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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 

Dyddiad y Cyfarfod: 3 Mehefin 2021 
 

Teitl: Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/1/21 – 31/3/21  
 

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 Cynllun Archwilio Mewnol blynyddol 2020/21 yn ei gyfarfod 
ym mis Tachwedd 2020 (bu oedi oherwydd y pandemig). Rhoddodd y Cynllun 
amlinelliad o’r gwaith sy’n ofynnol i’r Adain Archwilio Mewnol ei wneud yn ystod y 
flwyddyn er mwyn ffurfio barn sicrwydd.  
 
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 1/1/21-31/3/21 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

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

Swyddog Adrodd: Amanda Roberts 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

 
Dyddiad:  

 
29 Ebrill 2021 
 

  



 

 

GWASANAETHAU 
CYFREITHIOL A 
LLYWODRAETHU  
 

 
 

 
 

GWASANAETH ARCHWILIO MEWNOL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paratowyd yr adroddiad gan: Amanda Roberts, 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2021  

Cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio: 3 Mehefin 2021 

 

 

ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL  
 

1 Ionawr 2021 – 31 Mawrth 2021 
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ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL 
 

01/01/2021 – 31/03/2021 
 

1 CYFLWYNIAD 
 

 
 
2 Y GWAITH ARCHWILIO A WNAED 
 

2.1 Y cynnydd a wnaed o ran y Cynllun Archwilio: 
 

 
 

2.2 Erbyn 31/03/2021, roedd cyfanswm o 96 archwiliad yn y rhaglen (59 wedi’u 
cynllunio a 37 heb eu cynllunio), o’r rheini doedd dim angen, neu rhoddwyd  
stop neu cariwyd ymlaen 24% ohonynt. Mae canran fwyaf o’r 76% sy’n weddill 
yn derfynol neu’n gyfredol.   
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Safle Cyfredol / Current Progress 

1.1 Oherwydd newidiadau yn sgil y pandemig, cyflwynwyd Cynllun Archwilio 
Mewnol Blynyddol 2020/21 i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor ar 12 Tachwedd 
2020.  
 

1.2 Bwriedir i’r adroddiad hwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio (PLlA) am y cynnydd a wnaed o ran Cynllun 
Archwilio 2020/21 ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2021 a thynnu sylw at 
unrhyw bryderon a allai fod wedi dod i’r amlwg yn ystod yr archwiliadau a 
gwblhawyd. Mae’n ystyried yr archwiliadau nad oeddent wedi’u cwblhau a 
gafodd eu dwyn ymlaen o Gynllun Archwilio 2019/20 ac mae’n cynnwys 
darnau eraill o waith nad oeddent wedi'u cynllunio a ychwanegwyd at y 
Cynllun Archwilio.  
 

1.3 Cafodd mwy o archwiliadau eu dwyn ymlaen o’r flwyddyn flaenorol, fel y 
nodir yn Adroddiad Blynyddol 2019/20, oherwydd y penderfyniad a wnaed i 
neilltuo amser archwilio i ganolbwyntio ar y Grantiau Ardrethi Busnes a 
broseswyd ac a dalwyd gan y Cyngor yn ystod y pandemig, oherwydd y risg 
oedd yn gysylltiedig â’r taliadau grant hyn.    
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2.3 Y gwaith archwilio mewnol a gwblhawyd yn chwarter 4: 

 

Maes Archwilio 
Math o 

archwiliad 
Sicrwydd  

Arfarniad o’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB) 

Cwmpas: Arfarnu fformat a chynnwys y DLlB yn erbyn meini prawf CIPFA.  
Llywodraethu  Uchel  

Arian ôl-16 

Cwmpas: Arian Grant ar gyfer 2019 /20  Darparu gwybodaeth archwilio ar gyfer archwiliadau 
ysgolion i’r adran gyllid er mwyn eu hanfon at Lywodraeth Cymru i gefnogi datganiad grant (nid 
oes angen archwiliad). 

Cynghorol  Amherthnasol 

Y Grant Gwella Addysg (EIG) 2020/21 Chwarter 3 

Cwmpas: Archwilio Grant. Ardystio ffurflen Hawlio Chwarter 3 EIG/RCSIG er mwyn cadarnhau 
bod yr arian a ddarparwyd gan y rhoddwr grant yn nhrydydd chwarter 2020/21 wedi ei 
ddyrannu’n briodol at bwrpas y grant, yn unol ag amodau a thelerau’r rhoddwr grant ac yn unol 
â gofynion cydymffurfiaeth ac archwilio derbynnydd y grant.  Hefyd cwblhau Rhestr Wirio 
Archwilio a’r Atodlen Brofi er mwyn galluogi ERW i nodi sicrwydd ar y trefniadau sydd mewn lle 
o fewn y Cyngor ar gyfer rheoli EIG/RCSIG. 

Grant Uchel  

Grant Datblygu Disgyblion (PDG) 2020/21 Chwarter 3 

Cwmpas: Archwilio Grant. Ardystio ffurflen Hawlio Chwarter 3 Grant Datblygu Disgyblion ERW 
er mwyn cadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y rhoddwr grant yn nhrydydd chwarter 
2020/21 wedi ei ddyrannu’n briodol at bwrpas y grant, yn unol ag amodau a thelerau’r rhoddwr 
grant ac yn unol â gofynion cydymffurfiaeth ac archwilio derbynnydd y grant.  Hefyd cwblhau 
Rhestr Wirio Archwilio a’r Atodlon Brofi er mwyn galluogi ERW i osod sicrwydd ar y trefniadau 
sydd mewn lle o fewn y Cyngor ar gyfer rheoli EIG/RCSIG. 

Grant Uchel  

Llofnodwr Incwm 

Cwmpas: Darparu cyngor ar rannu dyletswyddau a dilysu annibynnol o ran llofnodwyr yn profi’r 
system wrth weithio o gartref.   

Cynghorol  Amherthnasol 
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Maes Archwilio 
Math o 

archwiliad 
Sicrwydd  

Rheoli Risg 

Cwmpas: Ystyried y trefniadau llywodraethu o ran y modd y mae’r Cyngor yn ymdrin â rheoli risg 
corfforaethol.  Bydd hyn yn cynnwys y systemau a’r gweithdrefnau sydd mewn lle ar gyfer 
cyflawni’r fframwaith risg corfforaethol a’r trefniadau adrodd.  

System Uchel  

Cyfalaf 

Cwmpas: Sicrhau bod trefniadau mewn lle er mwyn gwneud yn siwr bod y Cyngor wedi 
cynllunio, paratoi a sicrhau bod trefniadau mewn lle i gydymffurfio â gofynion cyfrifo cyfalaf.  

System Uchel  

Adnoddau Dynol - Gwerth am Arain  

Cwmpas:Arfarnu’r gwasanaeth. Adnoddau Dynol yn dilyn ei gorfforaetholi, defnyddio 
dangosyddion sylfaenol ac eilaidd CIPFA. Roedd yr arfarniad yn seiliedig ar flwyddyn ariannol 
2018/19 fel y ‘flwyddyn sylfaen’ ar gyfer meincnodi yn y dyfodol.  

System Sylweddol  

Cardiau Credyd y Cyngor  

Cwmpas:Archwilio System. Canolbwyntio ar y system newydd sydd mewn lle a chyflwyno 
cardiau credyd i staff. Dogfennu ac asesu llywodraethu, risgiau a rheolau.    

Angen profi 
pellach 

Amherthnasol 

Trefniadau Corfforaethol - Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

Cwmpas:  Adolygu sampl o bolisiau a gweithdrefnau’r Cyngor er mwyn asesu a ydynt yn 
cydymffurfio â Chod Ymarfer Corfforaethol Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gyflwynwyd yn 
ddiweddar.  

System Sylweddol  

Twyll Mandad  

Cwmpas: Bu dau ddigwyddiad o geisio wneud twyll mandad drwy’r gwasanaeth Caffael a 
Thaliadau.  Darparwyd Cyngor ar adrodd y digwyddiadau o dwyll i’r National Cyber Security 
Centre.   

Cynghorol  Uchel  
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Maes Archwilio 
Math o 

archwiliad 
Sicrwydd  

Hyfforddiant Twyll a Moeseg 

Cwmpas: Gwrth-dwyll. Cydweithio gyda Zurich (Yswiriwyr y Cyngor) o ran modiwl 
hyfforddiant ar dwyll a moeseg.  Modiwl bellach wedi ei gwblhau ac ar fin gael ei gyflwyno 
mewn gweithdy i reolwyr corfforaethol ar 28 Mai 2021 er mwyn codi ymwybyddiaeth.    

Cynghorol  Amherthnasol 

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - Trwyddedau Tacsi 

Cwmpas: Derbyn sicrwydd bod gweithdrefnau mewn lle i sicrhau y caiff trwyddedau tacsi 
ond eu cyflwyno i’r rheiny sydd â gwiriadau DBS boddhaol.   Nid oedd hyn yn cynnwys 
tacsis a ddefnyddiwyd ar gyfer cludiant y Cyngor; ac nid oedd yn cynnwys unrhyw 
‘hapwiriadau’ am nad oeddent wedi eu trefnu ar gyfer y gwasanaeth adeg yr archwiliad .  
Roedd hefyd angen i’r heddlu fod yn bresennol.  

System Sylweddol  

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21 - Adolygiad Fframwaith 

Cwmpas:Llywodraethu.  Adolygu’r gweithdrefnau a threfniadau hunan-asesu ar gyfer y 
fframwaith llywodraethu, y fethadoleg sgorio a ddefnyddiwyd a’r dystiolaeth sydd ar gael i 
gefnogi camau gweithredu.   

Llywodraethu  Uchel  
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2.4 O ran yr archwiliadau a gwblhawyd, rhoddwyd sicrwydd uchel i saith 
ohonynt, a sicrwydd sylweddol i dri: 

 

 
 

  
2.5 Ceir canllaw i’r meini prawf a ddefnyddiwyd i bennu’r lefel sicrwydd 

gyffredinol yn Atodiad I.  
 
 
2.6 Cafodd cyfanswm o 38 ‘cam i’w cymryd’ eu hargymell yn yr adroddiadau 

terfynol. O’r rheiny, barnwyd bod tri ohonynt yn sylweddol:   
 

 
 

 
2.7 Amlinellir y meini prawf a ddefnyddiwyd i bennu’r ‘camau i’w cymryd’ yn 

Atodiad II.  
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2.8  Dyma oedd y camau gweithredu sylweddol:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Doedd dim archwiliad yn y cam Adroddiad Drafft erbyn 31/03/2021. 

2.10 Roedd unarddeg archwiliad wedi cyrraedd y cam Adolygu, sef: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rheoli 
Trysorlys 

Cwmpas: Sicrhau y cydymffurfir â Chod Ymarfer CIPFA ar gyfer Rheoli 
Trysorlys, gan ffocysu ar y trefniadau adrodd a monitro  sydd mewn lle.  

Nodiadau: Mae’r profion wedi’u cwblhau. Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd. Ni chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 
Brif System 
Cyllid  

Cwmpas: Sicrhau y cydymffurfir â’r set o safonau cyfrifyddu priodol sy’n 
ffocysu ar y trefniadau monitro ac adrodd sydd mewn lle.  

Nodiadau: Mae’r profion wedi’u cwblhau. Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd. Ni chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 

Archwiliad 
Amgycheddol  

Cwmpas: Arfarnu cyflawniad safonau penodol fe y’u nodwyd yn Neddf yr 
Amgylchedd 2016 a Chynllun Rheoli Carbon y Cyngor.  

Nodiadau: Mae’r profion wedi’u cwblhau. Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd. Ni chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 

Cwmpas: Adolygu’r modd y bu i’r Cyngor weithredu gofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, ei bolisiau a’i weithdrefnau.  

Nodiadau: Mae’r profion wedi’u cwblhau. Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd. Ni chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 

Cofrestru 
Diogelu Data 
Cyffredinol 

Cwmpas: Adolygu’r modd y mae’r Cyngor yn cydymffurfio â GDPR a Deddf 
Diogelu Data 2018.  

Nodiadau: Mae’r profion wedi’u cwblhau. Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd. Ni chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 

Diogelu Cwmpas: Arfarnu gweithdrefnau diogelu y Cyngor gan ffocysu ar y trefniadau 
llywodraethu sydd mewn lle.  

Nodiadau: Cwblhawyd y gwaith profi Archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o bryd.  Ni 
chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma.  

 
Adnoddau 
Dynol -  
Casgliad Just 
Giving 

Cwmpas: Bu i Adnoddau Dynol drefnu digwyddiad elusennol dros cyfnod y 
Nadolig er mwyn casglu cyfraniadau tuag at y banciau bwyd a phlant mewn 
gofal.  Gofynnwyd i Archwilio Mewnol ddarparu adolygiad annibynnol o’r 
incwm a gasglwyd a dosbarthwyd 

Nodiadau: Cwblhawyd y gwaith profi Yn cael ei adolygu ar hyn o bryd.  Cynghorol yn 
unig 

 

Trwyddedau Tacsi a DBS 

 R1 
Dylai gwybodaeth am drin a thrafod data gael ei gynnwys yn y polisïau.   

R2 
Dylai’r wybodaeth DBS sy’n ofynnol gael ei gofnodi ar y system ar gyfer pob cais .  

 R3 
Dylai unrhyw dystysgrifau DBS gael eu gosod mewn ffeil a’u rhoi dan glo mewn 
cyfleusterau storio na ellir ei symud, a’u cadw am y cyfnod cadw priodol.    
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2.11 Roedd chwech archwiliad yn mynd rhagddynt, sef: 

 

 

 

 

 

 

Yr 
Amgueddfa 

Cwmpas: Archwiliad o system yr Amgueddfa oedd hwn, a bu’n canolbwyntio ar 
y gwasanaethau ‘arian parod’ a ‘stoc’, hy y caffi, y siop a’r bar. Felly, roedd 
angen dogfennu’r systemau i gychwyn. Yna, cafodd y risgiau, y trefniadau 
llywodraethu a’r rheolaethau eu hasesu a’u profi.  

Nodiadau: Cafodd y system ei dogfennu a’i phrofi. Nid yw’r adroddiad wedi’i derfynu 
oherwydd bod yr Amgueddfa wedi bod ar gau yn ystod y pandemig. Ni chafodd 
y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 
Budd-
daliadau Tai 

Cwmpas: Gwnaed profion o’r system asesu a thalu yn unig (oherwydd y 
pandemig). 

Nodiadau: Mae’r profion wedi’u cwblhau. Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd. Ni chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 
Teithio Cwmpas: Caiff sampl o’r hawliadau teithio eu gwirio ar hap bob blwyddyn. 

Nodiadau: Mae’r profion wedi’u cwblhau. Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd. Ni chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 
Incwm yr 

Harbyrau 

Cwmpas: Adolygu a phrofi sampl o’r incwm a gasglwyd drwy ffioedd harbwr ers 
cyflwyno system newydd 

Nodiadau: Mae’r profion wedi’u cwblhau. Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd. Ni chafodd y lefel sicrwydd ei hasesu hyd yma. 

 

 Treth y 
Cyngor 

Cwmpas: Cynhelir profion i sicrhau bod rheolaethau yn dal yn y system 
oherwydd bod staff yn gweithio gartref.   

Nodiadau: Mae’r rhan fwyaf o’r profion wedi’u cynnal.   

 

Ardreth 
Annomestig 
Genedlaethol 

Cwmpas: Ymgymrwyd â gwaith profi er mwyn sicrhau bod y rheoladau yn 
amlwg fel rhan o’r system tra bydd staff yn gweithio o gartref.  

Nodiadau: Mae’r archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. 

 
Taliadau 
Uniongyrchol  
(gordaliadau) 

Cwmpas: Tynnodd adroddiad gan awdurdod cyfagos sylw at rai gordaliadau a 
ganfuwyd yn ei system. Gofynnwyd i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol wirio 
sampl o gofnodion i weld a oedd yr un peth wedi digwydd fan hyn. 

Nodiadau: Mae’r adolygiad yn mynd rhagddo. 

 
Taliadau 
Uniongyrchol 
(AC) 

Cwmpas: Archwilio Cymru (AC) i gynnal adolygiad gwerth am arian o Daliadau 
Uniongyrchol.  Adolygiad gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol i sicrhau bod yr 
holl ddogfennaeth wrth law.   

Nodiadau: Adolygiad ar y gweill. 

 
Taliadau 
Uniongyrchol  
(System) 

Cwmpas: Bydd y gwaith o dalu Taliadau Uniongyrchol yn symud yn fewnol o 1 
Ebrill 2021. Adolygiad mewn lle i hwyluso’r gwaith o drosglwyddo’r system a 
sicrhau y caiff rheolaethau, risg a llywodraethu eu hystyried o fewn y systemau 
a gweithdrefnau.  

Nodiadau: Adolygiad ar waith  

 
Moeseg 
Archwiliad 

Cwmpas: Dilyn i fyny’r gwaith archwilio ar foeseg a wnaed gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin.    

Nodiadau: Mae’r archwiliad ar waith ar hyn o bryd  
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 2.12 Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo i gael sicrwydd yn y meysydd canlynol: 

 

 Grantiau Trethi Busnes - mae rhai cofnodion yn parhau i aros i gael eu prisio, 
felly mae’n bosib y bydd dal angen gwiriadau  

 Grantiau ‘Cyfnod Atal byr’ - rhai ceisiadau / apeliadau dal i fynd yn eu blaen  

 Y trydydd tranche / Grantiau Dewisol - rhai ceisiadau / apeliadau yn parhau i 
fynd yn eu blaen  

 Datganiad Llywodraethu Blynyddol - arfarnu a chyfrannu fel y bo’r angen yn 
ystod y flwyddyn  

 Cofrestr Risg - gwirio’r rheolaethau lliniaru sydd mewn lle  

 Crwneriaid - cefnogi ac arfarnu’r system newydd wrth iddi ddatblygu  

 Cynllun Twyll Cenedlaethol - cydlynu’r gwaith sy’n gweddu data electronig cyrff 
yn y sector preifat a chyhoeddus a rhyngddynt er mwyn atal a chanfod twyll   

 ActiveData - caiff ei ddefnyddio er mwyn canfod copiau dyblyg / anghysondebau 
mewn taliadau grant; gwirio yn erbyn gwybodaeth gwrth-dwyll a dderbynnir e.e. 
bwletinau NAFN    

 Caffael - samplo credydwyr newydd caiff eu sefyldu ar y system er mwyn 
sicrhau eu bod yn ‘gywir ac yn ddilys’ a bod yr hyn a brynnir yn briodol  

 Cyflogres – samplo gweithwyr newydd i sicrhau eu bod mewn post   

 Cefnogaeth i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

 Mewnbwn i adolygiadau a wnaed gan y Swyddog Llywodraethu: 

 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

 Cod Ymddygiad 

 Cyfansoddiad 

 Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 

 Protocol Archwilio Cymru - cefnogi trefniadau i sicrhau y gweithredir ar 
argymhellion Archwilio Cymru  

 Strategaeth Gwrth-Dwyll - cynyddu ymwybyddiaeth a sicrhau bod y strategaeth 
wedi ei diweddaru ac yn berthnasol  

 Mynychu cyfarfodydd Grŵpiau i godi ymwybyddiaeth Archwilio Mewnol o unrhyw 
newidiadau mawr yn y systemau a gweithdrefnau, ail-asesu unrhyw risgau 
cysylltiedig ac ail-flaenoriaethu gwaith Archwilio Mewnol os yw hynny’n briodol:  

 Gweithdy Rheoli Corfforaethol 

 Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol 

 Grŵp Rheoli Parhad Busnes a Chynllunio at Argyfwng  

 Addasiad Economaidd (Trefn Rheoli Arian) 

 Grŵp Datblygu  

 Tîm Brexit 

 Grŵp Cydbwyllgor Corfforaethol 
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3 ADNODDAU 
 

 
  

3.1 Mae strwythur yr Adain Archwilio Mewnol ynghlwm yn Atodiad III.  
Dechreuodd y Swyddog Llywodraethu (dim ond rhan o’i hamser fydd yn cael 
ei neilltuo i archwilio)  a’r Archwilydd Cynorthwyol ar Brentisiaeth ar 1 
Tachwedd 2020, ac fe’u dilynwyd gan ail Archwilydd ar 1 Rhagfyr 2020.  

  
3.2 Neilltuwyd cyfanswm o 748 diwrnod i waith archwilio rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 

Mawrth 2021, sef 139% o’r diwrnodau asesu yr amcangyfrifwyd eu bod yn 
ofynnol i gwblhau’r cynllun archwilio erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn yn 
bennaf oherwydd y sefyllfa recriwtio. 

 
3.3 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn parhau i gefnogi Grŵp 

Prif Archwilwyr Cymru 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 sy’n cymharu arferion ac yn rhannu 
dogfennau cyffredinol. Erbyn hyn, cynhelir y cyfarfodydd hyn gan ddefnyddio 
Microsoft Teams. 

 
3.4 Mae pob aelod staff yn sicrhau ei fod yn bodloni unrhyw amodau sy’n 

ymwneud â datblygiad proffesiynol parhaus, a’i fod yn cwblhau hyfforddiant 
gorfodol y Cyngor. Yn ystod y cyfnod hwn: 

  

 Mae’r aelodau staff newydd wedi cael sesiynau ymsefydlu corfforaethol;  

 Mynychodd yr Archwilydd newydd gwrs CIPFA -  ‘Cyflwyniad i Archwilio’;  

 Mae pob aelod o’r staff archwilio wedi ymgymryd â gweminarau a 
modiwlau e-ddysgu’r Cyngor; 

 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol wedi mynd i weminarau 
diweddar CIPFA lle ceir y wybodaeth ddiweddaraf am archwilio, yn 
ogystal â  mynychu gweminarau Risg a Llywodraethu; ac  

 Mae tri aelod staff yn parhau i astudio ar gyfer cymhwyster Sefydliad yr 
Archwilwyr Mewnol. 

3.5 Mae trefniadau hefyd ar waith i feithrin sgiliau staff y gwasanaeth Archwilio 
Mewnol 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.   

 
3.6 Mae holl staff y gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi bod yn gweithio gartref 

yn ystod y flwyddyn; i ddechrau, heb fynediad at eu hadnoddau TG arferol. 
Mae hyn wedi llesteirio’u gwaith i raddau. Fodd bynnag, mae’r staff i gyd 
erbyn hyn wedi gallu casglu’r cyfarpar TG angenrheidiol er mwyn iddynt allu 
gweithio mewn ffordd fwy effeithlon. 
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4 CYNLLUN GWELLA 
 

4.1 Cynllun Gwella Archwilio Mewnol 2020/21: 

 

Cyf Y safon, y camau arfaethedig a’r amserlen 
Y camau a gymerwyd hyd yma 
(Chwarter 3) 

Safon 
2050 

6.1.15 Gall y prif weithredwr archwilio 
hefyd gynnal ymarfer mapio sicrwydd, neu 
ddefnyddio mapiau sicrwydd a baratowyd 
gan ddarparwyr sicrwydd eraill. 
 
Byddwn yn diweddaru’r map sicrwydd 
presennol yn ystod 2020/21. 
 
31 Mawrth 2021 

Mae’r map sicrwydd yn ei le. 
Diweddarwyd a chydlynwyd 
gan y Prentis Archwilydd 
Cynorthwyol.   Crynodeb o 
sicrwydd yn gynwysiedig yn 
Adroddiad Blynyddol CMIA 
2020/21 

Safon 
2420 

6.5.8 A yw cyfathrebiadau archwilio 
mewnol yn gywir, yn wrthrychol, yn glir, yn 
gryno, yn adeiladol, yn gyflawn ac yn 
amserol ar y cyfan? 
 
Rydym yn anelu at gyhoeddi 
adroddiadau cyn pen 10 diwrnod ar ôl 
i’r gwaith maes archwilio ddod i ben. 
Byddwn yn parhau i fonitro’r 
dangosydd perfformiad hwn. 
 
31 Mawrth 2021 

Ni fu’n addas i’r gwaith 
hwn/bosibl gwneud hyn yn 
ystod y pandemig; ond mae’r 
gwasanaeth Archwilio Mewnol 
wedi ymateb yn brydlon i’r 
risgiau sydd wedi codi yn ystod 
y cyfnod hwn.  
Mae’r dangosydd perfformiad 
hwn yn cael ei fonitro. Mae 
rhai adroddiadau yn hwy na 
10 diwrnod, yn bennaf am fod 
CMIA a AM wedi gwario mwy 
o amser ar ddatblygu staff. 

Safon 
2500 

6.6.1 Pan fydd problemau wedi codi yn 
ystod y broses ddilynol, a yw’r prif 
weithredwr archwilio wedi ystyried newid y 
farn archwilio mewnol? 
 
Bydd yr archwiliadau dilynol y 
bwriadwyd eu cynnal yn cael eu dwyn 
ymlaen i 2020/21.  
 
31 Mawrth 2021 

Rydym wedi cynnwys yr 
archwiliadau dilynol yng 
Nghynllun Archwilio 2020/21. 
Gwnaethpwyd peth cynnydd 
– ond caiff y mwyafrif ei gario 
ymlaen oherwydd y pandemig 
.  Mae hyn wedi ei gofnodi 
mewn taenlen a bwriedir 
mynd i’r afael â hwy pan fydd 
staff wedi dychwelyd i’r 
swyddfeydd ayb 

AR Defnyddiwyd meddalwedd rheoli 
archwiliadau Pentana Audit (MKI) ar gyfer 
yr holl archwiliadau a gynlluniwyd yn ystod 
2019/20. 
 
Bydd Pentanta Audit (MKI) yn cael ei 
ddatblygu er mwyn i’r feddalwedd 
allforio adroddiadau archwilio 
electronig yn uniongyrchol o bapurau 
gweithio’r gwasanaeth Archwilio 
Mewnol. 
 
31 Mawrth 2021 

Mae’r Templad Adroddiad 
Archwilio bellach ar waith.   
Datblygiadau mewn llaw ond nid 
yw’r system mor ddefnyddiol 
pan mae’n gweithio mewn modd 
adweithiol.  Caiff y system ei 
harfarnu pan fydd Archwilio 
Mewnol yn ailymgymryd â 
dyletswyddau arferol. Yn y 
cyfamser, caiff Pentana (MKI) ei 
ddefnyddio lle y bo’n bosib, ond 
bydd gwaith adweithiol yn 
parhau ac yn cael ei gofnodi  

drwy ddefnyddio ffolderi 
electronig caiff eu rhannu.  
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Atodiad I 
 
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. 
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Atodiad II 
 
Canllaw i’r camau gweithredu fesul dosbarth: 
 

 

 

Atodiad III 

Strwythur yr Adain Archwilio Mewnol o 1 Tachwedd 2020 

 

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. 

 

Rheolwr 

Corfforaethol – 

Archwilio 

Mewnol

Rheolwr 

Archwilio

Uwch-archwilydd

Archwilydd Archwilydd

Archwilydd 

Cynorthwyol ar 

Brentisiaeth 

Swyddog 

Llywodraethu
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