwydd ar ôl cynnal yr ymarferion dilynol. 

 Caiff y NFI ei redeg ar ei gapasiti llawn ar bob achlysur 

 Rhoddir adroddiadau hefyd am y sicrwydd a geir o ganlyniadau isel.  
 

2.4 Rhestrir isod enghreifftiau o arfer da sydd wedi’i nodi o’r archwiliadau a gwblhawyd y chwarter hwn. Mae’r gwaith hwn hefyd yn 
rhan o’r broses sicrwydd flynyddol:  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Mae cyfanswm o 29 o eitemau yn ddarnau o waith sy’n parhau (gweler Atodiad I). Mae Archwilio Mewnol wedi nodi enghreifftiau 

o arferion da o blith y rhain yn ystod y trydydd chwarter. Bydd y rhain hefyd yn cael eu hystyried wrth ffurfio barn flynyddol yr 
Adain Archwilio Mewnol:  
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 Grant Caledi i Denantiaid - mewnbwn gan archwilio mewnol (oherwydd y gwelliant o’i help gyda’r Grantiau Ardrethi Busnes) i 
wirio ceisiadau cyn eu talu er mwyn lleihau'r risg o orfod adennill taliadau anghywir / twyllodrus; defnydd o’r system analytig 
data ‘ActiveData’ hefyd galluogi gwirio taliadau yn erbyn gwybodaeth o’r ‘National Anti-Fraud Network’ a ffynonellau erial. 

 RA Addasu’r Economi - wedi’i gydnabod gan fynychwyr i fod yn fforwm da a chynhwysfawr ar gyfer adfywiad ac adffurfiant o 
ganolfannau trefi. 

 Datganiad Llywodraethu Blynyddol – trefniadau mewn lle i ddechrau’r broses o adolygu’r fframwaith lywodraethu a’r cynllun 
gwelliant dilynol.  

 Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes (EPBC) - templed wedi’i ddiweddaru i alluogi pob gwasanaeth i ddiweddaru eu 
cynlluniau parhad busnes; adolygiad o gynllun prif ddigwyddiadau'r Cyngor ar waith; cynrychiolydd wedi mynychu fforwm 
ystwythder lleol i gadarnhau cysondeb rhwng cyrff a bod unrhyw bractis da yn cael ei rannu. 

 Rheoli Risg - arolwg o’r gofrestr risgiau hefyd ar agenda’r EPBC; trefniadau lliniarol mewn lle ar gyfer y risg newydd 19 (newid 
hinsawdd ac erydu arfordirol / llifogydd) a 20 (clefyd coed ynn). 

 Cod Ymddygiad - archwilio mewnol a’r swyddog llywodraethu wedi cynnig mewnbwn i gynorthwyo’r gwasanaeth dysgu a 
datblygu i greu e-modiwl hyfforddiant ar Gòd, Moeseg a Thwyll. 

 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 - paratoadau mewn llaw i sicrhau bod rhif cywir o Aelodau Etholedig / 
Aelodau Lleyg ar BLlA o fis Mai, yn unol â’r Ddeddf. 

 Brexit - cynrychiolydd wedi mynychu cyfarfod cydlynwyr trawsnewid WLGA i gasglu a dosbarthu gwybodaeth briodol. 

 Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol - cynigion prosiectau newydd wedi’u darparu & panel wedi gofyn am gamau pellach 
lle’n addas. 

 Gweithdy’r Rheolwyr Corfforaethol – diweddariadau i reolwyr cyf ffyrdd o weithio, polisi gofalwyr, strategaeth llesiant a nodau 
llesiant er gwybodaeth ac i ddatblygu rôl.  

 Ystwythder Seiber & Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth - mae’r Grŵp yn darparu cefnogaeth weithredol, parodrwydd a 
chyfeiriad i ddelio ag a lleihau risgiau seiber a gwella diogelwch seiber y Cyngor, diogelwch a rheolaeth gwybodaeth. Mi fydd yn 
ffynhonnell o wybodaeth ac arbenigedd ac yn arolygu a monitro’r Risgiau a Chynlluniau Gweithredu Rheoli Gwybodaeth a 
Diogelu Seiber. 

 NMWAG - Grŵp Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru - Twyll: nod yw rhannu gwybodaeth a sgiliau cyf atal twyll i adeiladu 
ystwythder trwy’r ALl. Rhannwyd atebion holiadur Twyll Archwilio Cymru i benderfynu cyfeiriad dyfodol y grŵp. 

 Archwiliad Data – trefniadau mewn lle i wella rheolaeth data a sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth.  

 Clic – hyfforddiant ar gael i wasanaethau gan y Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid i godi ymwybyddiaeth o gyfleusterau’r 
system.  
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2.6 Mae’r lefelau o sicrwydd a ddarparwyd ar gyfer yr holl 

archwiliadau a gwblhawyd, fel a ganlyn: 
 
 

 
  
2.7 Ceir canllaw i’r meini prawf a ddefnyddiwyd i 

benderfynu’r lefel sicrwydd yn Atodiad II.  

2.8 Cafodd cyfanswm o 16 ‘cam i’w cymryd’ eu hargymell yn 
yr adroddiadau terfynol. O’r rheiny, barnwyd bod dim un 
yn angenrheidiol ac un yn sylweddol:  

 

 
 
2.9 Amlinellir y meini prawf a ddefnyddiwyd i benderfynu’r 

‘camau i’w cymryd’ yn Atodiad III. 
 
 
 
 
2.10 Cyflwynwyd adroddiad eithriedig i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am y camau sylweddol a oedd angen eu cymryd yn dilyn 

gwaith yr Adain Archwilio Mewnol yn Chwarter 1. Roedd y camau a gyhoeddwyd yn yr ail chwarter yn cyfeirio at weithdrefnau 
mân arian, ac yn ymwneud yn bennaf â’r ffaith na dderbyniwyd datganiadau gan ddeiliaid imprest. Mae’r Adain Archwilio Mewnol 
yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Cyllid ar hyn o bryd er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r mater hwn. Nid oedd camau i’w hargymell 
yn dilyn gwaith chwarter 3.     

7
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3 ADNODDAU 

3.1 Llanwyd strwythur yr Adain Archwilio Mewnol, fel y nodwyd yn Atodiad VI, am dri chwarter cyntaf 2021/22.   

3.2 Treuliwyd cyfanswm o 631 diwrnod yn cyflawni gwaith archwilio am y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Rhagfyr 2021, sy’n 
cynrychioli 74% o’r diwrnodau aseswyd oedd eisiau i gwblhau’r rhaglen archwilio i ddiwedd y flwyddyn (neu 106% o’r diwrnodau 
oedd eu hangen i gwblhau’r rhaglen archwilio am y tri chwarter cyntaf.  

3.3 Mae’r RhCAM yn parhau i gefnogi Grŵp Prif Archwilwyr Cymru (GPAC) sy’n sicrhau bod pob awdurdod yn dilyn arferion gorau 
ac yn gweithredu mewn ffordd gyson; ac yn cefnogi Grŵp Prif Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru (GPAGChC) sy’n 
cymharu arferion ac yn rhannu dogfennau cyffredinol. Cynhelir y cyfarfodydd hyn gan ddefnyddio ‘Teams’. 

3.4 Yn ystod y flwyddyn, cyflwynodd y GPAGChC Is-Grŵp i ystyried Atal Twyll, sy’n medru treulio mwy o amser ar y pwnc penodol 
yma. Mae’r Is-Grŵp yma’n cael ei fynychu gan y Rheolwr Archwilio (ar Teams). 

3.5 Mae pob aelod staff yn sicrhau ei bod yn bodloni unrhyw amodau sy’n ymwneud â datblygiad proffesiynol parhaus, a’i bod yn 
cwblhau hyfforddiant gorfodol y Cyngor. Yn ystod y flwyddyn:  

 Mae pob aelod o’r staff archwilio wedi ymgymryd â gweminarau a modiwlau e-ddysgu’r Cyngor, i gynnwys y gweminar 
diweddar ar Còd, Moeseg & Twyll a dau ar Ddiogelwch Seibir; 

 Mae’r RhCAM wedi mynychu weminarau rheolaidd CIPFA; ac yn parhau i wylio weminarau cyson ILM ar ganfod elfennau 
arweinyddiaeth; a 

 Mae dwy aelod o staff yn parhau i astudio ar gyfer cymhwyster Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol, er bod problemau wedi codi 
trwy gydol y flwyddyn oherwydd y pandemig. 

3.6 Mae trefniadau hefyd ar waith i feithrin sgiliau staff y gwasanaeth AM yn barhaus yn y meysydd archwilio / digidol / TGCh / atal 
twyll, a hynny drwy gael hyfforddiant a thrwy danysgrifio i ffynonellau gwybodaeth fel Fforwm Llywodraethu Gwell CIPFA. 

3.7   Bydd Rheolwr Corfforaethol newydd ar gyfer Archwilio Mewnol yn cychwyn ar ei gwaith ym mis Ionawr 2022. Mae ganddi gryn 
brofiad ym maes Archwilio Mewnol ac mae ganddi ffenest o chwe mis i gysgodi’r Rheolwr presennol. Hefyd, caiff ei chefnogi gan 
Reolwr Archwilio gwybodus a medrus. 

3.8 Mae holl staff y gwasanaeth AM yn gweithio o gartref ar hyn o bryd. 
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4 CYNLLUN GWELLA 2021/22  
 

Cyf Cydymffurfio â’r Safon Camau sydd Angen eu Cymryd 
Dyddiad 
Targed 

Safon 
1311 

5.4.5 A yw’r monitro perfformiad yn cynnwys 
gofyn am adborth? 
Holiaduron heb eu dosbarthu trwy gydol y 
pandemig.  

Holiaduron i’w dosbarthu unwaith bydd Rhaglen 
mewn lle.  
Nodwyd unrhyw sylwadau o reolwyr yn dilyn 
archwiliadau, lle nad oes angen holiadur. 

Yn ystod 
2021/22 

Safon 
2010 

6.1.1 A yw’r PAM wedi penderfynu’r gwaith i’r 
uned mewn rhaglen yn ôl risg? 
Ar hyn o bryd mae gwaith yn cael ei asesu yn ôl 
y risg yn adweithiol. D’oes dim rhaglen ffurfiol 
mewn lle. 

Paratoi rhaglen o waith yn ôl risg yn unol â 
rhaglen waith gwasanaethau.   
Rhaglen archwilio dros dro mewn lle, yn ôl 
Adroddiad Cynnydd Chwarter 3. Trefniadau 
mewn lle am asesiad risg llawn ar gyfer rhaglen 
2022/23.    

Yn ystod 
2021/22 

Safon 
2050 

6.1.15 Defnyddio ffynonellau eraill o sicrwydd. 
System map sicrwydd mewn lle – yn ofynnol i’w 
ddiweddaru yn gyson. 

Y map sicrwydd i’w ddiweddaru a’i fonitro ynn 
nghyfarfodydd wythnosol y Tîm. 
Y map sicrwydd erbyn hyn yn eitem reolaidd ar 
agenda cyfarfodydd y tîm, i’w ddiweddaru yn ôl 
yr angen. 

Yn gyson yn 
2021/22 

Safon 
2500 

6.6.1 Yw’r PAM wedi ystyried newid y farn 
archwilio mewnol pan mae materion yn codi 
wrth ddarparu archwiliad dilynol? 
Ni ddarperir archwiliadau dilynol yn 2020/21 
oherwydd y pandemig. 

Darperir yr archwiliadau dilynol yn 2021/22. 
Archwiliadau canlynol wedi’u cynnwys yn y 
rhaglen archwilio dros dro sydd mewn lle. 

31 Mawrth 
2022 

Adroddiad 
Blynyddol 

Y system Pantana (MKI) heb fod mor 
ddefnyddiol yn gweithio’n adweithiol. 
Defnyddir Pentana (MKI) pan yn bosib, ond 
ddarperir gwaith adweithiol trwy ddefnydd ffolder 
electronig ar y cyd. 

Y system i’w werthuso unwaith mae’r uned yn 
darpar wasanaeth arferol. 
Dim yn addas ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa. 

31 Mawrth 
2022 
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Atodiad I 
Rhaglen Archwilio Dros Dro 2021/22   

   

Pwnc Archwilio Sgôp / Nodiadau Statws 

Newidiadau oherwydd y pandemig     

Gwaith adweithiol ar sail asesiad risg 
Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn adolygu systemau a gweithdrefnau ac yn ymgymryd 
ag unrhyw waith arall lle gall ychwanegu gwerth at weithrediadau’r Cyngor yn ystod y pandemig.   

  

  - Grantiau Ardrethi Busnes, ayb dygwyd ymlaen  

Sgôp: Grantiau Ardrethi Busnes – gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r 
dogfennau; cynnal profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi / apelion. Mae 
mwyafrif y gwaith hwn wedi’i gwblhau yn 2020/21, ond mae ambell i gais gydag ymholiadau’n 
dal i aros am benderfyniad.  

Cyfredol 

  - Grantiau Cofid - 2021 
Sgôp: Grantiau – gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r dogfennau; cynnal 
profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi / apelion.   

Heb ei 
gynllunio       
Cyfredol 

  - Grantiau Caledi i Denantiaid – Awst 2021 
Sgôp: Yn debyg i Grantiau 2021 hy gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r 
dogfennau; cynnal profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi / apelion.  

Heb ei 
gynllunio       
Cyfredol 

  - Gwasanaeth Cofrestru – casglu incwm  
Sgôp: Gwasanaeth Cofrestru – cynnal dilysiad annibynnol o’r taliadau a ddaeth i law ac a 
fanciwyd tra’r oedd y swyddfa ar gau. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

  - Prydau Ysgol am Ddim   
Sgôp: Prydau Ysgol am Ddim – gwirio sampl o’r lwfansau a dalwyd (tocyn & arian parod); hefyd 
y cais i LlC. Profion archwilio cychwynnol wedi’u cwblhau - adolygiad pellach gan RhCAM.  

I’w Adolygu 

  - Cyfarpar Diogelu Personol Sgôp – Archwiliad annibynnol o’r lefelau stoc a drosglwyddwyd wrth symud o daenlenni cymryd 
stoc i systemau cyfrifiadurol  

Heb ei 
gynllunio 

Addasu’r Economi – y Drefn Reoli Arian 

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion.  Y grŵp yn dal i gwrdd bob pythefnos. 

Cyfredol 

Archwiliadau rheolau allweddol     

Y brif system gyfrifyddu 

Sgôp: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’n ystyried y trefniadau i 
fonitro prif system gyfrifyddu’r Cyngor, ei chysoni, a sicrhau ei bod yn cydymffurfio â pholisïau, 
ynghyd â’r trefniadau awdurdodi, y trefniadau i wahanu dyletswyddau, a’r cynlluniau wrth gefn. 
NID yw’n cynnwys y system TGCh. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i 
baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 
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Treth y Cyngor  

Sgôp: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i brosesi taliadau treth y Cyngor: trefniadau gwahanu dyletswyddau rhwng 
creu a casglu debyd; trefniadau talu; cysoni’r debyd i’r rhestr prisiant; cyflymder prosesi 
newidiadau; postio dyddiol i’r cyfrifon; eitemau anhysbys wedi’u postio i’r cyfrif dros dro; taliadau 
coll; monitro casgliadau; cysoni taliadau i’r cyfriflyfr; diogelwch y system TGCh. Profion archwilio 
wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr 
Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Rheoli’r Trysorlys  

Sgôp: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith ar gyfer buddsoddiadau a benthyciadau: monitro cofrestri, eu cysoni gyda’r 
brif system gyfrifyddu, cydymffurfio â pholisïau, trefniadau awdurdodi, y trefniadau i wahanu 
dyletswyddau a’r cynlluniau wrth gefn. NID yw’n cynnwys y system TGCh. Profion archwilio 
wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr 
Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Budd-daliadau Tai  

Sgôp: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i brosesi ceisiadau budd-daliadau tai: cynlluniau wrth gefn, cydymffurfio â’r 
Fframwaith Wirio Genedlaethol, ymwybyddiaeth twyll, cyflymder prosesi ceisiadau, ffeiliau 
paramedr y system, data’r system, adrodd eithriadau, cydlynu i’r systemau bwydo, gwirio 
annibynnol ar sampl o gyfrifiadau, diogelwch y system TGCh. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Budd-daliadau Tai – Adolygiad Ansawdd 2021-22 
Sgôp: Sicrwydd ansawdd. Cwblhawyd yn flynyddol (fel arfer yn rhan o’r archwiliad rheolau 
allweddol). Ystyried sampl o geisiadau budd-daliadau tai o ddechrau i’r diwedd i sicrhau 
cyflawnrwydd a chywirdeb. 

Heb ei 
gynllunio       
Ar waith 

Ardreth Annomestig Genedlaethol 

Sgôp: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i brosesi taliadau ardreth annomestig genedlaethol: trefniadau gwahanu 
dyletswyddau rhwng creu a casglu debyd; modd talu; cysoni’r debyd i’r rhestr prisiant; cyflymder 
prosesi newidiadau; postio dyddiol i’r cyfrifon; eitemau anhysbys wedi’u postio i’r cyfrif dros dro; 
taliadau coll; monitro casgliadau; cysoni taliadau i’r cyfriflyfr; diogelwch y system TGCh. Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Credydwyr 

Sgôp: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i: awdurdodi a thalu costau’r Cyngor a’r rheolau yn y broses. Dyw’r sgôp 
ddim yn ystyried natur y taliad na chyflawniad gwerth am arian. Wedi’i gynnwys eleni i sicrhau 
bod rheolau dal mewn lle tra bod staff yn gweithio o adre. Profion archwilio wedi’u cwblhau, 
adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr 
Corfforaethol AM. 

Heb ei 
gynllunio       

I’w Adolygu 
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Man-ddyledwyr 

Sgôp: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i: godi archebion i ddyledwyr y Cyngor; cywirdeb gwerth a codio; prydlondeb 
yn codi’r anfonebau; monitro casgliadau; dyled yn cae ei wirio’n annibynnol i’r cyfriflyfr; casglu 
ôl-ddyledion ar waith; atebolrwydd anfonebau; diogelwch y system. Wedi’i gynnwys eleni i 
sicrhau bod rheolau dal mewn lle tra bod staff yn gweithio o adre. Ar waith 

Heb ei 
gynllunio       
Ar waith 

Y gyflogres 

Sgôp: Maes allweddol o ran risg ariannol. Caiff ei gwblhau bob 3 blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau ar gyfer prosesu’r gyflogres gan gynnwys gwahaniaethu rhwng y gwaith o 
greu a diwygio rolau swyddi a manylion staff a’r gwaith o brosesu’r gyflogres; mae hefyd yn 
ystyried diogelwch y system. NID yw hyn yn cynnwys y system TGCh. Archwiliad ar y gweill. 

Heb ei 
gynllunio       
Ar waith 

Adolygiad dilynol o gamau gweithredu 2018/19 
ymlaen 

Sgôp: Sicrwydd bod y camau gweithredu a gafodd eu hargymell mewn archwiliadau blaenorol 
wedi’u cwblhau lle bo’n briodol. Taenlen wedi’i pharatoi o’r holl gamau gweithredu sydd angen 
ail-edrych arnynt sy’n cael ei ddiweddaru’n reolaidd. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i 
swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Llywodraethu Corfforaethol      

Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Sgôp: Mae’r Fframwaith Llywodraethu yn cael ei redeg ar sail adolygiad cyson. Mewnbwn i 
derfynu DLlB 2020/21 a system 2021/22, lle mae’n briodol, trwy gydol y flwyddyn. 

Cyfredol 

Adolygu Fframwaith Y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021/22 

Sgôp: Adolygiad llywodraethu sy’n ystyried effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu, yn 
enwedig y meysydd cyfeirir ato yn rhaglen weithredol y DLlB. I’w gyflawni yn chwarter 4. 

 

Y Grŵp Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes 

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion.  Cafodd y grŵp ei ddisodli gan y Drefn Rheoli Aur/Arian 
oherwydd y pandemig, ond ail-gychwynnodd y cyfarfodydd Mis Ebrill – cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Blychau Ystafelloedd Gorffwys mewn Argyfwng 
Sgôp: mewnbwn AM i archwiliad y gwasanaeth o’r blychau ystafelloedd gorffwys mewn 
argyfwng, i sicrhau diogelwch y blychau wedi’u lleoli mewn safleoedd penodol.  

Heb ei 
gynllunio 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 

Parhad Busnes 
Sgôp: Adolygiad o’r risg gan ystyried y trefniadau sydd ar waith ynghylch Parhad Busnes. 
Rhoddir sicrwydd drwy asesu’r gweithdrefnau sydd wedi’u nodi yn y Cynlluniau Parhad Busnes 
Corfforaethol a Chynlluniau Parhad Busnes y Gwasanaethau 

I’w Adolygu 

Adolygu’r Cyfansoddiad 
Sgôp: Mae’r Cyfansoddiad yn cael ei adolygu’n reolaidd gan y Swyddog Monitro a’r Swyddog 
Llywodraethu i sicrhau ei bod yn gyfoes ac yn briodol. Archwilio Mewnol yn cael mewnbwn yn ôl 
y gofyn. Sicrwydd yn cael ei asesu ar y broses ar waith.   

Cyfredol 
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Rheoli Risg a’r Gofrestr Risg Gorfforaethol:     

Rheoli Risg 
Sgôp: Mae trefniadau’r Fframwaith Risg yn cael ei monitro a’i adrodd yn reolaidd i’r PLlA. 
Archwilio Mewnol yn cyfannu lle mae’n briodol.  

  

Y Gofrestr Risg Gorfforaethol: Gwirio’r rheolau sydd 
ar waith i liniaru risgiau 

Sgôp: Rheoli risg. Mae’r adolygiad yn asesu pa mor effeithiol yw’r trefniadau sydd ar waith i 
reoli’r risgiau a nodir yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol. Byddwn yn dewis elfennau penodol ac yn 
adolygu effeithiolrwydd y rheolaethau a bennwyd i’w lliniaru. Cyfyngir cwmpas yr archwiliad i’r 
trefniadau a nodir yn yr adroddiad.   

Cyfredol 

Grŵp Brexit  

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Brexit  
Sgôp: Adolygiad risg sy’n ystyried y trefniadau mewn lle i monitro newidiadau o ganlyn Brexit. 
Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd 
gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Heb ei 
gynllunio           

I’w Adolygu 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Cydraddoldeb     

Ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn y gwasanaethau  

Sgôp: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r adolygiad yn ystyried y trefniadau sydd ar 
waith i sicrhau bod gwasanaethau’n rhoi sylw i amcanion corfforaethol yn eu cynlluniau, a’u bod 
wedi ystyried gofynion y Ddeddf. Byddwn yn adolygu’r rhaglen gychwynnol o gamau gofynnol o 
dan y Ddeddf, ac yn gwirio sampl o’r dystiolaeth.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 

Adolygu ac asesu Asesiadau Effaith Integredig 
Sgôp: Mae’r adolygiad yn ystyried y trefniadau sydd ar waith i baratoi ac i gyflwyno Asesiadau 
Effaith Integredig, a’r cysondeb o ran y modd y maent yn cael eu paratoi.  

  

Y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol 
Sgôp: Adolygiad o’r trefniadau sydd mewn lle i gydymffurfio gyda gofynion y Ddyletswydd 
newydd. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad 
ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Safonau Cymraeg 
Sgôp: Archwiliad i ystyried y trefniadau mewn lle i gydymffurfio gyda gofynion y Safonai 
Cymraeg.  

Heb ei 
gynllunio       

I’w Adolygu 

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)     

Cydymffurfio gyda’r Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data (Canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth) 

Sgôp: GDPR. Daeth y Rheoliad i rym ym mis Mai 2018 ac mae wedi effeithio’n fawr ar y modd y 
caiff data eu cadw a’u diogelu. Os na fydd y Cyngor yn cydymffurfio â’r Rheoliad, gallai beryglu 
ei enw da a gallai wynebu cosb ariannol. Bydd yr adolygiad yn asesu trefniadau’r Cyngor i 
gydymffurfio â gwahanol rannau o’r Rheoliad, ee hysbysiadau preifatrwydd ac archwiliadau 
data. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad 
ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 
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Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn yr 
Ysgolion 

Sgôp: Mae’n rhaid i bob ysgol sy’n prosesu data personol dalu ffi i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth (SCG).  Mae’r adolygiad yn cynnwys gwirio’r sefyllfa yn achlysurol, er mwyn 
sicrhau bod holl ysgolion CSC wedi talu eu ffi flynyddol i SCG.  NID yw’r gwaith yn cynnwys 
adolygiad o’r data a ddarparwyd i SCG. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Ddiogelu Data yn yr Ysgolion – archwiliad dilynol 
Sgôp: Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Dilynol i’r uchod. Profion archwilio wedi’u cwblhau, 
adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr 
Corfforaethol AM. 

Heb ei 
gynllunio  

I’w Adolygu 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth 
Sgôp: Mae’r tîm llywodraethu gwybodaeth yn cwrdd yn fisol. Nid oes aelod o archwilio mewnol 
yn mynychu’r cyfarfodydd, ond mae’r RhCAM yn cael gair gyda’r Swyddog Diogelu Data yn 
reolaidd ar gyfer sicrwydd. 

Cyfredol 

Prosiectau     

Y Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol 

Sgôp: Prosiectau newydd. Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i 
sicrhau ein bod yn gwybod am unrhyw newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes 
angen i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y 
gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Panel yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei 
amcanion. Cwrdd bob pythefnos. 

Cyfredol 

Grŵp Datblygu  

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau ein bod yn gwybod 
am unrhyw newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes angen i’r gwasanaeth Archwilio 
Mewnol gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod 
y Grŵp yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Rheolaeth Gorfforaethol     

Gweithdy’r Rheolwyr Corfforaethol 

Sgôp: Mae’r RhCam yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau ein bod yn gwybod am unrhyw 
newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes angen i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol 
gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp 
yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Grantiau     

Cyllid Ôl-16 - 2020/21 
Sgôp: Archwilio grantiau. Casglu gohebiaeth a gwybodaeth i’w hanfon at Lywodraeth Cymru i 
ategu’r datganiadau a wnaed. I’w gyflawni yn chwarter 4. 

 

Grant Gwella Addysg - 2020/21 archwiliad terfynol 
diwedd blwyddyn  

Sgôp: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhestr brofi archwiliad diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd ei fod yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y 
rhoddwr grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac 
amodau ariannu’r rhoddwr grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y 
derbynnydd grant.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 3 
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Grant Datblygu Disgyblion - 2020/21 archwiliad 
terfynol diwedd blwyddyn 

Sgôp: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhestr brofi archwiliad diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd ei fod yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y 
rhoddwr grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac 
amodau ariannu’r rhoddwr grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y 
derbynnydd grant.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 3 

Gwasanaethau a Systemau Eraill     

CLIC 
Sgôp: Gwerthuso’r gwasanaeth a ddarperir – cwmpas yr archwiliad i’w gytuno. I’w gynnal 
unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Cardiau Credyd 

Archwilio system. Canolbwyntio ar systemau / cardiau newydd. Dogfennu’r system; pennu’r 
risgiau yn y system; gwerthuso’r trefniadau llywodraethu a’r rheolaethau gofynnol; profi’r system.   
Cododd cwestiynau yn dilyn adolygiad ansawdd sydd angen sylw unwaith bod staff yn 
dychwelyd i’w swyddfeydd.  Cyhoeddwyd adroddiad 25/3/21 yn sgil camau gofynnol.  Ni roddir 
sicrwydd nes bod gwaith ychwanegol wedi’i gyflawni.  

Wedi’i ohirio 

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân  
Sgôp: Gwirio prosesau terfynol diwedd blwyddyn i cysoni’r cronfeydd i brif system gyfrifyddu y 
Cyngor, a’r dogfennau dychwelwyd gan wasanaethau i’w cefnogi.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân Sgôp: Archwiliad dilynol i’r uchod. Helpu roi’r camau newydd mewn lle yn unol a’r canllawiau. 
Heb ei 

gynllunio Ar 
waith 

Cyfrif yr Harbyrau 2020/21  

Sgôp: Rhaid i’r Cyngor baratoi cyfrifon blynyddol gan ddilyn arferion priodol fel y’u nodir yng 
nghyhoeddiad Un Llais Cymru/Cymdeithas Clercod Llywodraeth Leol, Llywodraethu ac 
Atebolrwydd i Gynghorau Lleol yng Nghymru – Canllaw i Ymarferwyr. Mae’r Canllaw yn datgan 
y caiff cyrff baratoi eu cyfrifon gan ddefnyddio ffurflen flynyddol a baratoir gan Archwilio Cymru 
sy’n cynnwys mewnbwn gan y gwasanaeth archwilio mewnol o ran paratoi’r cyfrifon. Roedd hyn 
yn ymwneud â chyfrif 2020/21. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Adolygiad o’r Harbyrau (Cyllid)  

Sgôp: Profion i gefnogi cyfrif yr Harbyrau, yn ôl hyn y nodwyd gan ffurflen AW: cadwyd llyfrau 
cyfrif addas, cydymffurfiwyd a’r rheoliadau cyllidol, mesurwyd risgiau, proses cynilo addas, 
derbyniwyd yr oll arian y disgwyliwyd, gweithredwyd cyflogau a chasgliadau yn gywir, cadwyd 
cofrestrau asedau a buddsoddiadau, a pharatowyd dadansoddiadau cyfrifon cywir. 

Heb ei 
gynllunio 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Adolygiad o’r Harbyrau (IA)  
Sgôp: Profion i gefnogi cyfrif yr Harbyrau, yn ôl hyn y nodwyd gan ffurflen AW. Darparwyd i 
Cyllid yn chwarter 1 i gefnogi gwaith y cyfrif. Paratowyd drafft hefyd i Iechyd yr Amgylchedd sy’n 
gweithredu’r harbyrau’n ddyddiol, i gyflawni’r camau gofynnol o samplo’r cyfrif.  

Heb ei 
gynllunio 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 
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TAW 

Sgôp: Profion ar gyfrifo a chodio taliadau TAW gan gynnwys anfonebau credydwyr a dyledwyr a 
thrafodion eiddo. Ystyried a ydy’r canllawiau o ran TAW yn cyd-fynd â gofynion HMRC. Gwirio 
bod TAW yn cael ei gyfrifo ar y gyfradd gywir ac yn amserol a bod y ffurflen TAW yn cael ei 
chwblhau’n gywir a’i chyflwyno’n brydlon. 

Ar waith 

Canolfan Llesiant Llambed - Derbynfa 
Sgôp: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). Gofynnwyd 
am gyngor cyf rheolau a diogelwch ar broses derbyn arian yn y dderbynfa. 

Heb ei 
gynllunio 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Canolfan Llesiant Llambed 

Sgôp: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). Yn ogystal 
â’r dymuniad am gyngor cyf rheolau a diogelwch ar broses derbyn arian yn y dderbynfa (gweler 
uchod), bydd y gwasanaeth yn cynnwys AM wrth baratoi’r systemau newydd i gynnwys yr 
amnewidiad i’r system bwcio cyfoes.  

Heb ei 
gynllunio  

Cyngor Chwaraeon Ceredigion  
Sgôp: Archwilio cyfrif. Yn hanesyddol, mae AM yn paratoi ac yn archwilio cyfrifon blynyddol y 
corff erbyn ei Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol. 

  

AD – Casgliad JustGiving  
Sgôp: Gofynnwyd i AM gan AD i adolygu’r broses casglu rhoddion ar gyfer elusen banciau bwyd 
gan staff. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 

Gwastraff 

Gwerthuso’r gweithdrefnau a gyflwynwyd i gasglu gwastraff, yn unol â’r drafodaeth ag AC. 
Ystyried trefniadau llywodraethu’r system – yn enwedig sefyllfa’r Strategaeth. Sut aethpwyd i’r 
afael â phroblemau ee gwylanod? A gafwyd llwyddiant? Os na, pam? Beth sydd yn yr arfaeth? 
Ymgysylltu â’r cyhoedd?  Penodwyd SLR Group Limited (SLR) gan y Cyngor i archwilio 
opsiynau ystyrlon ar gyfer rheoli gwastraff yng Ngheredigion yn y dyfodol.  Mae’r angen i’r 
strategaeth derfynol ffurfio llinell sylfaen ar gyfer Adolygiad Gwerth Gorau o Reolaeth Gwastraff 
hefyd yn rhan o’r Briff. 

Wedi’i ohirio 

Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS) 
Sgôp: Gwirio bod gan y Cyngor systemau mewn lle, i gydymffurfio hefo gofynion. Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Archwiliad Amgylcheddol 
Sgôp: Gwirio bod gan y Cyngor systemau mewn lle, i gydymffurfio hefo gofynion.   Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Gwasanaeth Ystadau – Methiant cyfathrebu gyda 
AC  

Sgôp: Ymchwiliad i ddarganfod y rheswm bu methiant yn y cyfathrebu rhwng staff gwasanaeth 
ystadau a Archwilio Cymru tra’n paratoi’r archwiliad allanol o’r cyfrifon, yn ôl gofyn y PLlA. 

Heb ei 
gynllunio 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 
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Amgueddfa   

Sgôp: Archwilio system. I ganolbwyntio ar wasanaethau newydd 'arian parod' a 'stoc' 
cyflwynwyd i’r Amgueddfa hy caffeteria, siop a bar. (Dogfennu systemau. Penodi’r risgiau yn y 
system; a’r modd llywodraethu a rheolau y disgwylir. Profi)  Cododd cwestiynau yn dilyn 
adolygiad ansawdd sydd angen sylw unwaith bod staff yn dychwelyd i’w swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Troi Tai’n Gartrefi - cyffredinol 
Sgôp: Menter eiddo gwag. Cais i adolygu’r gweithdrefnau. Cytunir ar gwmpas yr archwiliad. I’w 
gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Crwner – Adroddiad Cryno Sgôp: Crynodeb o’r adroddiadau archwilio blaenorol cyf Gwerth am Arian.  

Heb ei 
gynllunio 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Crwner – Adroddiad Dilynol 
Sgôp: Yn dilyn ymlaen i’r adroddiad dyddiedig 23/6/21 y cyflwynwyd yn bapur eithriedig i’r PLlA 
ar 9/9/21. Darparwyd gwybodaeth ychwanegol, yn unol a’r gofyn, ar gyfer pwrpasau cymharu.   

Heb ei 
gynllunio 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 

Crwner – System Newydd  
Sgôp: Sefydlu system newydd i gysoni’r gwasanaeth gyda system Archebion / Taliadau y 
Cyngor. 

Cyfredol 

Crwner – Cymharu Ffioedd ag Awdurdodau Lleol 
eraill 

Sgôp: Gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am gymharu ffioedd Trefnwyr 
Angladdau Ceredigion â ffioedd Trefnwyr Angladdau Awdurdodau Lleol eraill Cymru. 
Archwiliad ar y gweill. 

Ar waith 

Diogelu     

Gweithdrefnau diogelu’r gwasanaethau  
Sgôp: Sicrhau bod pob gwasanaeth wedi cyflwyno polisi diogelu ar gyfer staff, a’i fod yn cael ei 
archwilio’n rheolaidd. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Gweithdrefnau diogelu corfforaethol 
Sgôp: Archwiliad system, wedi’i selio ar argymhellion CIPFA o’i canllawiau ar TISonline. Ambell 
prawf heb ei wneud oherwydd y pandemig. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft 
wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio/Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Taliadau Uniongyrchol  Sgôp: Sicrhau bod rheolau yn y system newydd o Ebrill 2021.  Ar waith 

Atal Twyll (gan gynnwys y Fenter Twyll 
Genedlaethol) 

    

Y Fenter Twyll Genedlaethol 
Sgôp: Mae’r adolygiad hwn yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da’r Cyngor a cholledion ariannol 
oherwydd gweithgarwch twyllodrus, a hynny drwy gymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol 
sy’n paru data electronig cyrff yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat i atal ac i ganfod twyll. 

Cyfredol 

Strategaeth Atal Twyll 
Sgôp: Adolygiad pob tair-mlynedd i’w weini yn 2021. Cydlynwyd diweddariad y Strategaeth gan 
AM; cymeradwywyd gan PLlA 3/6/21 a’i gyflwyno i’r Cyngor 17/6/21 am gymeradwyaeth 
terfynol. Mae’r Strategaeth cyfoes ar y wefan erbyn hyn. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 
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Modiwl hyfforddiant Cod, Moeseg a Thwyll 
Sgôp: Yn dilyn cyflwyniad llwyddiannus gan Zurich i’r Gweithdy Rheolwyr ar 28/5/21 mae 
trefniadau ar waith gan Ddysgu & Datblygu i ymgorffori'r wybodaeth mewn modiwl e-ddysgu i 
staff ac Aelodau. 

Ar waith 

Archwiliad Moeseg 

Sgôp: Archwiliad system, wedi’i selio ar argymhellion CIPFA o’i canllawiau ar TISonline. Ambell 
prawf heb ei wneud oherwydd y pandemig. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft 
wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol 
AM. 

I’w Adolygu 

Adolygiad y Cod Ymddygiad 
Sgôp: Mae’r Cod yn cael ei adolygu’n reolaidd gan y Swyddog Monitro a’r Swyddog 
Llywodraethu i sicrhau ei bod yn gyfoes ac yn briodol. Archwilio Mewnol yn cael mewnbwn yn ôl 
y gofyn. Sicrwydd yn cael ei asesu ar y broses ar waith.  

Cyfredol 

Active Data 
Unioni / dadansoddi data. Mae’r adolygiad hwn yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da’r Cyngor a 
cholledion ariannol oherwydd gweithgarwch twyllodrus, a hynny drwy ddefnyddio’r system 
analytig data 'Active Data'.  

  

  - Grantiau Ardrethi Busnes, ayb 
Sgôp: Defnyddio ActiveData i wirio’r ddogfen taliadau grantiau yn erbyn unrhyw wybodaeth 
amheus sy’n dod i’r golwg ee  rhybuddion o NAFN (Rhwydwaith Atal Twyll Cenedlaethol).  

Cyfredol 

Papur Archwilio Alban 
Sgôp: Holiadur i reolwyr ar drefniadau atal twyll, rheoli risg, ayb. I’w amgylchu unwaith bod staff 
yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Twyll Mandad   
Sgôp: Darpar cymorth mewn achlysur; hy pan fydd rhywun yn dynwared trydydd parti, megis 
cyflenwr, ac yn mynnu taliad brys, ee credydwr yn newid ei fanylion banc. Angen ei adrodd i’r 
Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol.  

Cyfredol 

Twyll Mandad - Canllawiau 
Sgôp: Mae canllawiau gweithredol y gwasanaeth yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd i sicrhau 
eu bod yn gyfoes ac yn briodol. Gofynnwyd AM am fewnbwn. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Caffael Sgôp: Gwirio sampl o’r credydwyr newydd i sicrhau eu bod yn fusnesau go iawn.  Cyfredol 

Recriwtio  
Sgôp: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr holl fanylion gofynnol wedi’u 
darparu. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Y Gyflogres Sgôp: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr unigolion mewn swydd. Cyfredol 

Teithio  Sgôp: Gwirio sampl o geisiadau teithio i sicrhau bod nifer y milltiroedd yn addas a cywir.  Cyfredol 

Archwilio TGCh     

Safon PCI (Diwydiant Carden Taliad)  
Sgôp: Gwirio cydymffurfiaeth â gofynion y Safon.   I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i 
swyddfeydd.  

Wedi’i ohirio 

Logiau Archwilio 
Sgôp: Profi’r logiau archwilio a gynhyrchir gan sampl o’r systemau, a gwerthuso’r modd y mae’r 
gwasanaeth yn eu defnyddio. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd..  

Wedi’i ohirio 

Diogelwch – ffisegol ac amgylcheddol 
Sgôp: Gwerthuso trefniadau diogelwch y prif adeiladu (ac yna i'w gyflwyno mewn swyddfeydd 
llai o faint a sefydliadau eraill fel ysgolion).. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i 
swyddfeydd..  

Wedi’i ohirio 
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Grŵp Ystwythder Seiber a Llywodraethu 
Gwybodaeth  

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Bydd y grŵp yn ystyried a lleihau risg seiber a gwella 
diogelwch seiber y Cyngor, diogelwch gwybodaeth a llywodraethu. Cwrdd yn fisol.  

Cyfredol 

Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru - Grŵp 
Twyll 

Sgôp: NMWA - Grŵp Twyll: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp 
sy’n gyfrifol am rhannu gwybodaeth a  & sgiliau cyf atal twyll i adeiladu ystwythder trwy’r 
Cynghorau. Cwrdd yn chwarterol. 

Heb ei 
gynllunio       
Cyfredol 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021   

  

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 

Sgôp: Cefnogi PLlA. Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  
gynllunio, paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

Cyfredol 

Cyflwyniad Grwpiau Cydbwyllgor Corfforaethol 
Sgôp: Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  gynllunio, paratoi a 
trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

Cyfredol 

Trefniadau Hunan-asesiad 
Sgôp: Cefnogi PLlA. Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  
gynllunio, paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

  

Ymgynghorol (ac eraill)     

Cefnogi’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Sgôp: Cynorthwyo’r Pwyllgor Archwilio yn ôl y gofyn. Cyfredol 

Protocol AC 
Sgôp: Cefnogi PLlA. Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  
gynllunio, paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r protocol newydd. 

Cyfredol 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC - NFI 2018-21 Sgôp: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer NFI. 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 3 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC – Taclo Twyll Sgôp: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer trefniadau twyll. Cyfredol 

Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 
Sgôp: Mewnbwn AM i’r ymgynghoriad. Posibilrwydd o adolygiad pellach yn dibynnu ar canlyniad 
yr ymgynghoriad.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 3 

Adolygiadau ychwanegol / ymholiadau / 
adolygiadau wrth gefn 

    

Llyfrgell / Swyddfa Leol Llambed  Sgôp: Gofynnwyd am gyngor ynglŷn â mater diogelu arian.   

Heb ei 
gynllunio 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Sicrwydd     

Mapio Sicrwydd  Sgôp: Ystyried sicrwydd sydd ar gael o ffynonellau eraill. Cyfredol 
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Atodiad II 
Canllaw i’r meini prawf sicrwydd a ddefnyddiwyd: 

 
 

Lefel: Uchel Sylweddol Cymedrol Cyfyngedig 

Digonolrwydd y 
rheolaethau: 

Mae rheolaethau ar waith i 
sicrhau bod amcanion y 
gwasanaeth yn cael eu 
cyflawni ac i amddiffyn y 
Cyngor yn erbyn risgiau 
rhagweladwy sylweddol.   
Ni chanfuwyd dim 
gwendidau sylfaenol. 

Mae rheolaethau ar waith i 
sicrhau bod amcanion y 
gwasanaeth yn cael eu 
cyflawni ac i leihau risgiau 
rhagweladwy sylweddol.   
Nodwyd rhai meysydd i’w 
gwella. 

Mae rheolaethau ar waith i 
raddau amrywiol. Nodwyd 
bylchau sy’n golygu bod y 
gwasanaeth yn agored i 
risgiau penodol. Mae 
angen sicrhau 
gwelliannau. 

Ystyrir bod y rheolaethau yn 
annigonol. Mae angen 
cryfhau’r gweithdrefnau yn 
fawr gan sicrhau 
cydymffurfiaeth.   

Risgiau: Mân risgiau yn unig. Mae’r cyfle yn bodoli i 
wella’r sefyllfa o ran bod 
yn agored i risg.       

Mae angen cyflwyno 
rheolaethau ychwanegol 
a/neu wella 
cydymffurfiaeth. 

Os na chaiff y rheolaethau eu 
gwella, mae’r Cyngor yn 
agored i risg sylweddol 
(colled ariannol fawr, colli 
enw da, methu â chyflawni 
amcanion allweddol y 
gwasanaeth). 

Canllaw: Nid oes angen cymryd 
camau gweithredu 
sylfaenol na sylweddol. 

Nid oes angen cymryd 
camau gweithredu 
sylfaenol . Mae angen 
cymryd rhai camau 
gweithredu sylweddol. 

Mae angen cymryd nifer o 
gamau gweithredu 
sylweddol. 

Mae angen cymryd nifer o 
gamau gweithredu sylfaenol / 
sylweddol. 

Camau dilynol sydd 
angen eu cymryd: 

Archwiliad cychwynnol yn 
unig.  

Camau dilynol o ran 
unrhyw gamau gweithredu 
sylweddol yn unig / 
hunanasesiad gyda 
samplau i ddangos 
tystiolaeth o gydymffurfio. 

Camau dilynol i’w cymryd 
gan Archwilio Mewnol gan 
gynnwys cynnal profion 
sampl i sicrhau bod pob 
cam wedi’i weithredu ac i 
ailasesu’r sicrwydd. 

Camau dilynol i’w cymryd 
gan Archwilio Mewnol gan 
gynnwys cynnal profion llawn 
i sicrhau bod pob cam wedi’i 
weithredu ac i ailasesu’r 
sicrwydd. 

Atodiad III 
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Canllaw i’r camau gweithredu fesul dosbarth: 
 

Y camau gweithredu fesul dosbarth 

Sylfaenol Sylweddol Cymedrol Teilyngu sylw 

Gwendid sy’n 
hanfodol i reoli’r 
risg o fewn y 
gwasanaeth.  
Angen rhoi 
gwybod amdano 
ac angen i’r 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol roi 
sylw iddo. 

Canfyddiadau 
pwysig sy’n nodi na 
chydymffurfiwyd â’r 
gweithdrefnau sydd 
wedi’u sefydlu a 
allai arwain at risg 
ariannol i’r 
gwasanaeth neu 
golli enw da. 

Canfyddiadau 
pwysig sy’n nodi na 
chydymffurfiwyd â’r 
gweithdrefnau sydd 
wedi’u sefydlu ond 
nad ydyw’n risg 
fawr i’r gwasanaeth 
o ran colled 
ariannol / colli enw 
da. 

Eitemau lle mae 
angen cymryd 
ychydig o gamau 
neu ddim camau o 
gwbl. Wedi’i 
gynnwys gan y 
gallai fod o 
ddiddordeb i’r 
gwasanaeth neu am 
ei fod yn rhoi cyngor 
ynghylch arferion 
gorau. 
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Atodiad IV 
 

                                                      Strwythur yr Adain Archwilio Mewnol o 1 Tachwedd 2020 
 

Rheolwr 

Corfforaethol – 

Archwilio 

Mewnol

Rheolwr 

Archwilio

Uwch-archwilydd

Archwilydd Archwilydd

Archwilydd 

Cynorthwyol ar 

Brentisiaeth 

Swyddog 

Llywodraethu
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i: Pwyllgor Archwilio 
 

Dyddiad y Cyfarfod: 10 Mawrth 2022 
 

Teitl: Strategaeth a Chynllun Archwilio  
Mewnol 2022/23 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cyflwyno’r Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig sy’n 
nodi’r meysydd gwaith i’w hadolygu yn ystod 2022/23 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Ray Quant MBE, Dirprwy Arweinydd y 
Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Pobl a Threfnidiaeth, a Gwasanaethau 
Democrataidd  

 
Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus, ynghyd â’r Nodyn Cymhwyso 
Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth (CIPFA), yn mynnu y dylai Cynghorau gael Siarter Archwilio Mewnol 
ynghyd â Strategaeth a Chynlluniau Archwilio Blynyddol. 
 
Caiff y cynllun ei baratoi mewn modd a fydd yn sicrhau bod sylw digonol yn cael ei roi i 
gefnogi’r farn flynyddol am effeithiolrwydd y systemau llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth fewnol ar draws y Cyngor. 
 
Mae’r Strategaeth a’r Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig yn cefnogi’r Siarter Archwilio 
Mewnol drwy grynhoi’r meysydd gwaith y bydd yr Adran Archwilio Mewnol yn 
canolbwyntio arnynt yn ystod 2022/23 gan roi ystyriaeth i’r sefyllfa bresenol oherwydd y 
pandemig. 

 
Argymhelliad: CYMERADWYO’R Adroddiad 

  
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Bod y Pwyllgor Archwilio’n fodlon y bydd yr Adain 
Archwilio Mewnol yn gwneud gwaith digonol a phriodol 
er mwyn darparu sicrwydd realistig ddiwedd y flwyddyn, 
gan ychwanegu gwerth, a chynorthwyo’r Cyngor i 
gyflawni ei amcanion. 
 

Atodiadau: Strategaeth a Chynllun Cyfamser Archwilio  
Mewnol 2022/23 
 

Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog Monitro 
 

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol 

 
Dyddiad:  

 
10 Mawrth 2022 
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Paratowyd yr adroddiad gan: Alex Jenkins,  
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 
 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2022 

Cymeradwyid gan Pwyllgor Archwilio:10 Mawrth 2022 
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STRATEGAETH A RHAGLEN FLYNYDDOL  
ARCHWILIO MEWNOL  

2022/23 
 

 
 

 

CYFLWYNIAD 

1.1 Yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (y Safonau) a 
ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2013, mae’n ofynnol i’r Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol lunio a chynnal strategaeth i ddarparu gwasanaeth 
Archwilio Mewnol yn unol â’r Siarter Archwilio Mewnol, o’r hyn mae copi a 
ddiweddarwyd yn cael ei gyflwyno i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio 
ym mis Mawrth 2022. Mae’r Strategaeth Archwilio Mewnol yn nodi sut y bydd 
y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cael ei ddarparu, ac fe’i hategir gan 
Gynllun Archwilio Blynyddol. 

1.2 Cenhadaeth Archwilio Mewnol yw gwella a diogelu gwerth sefydliad drwy roi 
sicrwydd, cyngor a mewnwelediad gwrthrychol sy’n seiliedig ar risg. Fe’i 
diffinnir fel gweithgaredd sicrwydd ac ymgynghori annibynnol a gwrthrychol i 
wella gweithrediadau sefydliad ac i ychwanegu gwerth atynt. Mae’n helpu 
sefydliad i gyflawni ei amcanion drwy ddefnyddio dull systematig a 
disgybledig i werthuso ac i wella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, rheoli a 
llywodraethu.  

1.3 Cyfeirir at gynlluniau, polisïau, strategaethau, cofnodion, adroddiadau a 
gohebiaeth y Cyngor yn ystod y broses o lunio’r cynllun i sicrhau bod y 
gweithgareddau Archwilio Mewnol yn gyson â nodau ac amcanion 
corfforaethol cyfredol y Cyngor.  

SICRWYDD 

2.1 Penodir archwilydd arweiniol ar gyfer pob adolygiad archwilio i gynorthwyo 
â’r gwaith o lunio cwmpas yr archwiliad. Efallai trafodir cwmpas yr 
archwiliad â’r rheolwyr ar ddechrau’r adolygiad i sicrhau bod y prif risgiau’n 
cael sylw, i roi sicrwydd ystyrlon i’r gwasanaeth, ac i sicrhau bod cymaint o 
werth â phosibl yn cael ei ychwanegu; fodd bynnag, yn y cyfnod yma, seilir 
yr adolygiad ar y materion rheolau, risg neu lywodraethu daeth y system / 
gwasanaeth i olwg Archwilio Mewnol. 

2.2 Cyhoeddir adroddiadau archwilio mewnol drafft ar ddiwedd pob adolygiad 
i’w trafod â’r rheolwyr. Cyhoeddir adroddiadau archwilio terfynol ar ôl cytuno 
ar yr adroddiadau drafft. Bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys cynlluniau 
gweithredu i fynd i’r afael ag unrhyw wendidau a ganfuwyd, a byddant yn 
nodi pwy sy’n gyfrifol am bob cam gweithredu a’r amserlen i’w cyflawni. 
Byddant hefyd yn nodi’r sicrwydd a ddarparwyd gan Archwilio Mewnol. Os 
na all rheolwyr mynychu’r cyfarfod terfynol, cyhoeddir yr adroddiad drafft yn 
nodi hyn a chynhelir archwiliadau dilynol o’r camau gweithredu y dymunir, 
fel y bo’n briodol, yn y dyfodol. 
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ASESU RISG 

3.1 Bwriedir i’r cynllun archwilio bennu’r meysydd gweithredol i’w hadolygu er 
mwyn rhoi barn flynyddol am sicrwydd ar ddiwedd y flwyddyn. Fel arfer, caiff 
y cynllun archwilio ei lunio ar sail asesiad sy’n seiliedig ar risg i bennu'r 
blaenoriaethau archwilio. Mae’r risgiau a bennir yn yr asesiad yn gymysgedd 
o’r rheini y tybir bod iddynt oblygiadau uniongyrchol at ddibenion Archwilio 
Mewnol, ynghyd â’r rheini a bennir yn gorfforaethol.   

3.2 O ran Cynllun Archwilio 2021/22, ni chynhaliwyd yr asesiad risg arferol gan 
fod y Cyngor yn wynebu risgiau newydd sy’n newid o hyd yn sgil y pandemig. 
Felly, ar gyfer 2022/23 bydd angen i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol asesu ei 
waith yn barhaus gan ystyried anghenion a blaenoriaethau’r Cyngor yn 
rheolaidd, wrth iddynt newid. 

2.3 Oherwydd y pandemig, mae dyletswydd ar y Cyngor (yn yr un modd ag 
awdurdodau lleol eraill) i ddyfarnu grantiau amrywiol i fusnesau cymwys yn y 
sir ar fyrder. Mewn sefyllfaoedd fel hyn (hy pan fo’n rhaid prosesu cynifer o 
geisiadau â phosibl mewn cyfnod byr), gall fod yn hawdd i wallau ddigwydd 
ac i bobl dwyllo’r system. 

2.4 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i adolygu unrhyw geisiadau 
ag ymholiadau ynghlwm wrthynt CYN i unrhyw daliad gael ei wneud 
(oherwydd bydd yn haws atal taliad nag adennill arian a dalwyd ar gam). 
Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol hefyd yn adolygu unrhyw geisiadau a 
all fod yn dwyllodrus ac yn craffu ar y rhestrau talu gan ddefnyddio 
meddalwedd dadansoddi data i chwilio am anghysondebau.  

2.5 Bydd hyn yn ychwanegu gwerth at weithrediadau’r Cyngor ar adeg mae 
amgylchiadau’n newid, ac fe’i hategwyd gan nodyn cyfarwyddyd a 
gyhoeddwyd gan y Bwrdd Cynghori ar Safonau Archwilio Mewnol (IASAB).  

2.6 Newidiadau eraill a wnaed oherwydd y pandemig sy’n cael eu monitro yw 
mynychu cyfarfodydd y Drefn Reoli Arian, a monitro risg RO18 yn y gofrestr 
risg gorfforaethol i sicrhau bod trefniadau llywodraethu, rheoli a rheoli risg 
boddhaol ar waith. 

2.7 Mae aelod o staff Archwilio Mewnol hefyd yn mynychu'r grŵp y cynhelir i 
fonitro trefniadau Brexit. 

2.8 Bydd lefel Sicrwydd 2022/23 yn seiliedig ar y gwaith adweithiol hwn, ynghyd 
ag unrhyw adolygiadau a ddygwyd ymlaen neu a wnaed yn ystod y flwyddyn 
i asesu lefel sicrwydd blynyddol y Cyngor. Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor 
Archwilio am y lefel sicrwydd blynyddol a hynny yn Adroddiad Blynyddol y 
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol ar ddiwedd y flwyddyn, a bydd hyn 
yn cyfrannu at Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor. 
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Archwilio’r rheolaethau allweddol 

4.3 Mae archwilio effeithiolrwydd y rheolaethau ym mhrif systemau ariannol y 
Cyngor, a’r modd y mae risgiau’n cael eu rheoli, yn dal i fod yn rhan ganolog 
o waith y gwasanaeth Archwilio Mewnol. Mae hyn yn bwysig i roi sicrwydd i’r 
Cyngor ac, os yw’n briodol, i osod sail ar gyfer gwaith Archwilio Cymru. Fel 
rheol, cynhelir yr archwiliadau hyn bob tair blynedd erbyn hyn, fel y cytunwyd 
ag Archwilio Cymru. Fodd bynnag, profwyd y systemau i gyd yn ystod 
2021/22. Mae’r archwiliadau naill ai ar waith neu yn cael eu hadolygu a 
byddant yn cael eu gwneud yn derfynol yn 2022/23. 

 

Newidiadau oherwydd y pandemig 

4.2 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn adolygu systemau a gweithdrefnau 
ac yn ymgymryd ag unrhyw waith arall lle y gall ychwanegu gwerth at 
weithrediadau’r Cyngor yn ystod y pandemig.   

MEYSYDD I’W HADOLYGU YN YSTOD 2022/23 

4.1 Pennwyd y meysydd a ganlyn fel prif feysydd gwaith cynllun archwilio 

dros dro 2022/23: 

3.3 Bydd y cynllun archwilio’n cynnwys adolygiadau a gafodd eu dwyn ymlaen o 
gynllun archwilio’r flwyddyn flaenorol, ynghyd ag archwiliadau rheolaidd, ee 
ardystio grantiau, ond bydd gwaith yn cael ei flaenoriaethu ar sail risg.  

3.4 I sicrhau nad ydym yn dyblygu gwaith, caiff y meysydd hynny lle mae 
archwilwyr neu aseswyr eraill wedi cynnal adolygiadau, neu’n bwriadu eu 
cynnal, eu hepgor o gynllun gweithredol y gwasanaeth Archwilio Mewnol ar 
gyfer y flwyddyn gyfredol.  

3.5 Bydd y Map Sicrwydd Corfforaethol yn cael ei ddatblygu ymhellach, lle bo 
modd, er mwyn iddo gynnwys y sicrwydd a geir o ffynonellau sicrwydd eraill. 
Bydd y Map Sicrwydd Corfforaethol yn cael ei ddiweddaru a'i ddiwygio’n 
gyson yng ngoleuni newidiadau i risgiau, pryderon neu ofynion 
gwasanaethau. Bydd hyn yn cynorthwyo’r gwasanaeth Archwilio Mewnol i 
gael darlun cyfredol o’r materion sy’n dod i’r amlwg ac i godi ymwybyddiaeth 
ohonynt. Bydd hefyd yn sicrhau bod modd i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol 
ddefnyddio ei adnoddau mewn meysydd sy’n flaenoriaeth a meysydd â'r 
risgiau mwyaf. Bydd hefyd yn sicrhau bod y gwasanaeth Archwilio Mewnol 
yn ychwanegu mwy o werth at y gwasanaethau hynny sy’n cyfrannu at y 
broses.    

3.6 O’r herwydd, mae’n rhaid mai cynllun dangosol yw’r cynllun archwilio 
oherwydd gall y risg sy’n gysylltiedig â phob gwasanaeth neu system newid 
yn ystod y flwyddyn. Felly, bydd yn ofynnol adolygu’r cynllun o bryd i’w gilydd 
i ymateb i unrhyw ddatblygiadau neu fentrau y tybir eu bod yn berthnasol. 
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Gweithdai’r rheolwyr corfforaethol 

4.9 Dylai unrhyw newidiadau corfforaethol gyflawni’r nodau a’r amcanion 
penodedig. Mae’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cefnogi’r gofyniad hwn 
drwy gynnal adolygiadau archwilio a thrwy sicrhau bod gwerth ychwanegol yn 
cael ei wireddu. 

Prosiectau newydd  

4.8 Dylid cyflawni pob un o brosiectau’r Cyngor mewn modd corfforaethol cyson. 
Mae’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cefnogi’r gofyniad hwn drwy fynd i 
gyfarfodydd y panel rheoli prosiectau corfforaethol a thrwy gynnal 
adolygiadau archwilio. 

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data  

4.7 Daeth y Rheoliad newydd i rym ym mis Mai 2018. Mae’r gwasanaeth 
Archwilio Mewnol yn cyfrannu at y drefn a gynlluniwyd gan y Cyngor i sicrhau 
ei fod yn cydymffurfio â’r Rheoliad drwy fynd i gyfarfodydd Grŵp y Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Diogelu Gwybodaeth a thrwy gynnal 
adolygiadau archwilio. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

4.6 Rôl y gwasanaeth Archwilio Mewnol yw adolygu’r prosesau gweithredu a 
datblygu a ddefnyddir i roi gofynion y Ddeddf newydd ar waith yng 
ngweithdrefnau’r Cyngor. Mae hefyd yn cefnogi’r broses drwy fynd i 
gyfarfodydd Grŵp Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Rheoli risg, a’r Gofrestr Risg Gorfforaethol 

4.5 Mae gan y gwasanaeth Archwilio Mewnol rôl bwysig i’w chwarae o ran asesu 
i ba raddau y mae gwasanaethau’n cydymffurfio ag arferion rheoli risg da a 
pha mor ddigonol yw’r rheolaethau sydd ar waith i liniaru risgiau. Mae’r 
gwasanaeth hefyd yn cefnogi’r protocolau rheoli risg corfforaethol drwy 
gynnal adolygiadau o’r broses a’r Gofrestr Risg o bryd i’w gilydd. Eleni, 
rhoddir sylw o hyd i risg RO18 sy’n nodi’r prif risgiau corfforaethol sy’n deillio 
o’r pandemig; ac RO16, canlyniadau Brexit. 

Trefniadau llywodraethu corfforaethol 

4.4 Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddangos ei fod wedi rhoi’r trefniadau 
llywodraethu corfforaethol angenrheidiol ar waith er mwyn iddo berfformio’n 
effeithiol. Mae’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cefnogi ac yn adolygu’r 
fframwaith llywodraethu corfforaethol, ac yn rhoi sicrwydd ei fod yn 
gweithredu’n effeithiol drwy fynd i weithdai ar y cyd ar gyfer swyddogion ac 
Aelodau a thrwy gynnal adolygiadau archwilio sy’n cynnwys ‘moeseg’. Yn 
ystod y pandemig, bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn mynd 
i gyfarfodydd un o grŵpiau y Drefn Reoli Arian yn rheolaidd.  
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Adolygiadau ychwanegol / wrth gefn 

4.16 Yn ychwanegol at y gwasanaethau sicrwydd a gynlluniwyd, bydd y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cynnal adolygiadau ad hoc os bydd 
unrhyw risgiau’n dod i’r amlwg yn ystod y flwyddyn. Gall y gwasanaeth hefyd 
gynnal ymchwiliadau arbennig, gan gynnwys gwaith sy’n ymwneud â thwyll. 

Gwaith ymgynghori (gan gynnwys cynorthwyo’r Pwyllgor Archwilio) 

4.15 Yn ychwanegol at y gwasanaethau sicrwydd a gynlluniwyd, bydd y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol yn rhoi cyngor ac arweiniad i swyddogion o 
ran ystod eang o faterion, gan gynnwys cydymffurfio â gofynion polisïau, 
rheolaethau mewnol ac ati. Bydd hyn yn cynnwys cynorthwyo’r Pwyllgor 
Archwilio â’i waith. 

Archwilio TGCh 

4.14 Yn ogystal a seilio sicrwydd ar asesiadau TGCh allanol, os yn bosib, bydd y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol yn dechrau cynnal ei asesiadau ei hun ar ôl 
cael hyfforddiant archwilio TGCh. 

Gwaith atal twyll (gan gynnwys y Fenter Twyll Genedlaethol) 

4.13 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i gymryd rhan yn y Fenter 
Twyll Genedlaethol sy’n paru data ar draws sefydliadau a systemau i helpu 
cyrff cyhoeddus i bennu hawliadau a thrafodiadau a allai fod yn dwyllodrus 
neu’n wallus. I ategu’r fenter hon, bydd hefyd yn cynnal adolygiadau paru 
data gan ddefnyddio system meddalwedd ActiveData, a gwaith atal twyll. 

Diogelu 

4.12 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i roi sylw i faterion diogelu 
ym mhob rhaglen archwilio (fel gwiriadau’r Gwasanaeth Diogelu a 
Gwahardd) lle bo’n berthnasol; a bydd yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed o 
ran y sylw y mae’r gwasanaeth yn ei roi i ddiogelu drwy gynnwys rhaglen o 
adolygiadau o’r trefniadau a’r gweithdrefnau diogelu. 

Archwilio gwasanaethau a systemau eraill 

4.11 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn adolygu gwasanaethau, systemau 
a phrosesau eraill yn unol â’r asesiad risg a wnaed a/neu ofynion 
gwasanaeth. 

Grantiau 

4.10 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i adolygu’r grantiau sy’n 
dod i law nad yw Archwilio Cymru’n rhoi sicrwydd ar eu cyfer neu lle ceir 
pryderon ynghylch rheolaethau gweithredol y trefniadau prosesu. Bydd 
hefyd yn rhoi sicrwydd yn ôl y gofyn o ran cydymffurfio â thelerau ac 
amodau. 
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PERFFORMIAD A GWELLA 
 
5.1 I gwblhau’r gwaith arfaethedig, i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i 

gwsmeriaid ac i ddangos ei effeithiolrwydd, mae’r gwasanaeth yn 
cydymffurfio â chenhadaeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus, y diffiniad o Archwilio Mewnol, y Cod Moeseg, a’r safonau a 
nodir yn y Siarter drwy raglen sicrhau a gwella ansawdd, fel y nodir yn yr 
Adroddiad Blynyddol.  

 
5.2 Ceir cynllun gweithredu sy’n deillio’n o hunanasesiad y gwasanaeth 

Archwilio Mewnol yn 2021/22, yn ogystal â gwelliannau eraill a bennwyd, ei 
adrodd i’r Pwyllgor Archwilio ar ôl ddiwedd y flwyddyn, i’w monitro a’i 
ddiweddaru drwy gydol y flwyddyn a’i adrodd i’r Pwyllgor Archwilio fel rhan 
o’r adroddiadau cynnydd a gyflwynir bob chwarter.  

 
5.3 Mae’r Pwyllgor Archwilio hefyd wedi pennu targedau perfformiad ar gyfer y 

gwasanaeth ar sail dangosyddion meincnodi CIPFA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NODIADAU 
1 Dim targed – er gwybodaeth yn unig 
2  Holiaduron Rheoli Ansawdd 

 

Dangosydd Mesur Targed 

Nifer yr archwiliadau a 
gwblhawyd*1 

Nifer - 

Canran yr amser a gynlluniwyd a 
dreuliwyd yn cynnal archwiliadau 

% 80 

Canran yr HRhA*2 a ddychwelwyd % 50 

Canran y cleientiaid a ddywedodd 
eu bod o leiaf ‘yn fodlon’ 

% 95 

Canran y camau gweithredu a 
dderbyniwyd o’u cymharu â’r rheini 
a wnaed 

% 95 

Canran yr archwiliadau a 
gwblhawyd o fewn y cyfnod 
arfaethedig 

% 80 

Nifer y diwrnodau rhwng diwedd 
archwiliad a chyhoeddi adroddiad 
drafft ar gyfartaledd 

Diwrnodau 10 

Nifer y diwrnodau rhwng cynnal y 
cyfarfod terfynol a chyhoeddi’r 
adroddiad terfynol ar gyfartaledd 

Diwrnodau 5 
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CYNLLUN GWEITHREDOL ARCHWILIO MEWNOL 2022/23 

7.1 Yn Atodiad I mae’r cynllun gweithredol archwilio mewnol gwreiddiol sy’n 
nodi’r gwaith a gyflawnir ar gyfer y Cyngor yn ystod 2022/23. Mae’r cynllun yn 
seiliedig ar risg ond mae hefyd wedi cymryd i ystyriaeth effaith barhaus y 
pandemig ar y Cyngor. Mae nifer o ddyddiau wedi’u cynnwys yn y cynllun ar 
gyfer gwaith adweithiol asesu risg.  

7.2 Bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol a/neu’r Rheolwr Archwilio’n 
rhoi adroddiad cynnydd bob chwarter, a byddant yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor 
Archwilio ar unwaith os byddant yn amau bod unrhyw beth sy’n effeithio ar 
adnoddau’r gwasanaeth yn debygol o effeithio’n andwyol ar y farn archwilio. 

ADNODDAU 

6.1 Yn ystod 2022/23, darperir y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn bennaf gan y 
tîm mewnol sy’n cynnwys pum swyddog ar hyn o bryd (gan gynnwys y 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol) a rhan o amser y Swyddog 
Llywodraethu.  

6.2 Yn sgil y newid o ran swyddi’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol a’r 
Uwch-Archwilydd, mae swydd (dros dro) y Prentis Archwilydd Cynorthwyol yn 
wag ar hyn o bryd. Mae hyn yn darparu 735 o ddiwrnodau archwilio ac ystyrir 
bod y tîm yn meddu ar ddigon o sgiliau ac arbenigedd i gyflawni’r holl 
archwiliadau a ddefnyddir i roi sicrwydd i’r Pwyllgor Archwilio ynghylch pa 
mor ddigonol yw’r rheolaethau mewnol, y prosesau rheoli risg a’r trefniadau 
llywodraethu corfforaethol. 
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  ATODIAD I 

Maes Archwilio 
Math o 

Archwiliad 
Diwrnodau a 

fwriedir 

Gwaith adweithiol asesu risg yn sgil y pandemig Adweithiol 60 

Prydau Ysgol am Ddim – Gwirio bod talebau wedi’u talu yn lle lwfansau Grant 10 

PPE - Gwiriad annibynnol yn ystod y pontio rhwng taenlenni cymryd stoc a system gyfrifiadurol System 10 

Prif System Gyfrifyddu - Adroddiad ar sail profion a gynhelir yn 2022/23. KC 10 

Rheolaethau Allweddol – Dilyn lan gwaith 2021/22  KC 16 

Budd-dal Tai - Adolygiad ansawdd blynyddol Sicrwydd 5 

Cyflogres - Adroddiad ar sail profion a gynhelir yn 2022/23 KC 10 

Newidiadau Adnoddau Dynol/ Cyflogres - Adroddiad ar sail profion a gynhelir yn 2022/23 System 10 

Dilyn lan y camau a argymhellwyd oddi ar 2018/19  FF 10 

Llywodraethu Corfforaethol - Cyfrannu at adolygu Fframwaith Llywodraethu a Gweithdrefnau’r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 

Llywodraethu 15 

Parhad Busnes Llywodraethu 2 
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Adolygu’r Cyfansoddiad Llywodraethu 5 

Rheoli Risg Risg 5 

Cofrestr Risg: Gwirio bod rheolaethau lliniaru ar waith ar gyfer risgiau Risg 40 

Brexit - Adolygiad risg sy'n ystyried y trefniadau sydd ar waith ar gyfer y newidiadau yn sgil Brexit Risg 5 

Adolygu ac Asesu - Asesiad Effaith Integredig – adolygu’r Ddeddf Llesiant gan ystyried y trefniadau 
sydd ar waith ar gyfer paratoi a chyflwyno asesiadau effaith integredig, a'r cysondeb o ran y dull 
gweithredu a chasglu. 

Deddf Llesiant 10 

Gofynion economaidd-gymdeithasol newydd - adolygu’r Ddeddf Llesiant gan ystyried y trefniadau 
sydd ar waith ar gyfer paratoi i gydymffurfio â’r gofynion economaidd-gymdeithasol newydd. 

Deddf Llesiant 3 

Safonau’r Gymraeg - adolygu’r Ddeddf Llesiant gan ystyried y trefniadau sydd ar waith ar gyfer 
cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. 

Deddf Llesiant 3 

Cydymffurfio â GDPR / DP (Canllawiau’r ICO) - Bydd yr adolygiad yn asesu'r trefniadau ar gyfer 
cydymffurfio ag elfennau amrywiol o'r Rheoliad megis hysbysiadau preifatrwydd ac archwiliadau 
data. 

GDPR / DP 4 

GDPR mewn ysgolion – Archwiliad cyfnodol o’r gofrestr GDPR / DP 3 

Cyllid Ôl-16 (Rhagfyr/Ionawr) Grant 2 

Grant Gwella Addysg/Consortia Rhanbarthol – archwiliad terfynol diwedd blwyddyn 2021/22 (Medi) Grant 20 

PDG – archwiliad terfynol diwedd blwyddyn 2021/22 (Medi) Grant 20 

CLIC VFM 20 

Cardiau Credyd – Archwilio’r system. Canolbwyntio ar y system newydd / y cardiau a gyflwynir. System 10 
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Newid imprestau fflôtiau ac arian mân – Dilyn lan - dilysu'r imprestau (datganiadau blynyddol gan 
ddeiliaid imprestau). 

System 15 

Cyfrifon yr Harbyrau 2021/22 – cyfraniad Archwilio Mewnol. Cyfrif 6 

TAW - Adolygiad i ystyried a yw’r canllawiau TAW yn unol â gofynion Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, 
bod TAW wedi ei chyfrifo, ei gweithredu a'i riportio’n gywir a'i chyflwyno o fewn pwynt treth sylfaenol. 

System 10 

Canolfan Les Llambed - Bydd y ddarpariaeth newydd yn ymwneud ag Archwilio Mewnol o ran y 
systemau newyd,d gan gynnwys Gladstone newydd. 

System 20 

Cyngor Chwaraeon Ceredigion  Mygedol 5 

Gwastraff - Gwerthuso'r gweithdrefnau a gyflwynwyd ar gyfer casglu gwastraff System/VFM 10 

SUDS - Gwirio'r system sydd ar waith a’i bod yn cydymffurfio â’r gofynion rheoleiddio System 2 

Archwiliad Amgylcheddol - Gwirio'r trefniadau sydd ar waith yn dilyn archwiliad Archwiliad Cymru System 2 

Amgueddfa – Adolygu’r gwasanaethau 'arian parod' a 'stoc' a gyflwynwyd yn yr Amgueddfa h.y. caffi, 
siop a bar. 

System 10 

Troi Tai’n Gartrefi – Menter eiddo gwag. Cais i adolygu gweithdrefnau. Angen cytuno ar hyd a lled y 
gwaith. 

System 20 

Gweithdrefnau diogelu'r adran. Sicrwydd bod yr holl wasanaethau wedi cyflwyno polisi diogelu ar 
gyfer y staff a’i fod yn cael ei archwilio yn gyfnodol. 

Diogelu 10 

Gweithdrefnau Diogelu Corfforaethol Diogelu 2 

Taliadau Uniongyrchol – Cynorthwyo’r gwasanaeth i sicrhau bod llywodraethu a rheolaethau ar waith 
gyda’r gwasanaeth mewnol newydd yn dilyn diwedd contract Diverse Cymru 

Cynghori 25 
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Gwrth-dwyll gan gynnwys NFI, Cyflogres, Recriwtio, Teithio, Papur Audit Scotland, Safon PCI a 
Diogelwch Corfforol. 

Gwrth-dwyll 55 

Archwilio o ran Moeseg - dilyniant i waith archwilio Sir Gaerfyrddin Gwrth-dwyll 2 

Data Gweithredol - Paru / dadansoddi data. Mae'r adolygiad yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da a 
cholledion ariannol yn sgil gweithgarwch twyllodrus a hynny drwy ddefnyddio'r system dadansoddi 
data ‘Data Gweithredol’/ ‘Active Data’. 

Gwrth-dwyll 10 

Twyll caffael a Chredydwyr Newydd - Gwirio sampl o gredydwyr newydd i sicrhau eu bod yn 
fusnesau go iawn. 

Gwrth-dwyll 10 

Archwiliad TGCh - Logiau archwilio – Profi logiau archwilio o sampl o systemau a gwerthuso sut y 
cânt eu defnyddio gan y gwasanaeth. 

TGCh 10 

Safon PCI – Gwirio a gydymffurfir â gofynion y Safonau. TGCh 5 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Gweithdrefnau sicrwydd ar waith i sicrhau bod 
y Cyngor wedi cynllunio a pharatoi i gydymffurfio â'r gofynion newydd. 

Sicrwydd 5 

Cyflwyno grŵp y CJC – Gwirio’r gydymffurfiaeth a hefyd y trefniadau sydd ar waith Sicrwydd 5 

Gwaith wrth gefn ar gyfer archwiliadau dirybudd / gwaith ymgynghori / arall 
Adolygiadau 
Ychwanegol  

96 

Gweithgorau a Phrosiectau Sicrwydd 92 

Cyfanswm y Diwrnodau   735 

    

 

Alex Jenkins 

Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol  

8 Chwefror 2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
 

Dyddiad y cyfarfod: 10 Mawrth 2022 
 

Teitl: Adroddiad Archwilio Mewnol – Adolygiad 
Fframwaith Llywodraethu 2021/22 
 

Pwrpas yr 
adroddiad: 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y canfyddiadau 
 

 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y Cyngor 
a’r Aelod Cabinet dros Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth, a Gwasanaethau 
Democrataidd 

 
Cynhaliwyd adolygiad yn ddiweddar o’r Fframwaith sy’n cefnogi Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 2021/22. 
 
Cyflwynwyd y Fframwaith Llywodraethu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a’r 
Cod Llywodraethu Corfforaethol Leol i’r Pwyllgor ym mis Ionawr 2022. Roedd 
Aelodau’r Pwyllgor hefyd yn rhan o’r adolygiad.  
 
Mae Archwilio Cymru yn rhoi barn archwilio am y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol yn seiliedig ar y ffaith ei fod yn gyson o ran eu gwybodaeth nhw ohono 
a’i fod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth.   
 
Mae adolygiad yr adain archwilio mewnol yn cynnwys asesiad o’r gweithdrefnau 
sydd ar waith i baratoi’r fframwaith llywodraethu a’r fethodoleg sgorio a 
ddefnyddiwyd ynghyd ag ystyriaeth o’r ‘dystiolaeth’ a nodwyd yn y fframwaith.   
 
Mae'r adolygiad hwn felly yn ategu gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ar y 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol, ac mae’n rhoi sicrwydd bod y weithdrefn yn 
gadarn, yn benodol ac yn effeithiol.   
 
Argymhelliad: Nodi’r adolygiad a wnaed o’r Fframwaith Llywodraethu  

 
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 
 

Er gwybodaeth yn unig 
 

Atodiadau: Adroddiad Archwilio Mewnol - Fframwaith Llywodraethu  
2021/22 
 

Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

Elin Prysor 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog Monitro 
 

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

 
Dyddiad:  

 
10 Mawrth 2022 
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GWASANAETHAU 
CYFREITHIOL A 
LLYWODRAETHU  
 

LEGAL & GOVERNANCE 
SERVICES 
 
 

GWASANAETH ARCHWILIO MEWNOL  
 

INTERNAL AUDIT SERVICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paratowyd yr adroddiad gan: Alex Jenkins,  
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol  

Dyddiad Cyhoeddi: 15 Chwefror 2022

 

Cyngor Sir 
CEREDIGION 

County Council 

 

ADRODDIAD ARCHWILIO  
 

Adolygiad Fframwaith Llywodraethu 2021/22 
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ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL 
 

Adolygiad Fframwaith Llywodraethu 2021/22 
 
CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
Mae adolygiad wedi’i gynnal yn ddiweddar o’r Fframwaith sy’n cefnogi Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol  (AGS) 2021/22.   
 
Cynhaliwyd yr adolygiad i ategu gwaith swyddogion Archwilio Cymru sy’n rhoi eu 
barn ar sicrwydd bod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn gyson o ran eu 
gwybodaeth nhw ohono a’i fod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. 
 
Er i’r pandemig effeithio’r dulliau o weithio a llywodraethu yn ystod 2021/22, mae'n 
bleser gennyf nodi bod y systemau a'r gweithdrefnau a archwiliwyd yn foddhaol, ac 
mae hyn yn galluogi'r Adain Archwilio Mewnol i roi sicrwydd uchel bod system 
gadarn o graffu a chadernid ar waith. 
 
Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Hannah Rees, y Swyddog Llywodraethu am ei 
chymorth a'i chydweithrediad parod yn ystod yr archwiliad. 

 
AMCAN 
 
Prif amcan yr asesiad yw adolygu gweithdrefn a threfniadau hunanasesu'r fframwaith 
llywodraethu, y fethodoleg sgorio a ddefnyddiwyd a'r dystiolaeth sydd ar gael, er mwyn 
rhoi barn i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyfreithiol a Llywodraethu ynglŷn â 
gwerthusiad yr Adain Archwilio Mewnol o’r trefniadau craffu a'r cadernid sydd i’w 
gweld yn y broses. 
 
Y DULL GWEITHREDU A DDEFNYDDIWYD GAN YR ADAIN ARCHWILIO 
MEWNOL  
 
Cafodd yr asesiad ei gynllunio er mwyn gwerthuso a gyrhaeddwyd y safonau 
penodol. Yn y bôn, y rhain yw’r safonau a amlinellwyd yn nogfen Gwell Llywodraethu 
CIPFA. Wrth wneud hynny, mae'r adain archwilio mewnol wedi gwneud y canlynol:  
 

 Archwilio’r safonau a’r fframwaith,  

 Cynnal trafodaethau gyda staff allweddol, ac  

 Adolygu'r gweithdrefnau a ddefnyddir gan y gwasanaeth i baratoi’r fframwaith, 
gan gynnwys mynychu'r gweithdai.  

 
CRYNODEB O’R CANFYDDIADAU  
 
Mae’r Swyddog Llywodraethu yn gyfrifol am gydlynu a llunio’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol a’r fframwaith sy’n ei gefnogi. Mabwysiadwyd y trefniant 
presennol o ran y fframwaith yn 2016/17 ac yn unol ag argymhelliad Archwilio Cymru 
(Swyddfa Archwilio Cymru ar y pryd), cynhaliwyd gweithdai i’r Aelodau / swyddogion 
fel y gellid craffu ar y fframwaith, ei adolygu a'i ddiweddaru bob blwyddyn.   
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Caiff yr eitemau sy'n dangos enghreifftiau o lywodraethu da wrth ymyl pob egwyddor 
eu rhestru / eu disgrifio fel tystiolaeth yn y fframwaith. 
 
Yn ystod y gweithdai, cafodd yr Aelodau a’r swyddogion y cyfle i asesu’r eitemau 
hynny ac i’w sgorio, gan ddefnyddio’r system fel y nodir yn y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol:   
 
1/2 Annerbyniol – angen gweithredu ar frys  

3/4 Yn is na boddhaol – angen gweithredu ar frys (o fewn 3-6 mis) 

5/6 Boddhaol – angen gweithredu (cyn diwedd y flwyddyn, 9-12 mis) 

7/8 Derbyniol – efallai bod angen cymryd rhai camau  

9/10 Da – ystyrir bod y Llywodraethu, yn gyffredinol, yn dda ac yn bodloni’r 
arferion gorau – nid oes angen cymryd camau  

 
Yn ogystal, lle nodwyd gwelliannau posibl, mae camau gweithredu priodol wedi'u 
cynnwys yng nghynllun gweithredu'r flwyddyn ganlynol. 
 
Yn ystod yr adolygiad archwilio, aseswyd y dystiolaeth a sgoriau'r fframwaith, a 
darparwyd datganiad/barn ychwanegol i gadarnhau eu heffeithiolrwydd. 
 
CASGLIAD 
 
Ar ôl cynnal yr adolygiad, deuir i'r casgliad bod system gadarn o graffu a chadernid 
yn y systemau a'r gweithdrefnau sy'n paratoi ac yn sgorio'r Fframwaith - dangosir 
hyn ymhellach yn yr asesiad o'r dystiolaeth a ddarperir fel sicrwydd yn erbyn pob 
elfen yn y fframwaith. 
 
 

                                                                                        
AEJ/AGS         _________________________________ 
15 Chwefror 2022        Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol 
 
 
Dosbarthwyd yr adroddiad i’r canlynol:  
Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro 
Hannah Rees, Swyddog Llywodraethu  
GAC/AW 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R :  
 

 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

DYDDIAD: 
 

10 Mawrth 2022 

LLEOLIAD: O bell drwy gynhadledd fideo 
 

TEITL: 
 

Trefniadau  Cadeirydd / Is-gadeirydd Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
 
. 
 

Portffolio Cabinet ac Aelod 
Cabinet:  

Diweddaru’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gofyn am eu 
barn ar y trefniadau ar gyfer y Pwyllgor o 5 Mai 2022.  
 
Er gwybodaeth a phenderfyniad 
 
Y Cynghorydd  Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac 
Aelod Cabinet Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth 
a Gwasanaethau Democrataidd.  

 

Cefndir  

Cyflwynwyd adroddiadau i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (“y pwyllgor”) 
parthed Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“deddf 2021”) a’r 
newidiadau a oedd yn effeithio’r Pwyllgor ar 24 Chwefror 2021 a 3 Mehefin 2021.   

(Gweler adroddiadau ar : 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/B%20LG
%20and%20Elections%20combined%20(s).pdf) a 
https://council.ceredigion.gov.uk/documents/s1589/7%20Parts%20of%20cont%20s.
pdf?LLL=0) 

 

Ar 9 Rhagfyr 2021 bu i’r Cyngor benderfynu cymeradwyo penodiadau’r unigolion 
canlynol fel unigolion lleyg/ annibynnol ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gan 
fod yn weithredol o 5 Mai 2022 am un tymor gweinyddol (hyd at uchafswm o ddau 
dymor gweinyddol dilynol).   

• Liam Hull; 
• Caroline Whitby; a 
• Alan Davies 

(Gweler adroddiad i’r Cyngor : 
https://council.ceredigion.gov.uk/documents/s2372/report%20-
%20Recruitment%20of%20lay%20persons%20to%20the%20Governance%20and%
20Audit%20Committee.pdf?LLL=0 a Chofnodion y Cyfarfod ar : 
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https://council.ceredigion.gov.uk/documents/g163/Printed%20minutes%2009th-Dec-
2021%2010.00%20Council.pdf?T=1&LLL=0) 

Mae Adran 116 Deddf 2021 yn diwygio Adran 82 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
2011 (Mesur 2011) i gynnwys y dylai Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

• Fod yn unigolyn lleyg, ac ni ddylai’r   
• aelod a benodwyd fel Is-gadeirydd fod yn aelod o weithrediaeth yr awdurdod 

lleol nac yn gynorthwyydd i’r weithrediaeth.   

Is-gadeirydd 

Argymhellir y dylai’r Is-gadeirydd fod yn benodiad o’r 3 unigolyn lleyg sydd ar y 
Pwyllgor.    
Ystyrir hyn yn angenrheidiol am y gall amgylchiadau godi lle y byddai angen i’r Is-
gadeirydd yn absenoldeb y Cadeirydd weithredu fel Cadeirydd.   

(Gweler Deddf 2021 fel a ganlyn: https://www.legislation.gov.uk/asc/2021/1 a Mesur 
2011 https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/4/contents) 

 
Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd 
 
Mae Adran 116 Deddf 2021 hefyd yn diwygio Mesur 2011 i nodi y dylai’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ei hun benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd.  
 
O 5 Mai 2022 bydd angen i’r Pwyllgor benodi ei Gadeirydd ac Is-gadeirydd. 
  
Y SEFYLLFA GYFREDOL 

Bydd angen i’r Pwyllgor ddewis ei Gadeirydd ac Is-gadeirydd yn ystod cyfarfod cyntaf 
y Pwyllgor yn dilyn 5 Mai 2022 (ar hyn o bryd bwriedir cynnal y cyfarfod yma ar 29 
Mehefin 2022).  

Bydd y Pwyllgor felly heb Gadeirydd / Is-gadeirydd o 5/5/22-29/6/22.  

Cylchdroi  
Argymhellir y dylai’r Pwyllgor ystyried pa mor aml y bydd yn ail-benodi Cadeirydd ac 
Is-gadeirydd ac a hoffai ystyried cylchdroi’r cyfnod rhwng y tri unigolyn lleyg .  
Argymhellir y dylai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd gael eu penodi’n flynyddol a’u cylchdroi 
yn ôl y drefn.  
  
Argymhelliad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i gytuno fel a ganlyn: 

1. Dylai’r Is-gadeirydd (o 5 Mai 2022) gael ei benodi o unigolion lleyg y Pwyllgor; 

 2. Yng nghyfarfod cyntaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn dilyn 5 Mai 2022 
bydd angen penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor.  

3. Bydd cylchdroi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor yn flynyddol yn dilyn Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol y Cyngor  

Ac i nodi:  
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4. Bydd y Pwyllgor felly heb Gadeirydd / Is-gadeirydd o 5/5/22-29/6/22.  

RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD:   

• Sicrhau bod y Pwyllgor yn ymwybodol o ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021;  

• Gofyn am farn y Pwyllgor ar y trefniadau o 5 Mai 2022;   
• Sicrhau cydymffurfio â deddfwriaeth; a  
• Sicrhau cyfansoddiad priodol y Pwyllgor  

Atodiadau:  Dim 

Pennaeth Gwasanaeth:  Elin Prysor - Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu (a 
Swyddog Monitro)  

Swyddog Adrodd:    Elin Prysor 

Dyddiad:     10 Chwefror 2022 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R:  
 

 

 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

  DYDDIAD: 
 

 10 Mawrth 2022 

LLEOLIAD:  O bell drwy gynhadledd fideo  
 

TEITL: 
 

Hunanasesiad y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 2021  
 

DIBEN YR ADRODDIAD: 
 
 

Er:  
 
PORTFFOLIO CABINET AC 
AELOD CABINET: 

Cyflwyno asesiad ar allu’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i 
sicrhau bod trefniadau effeithiol o ran sicrwydd ar waith. 
 
Gwybodaeth ac argymhelliad  
 
Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r 
Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaeth Cyfreithiol a Llywodraethu, 
Pobl a Threfniadaeth a Gwasanaethau Democrataidd  
 

 

Cefndir  

Mae canllawiau ymarferol CIPFA ar gyfer Pwyllgorau Archwilio Awdurdodau Lleol a’r 
Heddlu (argraffiad 2018) (ar gael ar wefan CIPFA: https://www.cipfa.org/policy-and-
guidance/publications/a/audit-committees-practical-guidance-for-local-authorities-
and-police-2018-edition-online) yn rhoi cyfarwyddyd ar swyddogaeth a gweithrediad 
pwyllgorau archwilio mewn awdurdodau lleol (a ailenwyd wedyn gan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (ac y cyfeirir ati o hyn ymlaen) fel 
Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio) mewn Awdurdodau Lleol. 

Mae’r datganiad sefyllfa yn pwysleisio pwysigrwydd sefydlu Pwyllgorau Llywodraethu 
ac Archwilio ac yn cydnabod bod Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio yn elfen 
allweddol o lywodraethu. Mae’r datganiad sefyllfa’n nodi’n ogystal mai’r hyn sy’n 
nodweddu Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio da yw: aelodaeth sy’n gytbwys, yn 
wrthrychol, yn annibynnol ei barn, yn wybodus ac wedi’i hyfforddi’n briodol er mwyn 
cyflawni’r rôl. 

Mae Pennod 7 o’r canllawiau’n cydnabod y dylid barnu effeithiolrwydd y pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio drwy ei gyfraniad i waith yr awdurdod a’r effaith fuddiol a 
gaiff arno. Mae perfformiad o safon dda yn unol ag ymarfer a argymhellir ynghyd ag 
aelodaeth wybodus a phrofiadol yn ofynion hanfodol wrth sicrhau effeithiolrwydd. 

Mae’r canllawiau’n argymell y dylai pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gynnal 
hunanasesiad a gwerthusiad o effeithiolrwydd i asesu a gyflawnwyd perfformiad o 
safon dda. Yn ychwanegol at hyn, dylai aelodau’r pwyllgor llywodraethu ac archwilio 

Tudalen 105 Eitem Agenda 11

https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/a/audit-committees-practical-guidance-for-local-authorities-and-police-2018-edition-online
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/a/audit-committees-practical-guidance-for-local-authorities-and-police-2018-edition-online
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/a/audit-committees-practical-guidance-for-local-authorities-and-police-2018-edition-online


fod yn barod i adolygu eu gwybodaeth a’u sgiliau fel rhan o’r broses hunanasesu 
neu’r asesiad o anghenion hyfforddiant. 

Cynhaliwyd yr hunanasesiad o arferion da a’r gwerthusiad o effeithiolrwydd y 
Pwyllgor Archwilio ddiwethaf ar 6 Rhagfyr 2018 gan y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd ar 
ran y Pwyllgor Archwilio (gweler yr Adroddiad yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/G%20com
bined%20billingual%20061218.pdf a Chofnodion y Cyfarfod yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/J%20Cofn
odion%20061218.pdf). Cyflwynwyd drafft terfynol wedyn i'r Pwyllgor Archwilio i'w 
adolygu ar 17 Gorffennaf 2019 (gweler yr Adroddiad yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/O%20com
bined%20self%20assessmen.pdf a Chofnodion y Cyfarfod yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/C%20Cof
nodion%20combined%20120919.pdf).  

Y Sefyllfa Bresennol  

Mae arolwg wedi’i ddosbarthu i holl Aelodau’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
Mae’r ymatebion i’r cwestiynau a ofynnwyd i’w gweld yn Atodiad 1 ynghlwm. 
Derbyniwyd cyfanswm o 3 ymateb. Ni ddatgelir enwau'r Aelodau. 

Yna, cynhaliwyd Gweithdy ar 3 Chwefror 2022 gyda chyfle pellach i ddarparu 
ymatebion ac adolygu’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o Effeithiolrwydd (gweler yr 
Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o Effeithiolrwydd yn Atodiad 2). 

Nid oedd yn bosibl, o fewn yr amserlen, i’r rhai a oedd yn bresennol gwblhau’r 
adolygiad yn y Gweithdy, felly dosbarthwyd yr Adolygiad drafft i Aelodau’r Pwyllgor 
fel y gellid cyflwyno unrhyw sylwadau ychwanegol. Ni chafwyd unrhyw ymatebion 
pellach. 

Argymhellir felly bod yr Adolygiad drafft yn cael ei ailystyried gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio er mwyn i Adolygiad terfynol gael ei gwblhau a’i 
ailgyflwyno i’r Pwyllgor yn ei Gyfarfod nesaf. 

ARGYMHELLION: Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 
1) Yn nodi cynnwys yr Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd (yn Atodiad 2); ac 
2) Yn cytuno i ailystyried yr Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd (yn Atodiad 2) er mwyn gallu cyflwyno Adolygiad terfynol yng 
nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.   
 
Y RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: Er mwyn i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio fod yn fodlon bod trefniadau effeithiol o ran sicrwydd ar waith i reoli materion 
ariannol, rheoli risg, rheolaeth fewnol a threfniadau llywodraethu corfforaethol yr 
awdurdod. 

Atodiadau:  Atodiad 1 – Arolwg (gwag): Hunanasesiad y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio o Arferion Da a Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd y Pwyllgor (Mawrth 2022) 
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 Atodiad 2 - Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r 
Gwerthusiad o Effeithiolrwydd  

Pennaeth Gwasanaeth: Elin Prysor - Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu (a Swyddog 
Monitro) 

Swyddog Adrodd:   Hannah Rees, Swyddog Llywodraethu 

Dyddiad:     17/02/2022 
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Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Hunanasesiad o Arferion Da 

Mawrth 2022 
 
 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 

NAC 
YDY 

SYLWADAU 

Pwrpas a threfniadau 
llywodraethu’r Pwyllgor     
Llywodraethu ac 
Archwilio 

    

1. A oes gan yr awdurdod 
bwyllgor archwilio penodol? 


   

2. A ydy’r Pwyllgor Llywodraethu 

ac Archwilio yn  adrodd yn 

uniongyrchol i’r Cyngor 

Llawn? 


   

3. A ydy’r cylch gorchwyl yn 
nodi pwrpas y pwyllgor yn 

glir yn unol â datganiad 
sefyllfa CIPFA? 


   

4. A ydy rôl a phwrpas y 

Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio wedi eu deall a’u 
derbyn ar draws yr 

awdurdod? 

 


  

5. A ydy'r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio 

yn    darparu cefnogaeth i'r 
awdurdod wrth fodloni 
gofynion llywodraethu da? 


   

6. A ydy’r trefniadau i ddal y 

Pwyllgor i gyfrif am ei 
berfformiad yn gweithredu'n 

foddhaol? 
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Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 

rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

Swyddogaethau’r Pwyllgor     

7. A ydy cylch gorchwyl y 
pwyllgor yn mynd i’r afael yn 
benodol â’r canlynol:  

a) holl feysydd craidd a nodwyd 
yn natganiad sefyllfa CIPFA? 


   

i) llywodraethu da 
   

ii) fframwaith sicrwydd, gan 
gynnwys trefniadau 

partneriaethol a 
chydweithio 

 


  

iii) archwilio mewnol 
   

iv) archwilio allanol 
   

v) adrodd ariannol 
   

vi) rheoli risg 
   

vii)gwerth am arian neu 

werth gorau 


   

viii) atal twyll a 

llygredigaeth 


   

ix) cefnogi’r fframwaith 

moesegol 


   

b) dyletswydd y pwyllgor i adolygu 

ac asesu fersiwn ddrafft 
Hunanasesiad blynyddol y Cyngor 

(adroddiad sy’n nodi ei gasgliadau 
ynglŷn â’r graddau y bodlonodd y 

gofynion o ran perfformiad yn ystod 

y flwyddyn ariannol honno) ac 
ymateb drafft i unrhyw Adroddiad 

gan yr Archwilydd Cyffredinol (Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021)? 

 


   

c) dyletswydd y pwyllgor i 
ystyried adroddiad asesu 

perfformiad y panel ac 
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adolygu ymateb drafft y 
Cyngor i adroddiad y panel 

a’r gallu i argymell 
newidiadau i’r datganiadau 

a wnaed yn yr ymateb 
drafft (Deddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 

2021)? 

8. A oes gwerthusiad blynyddol 

yn cael ei gynnal i asesu a 
ydy’r Pwyllgor yn cyflawni ei 

gylch gorchwyl ac a ydy’n 
rhoi ystyriaeth ddigonol i’r 
holl feysydd craidd? 


   

9. A ydy’r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio 
wedi ystyried y meysydd 

ehangach a nodwyd yn 
Natganiad Sefyllfa CIPFA ac 
a fyddai'n briodol i’r Pwyllgor 
ymgymryd â hwy? 


   

10. Lle canfuwyd bod y sylw a 
roddwyd i feysydd craidd yn 
gyfyngedig, a oes cynlluniau 


   

ar waith i fynd i'r afael â 

hyn? 

    

 
 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

11. A ydy’r Pwyllgor wedi cadw 

at ei rôl o ran cynghori drwy 
beidio ag ymgymryd ag 

unrhyw bwerau gwneud 
penderfyniadau nad ydynt 
yn unol â’i bwrpas craidd? 


   

Aelodaeth a Chefnogaeth     

12. A oes strwythur a 
chyfansoddiad effeithiol 

wedi’u dewis ar gyfer y 
pwyllgor archwilio? 

Dylai hyn gynnwys: 


   

i)bod ar wahân o’r 
weithrediaeth 


   

ii) cymysgedd addas o 
wybodaeth a sgiliau 
ymhlith yr aelodau 
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iii) maint pwyllgor nad yw’n 

anhylaw 


   

iv) bod ystyriaeth wedi ei 

rhoi i gynnwys 1/3 o 
aelodau lleyg (yn unol â 

Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 

2021 
 


   

13. A ydy’r aelodau annibynnol 

sydd wedi eu penodi i'r 

Pwyllgor wedi'u recriwtio 
mewn ffordd agored a 

thryloyw a gymeradwywyd 
gan y cyngor llawn fel y bo'n 
briodol ar gyfer y sefydliad? 


   

14. A oes gan gadeirydd y 
pwyllgor y wybodaeth a’r 
sgiliau priodol? 


   

15. A oes trefniadau ar waith i 
gefnogi’r Pwyllgor drwy 

gyfrwng sesiynau briffio a 
hyfforddiant? 


   

16. A yw aelodaeth y Pwyllgor 

wedi ei hasesu yn erbyn y 

fframwaith gwybodaeth a 
sgiliau craidd ac wedi’i 

chael yn foddhaol? 
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Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

17. A oes gan y Pwyllgor 
gysylltiadau gweithio da 

gyda phobl a sefydliadau 

allweddol, gan gynnwys 
archwilio allanol, archwilio 

mewnol a'r prif swyddog 
ariannol? 


   

18. A oes ysgrifenyddiaeth a 
chymorth gweinyddol 

digonol yn cael eu darparu 
i'r Pwyllgor? 


   

Effeithiolrwydd y Pwyllgor 
    

19. A ydy’r Pwyllgor wedi cael 

adborth ar ei berfformiad 
gan y rheini sy’n 

rhyngweithio gyda'r Pwyllgor 
neu sy’n dibynnu ar ei 

waith? 


   

20. A ydy’r cyfarfodydd yn 

effeithiol ac yn cynnwys lefel 
dda o drafodaeth ac 

ymgysylltu gan yr holl 
Aelodau? 

 


  

21. A ydy’r pwyllgor yn 
ymgysylltu ag amrywiaeth 

eang o arweinwyr a rheolwyr 
gan gynnwys trafod 

canfyddiadau’r archwiliadau, 
y risgiau a’r cynlluniau 
gweithredu gyda’r swyddog 
cyfrifol? 


   

22. A ydy’r Pwyllgor yn gwneud 

argymhellion ar gyfer gwella 
trefniadau llywodraethu, 
risgiau a rheolaeth ac a ydy’r 
rhain yn cael eu gweithredu? 


   

23. A ydy’r Pwyllgor wedi 

gwerthuso a ydyw’n 
ychwanegu gwerth i'r 

sefydliad? Sut mae’n 
gwneud hynny? 


   

24. A oes gan y Pwyllgor gynllun 
gweithredu i wella unrhyw 

feysydd o wendid? 

 


  

25. A ydy’r Pwyllgor yn cyhoeddi 

adroddiad blynyddol i roi 
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cyfrif am ei berfformiad ac 

egluro ei waith? 
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Gwerthusiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio –     Mawrth 2022 
 
 
 

 
 

 
5 

 
 

 
Mae tystiolaeth glir ar gael o nifer o ffynonellau fod y Pwyllgor yn weithredol wrth 
gefnogi gwelliannau ar draws pob agwedd o’r maes hwn. Mae modd adnabod y 
gwelliannau a wnaed yn hawdd. 

4 Tystiolaeth glir o rai ffynonellau fod y Pwyllgor yn weithredol ac yn effeithiol wrth 
gefnogi gwelliannau ar draws rhai agweddau o’r maes hwn. 

3 Mae'r Pwyllgor wedi cael profiad cymysg wrth gefnogi gwelliant yn y maes hwn. 
Ceir peth tystiolaeth sy'n dangos eu heffaith ond mae bylchau sylweddol hefyd. 

2 Ceir rhywfaint o dystiolaeth fod y Pwyllgor wedi cefnogi'r gwelliannau, ond mae 
effaith y cymorth hwn yn gyfyngedig. 

1 Ni ellir gweld unrhyw dystiolaeth fod y Pwyllgor L l y w o d r a e t h u  
a c  Archwilio wedi cefnogi'r gwelliannau yn y maes hwn. 

 
 

Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Hyrwyddo 
egwyddorion 
llywodraethu da 
a’u cymhwyso i’r 
broses o wneud 
penderfyniadau. 

 Cefnogi datblygiad cod 
llywodraethu lleol 
 Darparu adolygiad cadarn 
o’r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a’r sicrwydd sy’n ei 
ategu. 
 Gweithio gydag aelodau 
allweddol i wella eu 
dealltwriaeth o’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol a’u 
cyfraniad iddo. 
 Cefnogi 
adolygiadau/archwiliadau o'r 
trefniadau llywodraethu. 
 Cymryd rhan mewn 
hunanasesiadau o drefniadau 
llywodraethu. 
 Gweithio gyda 
phwyllgorau 
llywodraethu ac 
archwilio partner i  
adolygu  trefniadau 
llywodraethu 
mewn partneriaethau. 
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

 

Cyfrannu at 
ddatblygu 
amgylchedd rheoli 
effeithiol. 

 Mynd ati i fonitro’r 
modd y gweithredir 
argymhellion yr archwilwyr 
 Annog y rheolwyr priodol 
i gymryd perchnogaeth o’r 
fframwaith rheoli mewnol. 
 Codi pryderon sylweddol 
ynglŷn â rheolaethau gyda’r 
uwch reolwyr priodol. 

  

Cefnogi sefydlu 
trefniadau ar gyfer 
llywodraethu o ran 
risgiau a threfniadau 
effeithiol i reoli 
risgiau. 

 Adolygu trefniadau rheoli 
risg a’u heffeithiolrwydd, e.e. 
meincnodi rheolaeth risg. 
 Monitro gwelliannau. 
 Dal perchenogion risgiau i 
gyfrif am risgiau 
strategol/mawr. 

  

Rhoi cyngor ar 
ddigonolrwydd y 
fframwaith sicrwydd 
ac ystyried a ydy’r 
sicrwydd yn cael ei 
ddefnyddio'n 
effeithlon ac yn 
effeithiol. 

 Pennu ei anghenion o ran 
sicrwydd, gan nodi bylchau 
neu orgyffwrdd o ran 
sicrwydd. 
 Ceisio symleiddio’r drefn 
o gasglu ac adrodd ar 
sicrwydd. 
 Adolygu effeithiolrwydd 
darparwyr sicrwydd, e.e. 
archwilio mewnol, rheoli risg, 
archwilio allanol 

  

Cefnogi ansawdd y 
gweithgareddau 
archwilio mewnol, 
yn arbennig wrth 
gefnogi ei 
annibyniaeth 
sefydliadol 

 Adolygu'r siarter archwilio 
a'r trefniadau adrodd 
swyddogaethol 
 Asesu effeithiolrwydd y 
trefniadau archwilio mewnol, 
gan herio’n adeiladol a 
chefnogi gwelliannau 
 Mynd ati i gefnogi 
sicrwydd ansawdd a rhaglen 
wella archwilio mewnol 
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Helpu i gyflawni 
nodau ac amcanion 
yr awdurdod drwy 
helpu i sicrhau 
trefniadau priodol o 
ran llywodraethu, 
risgiau, rheolaeth a 
sicrwydd. 

 Adolygu sut mae’r 
trefniadau llywodraethu yn 
cefnogi’r broses o gyflawni 
canlyniadau cynaliadwy 
 Adolygu prosiectau a 
rhaglenni mawr er mwyn 
sicrhau bod trefniadau 
llywodraethu a sicrwydd ar 
waith. 
 Adolygu effeithiolrwydd y 
trefniadau rheoli 
perfformiad. 

  

Cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu 
trefniadau cadarn ar 
gyfer sicrhau gwerth 
am arian. 

 Gwneud yn siŵr bod 
sicrwydd o ran trefniadau 
gwerth am arian wedi ei 
gynnwys yn y sicrwydd a 
dderbynnir gan y Pwyllgor 
Archwilio. 
 Ystyried sut y bydd 
perfformiad o ran gwerth am 
arian yn cael ei werthuso fel 
rhan o'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. 
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Helpu'r awdurdod i 
weithredu 
gwerthoedd 
llywodraethu da, 
gan gynnwys 
trefniadau effeithiol 
ar gyfer mynd i'r 
afael â risgiau twyll 
a llygredd. 

 Adolygu'r trefniadau yn 
erbyn y safonau sydd wedi eu 
hamlinellu yn y Cod Ymarfer 
ar Reoli Risg Twyll a 
Llygredigaeth (CIPFA, 2014) 
 Adolygu risgiau twyll ac 
effeithiolrwydd strategaeth y 
sefydliad i fynd i'r afael â’r 
risgiau hynny. 
 Asesu effeithiolrwydd y 
trefniadau llywodraethu 
moesegol 
ar gyfer staff. 

  

Hyrwyddo 
adroddiadau 
cyhoeddus effeithiol 
i randdeiliaid yr 
awdurdod a'r 
gymuned leol a 
mesurau i wella 
tryloywder ac 
atebolrwydd. 

 Gwella sut y mae'r 
awdurdod yn cyflawni ei 
gyfrifoldebau ar gyfer adrodd 
cyhoeddus; er enghraifft, 
gwell targedu ar y 
gynulleidfa, 
Cymraeg/Saesneg Clir 
 Adolygu a yw 
penderfyniadau a wneir drwy 
sefydliadau partneriaeth yn 
parhau i fod yn dryloyw a 
hygyrch i'r cyhoedd ac yn 
annog mwy o dryloywder. 
 Cyhoeddi adroddiad 
blynyddol gan y pwyllgor. 
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Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Hunanasesiad o Arferion Da 

Mawrth 2022 
 
 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 

NAC 
YDY 

SYLWADAU 

Pwrpas a threfniadau 
llywodraethu’r Pwyllgor     
Llywodraethu ac 
Archwilio 

    

1. A oes gan yr awdurdod 
bwyllgor archwilio penodol? 


  Newidiwyd yr enw yn 2021 (Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio) a’r 
swyddogaethau 

2. A ydy’r Pwyllgor Llywodraethu 

ac Archwilio yn  adrodd yn 

uniongyrchol i’r Cyngor 

Llawn? 


   

3. A ydy’r cylch gorchwyl yn 
nodi pwrpas y pwyllgor yn 

glir yn unol â datganiad 
sefyllfa CIPFA? 


  Mae'r Cylch Gorchwyl yn cydymffurfio â’r 

datganiad sefyllfa. 

4. A ydy rôl a phwrpas y 

Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio wedi eu deall a’u 
derbyn ar draws yr 

awdurdod? 

 


  

5. A ydy'r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio 

yn  darparu cefnogaeth i'r 
awdurdod wrth fodloni 
gofynion llywodraethu da? 


   

6. A ydy’r trefniadau i ddal y 

Pwyllgor i gyfrif am ei 
berfformiad yn gweithredu'n 

foddhaol? 


  Mae trefniadau ar waith e.e. mae’r 

Cadeirydd yn adrodd i'r Cyngor, adroddiad 
blynyddol y cadeirydd, rôl Archwilio 
Cymru, Gweithdy ar 
hunanasesu/gwerthuso a Chofnod o 
Gamau Gweithredu’r Cyfarfodydd. Gallai'r 
trefniadau ychwanegol a ystyrir gynnwys 
arolwg i wasanaethau ar berfformiad y 
Pwyllgor. 
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Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 

rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

Swyddogaethau’r Pwyllgor     

7. A ydy cylch gorchwyl y 
pwyllgor yn mynd i’r afael yn 
benodol â’r canlynol:  

a) holl feysydd craidd a nodwyd 
yn natganiad sefyllfa CIPFA? 


   

i) llywodraethu da 
   

ii) fframwaith sicrwydd, gan 
gynnwys trefniadau 

partneriaethol a 
chydweithio 

 


  

iii) archwilio mewnol 
   

iv) archwilio allanol 
   

v) adrodd ariannol 
   

vi) rheoli risg 
   

vii)gwerth am arian neu 

werth gorau 


   

viii) atal twyll a 

llygredigaeth 


   

ix) cefnogi’r fframwaith 

moesegol 


   

b) dyletswydd y pwyllgor i adolygu 

ac asesu fersiwn ddrafft 
Hunanasesiad blynyddol y Cyngor 

(adroddiad sy’n nodi ei gasgliadau 
ynglŷn â’r graddau y bodlonodd y 

gofynion o ran perfformiad yn ystod 

y flwyddyn ariannol honno) ac 
ymateb drafft i unrhyw Adroddiad 

gan yr Archwilydd Cyffredinol (Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021)? 

 


   

c) dyletswydd y pwyllgor i 
ystyried adroddiad asesu 

perfformiad y panel ac 
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adolygu ymateb drafft y 
Cyngor i adroddiad y panel 

a’r gallu i argymell 
newidiadau i’r datganiadau 

a wnaed yn yr ymateb 
drafft (Deddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 

2021)? 

8. A oes gwerthusiad blynyddol 

yn cael ei gynnal i asesu a 
ydy’r Pwyllgor yn cyflawni ei 

gylch gorchwyl ac a ydy’n 
rhoi ystyriaeth ddigonol i’r 
holl feysydd craidd? 


  Mae'r adroddiad blynyddol yn darparu 

proses adolygu. 

9. A ydy’r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio 
wedi ystyried y meysydd 

ehangach a nodwyd yn 
Natganiad Sefyllfa CIPFA ac 
a fyddai'n briodol i’r Pwyllgor 
ymgymryd â hwy? 


  O ran y maes ehangach o weithio gyda 

phwyllgorau safonau a moeseg lleol i 

gefnogi gwerthoedd moesegol, nid yw'r 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 

gweithio gyda'r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau ond mae'n cefnogi gwerthoedd 

moesegol. 

  

10. Lle canfuwyd bod y sylw a 

roddwyd i feysydd craidd yn 
gyfyngedig, a oes cynlluniau 


   

ar waith i fynd i'r afael â 
hyn? 

    

 
 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

11. A ydy’r Pwyllgor wedi cadw 

at ei rôl o ran cynghori drwy 

beidio ag ymgymryd ag 
unrhyw bwerau gwneud 
penderfyniadau nad ydynt 
yn unol â’i bwrpas craidd? 


   

Aelodaeth a Chefnogaeth     

12. A oes strwythur a 

chyfansoddiad effeithiol 
wedi’u dewis ar gyfer y 

pwyllgor archwilio? 

Dylai hyn gynnwys: 


   

i)bod ar wahân o’r 

weithrediaeth 


   

ii) cymysgedd addas o 
wybodaeth a sgiliau 
ymhlith yr aelodau 
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iii) maint pwyllgor nad yw’n 

anhylaw 


   

iv) bod ystyriaeth wedi ei 

rhoi i gynnwys 1/3 o 
aelodau lleyg (yn unol â 

Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 

2021 
 


  Bydd trefniadau newydd yn cael eu rhoi ar 

waith ar ôl etholiadau Awdurdodau Lleol 
mis Mai 2022. Yn cydymffurfio ar hyn o 
bryd. 
  

13. A ydy’r aelodau annibynnol 

sydd wedi eu penodi i'r 

Pwyllgor wedi'u recriwtio 
mewn ffordd agored a 

thryloyw a gymeradwywyd 
gan y cyngor llawn fel y bo'n 
briodol ar gyfer y sefydliad? 


   

14. A oes gan gadeirydd y 
pwyllgor y wybodaeth a’r 
sgiliau priodol? 


   

15. A oes trefniadau ar waith i 
gefnogi’r Pwyllgor drwy 

gyfrwng sesiynau briffio a 
hyfforddiant? 


   

16. A yw aelodaeth y Pwyllgor 

wedi ei hasesu yn erbyn y 

fframwaith gwybodaeth a 
sgiliau craidd ac wedi’i 

chael yn foddhaol? 


  Bydd hyn yn cael ei wneud ar ôl etholiadau 

Awdurdodau Lleol mis Mai 2022. Bydd 
disgrifiad rôl gyda gwybodaeth/sgiliau 

craidd yn cael ei ddosbarthu i grwpiau 
gwleidyddol i'w helpu i ddewis aelodau'r 

pwyllgor. 
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Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

17. A oes gan y Pwyllgor 
gysylltiadau gweithio da 

gyda phobl a sefydliadau 

allweddol, gan gynnwys 
archwilio allanol, archwilio 

mewnol a'r prif swyddog 
ariannol? 


   

18. A oes ysgrifenyddiaeth a 
chymorth gweinyddol 

digonol yn cael eu darparu 
i'r Pwyllgor? 


   

Effeithiolrwydd y Pwyllgor 
    

19. A ydy’r Pwyllgor wedi cael 

adborth ar ei berfformiad 
gan y rheini sy’n 

rhyngweithio gyda'r Pwyllgor 
neu sy’n dibynnu ar ei 

waith? 


  Gellid gofyn am arolwg/adborth gan y 

Gwasanaethau.  

[ystyried darluniau].   

20. A ydy’r cyfarfodydd yn 

effeithiol ac yn cynnwys lefel 
dda o drafodaeth ac 

ymgysylltu gan yr holl 
Aelodau? 

 


 Ydyn, ond mae'r Agenda'n rhy hir a gellid 

ystyried cyfarfodydd ychwanegol. Efallai 
y bydd amser ychwanegol wedyn ar gyfer 

e.e. hyfforddiant mewn cyfarfodydd.   

21. A ydy’r pwyllgor yn 
ymgysylltu ag amrywiaeth 

eang o arweinwyr a rheolwyr 
gan gynnwys trafod 

canfyddiadau’r archwiliadau, 
y risgiau a’r cynlluniau 
gweithredu gyda’r swyddog 
cyfrifol? 


   

22. A ydy’r Pwyllgor yn gwneud 

argymhellion ar gyfer gwella 
trefniadau llywodraethu, 
risgiau a rheolaeth ac a ydy’r 
rhain yn cael eu gweithredu? 


   

23. A ydy’r Pwyllgor wedi 

gwerthuso a ydyw’n 
ychwanegu gwerth i'r 

sefydliad? Sut mae’n 
gwneud hynny? 


  Dylid ystyried ffurfioli trefniadau. 

24. A oes gan y Pwyllgor gynllun 
gweithredu i wella unrhyw 

feysydd o wendid? 

 


 Gellid ystyried ymarfer SWOT/gwerthuso. 
Mae angen cynllun gweithredu i wella 
meysydd o wendid. 

25. A ydy’r Pwyllgor yn cyhoeddi 

adroddiad blynyddol i roi 
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cyfrif am ei berfformiad ac 

egluro ei waith? 
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Gwerthusiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio –             Mawrth 2022 
 
 
 

 
 

 
5 

 
 

 
Mae tystiolaeth glir ar gael o nifer o ffynonellau fod y Pwyllgor yn weithredol wrth 
gefnogi gwelliannau ar draws pob agwedd o’r maes hwn. Mae modd adnabod y 
gwelliannau a wnaed yn hawdd. 

4 Tystiolaeth glir o rai ffynonellau fod y Pwyllgor yn weithredol ac yn effeithiol wrth 
gefnogi gwelliannau ar draws rhai agweddau o’r maes hwn. 

3 Mae'r Pwyllgor wedi cael profiad cymysg wrth gefnogi gwelliant yn y maes hwn. 
Ceir peth tystiolaeth sy'n dangos eu heffaith ond mae bylchau sylweddol hefyd. 

2 Ceir rhywfaint o dystiolaeth fod y Pwyllgor wedi cefnogi'r gwelliannau, ond mae 
effaith y cymorth hwn yn gyfyngedig. 

1 Ni ellir gweld unrhyw dystiolaeth fod y Pwyllgor L l y w o d r a e t h u  
a c  Archwilio wedi cefnogi'r gwelliannau yn y maes hwn. 

 
 

Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Hyrwyddo 
egwyddorion 
llywodraethu da 
a’u cymhwyso i’r 
broses o wneud 
penderfyniadau. 

 Cefnogi datblygiad cod 
llywodraethu lleol 
 Darparu adolygiad cadarn 
o’r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a’r sicrwydd sy’n ei 
ategu. 
 Gweithio gydag aelodau 
allweddol i wella eu 
dealltwriaeth o’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol a’u 
cyfraniad iddo. 
 Cefnogi 
adolygiadau/archwiliadau o'r 
trefniadau llywodraethu. 
 Cymryd rhan mewn 
hunanasesiadau o drefniadau 
llywodraethu. 
 Gweithio gyda 
phwyllgorau 
llywodraethu ac 
archwilio partner i 
adolygu  trefniadau 
llywodraethu 
mewn partneriaethau. 

Rydym yn tueddu i ddilyn 
canllawiau cenedlaethol 
 
Mae adroddiadau rheolaidd gan 
archwilwyr mewnol ac allanol yn 
sicrhau cydymffurfiaeth 
Ymgymryd â hyfforddiant 
cyffredinol i sicrhau bod gan 
aelodau ddealltwriaeth o'r 
gofynion 
 
Adolygu gwahanol agweddau ar 
wahanol elfennau yn rheolaidd yn 
seiliedig ar y cynllun archwilio 
blynyddol. 
Nid wyf yn cofio gwneud hyn o'r 
blaen ond rwy’n newydd i'r 
pwyllgor Archwilio. 
Nid wyf yn cofio gwneud hyn ond 
yn gweithio’n agos gydag Archwilio 
Cymru 

 

 
  4 

 
 

  5 
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu gwerth 
a darparu tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

 

Cyfrannu at 
ddatblygu 
amgylchedd rheoli 
effeithiol. 

 Mynd ati i fonitro’r 
modd y gweithredir 
argymhellion yr archwilwyr 
 Annog y rheolwyr priodol 
i gymryd perchnogaeth o’r 
fframwaith rheoli mewnol. 
 Codi pryderon sylweddol 
ynglŷn â rheolaethau gyda’r 
uwch reolwyr priodol. 

Byddwn yn adolygu mesurau a 
roddwyd ar waith ar gyfer 
gwahanol adrannau, drwy 
ailedrych arnynt a sicrhau eu bod 
wedi cydymffurfio â’r protocolau a 
awgrymwyd. 
Ymdrechwn fel pwyllgor 
Llywodraethu ac i sicrhau bod 
mesurau rheoli mewnol yn dod yn 
rhan annatod o ffrydiau gwaith 
adrannau 
Oherwydd nad oedd yr holl 
wybodaeth y gofynnwyd amdani ar 
gael i Archwilio Cymru, rhoddwyd 
rheoliadau ar waith sy'n unioni'r 
sefyllfa (Ystadau). 
 

 

 
 
 
 
  5 

Cefnogi sefydlu 
trefniadau ar gyfer 
llywodraethu o ran 
risgiau a threfniadau 
effeithiol i reoli 
risgiau. 

 Adolygu trefniadau rheoli 
risg a’u heffeithiolrwydd, e.e. 
meincnodi rheolaeth risg. 
 Monitro gwelliannau. 
 Dal perchenogion risgiau i 
gyfrif am risgiau 
strategol/mawr. 

Darperir data cymharol o bryd i’w 
gilydd ar berfformiad o fewn 
Awdurdodau Lleol eraill. Dydw i 
ddim yn cofio cael data ar reoli 
risg. 
 
Wedi cadw golwg fanwl ar 

berfformiad Ystadau wrth 
ddarparu gwybodaeth briodol i 
Archwilio Cymru 
Sicrhau bod cofrestr risg yr 
Awdurdod yn cael ei hadolygu a 
dwyn rheolwyr i gyfrif am 
berfformiad  

 

 
 

4 
 
 

   5 

Rhoi cyngor ar 
ddigonolrwydd y 
fframwaith sicrwydd 
ac ystyried a ydy’r 
sicrwydd yn cael ei 
ddefnyddio'n 
effeithlon ac yn 
effeithiol. 

 Pennu ei anghenion o ran 
sicrwydd, gan nodi bylchau 
neu orgyffwrdd o ran 
sicrwydd. 
 Ceisio symleiddio’r drefn 
o gasglu ac adrodd ar 
sicrwydd. 
 Adolygu effeithiolrwydd 
darparwyr sicrwydd, e.e. 
archwilio mewnol, rheoli risg, 
archwilio allanol 

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod 
yr holl adroddiadau a ddaw ger ein 
bron fel yr amlinellir yn ein Cynllun 
Archwilio yn rhoi sicrwydd er 
boddhad yr Aelodau a phersonél 
Archwilio priodol. 
Gwneir hyn yn seiliedig ar ein 
cynlluniau Archwilio 
 
Mae'r Pwyllgor yn dibynnu'n 
sylweddol ar amseroldeb ac 
ansawdd adroddiadau archwilio 
mewnol yn ogystal â safbwynt 
Archwilio Allanol. 

 

 
4 
 

   5 
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Cefnogi ansawdd y 
gweithgareddau 
archwilio mewnol, 
yn arbennig wrth 
gefnogi ei 
annibyniaeth 
sefydliadol 

 Adolygu'r siarter archwilio 
a'r trefniadau adrodd 
swyddogaethol 
 Asesu effeithiolrwydd y 
trefniadau archwilio mewnol, 
gan herio’n adeiladol a 
chefnogi gwelliannau 
 Mynd ati i gefnogi 
sicrwydd ansawdd a rhaglen 
wella archwilio mewnol 

Mae trefniadau ar waith i sicrhau 
ein bod yn cael gwybod am 
arferion da cyfredol o ran 
archwilio 
Bydd archwilwyr mewnol bob 
amser yn cael eu holi gan 
aelodau'r pwyllgor wrth graffu ar 
effeithiolrwydd eu gwaith 
arfaethedig 
Mae’r Pwyllgor yn gefnogol iawn i 
waith ac ansawdd y rôl archwilio 
mewnol ac o bryd i’w gilydd bydd 
yn ceisio cael sicrwydd eu bod yn 
cadw at safonau’r diwydiant.  

 

 
 
 
 5 
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Helpu i gyflawni 
nodau ac amcanion 
yr awdurdod drwy 
helpu i sicrhau 
trefniadau priodol o 
ran llywodraethu, 
risgiau, rheolaeth a 
sicrwydd. 

 Adolygu sut mae’r 
trefniadau llywodraethu yn 
cefnogi’r broses o gyflawni 
canlyniadau cynaliadwy 
 Adolygu prosiectau a 
rhaglenni mawr er mwyn 
sicrhau bod trefniadau 
llywodraethu a sicrwydd ar 
waith. 
 Adolygu effeithiolrwydd y 
trefniadau rheoli 
perfformiad. 

Bydd y Pwyllgor yn cwestiynu 
amcanion adrannol yn seiliedig 
ar bolisïau'r Cyngor ar faterion 
fel e.e. newid yn yr hinsawdd 
Yn seiliedig ar y cynllun 
Archwilio a'r gofrestr risg, bydd 
y pwyllgor yn ceisio cael 
sicrwydd bod yr Awdurdod yn 
cydymffurfio 
Darperir adroddiadau amserol gan 
archwilwyr mewnol ac allanol sy'n 
adolygu perfformiad. 

 

 
 
 
  5 

Cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu 
trefniadau cadarn ar 
gyfer sicrhau gwerth 
am arian. 

 Gwneud yn siŵr bod 
sicrwydd o ran trefniadau 
gwerth am arian wedi ei 
gynnwys yn y sicrwydd a 
dderbynnir gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio. 
 Ystyried sut y bydd 
perfformiad o ran gwerth am 
arian yn cael ei werthuso fel 
rhan o'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. 

Mae gweithdrefnau tendro ar waith 
i gael y costau sy’n cynnig y gwerth 
gorau am arian. Bydd yr Awdurdod 
hefyd yn caffael trwy Werthu i 
Gymru a chytundebau fframwaith 
eraill.  
Gweler y sylwadau uchod.  

 

 
 
 
 5 
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Helpu'r awdurdod i 
weithredu 
gwerthoedd 
llywodraethu da, 
gan gynnwys 
trefniadau effeithiol 
ar gyfer mynd i'r 
afael â risgiau twyll 
a llygredd. 

 Adolygu'r trefniadau yn 
erbyn y safonau sydd wedi eu 
hamlinellu yn y Cod Ymarfer 
ar Reoli Risg Twyll a 
Llygredigaeth (CIPFA, 2014) 
 Adolygu risgiau twyll ac 
effeithiolrwydd strategaeth y 
sefydliad i fynd i'r afael â’r 
risgiau hynny. 
 Asesu effeithiolrwydd y 
trefniadau llywodraethu 
moesegol 
ar gyfer staff. 

Gweithgarwch parhaus gan 
archwilio ac yn enwedig yr adran 
gaffael i sicrhau bod yr Awdurdod 
yn cydymffurfio â’r codau ac yn 
lleihau’r posibilrwydd o dwyll. 
Mae Covid 19 gyda grantiau'r 

llywodraeth wedi sicrhau y 
cynhelir asesiadau rheolaidd a 
pharhaus o’r risgiau.  
Darperir hyfforddiant parhaus 

gan yr awdurdod i sicrhau 
effeithiolrwydd staff wrth gyflawni 
eu dyletswyddau 

 

 
 
 

  5 

Hyrwyddo 
adroddiadau 
cyhoeddus effeithiol 
i randdeiliaid yr 
awdurdod a'r 
gymuned leol a 
mesurau i wella 
tryloywder ac 
atebolrwydd. 

 Gwella sut y mae'r 
awdurdod yn cyflawni ei 
gyfrifoldebau ar gyfer adrodd 
cyhoeddus; er enghraifft, 
gwell targedu ar y 
gynulleidfa, 
Cymraeg/Saesneg Clir 
 Adolygu a yw 
penderfyniadau a wneir drwy 
sefydliadau partneriaeth yn 
parhau i fod yn dryloyw a 
hygyrch i'r cyhoedd ac yn 
annog mwy o dryloywder. 
 Cyhoeddi adroddiad 
blynyddol gan y pwyllgor. 

Rwy'n siŵr y gellid gwneud mwy 
ond mae angen cael cydbwysedd 
rhwng gormodedd o ddata a 
gwybodaeth a’r costau sydd 
ynghlwm wrth ddarparu’r rhain. 
Mae gwybodaeth ar gael yn 
ddwyieithog ac mae tryloywder yn 
ein gwaith yn rhagofyniad. 
Mae nifer o adroddiadau gan 

bartneriaethau sy’n adrodd yn ôl 
i’r timau arwain, y Cabinet ac 
aelodau cyffredinol yr awdurdod 
sydd hefyd ar gael i’r cyhoedd.  
 

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn 
cyflwyno adroddiad blynyddol i'r 
pwyllgor craffu priodol, y Cabinet a'r 
Cyngor llawn yn y pen draw. Mae'r 
adroddiad ar gael i'r cyhoedd 

 

 
 

4 
 

   5 
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10 Mawrth 2022 Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 
Eitemau Sefydlog ym mhob cyfarfod: 
Adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 
Ymateb y Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 
Adroddiadau Cynnydd o ran Archwilio Mewnol  
Adroddiad Cynnydd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol  
Y Gofrestr Risg Gorfforaethol  
Y Flaenraglen Waith  
Cofnod o gamau gweithredu cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu  

 

Eitemau ychwanegol i’w hystyried: 
 

10 Mawrth 2022  Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol –Chwarter 3  
2021-2022 
Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2022-
2023 
Adroddiad Archwilio Mewnol – Adolygiad o 
Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 
Adroddiad ar drefniadau Cadeirio ac Is-gadeirio’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
Hunanwerthuso’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 
 
Noder – dim Cofrestr Risg Gorfforaethol  

Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Elin Prysor 
 
Hannah Rees 
 

29 Mehefin 2022 Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 
Cynllun archwilio Archwilio Cymru 2022/2023 
 
Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol –Chwarter 4  
2021-2022 
Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2021-2022 
Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021-2022 
Diweddariad ar gynnydd y 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol  
 

 
 
Archwilio Cymru/ 
Elin Prysor 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
Alex Jenkins 
Hannah Rees 
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