
Cyngor Sir CEREDIGION  
 
ADRODDIAD I’R:  

 
 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

DYDDIAD: 
 

 19 Ionawr 2022 

LLEOLIAD: O bell drwy Fideogynadledda  
 

TEITL: 
 

Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth  
 

DIBEN YR ADRODDIAD: Er mwyn i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gael yr 
wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o safbwynt astudiaethau 
y mae Archwilio Cymru wedi eu cynnal neu y maent yn eu 
cynnal  

 
Er 
 
Portffolio Cabinet  
ac Aelod Cabinet:  

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

 
Cyflwyniad 
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno 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 ar berygl lleol a ryddhawyd/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 2 2021-2022 – Ceredigion (Atodiad 1) 
 
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 
(Atodiad 2) 

• Briff Prosiect– Sicrwydd ac Asesiad Risg, Cyngor Sir Ceredigion (Atodiad 3)  
 

 
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru  

o Briff prosiect cenedlaethol – asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb a'u defnydd wrth 
wneud penderfyniadau (Atodiad 4) 

o Briff prosiect cenedlaethol – Llamu Ymlaen - (2021-2022) (Atodiad 5) 



(gan gynnwys Hysbysiad Preifatrwydd yr Archwilydd Cyffredinol: 
https://www.audit.wales/sites/default/files/2020-12/fair-processing-notice-
welsh.pdf) 
 

o Adfywio Canol Trefi yng Nghymru 
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/Town-Centre-Regeneration-
Cymraeg.pdf 

o Llythyr oddi wrth Archwilio Cymru – Adolygiad Archwilydd Cyffredinol Cymru o 
Adfywio Canol Trefi  (Atodiad 6) 

o Yr adroddiad ‘Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus’  
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-2021-Cym.pdf 

  
 Darlun o Lywodraeth Leol  

                              https://audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Local-Gov-Summary-
Cym.pdf 

 Darlun o Ofal Cymdeithasol  
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Social-Care-
Cym_0.pdf 

 Darlun o Ofal Iechyd 
                       https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Healthcare-

Cym.pdf 
 Darlun o Ysgolion 

https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Schools-Cym.pdf 
 Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellach  

 https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-HE-and-FE-
Cym_0.pdf 
  

o Adroddiad Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn  
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/Care%20Home%20Commis
sioning%20-%20Cymraeg.pdf  

o Adolygiad Sylfaenol ar Ddatgarboneiddio wrth fynd i’r afael â Newid yn yr 
Hinsawdd 
- Llythyr oddi wrth Dwrnai Cyffredinol Cymru  (Atodiad 7(a)) 
- Galwad am Dystiolaeth (Tachwedd 2021) (Atodiad 7(b)) 
 

 
ARGYMHELLION:      Ystyried adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 

 
Y rhesymau dros yr  
argymhelliad:                Er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn     

derbyn gwybodaeth am adroddiadau, cynigion a gwaith yr 
ymgymerir ag ef      

                                              
Atodiadau:                      Atodiad 1 – Amserlen Rhaglen Waith Chwarter 2 2021-2022 -     
                                        Ceredigion 
                                         Atodiad 2 - Tystysgrif – Archwiliad o Asesiad Cyngor Sir    

Ceredigion o berfformiad 2020-21  
 Atodiad 3 – Briff Prosiect – Sicrwydd ac Asesiad Risg, Cyngor Sir 
Ceredigion  

                                        Asesiadau a’r modd y’u defnyddir wrth ddod i benderfyniad.  

https://www.audit.wales/sites/default/files/2020-12/fair-processing-notice-welsh.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/2020-12/fair-processing-notice-welsh.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/Town-Centre-Regeneration-Cymraeg.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/Town-Centre-Regeneration-Cymraeg.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-2021-Cym.pdf
https://audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Local-Gov-Summary-Cym.pdf
https://audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Local-Gov-Summary-Cym.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Social-Care-Cym_0.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Social-Care-Cym_0.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Healthcare-Cym.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Healthcare-Cym.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-Schools-Cym.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-HE-and-FE-Cym_0.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/POPS-HE-and-FE-Cym_0.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/Care%20Home%20Commissioning%20-%20Cymraeg.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/publications/Care%20Home%20Commissioning%20-%20Cymraeg.pdf


                                        Atodiad 4 – Briff Prosiect Cenedlaethol – asesiadau o'r effaith ar    
gydraddoldeb a'u defnydd wrth wneud penderfyniadau 

                                        Atodiad 5 – Briff Prosiect Cenedlaethol – Llamu Ymlaen  
                                         (2021-2022)  

Atodiad 6 – Llythyr Archwilio Cymru– Archwilydd Cyffredinol            
Cymru    
Adolygiad o Adfywio Canol Trefi  

                                         Atodiad 7(a) Llythyr oddi wrth Dwrnai Cyffredinol Cymru  
                   Atodiad 7(b) Galwad am Dystiolaeth (Tachwedd 2021)    

 
Enw Cyswllt:            Elin Prysor 
Swydd :                      Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a  
                                           Llywodraethu a Swyddog Monitro                      
Dyddiad yr Adroddiad:     14/12/2021  

 

 



 
 

Cyngor Sir Ceredigion Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

 
 
 

Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir 
Ceredigion 

Diweddariad Chwarterol: 30 Medi 2021 

Gwaith Archwilio Ariannol  

Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwilio datganiad 
cyfrifon 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 
dros dro. Gwaith 
archwilio terfynol ar 
y gweill 

Archwiliad o 2020-21  
Sicrwydd cyfyngedig 
i Harbwr Ceredigion 
dychwelyd 

Cadarnhau bod y datganiad 
wedi'i chwblhau'n gywir. 

Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 2021 

Gwaith archwilio ar 
y gweill 

Archwiliad o ffurflen 
Cyd-bwyllgor Tyfu 
Canolbarth Cymru 
2020-21 

Cadarnhau bod y datganiad 
wedi'i chwblhau'n gywir. 

Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 2021 

Gwaith archwilio ar 
y gweill 

Archwiliad o 
Ddatganiadau a 
Grantiau 2020-21 y 
Cyngor 

Archwilio 6 hawliad fel sy'n 
ofynnol gan delerau ac 
amodau'r grantiau. 

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

Gwaith archwilio i'w 
wneud Hyd i Rhag 
2021 

 

 



Cyngor Sir Ceredigion - Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

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 
 
Adroddiad Cryno 
Cenedlaethol a 
gyhoeddwyd 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.  

 
Drafft a 
roddwyd i'r 
Cyngor ar 
gyfer clirio 
cywirdeb 
ffeithiol. 
Adroddiad yn 
cael ei 
gwblhau.  

Prosiect ar waith 
 
  

 
 

Gwaith archwilio 
perfformiad 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

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

Byddwn yn ceisio integreiddio'r 
gwaith o gyflawni ein 
harchwiliadau o dan y Ddeddf 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. 
 
Byddwn yn archwilio i ba raddau y 
mae'r cyngor wedi gweithredu yn 
unol â'r egwyddor datblygu 
cynaliadwy wrth bennu ei 
Amcanion Llesiant. 
 

Parhaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parhaus 
 
 

Parhaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parhaus 
 
 

https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-caerdydd-asesiad-o-gynaliadwyedd-ariannol
https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-caerdydd-asesiad-o-gynaliadwyedd-ariannol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-o-ganlyniad-ir-pandemig-covid-19
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-o-ganlyniad-ir-pandemig-covid-19
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-o-ganlyniad-ir-pandemig-covid-19
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-o-ganlyniad-ir-pandemig-covid-19


Cyngor Sir Ceredigion - Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

Archwiliad adrodd ar 
welliannau 

Archwiliad o gyflawni dyletswydd i 
gyhoeddi asesiad o berfformiad. 

Parhaus 
 

Parhaus 
 

Sicrwydd ac Asesu 
Risg 

Prosiect i nodi lefel y sicrwydd 
archwilio a/neu lle y gallai fod 
angen gwaith archwilio pellach 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 

Parhaus 
 

Parhaus 
 

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. 

Wedi'i 
gynllunio ar 
gyfer tymor yr 
Hydref 2021 
ymlaen – i'w 
gadarnhau ar 
ôl cwmpasu. 

Briff y prosiect 

 

Astudiaethau cenedlaethol llywodraeth leol wedi'u cynllunio / ar y gweill 

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



Cyngor Sir Ceredigion - Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

Taliadau 
Uniongyrchol 

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

Cyhoeddi 
yn nhymor 
yr Hydref 
2021-22 

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

Na – gwaith 
yn cael ei 
gwblhau 
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 

Drafftio 
adroddiad 

Na fyddwn 

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 yr 
Archwilydd 
Cyffredinol ym 
mis 
Gorffennaf 
2020 

I'w 
gadarnhau 

Sefydlu 
prosiect 

Na – gwaith 
sy'n cael ei 
wneud 
drwy'r 
Fforwm 
Digartrefedd 
a Chefnogi 
Pobl  

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

I'w 
gadarnhau 

Cyhoeddi 
brîff 
prosiect a 
chasglu 
cysylltiadau 
o fewn 
cynghorau 

I'w 
gadarnhau 

Mentrau 
Cymdeithasol 

Adolygiad o'r 
modd y mae 
awdurdodau 

I'w 
gadarnhau 

Cyhoeddi 
brîff 
prosiect a 

I'w 
gadarnhau 



Cyngor Sir Ceredigion - Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

lleol yn 
cefnogi ac yn 
defnyddio 
mentrau 
cymdeithasol i 
ddarparu 
gwasanaethau 

chasglu 
cysylltiadau 
o fewn 
cynghorau 

Cydnerthedd 
Cymunedol 

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

I'w 
gadarnhau 

Cyhoeddi 
brîff 
prosiect a 
chasglu 
cysylltiadau 
o fewn 
cynghorau 

I'w 
gadarnhau 

 

 
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 canllawiau arolygu ar 
gyfer gwasanaethau addysg 
llywodraeth leol i adlewyrchu 
profiadau'r pandemig. Bydd y 
canllawiau sydd wedi’u 
diweddaru (a gyhoeddir ar 1 
Gorffennaf) yn cael eu treialu yn 
yr arolygiad cyntaf a gofynnir am 
adborth ynghylch a oes angen 
gwneud unrhyw fireinio pellach.   
 

Arolygiadau 
Gwasanaethau 
Addysg 
Llywodraeth 
Leol i 
ailddechrau o 
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 

Amherthnasol 

 



Cyngor Sir Ceredigion - Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 
 
 

Gwaith arfaethedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Sicrwydd Bydd AGC yn cwblhau ei waith ar 
Wiriadau Sicrwydd gan gynnwys 
cyhoeddi adroddiad trosolwg 
cenedlaethol. 

Gorffennaf – 
Medi 2021 

Ar waith 

Adolygiad 
cenedlaethol 

Cymorth i blant anabl a'u 
teuluoedd. 

i'w 
gadarnhau 

Ar waith - Drafftio 
adroddiad  

Dilyniant 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. 

i'w 
gadarnhau 

Heb ddechrau 
eto 

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

i'w 
gadarnhau 

Nid oes unrhyw 
arolygiadau 
wedi'u trefnu ar 
hyn o bryd 

 

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

 

Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r adroddiad  

Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol Medi 2021 

Ffeithlun cyfrifon cryno'r GIG Medi 2021 

https://www.audit.wales/cy/news/cyfrifon-gig-cymru-yn-dangos-adlewyrchiad-cywir-o-gyllid-ar-gyfer-y-flwyddyn-ddiwethaf


Cyngor Sir Ceredigion - Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

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  

Drefniadau Llywodraethu Ansawdd ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: gwaith 
dilynol 

Mai 2021 

Trefniadau Llywodraethu Pwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru 

Mai 2021 

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/wedi'i 
gynllunio)2 

Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

 
1 Cyhoeddwyd y prif adroddiad ar 15 Medi. I'w ddilyn dros y pedair i chwe wythnos ganlynol drwy 
sylwebaethau byr fesul sector: Darlun o lywodraeth leol, Darlun o ofal iechyd, Darlun o ofal cymdeithasol, 
Darlun o ysgolion, Darlun o addysg uwch ac addysg bellach. 
2 Byddwn yn parhau i adolygu ein cynlluniau'n gyson, gan ystyried yr amgylchedd allanol sy'n esblygu, ein 
blaenoriaethau archwilio, cyd-destun ein adnoddau ein hunain a gallu cyrff archwiliedig i ymgysylltu â ni. Mae 
hyn yn cynnwys cynnal rhywfaint o hyblygrwydd fel y gallwn ymateb i ddatblygiadau ym maes polisi 
Llywodraeth Cymru a meysydd posibl o ddiddordeb i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus newydd yn dilyn 
etholiadau'r Senedd. 

https://audit.wales/cy/publication/darlun-o-wasanaethau-cyhoeddus-2021
https://www.audit.wales/cy/publication/adfywio-canol-trefi-yng-nghymru
https://www.audit.wales/cy/publication/cyllid-myfyrwyr
https://audit.wales/cy/publication/offeryn-data-cyllid-gig-cymru-hyd-fis-mawrth-2021
https://www.audit.wales/cy/publication/gweithredu-rhaglen-frechu-covid-19-yng-nghymru
https://www.audit.wales/cy/publication/trosolwg-o-drefniadau-llywodraethu-ansawdd-ym-mwrdd-iechyd-prifysgol-cwm-taf-morgannwg
https://www.audit.wales/cy/publication/trefniadau-llywodraethu-pwyllgor-gwasanaethau-iechyd-arbenigol-cymru
https://www.audit.wales/cy/publication/yn-ol-eich-doethineb-gwasanaethau-dewisol-llywodraeth-leol
https://www.audit.wales/cy/publication/caffael-chyflenwi-cyfarpar-diogelu-personol-ar-gyfer-pandemig-covid-19


Cyngor Sir Ceredigion - Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

Cefnogi lles staff y GIG Hydref 2021 

Rhaglen Cartrefi Cynnes Tachwedd 2021 

Comisiynu cartrefi gofal Tachwedd 2021 

Sylwadau cyfrifon Llywodraeth Cymru Tachwedd 2021 

Gofal heb ei drefnu – offeryn data a sylwebaeth Erbyn diwedd 2021 

Trefniadau cydweithredol ar gyfer rheoli 
adnoddau iechyd cyhoeddus lleol 

Erbyn diwedd 2021 

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

Erbyn diwedd 2021 

Llywodraeth Cymru yn pennu amcanion 
llesiant 

Erbyn diwedd 2021 

Gweithlu Llywodraeth Cymru Erbyn diwedd 2021 

Gwasanaethau orthopedig Erbyn diwedd 2021 

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 

I'w gadarnhau 

Sylwadau cryno asesiad strwythuredig y GIG 
2021 

I'w gadarnhau 



Cyngor Sir Ceredigion - Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru 

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 Rhan 2 
digwyddiad adfywio canol tref Eich Tref Eich 
Dyfodol a sesiwn Dysgu dros Ginio gweithle'r 
Dyfodol gyda Dr Luci Attala a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda 

 Dechrau mis Hydref 2021 

Sgyrsiau Trawsatlantig, Cymru a Nova Scotia – 
trafod Tai 

28 Hydref 2021 (3pm) 

Cydnerthedd Sefydliadol Rhagfyr 2021 (dyddiad i'w gadarnhau) 
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Cyfeirnod: 2713A2021-22 
Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2021 

Archwiliad o Asesiad Cyngor Sir Ceredigion o 
Berfformiad 2020-21 

Tystysgrif 
Rwy'n ardystio fy mod wedi archwilio asesiad Cyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) o'i 
berfformiad yn 2020-21 yn unol ag adran 17 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (y 
Mesur) a'm Cod Ymarfer Archwilio.  
O ganlyniad i'm harchwiliad, credaf fod y Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau o dan 
adrannau 15(2), (3), (8) a (9) o'r Mesur ac wedi gweithredu yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru yn ddigonol i gyflawni ei ddyletswyddau. 

Priod gyfrifoldebau'r Cyngor a'r Archwilydd Cyffredinol 
O dan y Mesur, mae'n ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi asesiad bob blwyddyn sy'n disgrifio ei 
berfformiad: 
• wrth gyflawni ei ddyletswydd i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus wrth 

arfer ei swyddogaethau; 
• wrth gyflawni'r amcanion gwella y mae wedi'u gosod ei hun;  
• drwy gyfeirio at ddangosyddion perfformiad a bennir gan Weinidogion Cymru, a 

dangosyddion perfformiad hunanosodedig; ac 
• wrth fodloni unrhyw safonau perfformiad a bennir gan Weinidogion Cymru, a 

safonau perfformiad hunanosodedig. 
Mae'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi ei asesiad cyn 31 Hydref yn y 
flwyddyn ariannol yn dilyn yr un o dan sylw y mae'r wybodaeth yn ymwneud â hi, neu 
erbyn unrhyw ddyddiad arall y caiff Gweinidogion Cymru ei bennu drwy orchymyn. 
Mae'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor roi sylw i ganllawiau a gyhoeddir gan 
Weinidogion Cymru wrth gyhoeddi ei asesiad.  
Fel archwilydd y Cyngor, mae'n ofynnol i mi o dan adrannau 17 a 19 o'r Mesur gynnal 
archwiliad i benderfynu a yw'r Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswydd i gyhoeddi asesiad o 
berfformiad, i ardystio fy mod wedi gwneud hynny, ac i adrodd a wyf yn credu bod y 
Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau yn unol â'r gofynion statudol a nodir yn adran 15 
a chanllawiau statudol.  
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Cwmpas yr archwiliad 
At ddibenion fy ngwaith archwilio, byddaf yn derbyn, ar yr amod bod awdurdod yn bodloni 
ei ofynion statudol, y bydd hefyd wedi cydymffurfio â chanllawiau statudol Llywodraeth 
Cymru yn ddigonol i gyflawni ei ddyletswyddau.  
Ar gyfer yr archwiliad hwn, nid yw'n ofynnol i mi lunio barn ar gyflawnrwydd na chywirdeb 
gwybodaeth. Roedd fy archwiliad o asesiad perfformiad y Cyngor, felly, yn cynnwys 
adolygiad o gyhoeddiad y Cyngor i ganfod a oedd yn cynnwys elfennau a ragnodir mewn 
deddfwriaeth. Asesais hefyd a oedd y trefniadau ar gyfer cyhoeddi'r asesiad yn 
cydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth, a bod y Cyngor wedi rhoi sylw i ganllawiau 
statudol wrth ei baratoi a'i gyhoeddi. 
Ni ellir dibynnu ar y gwaith yr wyf wedi'i wneud er mwyn adrodd a gwneud argymhellion 
yn unol ag adrannau 17 a 19 o'r Mesur er mwyn nodi'r holl wendidau neu gyfleoedd i 
wella. 

 
Adrian Crompton  
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
COPI:  Rebecca Evans AS – Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
 Non Jenkins – Rheolwr Archwilio 
 Bethan Hopkins – Archwilydd Arweiniol 



 

Briff Prosiect – Sicrwydd ac Asesiad 
Risg – Cyngor Sir Ceredigion 
Blwyddyn archwilio: 2021-22 

Dyddiad cyhoeddi: Hydref 2021 

Cyfeirnod y ddogfen: 2633A2021-22 

 
 

 
 



 

 

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Cyngor Sir Powys fel rhan o'r gwaith sydd i'w 
gyflawni yn unol â swyddogaethau statudol. 

Ni chymerir unrhyw gyfrifoldeb gan yr Archwilydd Cyffredinol na staff Archwilio Cymru mewn 
perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog neu gyflogai arall yn rhinwedd ei swydd 
unigol, nac i unrhyw drydydd parti. 

Os bydd cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod 
Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae cod adran 
45 yn nodi sut i ymdrin â cheisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys 
ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd 
Cyffredinol Cymru ac Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw 
ymholiadau ynghylch datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon i Archwilio Cymru ar 
swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg ac yn 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. 

 

 

mailto:swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru
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Diben yr adolygiad 4 
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Dull 5 
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Briff y prosiect 

Tudalen 4 o 8 - Briff Prosiect – Sicrwydd ac Asesiad Risg – Cyngor Sir Ceredigion 

Sail ddeddfwriaethol ar gyfer yr adolygiad 
1 Mae'r prosiect hwn yn cael ei gynnal i helpu i gyflawni dyletswyddau'r Archwilydd 

Cyffredinol o dan adran 17 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 
2004). Gall hefyd lywio astudiaeth ar gyfer gwella gwerth am arian o dan adran 41 
o Ddeddf 2004, a/neu archwiliad a gynhaliwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol o dan
adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

2 Mae ein hysbysiad preifatrwydd i'w gael yn Atodiad 1 ac mae'n darparu 
gwybodaeth am y posibilrwydd o gasglu gwybodaeth bersonol gan yr Archwilydd 
Cyffredinol fel rhan o'r gwaith hwn. 

Diben yr adolygiad 
3 Mae dau brif ddiben i'r prosiect: 

• helpu i gyflawni dyletswydd yr Archwilydd Cyffredinol i fodloni ei hun bod y
Cyngor wedi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd,
effeithlonrwydd, effeithiolrwydd wrth ddefnyddio eu hadnoddau.

• i helpu i gyflawni dyletswyddau'r Archwilydd Cyffredinol o dan Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

4 Bydd y prosiect hefyd yn helpu i lywio ein gwaith cynllunio ar gyfer y blynyddoedd i 
ddod.   

Ffocws y prosiect 
5 Bydd y prosiect hwn yn cwmpasu trefniadau corfforaethol a gwasanaethau 

allweddol, er bod y graddau yr ydym yn adolygu pob trefniant bob blwyddyn yn 
amrywio yn ôl ein hasesiad o risg archwilio. Ar gyfer 2021-22, rydym yn bwriadu 
canolbwyntio ar y meysydd canlynol ym mhob cyngor:  

• sefyllfa ariannol

• trefniadau hunanasesu
• cynllunio adferiad

• goblygiadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru); a

• cynlluniau lleihau carbon
• Rheoli Perfformiad

6 Fel rhan o'n gwaith ARA, efallai y byddwn hefyd yn gwneud gwaith dilynol ar 
gynigion ar gyfer gwella/argymhellion a gyhoeddwyd yn adroddiadau blaenorol 
Archwilio Cymru.   
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Dull 
7 Rydym yn bwriadu cyflawni'r gwaith hwn yn barhaus yn ystod 2021-22. Efallai y 

byddwn yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gasglu tystiolaeth gan gynnwys 
adolygiadau dogfennau, cyfweliadau a chyfarfodydd.  

8 Drwy'r gwaith hwn, efallai y byddwn yn ceisio cael persbectif defnyddwyr 
gwasanaethau'r cyngor; lle byddwn yn penderfynu gwneud hyn, byddwn yn trafod 
hyn gyda'r Cyngor.  

9 Wrth ymgymryd â'r prosiect hwn, byddwn hefyd yn defnyddio canfyddiadau ein 
gwaith parhaus a diweddar arall, canfyddiadau Arolygwyr a Rheoleiddwyr eraill, a 
gwaith mecanweithiau adolygu mewnol y Cyngor ei hun, megis swyddogaethau 
archwilio a throsolwg a chraffu mewnol y Cyngor. 

Allbwn 
10 Byddwn yn rhoi adborth ar ganfyddiadau sy'n dod i'r amlwg o'r gwaith hwn i'r 

Cyngor fel y bo'n briodol. Gellir dilyn hyn gydag adborth ffurfiol i'r Cyngor. Byddwn 
yn trafod fformat ac amseriad yr adborth hwn gyda'r Cyngor wrth i'r gwaith fynd 
rhagddo.  

11 Byddwn hefyd yn cynnal gweithdy gydag uwch reolwyr i drafod crynodeb o'n 
canfyddiadau hyd yma a'n gwaith arfaethedig yn y dyfodol. Bydd y gweithdy hwn 
hefyd yn cynnwys Estyn ac Arolygiaeth Gofal Cymru ac mae'n debygol o fod yn 
gynnar yn 2022. 

 



Atodiad 1 
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Archwilydd Cyffredinol Cymru – Hysbysiad 
Preifatrwydd 
Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut mae Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a staff Swyddfa Archwilio Cymru yn prosesu gwybodaeth bersonol a gesglir mewn 
cysylltiad â'n gwaith. 

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud 
Mae gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru yn archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn rheoli 
ac yn gwario arian cyhoeddus, ac mae Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu’r staff a’r 
adnoddau i’w alluogi i gyflawni ei waith. Mae "Archwilio Cymru" yn nod masnach Swyddfa 
Archwilio Cymru, 
a dyma hunaniaeth ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. 

Swyddog Diogelu Data (DPO) 
Gellir cysylltu â'n Swyddog Diogelu Data dros y ffôn ar 029 2032 0500 neu drwy e-bost ar 
Swyddog.Gwybodaeth@archwilio.cymru 

Y cyfreithiau perthnasol 
Rydym yn prosesu eich data personol yn unol â deddfwriaeth diogelu data, gan gynnwys 
Deddf Diogelu Data 2018 (DPA) a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR). Ein 
seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu yw'r pwerau a'r dyletswyddau a nodir yn Neddfau 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a 2013, Deddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006, 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn dibynnu ar y pŵer neu'r 
swyddogaeth benodol, mae'r seiliau statudol hyn yn dod o dan Erthygl 6(c) ac (e) o 
GDPR y DU—prosesu sy'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth 
gyfreithiol, ar gyfer cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod 
swyddogol.  

Pwy fydd yn gweld y data? 
Bydd yr Archwilydd Cyffredinol a staff perthnasol Swyddfa Archwilio Cymru, megis y tîm 
astudiaethau, yn gallu gweld y wybodaeth a ddarperir gennych.  
Gall ein hadroddiad cyhoeddedig gynnwys rhywfaint o'ch gwybodaeth, ond byddwn yn 
cysylltu â chi cyn cyhoeddi unrhyw wybodaeth y gellir eich adnabod —gweler hefyd "eich 
hawliau" isod. 

Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda:  
a) Uwch reolwyr yn y corff/cyrff archwiliedig cyn belled ag y bo hyn yn angenrheidiol er 
mwyn arfer ein pwerau a'n dyletswyddau; 
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b) Rhai cyrff cyhoeddus eraill/cyrff adolygu gwasanaethau cyhoeddus megis Swyddfa 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Arolygiaeth Gofal Cymru (Gweinidogion Cymru), 
Estyn ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, pan fo'r gyfraith yn caniatáu 
neu'n ei gwneud yn ofynnol, megis o dan adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015. 

Am ba hyd y byddwn yn cadw'r data 
Yn gyffredinol, byddwn yn cadw eich data am 6 blynedd, er y gallai hyn gynyddu i 25 
mlynedd os yw'n cefnogi adroddiad cyhoeddedig—byddwn yn cysylltu â chi cyn cyhoeddi 
unrhyw wybodaeth sy'n eich adnabod—gweler hefyd "eich hawliau" isod. Ar ôl 25 
mlynedd, mae'r cofnodion naill ai'n cael eu trosglwyddo i Archif Genedlaethol y DU neu'n 
cael eu dinistrio'n ddiogel. Yn ymarferol, ychydig iawn o wybodaeth bersonol sy'n cael ei 
chadw y tu hwnt i 6 blynedd. 

Ein Hawliau 
Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol hawliau i gael gwybodaeth, esboniad a chymorth o 
dan baragraff 17 o Atodlen 8 Deddf Llywodraeth Cymru 2006, adran 52 o Ddeddf 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, adran 26 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac 
adran 98 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Gall fod yn drosedd y 
gellir ei chosbi gan ddirwy i berson fethu â darparu gwybodaeth. 

Eich Hawliau 
O dan gyfraith diogelu data mae gennych hawliau i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol 
gyfredol a gedwir amdanoch ac i wrthwynebu prosesu data sy’n achosi difrod a gofid 
diwarant a sylweddol. 

I gael copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch neu i drafod unrhyw 
wrthwynebiadau neu bryderon, ysgrifennwch at Martin Peters, Swyddog Diogelu Data, 
Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ, neu e-bostiwch 
swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru Gallwch hefyd gysylltu â'n Swyddog Diogelu 
Data yn y cyfeiriad hwn. 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) 
Os ydych am gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau o dan gyfraith diogelu data neu 
os hoffech gwyno am sut rydym yn ymdrin â’ch data personol, gallwch gysylltu â’r 
Comisiynydd Gwybodaeth ar: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, 
Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF, neu drwy e-bost ar 
casework@ico.gsi.gov.uk neu dros y ffôn 01625 545745. 

 

 

mailto:swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru


 

 

 Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd CF11 9LJ 

Tel: 029 2032 0500 
Ffacs: 029 2032 0600 
Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: gwybodaeth@archwilio.cymru 
Website: www.archwilio.cymru/cy 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. Rydym yn croesawu 
gohebiaeth a galwadau ffôn yn 
Gymraeg ac yn Saesneg. 

mailto:post@archwilio.cymru
https://archwilio.cymru/cy


 

Tudalen 1 o 8 - Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb a'u defnydd wrth wneud penderfyniadau 

Dyddiad cyhoeddi: Medi 2021 

Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb a'u defnydd 
wrth wneud penderfyniadau 

Cefndir 

1 Mae'r ddogfen hon yn nodi ein dull arfaethedig ar gyfer ein hadolygiad o'r ffordd y 

mae cyrff cyhoeddus yn cynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb (EIAs) a pha 

effaith y mae hyn yn ei gael ar benderfyniadau.   

2 Cynhelir yr adolygiad o dan bwerau a gynhwysir yn adran 145A o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 1998 ac Adran 41 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

2004. Gall y gwaith hefyd helpu i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan adran 15 o 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

3 Pan byddwn yn prosesu eich data personol, bydd hyn yn unol â deddfwriaeth 

diogelu data, gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Diogelu Data 

Cyffredinol. Ceir rhagor o wybodaeth yn ein hysbysiad prosesu teg sydd ynghlwm 

yn Atodiad 1. Byddwn yn rhannu'r cylch gorchwyl hwn gydag unrhyw aelod o staff 

y byddwn yn ei gyfweld neu a fydd yn cymryd rhan mewn grŵp ffocws os trefnir y 

rhain. Bydd hyn yn helpu cyfweleion neu gyfranogwyr grwpiau ffocws i ddeall diben 

ein hadolygiad a sut y byddwn yn defnyddio gwybodaeth a gesglir. 

Pam yr ydym yn gwneud y gwaith hwn? 

4 Yn 2018, ymrwymodd yr Archwilydd Cyffredinol [ar y pryd] o fewn y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol i gynnal astudiaeth yn ystod y cyfnod a gwmpesir gan y 

cynllun gan ganolbwyntio'n benodol ar y Ddyletswydd Cydraddoldeb Cyffredinol.  

5 Mae'r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol a amlinellir yn adran 149(1) o Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010 yn nodi bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus, wrth arfer eu 

swyddogaethau, roi sylw dyledus i'r angen i: 

 dileu gwahaniaethu a waherddir gan neu o dan y Ddeddf; 

 hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu; a 

 meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu.  
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6 Yng Nghymru, mae cyrff cyhoeddus hefyd yn ddarostyngedig i Ddyletswydd 

Cydraddoldeb Benodol y Sector Cyhoeddus (PSED)1 sy'n dweud bod yn rhaid i 

awdurdod wneud unrhyw drefniadau sy'n briodol yn eu barn hwy ar gyfer: 

 asesu effaith debygol eu polisïau a'u harferion arfaethedig ar eu galluoedd i 

gydymffurfio â'r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol, adran 149(1) o 

Ddeddf Cydraddoldeb 2010; 

 asesu effaith unrhyw: 

o polisi neu arfer y maent yn eu hadolygu  

o unrhyw ddiwygiad arfaethedig ar eu gallu i gydymffurfio â'r 

Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol 

 cyhoeddi adroddiadau ar eu hasesiadau sy'n dangos bod effaith (neu effaith 

debygol) polisïau ar eu gallu i fodloni'r Ddyletswydd Cydraddoldeb 

Gyffredinol yn sylweddol; a 

 monitro effaith polisïau ac arferion ar eu gallu i fodloni'r Ddyletswydd 

Cydraddoldeb Cyffredinol. 

7 Er nad oes unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol i gwblhau asesiad effaith llawn fel 

tystiolaeth bod sylw dyledus wedi'i roi i'r Ddyletswydd Cydraddoldeb Cyffredinol, 

gall peidio â gwneud hynny olygu nad yw cyrff cyhoeddus yn gallu dangos bod 

sylw dyledus wedi'i roi ac y gall eu gadael yn agored i her gyfreithiol.  

8 Y prif ffocws wrth gynnal ein gwaith maes fydd y 44 corff sy'n ddarostyngedig i 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ein nod yw rhoi cipolwg ar y dull o ymdrin 

ag EIAs ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, gyda’r bwriad o dynnu sylw at 

arferion da a chyfleoedd i wella. 

Ein dull a chwmpas y gwaith 

9 Mae'r rhestr isod yn nodi'r meysydd allweddol rydym yn bwriadu eu cwmpasu yn 

ein gwaith.  

10 Cwestiwn yr astudiaeth: Beth yw'r gwersi i'w dysgu o'r ffordd y mae cyrff 

cyhoeddus yn cynnal ac yn defnyddio Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb? 

 Pa wersi sydd i'w dysgu o'r cyfarwyddyd a roddir i gyrff cyhoeddus ar 

ymgymryd ag EIAs? 

 Pa wersi sydd i'w dysgu o'r offer sgrinio a ddefnyddir gan gyrff cyhoeddus i 

benderfynu a oes angen EIA llawn? 

 Pa wersi sydd i'w dysgu o sut mae cyrff cyhoeddus yn cynnal EIAs?  

 Pa wersi sydd i'w dysgu o sut y defnyddir EIAs i lywio'r broses o wneud 

penderfyniadau? 

 
1 O dan Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 
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 Pa wersi sydd i'w dysgu o fonitro a deall effaith wirioneddol gwneud 

penderfyniadau ar bobl â nodweddion gwarchodedig? 

11 Bydd ein gwaith maes yn cynnwys cymysgedd o ddulliau: 

 adolygiadau dogfennau (gweler atodiad 2);  

 cyfweliadau â swyddogion cydraddoldeb neu swyddogion cyfatebol i ddeall y 

dull a ddefnyddir gan wahanol gyrff cyhoeddus a nodi meysydd o arfer da; 

 galwad am dystiolaeth gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i ddeall yr 

ystyriaeth a roddir i gydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau mewn cyrff 

cyhoeddus; a 

 galwad am dystiolaeth o'r trydydd sector i nodi unrhyw achosion lle mae 

penderfyniadau a wneir gan gyrff cyhoeddus wedi cael eu herio ar ansawdd 

a chryfder yr EIA. 

Amseru'r gwaith 

 

12 Mae Arddangosyn 1 yn nodi amseriad arfaethedig cyfnodau allweddol ein gwaith. 

Arddangosyn 1: Amseru'r gwaith 

Cyfnod Allweddol Amseriad 

Trefnu cyfweliadau Medi 2021 

Casglu tystiolaeth sylweddol Medi – Tach 2021 

Drafftio allbwn a chlirio Tach 2021 – Chwe 
2022 

Cyhoeddi  Maw – Ebr 2022 

GPX Gwanwyn/Haf 2022 

Adrodd ar ein canfyddiadau 
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13 Prif allbwn ein canfyddiadau fydd adroddiad cenedlaethol. Ffocws yr adroddiad 

fydd i ddwyn ynghyd ddysgu ac enghreifftiau o arfer da o bob rhan o'r sector 

cyhoeddus yng Nghymru mewn ymdrech i helpu cyrff i ddysgu oddi wrth ei gilydd 

wrth ystyried cydraddoldeb wrth gynllunio a darparu gwasanaethau.  

14 Mae'n debygol y bydd y canfyddiadau hefyd yn berthnasol yn ehangach o ran sut y 

mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn sicrhau y rhoddir sylw dyledus i feysydd 

eraill fel sy'n ofynnol gan ddeddfwriaeth, megis i'r Iaith Gymraeg neu 

anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol. 
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Atodiad 1 – Hysbysiad prosesu teg 

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut mae Archwilydd Cyffredinol 

Cymru a staff Swyddfa Archwilio Cymru yn prosesu gwybodaeth bersonol a gesglir mewn 

cysylltiad â'n hadolygiad o Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb a'u defnydd wrth wneud 

penderfyniadau.  

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud? 

Mae gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru yn archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn rheoli 

ac yn gwario arian cyhoeddus, ac mae Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu’r staff a’r 

adnoddau i’w alluogi i gyflawni ei waith. Mae Archwilio Cymru yn nod masnach ar gyfer 

Swyddfa Archwilio Cymru,  

ac yn hunaniaeth ymbarél ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio 

Cymru. 

 

Swyddog Diogelu Data (DPO) 

Ein Swyddog Diogelu Data yw Martin Peters, sydd ar gael dros y ffôn ar 029 20320500 

neu drwy e-bostio: Swyddog.Gwybodaeth@archwilio.cymru 

Y cyfreithiau perthnasol 

Rydym yn prosesu eich data personol (gan gynnwys data personol categori arbennig) yn 

unol â deddfwriaeth diogelu data, gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad 

Diogelu Data Cyffredinol. Mae'r sail gyfreithiol ar gyfer ein gwaith yn cynnwys adran 145a 

o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 ac Adran 41 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus Cymru 

2004. 

Mae ein gwaith yn cynnwys arfer hawliau mynediad a ddarperir gan baragraff 17 o 

Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 

Diben prosesu 

Rydym yn casglu gwybodaeth i'n helpu i gynnal archwiliad i ba wersi sydd i'w dysgu o'r 

ffordd y mae cyrff cyhoeddus yn cynnal ac yn defnyddio Asesiadau o Effaith ar 

Gydraddoldeb. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio ar gyfer yr adolygiad hwn 

a gellir ei defnyddio hefyd yn ein gwaith archwilio statudol ehangach. 

Pwy fydd yn gweld eich data? 
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Bydd yr Archwilydd Cyffredinol a staff Swyddfa Archwilio Cymru sy'n gweithio ar yr 

archwiliad yn gallu gweld y wybodaeth a ddarperir gennych.  

Gall ein hadroddiad gynnwys gwybodaeth a ddarperir gennych, gan ganolbwyntio'n 

benodol ar enghreifftiau o arfer da. Gellir defnyddio gwybodaeth sy'n ymwneud ag 

achosion o arfer da fel sail ar gyfer astudiaethau achos o fewn yr adroddiad a chan dîm 

Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru i lywio digwyddiad cyfnewid arfer da ar ôl cyhoeddi'r 

adroddiad.  

Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda:  

a) Uwch reolwyr yn y corff/cyrff archwiliedig cyn belled ag y bo hyn yn angenrheidiol er 

mwyn arfer ein pwerau a'n dyletswyddau; 

b) Rhai cyrff cyhoeddus eraill, megis y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 

Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Arolygiaeth Gofal Cymru (Gweinidogion 

Cymru), Estyn ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, pan fo'r gyfraith yn 

caniatáu neu'n ei gwneud yn ofynnol, megis o dan adran 15 o Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Am ba hyd y byddwn yn cadw'r data  

Byddwn yn cadw eich data am 6 blynedd (neu 25 mlynedd os caiff ei gynnwys mewn 

adroddiad cyhoeddedig), a byddwn yn cadw eich data'n ddiogel yn unol â'n Polisi 

Diogelwch Gwybodaeth. 

Ein Hawliau 

Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol hawliau i gael gwybodaeth, esboniad a chymorth o 

dan baragraff 17 o Atodlen 8 Deddf Llywodraeth Cymru 2006, adran 52 o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, adran 26 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac 

adran 98 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Gall fod yn drosedd y 

gellir ei chosbi gan ddirwy i berson fethu â darparu gwybodaeth. Ond nid yw'n drosedd i 

aelod o'r cyhoedd beidio ag ymateb i holiadur arolwg. 

Eich Hawliau 

O dan gyfraith diogelu data mae gennych hawliau i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol 

gyfredol a gedwir amdanoch neu i wrthwynebu prosesu data sy’n achosi difrod a gofid 

diwarant a sylweddol. I gael copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch neu i 

drafod unrhyw wrthwynebiadau neu bryderon, ysgrifennwch at Martin Peters, Swyddog 

Diogelu Data, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ, neu e-

bostiwch swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru Gallwch hefyd gysylltu â'n Swyddog 

Diogelu Data yn y cyfeiriad hwn. 
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Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau o dan gyfraith diogelu data neu 

os hoffech gwyno am sut rydym yn ymdrin â’ch data personol, gallwch gysylltu â’r 

Comisiynydd Gwybodaeth ar: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, 

Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF, neu drwy e-bost ar 

casework@ico.gsi.gov.uk neu dros y ffôn 01625 545745. 

Atodiad 2 – Cais am ddogfenau 

 
Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r dogfennau sy'n ofynnol fel rhan o'r gwaith maes ar gyfer 
adolygu Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb. Dylid anfon dogfennau'n electronig at 
cydraddoldebau@archwilio.cymru erbyn 8 Hydref 2021. 
 

Cais am ddogfennau Cyd-destun 

Cynllun cydraddoldeb strategol  

Proses EIA (neu broses asesu 
integredig ar gyfer y cyrff hynny sy'n 
mabwysiadu dull integredig) 

Dogfennaeth yn amlinellu'r broses EIA 
o’r dechrau i’r diwedd yn y corff 
archwiliedig  

Canllawiau EIA (neu ganllawiau asesu 
integredig ar gyfer y cyrff hynny sy'n 
mabwysiadu dull integredig) 

Canllawiau a roddir i staff sy'n cynnal 
EIA yn y corff archwiliedig  

Hyfforddiant EIA (neu hyfforddiant 
asesu integredig ar gyfer y cyrff hynny 
sy'n mabwysiadu dull integredig) 

Adnoddau hyfforddi a ddarperir i staff 
sy'n gyfrifol am ymgymryd gynnal EIA  

Adolygiad/gwerthusiad o EIA Rhowch fanylion unrhyw adolygiad neu 
werthusiad a gymerwyd o'r broses EIA 
yn eich corff ers 2018 

Proses rheoli ansawdd EIA Dogfennaeth sy'n amlinellu'r dull y 
mae'r corff archwiliedig yn ei gymryd i 
sicrhau ansawdd EIA 
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Offeryn sgrinio Copi o'r offeryn sgrinio a ddefnyddir i 
asesu a oes angen cynnal asesiad 
llawn 

Asesiad lles Pa ystyriaeth a roddir i gydraddoldeb 
mewn asesiad lles, a sut y caiff hyn ei 
ddefnyddio i lywio EIA 

Ffynonellau data eraill a ddefnyddir yn 
aml 

Copïau o unrhyw ffynonellau data eraill 
a ddefnyddir yn aml i helpu llywio EIA 

Sampl o EIA sy’n cynnwys: 

 Sgrinio 

 Ffynonellau data 

 Unrhyw ymgysylltu a 
ddigwyddodd 

 Canfyddiadau allweddol yr EIA 
Unrhyw gynllun gweithredu a 
ddatblygwyd i liniaru 
canfyddiadau 

I lywio adolygiad thematig o EIA ar 
draws cyrff. Sampl o EIA i'w trafod a’u 
casglu yn ystod cyfweliadau. 

 

 



 

Briff Prosiect wedi’i Ddiweddaru – 
Llamu Ymlaen 
Blwyddyn archwilio: 2021-22 

Dyddiad cyhoeddi: Medi 2021 

Cyfeirnod y ddogfen: 2522A2021-22 

 



 

 

Paratowyd y ddogfen hon ar gyfer defnydd mewnol y Cyngor yn rhan o’r gwaith sydd i’w 
gyflawni yn unol â swyddogaethau statudol. 

Nid yw’r Archwilydd Cyffredinol na staff Archwilio Cymru yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb yn 
gysylltiedig ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog neu gyflogai arall yn rhinwedd ei swydd 
unigol, nac i unrhyw drydydd parti. 

Os bydd cais am wybodaeth y gallai’r ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod 
Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 
45 yn nodi’r arfer wrth ymdrin â cheisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan 
gynnwys ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. O ran y ddogfen hon, mae Archwilydd 
Cyffredinol Cymru ac Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw 
ymholiadau ynghylch datgelu neu ailddefnyddio’r ddogfen hon at Archwilio Cymru 
infoofficer@audit.cymru. 

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.  

 

mailto:infoofficer@audit.cymru.


Cynnwys 
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Briff prosiect 

Beth yw’r adolygiad 4 

Pam yr ydym ni’n cynnal yr adolygiad 4 

Y sail ddeddfwriaethol ar gyfer yr adolygiad 4 

Pwyslais yr adolygiad 4 

Dull 5 

Rhagor o wybodaeth 5 

 



Briff Prosiect 
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Beth yw’r adolygiad 
1 Wrth i’r byd symud ymlaen, gan ddysgu o’r pandemig byd-eang, bydd yr adolygiad 

hwn yn edrych ar sut y mae cynghorau’n cryfhau eu gallu i drawsnewid, addasu a 
chynnal y gwaith o ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai a ddarperir mewn 
partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol a chymunedau. 

Pam yr ydym yn cynnal yr adolygiad 
2 Bydd y prosiect, sy’n rhan o’r gwaith a geir yng Nghynllun Archwilio 2021 ar gyfer 

pob cyngor, yn helpu i gyflawni’r dyletswyddau a nodir ym mharagraff 3 isod. Wrth 
wneud hynny mae tri phrif nod i’r prosiect: 
• cael sicrwydd bod cynghorau’n rhoi trefniadau ar waith i drawsnewid,

addasu a chynnal y gwaith o ddarparu gwasanaethau;
• esbonio’r camau y mae cynghorau’n eu cymryd yn unigol ac ar y cyd i

gryfhau eu trefniadau; ac
• ysbrydoli cynghorau a sefydliadau eraill i gryfhau eu trefniadau ymhellach

drwy gasglu a rhannu enghreifftiau nodedig o arfer a dysgu a chynnig
argymhellion priodol.

Y sail ddeddfwriaethol ar gyfer yr adolygiad 
3 Mae’r prosiect hwn yn cael ei gynnal i helpu i gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd 

Cyffredinol o dan adran 17 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 
2004) ac adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Gall 
hefyd lywio astudiaeth ar gyfer gwella gwerth am arian o dan adran 41 o Ddeddf 
2004. 

4 Mae ein hysbysiad preifatrwydd i’w weld ar ein gwefan ac mae’n rhoi gwybodaeth 
am y posibilrwydd o gasglu gwybodaeth bersonol gan yr Archwilydd Cyffredinol yn 
rhan o’r gwaith hwn. 

Pwyslais yr adolygiad 
5 Bydd y prosiect hwn yn archwilio trefniadau a dull cyffredinol pob cyngor o 

drawsnewid, addasu a chynnal y gwaith o ddarparu gwasanaethau. Yn yr 
adolygiad hwn byddwn yn canolbwyntio ar sut y mae’r Cyngor yn ymdrin â hyn yn 
gysylltiedig â: 
• rheolaeth strategol o’i asedau; a
• rheolaeth strategol o’i weithlu.
Lle rydym eisoes wedi cynnal adolygiadau mewn un o’r meysydd hyn neu'r ddau 
ohonynt, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym wedi'i chasglu i leihau'r dyblygu. 
Fodd bynnag, efallai y bydd rhai cwestiynau sy'n benodol i'r adolygiad hwn ar ôl, a 
bydd angen inni ofyn am atebion iddynt. 

https://www.audit.wales/sites/default/files/2020-12/fair-processing-notice-welsh.pdf
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6 Bydd y prosiect yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: 
A yw dull strategol y Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a 
chynnal y gwaith o ddarparu ei wasanaethau yn y tymor byr a’r tymor hwy? 

Dull 
7 Bydd y prosiect wedi’i ddiweddaru yn cynnwys y camau canlynol: 

• Gwaith maes ar feysydd olrhain – rheoli asedau strategol a rheoli’r gweithlu
(Hydref – Chwefror 2022)

• Adroddiad i bob cyngor (Mawrth – Ebrill 2022)
• Crynodeb Cenedlaethol Posibl (Haf 2022) a digwyddiadau cyfnewid arfer da

cefnogol
8 Bydd manylion penodol dyddiadau gwaith maes, ceisiadau am ddogfennau a phwy 

yr hoffem gyfweld â nhw yn rhan o’r prosiect hwn yn cael eu cyfleu gan dimau 
archwilio lleol drwy ein sianeli cyswllt arferol. 

Rhagor o wybodaeth 
9 Cysylltwch â’ch tîm ymgysylltu Archwilio Cymru lleol i gael rhagor o wybodaeth am 

gyflawni’r prosiect. 



 

 

 Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd CF11 9LJ 

Ffôn: 029 2032 0500 
Ffacs: 029 2032 0600 
Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: info@audit.cymru 
Gwefan: www.audit.wales 
We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English. 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. 

mailto:info@audit.wales
http://www.audit.wales/
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Cyfeirnod: LGS/TCR 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2021 

 

 

 

 

 

Annwyl gydweithiwr, 

Adolygiad Archwilydd Cyffredinol Cymru o Adfywio Canol Trefi 

Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei adroddiad ar Adfywio Canol Trefi yng 
Nghymru ar yr ail o Fedi. Gellir gweld yr adroddiad, yr offeryn data a'r profforma 
hunan-arfarnu ar ein gwefan – YMA. 

Mae'r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion i awdurdodau lleol a Llywodraeth 
Cymru. Yn dilyn llythyrau a anfonwyd at bob cyngor gan Gyfarwyddwyr Archwilio ym 
mis Mehefin 2021 yn nodi y byddem yn disgwyl i Bwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio'r cynghorau ystyried pob adroddiad gan gyrff adolygu allanol yn ffurfiol – yn 
bennaf; Archwilio Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) – mae ein testun 
rhagarweiniol i'r argymhellion yn nodi'r canlynol: 

“Disgwyliwn i bob awdurdod lleol ystyried canfyddiadau'r adolygiad hwn a'n 
hargymhellion, a bod ei bwyllgor archwilio yn cael yr adroddiad hwn ac yn monitro ei 
ymateb i'n hargymhellion mewn modd amserol.” 

O ran ymarferoldeb sut y bydd hyn yn gweithio, gofynnwn i chi ddarparu dolen 
electronig i ni ag agenda'r pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (neu agenda'r pwyllgor 
y cyflwynir yr adroddiad iddo), dolen i gofnodion y cyfarfod ac unrhyw 

https://www.audit.wales/cy/publication/adfywio-canol-trefi-yng-nghymru
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sylwadau/camau gweithredu ychwanegol y mae'r cyngor am roi gwybod i ni 
amdanynt.  

Dylid anfon y rhain at astudiaethau.cyngor@archwilio.cymru.  

Hyderaf fod hyn yn hunanesboniadol ond mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech 
drafod yn fanylach. 

Dymuniadau gorau 

Nick Selwyn - Rheolwr Archwilio 

mailto:astudiaethau.cyngor@archwilio.cymru


 

 

Page 1 of 2 - Adolygiad sylfaenol ar ddatgarboneiddio - please contact us in Welsh or English / 
cysylltwch â ni’n Gymraeg neu’n Saesneg. 

 

 

 

 

 
Cyfeirnod: AC/286/caf 
Dyddiad cyflwyno: 3 Tachwedd 2021 

 

Annwyl Gydweithiwr, 

Adolygiad sylfaenol ar ddatgarboneiddio  
Rwy’n ysgrifennu atoch i ofyn yn garedig i’ch sefydliad gwblhau galwad am 
dystiolaeth sydd wedi ei hamgáu i lywio ein hadolygiad sylfaenol ar 
ddatgarboneiddio.  

Newid hinsawdd yw’r her sy’n diffinio ein cenhedlaeth ac ym mis Gorffennaf 2021 
cyhoeddais flog yn nodi rôl Archwilio Cymru wrth gefnogi a chraffu ar gamau 
gweithredu ynghylch newid hinsawdd yng Nghymru. Rwyf wedi ymrwymo i raglen 
hirdymor o waith ar newid hinsawdd, gan ddechrau â’r adolygiad sylfaenol hwn.  

Bydd yr adolygiad sylfaenol yn canolbwyntio ar gamau gweithredu sefydliadau a 
threfniadau ar gyfer bodloni targedau datgarboneiddio 2030 Llywodraeth Cymru. 
Byddwn hefyd yn gwahodd sefydliadau i roi eu barn ar yr heriau a’r rhwystrau y 
maent yn eu hwynebu, ac ar y dulliau a weithredir ar lefel genedlaethol tuag at 
ddatgarboneiddio. Yn hyn o beth, rwy’n gofyn i chi fod mor agored â phosibl gyda ni 
yn ymateb eich sefydliad. 

Bydd yr adolygiad yn ceisio deall sut y mae’r sector cyhoeddus cyfan yn ymateb, yn 
hytrach nag asesu cynnydd sefydliadau unigol. Bydd y gwaith yn arwain at un 
adroddiad cenedlaethol yn gynnar yn haf 2022.  

Rwy’n gobeithio y bydd y gwaith yn: 

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 

https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2021/7/8/sut-y-byddwn-yn-cefnogi-cymru-i-ymateb-ir-her-newid-yn-yr-hinsawdd
mailto:info@audit.wales
http://www.audit.wales/
http://www.archwilio.cymru/
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• Rhoi sicrwydd i Senedd Cymru, y cyhoedd a chyrff cyhoeddus, ynghylch 
parodrwydd ac effeithiolrwydd camau gweithredu cyrff cyhoeddus ar 
ddatgarboneiddio.  

• Rhoi mewnwelediad i’r cyfleoedd a’r heriau y mae cyrff cyhoeddus yn eu 
hwynebu wrth gyflawni gostyngiadau carbon.  

• Ysbrydoli cyrff cyhoeddus drwy nodi arfer da a diddorol, y byddwn yn ei rannu 
yn yr adroddiad a/neu mewn digwyddiadau dysgu a rennir.    

Rwy’n ymwybodol bod awdurdodau lleol wedi ymgysylltu yn ddiweddar ag 
ymgynghorwyr allanol, yn rhan o waith Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar 
ddatgarboneiddio. O ystyried y pwysau y mae cyrff cyhoeddus yn ei wynebu ar hyn o 
bryd, rwyf wedi ystyried yn ddwys a ddylwn gyflwyno’r alwad am dystiolaeth ar yr 
adeg hon. Fodd bynnag, wedi ystyried y manteision a’r anfanteision, rwyf wedi 
penderfynu ei bod yn angenrheidiol gwneud hyn.  

Mae ein hadolygiad sylfaenol yn fwy eang o ran cwmpas na gwaith Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, mae iddo gynulleidfa wahanol, a bydd yn ychwanegu 
gwerth drwy sefydlu darlun sylfaenol ar gyfer y sector cyhoeddus cyfan. Rydym wedi 
trafod cynnwys yr alwad am dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
ac wedi gwneud rhai gwelliannau mewn ymateb i’r sylwadau a gafwyd. I leihau 
cymaint â phosibl y galw ar eich staff wrth gwblhau’r alwad am dystiolaeth, mae 
croeso i chi atodi unrhyw ddogfennau neu atebion perthnasol yr ydych wedi eu 
darparu yn flaenorol i’r ymgynghorwyr allanol. 

Anfonwch eich galwad am dystiolaeth wedi’i chwblhau at 
newid.hinsawdd@archwilio.cymru erbyn 3 Rhagfyr 2021. Os oes unrhyw 
amgylchiadau penodol i’ch sefydliad chi sy’n achosi anhawster o ran ei chyflwyno 
erbyn y dyddiad hwn, cysylltwch â ni er mwyn inni allu trafod hyn ymhellach. 
Defnyddiwch y cyfeiriad newid.hinsawdd@archwilio.cymru hefyd os oes gennych 
unrhyw gwestiynau am y gwaith hwn ac fe wnaiff ein cydweithwyr ymateb cyn gynted 
â phosibl.  

Yn gywir 

 

Adrian Crompton  

ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU  

 

mailto:newid.hinsawdd@archwilio.cymru
mailto:newid.hinsawdd@archwilio.cymru
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Adolygiad sylfaenol ar ddatgarboneiddio 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud 
1 Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi ymrwymo i gynnal rhaglen waith hirdymor ar 

newid hinsawdd. Ein darn cyntaf o waith fydd adolygiad sylfaenol yn edrych ar 
drefniadau sector cyhoeddus Cymru i ymateb i dargedau Llywodraeth Cymru ar 
gyfer lleihau allyriadau carbon ar gyfer 2030. 

2 Er mwyn llywio ein hadolygiad sylfaenol, rydym yn gofyn i gyrff cyhoeddus 
gyflawni galwad am dystiolaeth erbyn 3 Rhagfyr 2021. Cysylltwch â ni os na allwch  
fodloni'r dyddiad cau hwn. 

Pam mae'r gwaith hwn yn bwysig 
3 Disgrifiwyd adroddiad pwysig gan Banel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd 

Unedig ar Newid Hinsawdd a gyhoeddwyd ym mis Awst 2021 fel 'cod coch ar gyfer 
y ddynoliaeth' gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Mae'r 
adroddiad yn canfod bod gweithgarwch dynol yn newid hinsawdd y Ddaear mewn 
ffyrdd digynsail a bod angen gostyngiadau enfawr mewn allyriadau carbon er 
mwyn i dymereddau byd-eang, mewn 20 neu 30 mlynedd, sefydlogi. 

4 Mae'r amcanestyniadau hinsawdd diweddaraf ar gyfer Cymru yn dangos mwy o 
siawns o aeafau mwynach, gwlypach a hafau poethach, sychach, lefelau'r môr yn 
codi a chynnydd yn amlder a dwyster digwyddiadau tywydd eithafol. Mae'r 
goblygiadau yn amlwg iawn. 

5 Yn dilyn cyngor gan y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd1, ym mis Mawrth 2021 
ymrwymodd  Llywodraeth Cymru i darged allyriadau carbon sero-net erbyn 2050. 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i darged allyriadau carbon sero-net 
cyfunol o'r sector cyhoeddus yng Nghymru erbyn 2030 a gostyngiad o 63% mewn 
allyriadau carbon cyffredinol ar draws Cymru erbyn 2030. Mae’r targedau hyn yn 
her sylweddol i'r sector cyhoeddus. 

6 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Trywydd Sector Cyhoeddus i gefnogi 
sector cyhoeddus Cymru i gyrraedd allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net erbyn 
2030. Ochr yn ochr â'r trywydd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw y 
sector cyhoeddus ar gyfer adrodd ar garbon sero-net a'r daenlen gysylltiedig i 
ganiatáu i'r sector cyhoeddus nodi ac adrodd ar allyriadau yn gyson.  

7 Mae'n amserol asesu sut mae'r sector cyhoeddus yn ymateb i'r her hon. Bydd ein 
hadolygiad sylfaenol yn canolbwyntio ar sut mae'r sector cyhoeddus yn paratoi i 
gyrraedd  targedau 2030. Bydd yn ein galluogi i nodi arferion da a diddorol yn 

 
1 Mae'r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd yn gorff annibynnol, statudol a sefydlwyd o dan 
Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008. Ei rôl yw cynghori llywodraethau'r DU ar dargedau 
allyriadau ac adrodd ar y cynnydd a wnaed o ran lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a 
pharatoi ar gyfer effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt. 

https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2021/7/8/sut-y-byddwn-yn-cefnogi-cymru-i-ymateb-ir-her-newid-yn-yr-hinsawdd
https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2021/7/8/sut-y-byddwn-yn-cefnogi-cymru-i-ymateb-ir-her-newid-yn-yr-hinsawdd
https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362
https://llyw.cymru/statws-carbon-sero-net-erbyn-2030-trywydd-sector-cyhoeddus-cymru?_ga=2.95167071.2143618815.1635347852-230287758.1616238016
https://llyw.cymru/canllaw-sector-cyhoeddus-ar-gyfer-adrodd-ar-garbon-sero-net?_ga=2.93979870.2143618815.1635347852-230287758.1616238016
https://llyw.cymru/canllaw-sector-cyhoeddus-ar-gyfer-adrodd-ar-garbon-sero-net?_ga=2.93979870.2143618815.1635347852-230287758.1616238016
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ogystal ag unrhyw bryderon a bylchau. Ein nod yw cyhoeddi adroddiad ddechrau 
haf 2022. 

Yr hyn sydd ei angen arnom gan eich sefydliad 
8 Rydym yn gwerthfawrogi'r ymdrech wrth gyflawni'r alwad hon am dystiolaeth.  

Hoffem gael dau beth allweddol gan eich sefydliad os gwelwch yn dda: 

• Ymateb i'r alwad am dystiolaeth mor llawn â phosibl. Y llawnaf a mwy 
agored eich ymateb , gorau oll fydd ein llinell sylfaen. 

• Anfon dogfennau allweddol atom sy'n ymwneud  â dull eich sefydliad o 
gyrraedd targedau 2030. Dylech gynnwys y dogfennau hyn yn Atodiad 1, lle 
byddwch hefyd yn dod o hyd i restr o ddogfennau a awgrymir, a dylech 
groesgyfeirio atynt wrth ateb y cwestiynau isod. 

Cwblhau'r alwad am dystiolaeth 
9 Teipiwch yn uniongyrchol yn y blychau isod. Mae angen i'r rhai sy'n cwblhau'r 

alwad am dystiolaeth fod â’r awdurdod i ddarparu ymateb ffurfiol, corfforaethol 
ar ran y sefydliad cyfan. 

10 Rydym yn ymwybodol y gallai'r ddogfen rydych chi'n ei chyflenwi roi mwy o 
fanylion ynghylch ein cwestiynau. Os felly, rhowch drosolwg lefel uchel a 
chyfeiriwch at y ddogfen/dogfennau lle gallwn ddod o hyd i fwy o fanylion. Ein 
nod yw datblygu ein dealltwriaeth gan leihau'r galw am eich amser. Os oes 
gennych gynlluniau i gyflwyno trefniadau newydd neu ddiwygiedig, rhowch 
wybod i ni am y rheini, yn ogystal ag unrhyw beth sydd eisoes ar waith. 

11 Rydym yn ymwybodol bod rhai mentrau lleihau carbon yn cael eu datblygu mewn 
cydweithrediad â sefydliadau eraill.  Mae hyn yn cynnwys cydweithio drwy 
Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a threfniadau Bargen Ddinesig. Yn eich 
ymateb i'r alwad am dystiolaeth, dywedwch wrthym am fentrau sy'n cael eu dilyn 
ar y cyd ag eraill, yn ogystal â'r camau sy'n cael eu cymryd gan eich sefydliad chi 
yn unig.  

12 Efallai yr hoffem ddefnyddio rhywfaint o'r wybodaeth a ddarperir gennych i 
ddatblygu astudiaethau achos i helpu cyrff cyhoeddus i ddysgu oddi wrth ei gilydd. 
Wrth ddatblygu astudiaethau achos sy'n ymwneud â'ch sefydliad chi, byddwn yn 
eich cysylltu â chi i ofyn am ragor o fanylion os oes angen a/neu i wirio cywirdeb 
ffeithiol. Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd yn Atodiad 2 yn nodi sut y gallem 
ddefnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr alwad hon am dystiolaeth.  
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Galwad am dystiolaeth 
Rhowch fanylion cyswllt ar gyfer rhywun a all ein helpu gydag ymholiadau dilynol. 

Enw 

 

Teitl y swydd 

 

Cyfeiriad e-bost 

 
 

 

Mae'r cwestiynau yn yr alwad am dystiolaeth yn ymwneud â threfniadau eich 
sefydliad i gyrraedd y targed ar gyfer allyriadau carbon sero-net erbyn 2030 a 
chyfraniad eich sefydliad at gyflawni'r targed lleihau o 63% ar gyfer allyriadau carbon 
erbyn 2030 ar draws Cymru gyfan.  Pennwyd y targedau hyn yng nghyd-destun 
targed cyffredinol o ostyngiad o 100% mewn allyriadau carbon erbyn 2050 ledled 
Cymru. 

 

Pan fo cwestiwn yn eich gwahodd i 'Ddewis eitem', gwnewch hyn drwy glicio ar y 
testun sy'n darllen 'Dewiswch eitem', yna dewiswch o'r gwymplen. 
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1a.  I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad isod: 

"Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu cyfeiriad strategol clir i gyrff cyhoeddus 
yng Nghymru i gefnogi'r gwaith o gyrraedd eu targedau lleihau carbon yn 
2030". 
 
Dewiswch eitem. 

 

1b.  Esboniwch eich ateb yn y blwch isod. Efallai yr hoffech chi ystyried: 
 

• Pa mor dda y mae'r cyfeiriad strategol wedi'i egluro/cyfathrebu. 

• Defnyddioldeb unrhyw ganllawiau/cymorth a ddarperir. 

• Sut y caiff gwybodaeth am gynnydd ei monitro, ei dadansoddi a'i defnyddio 
gan Lywodraeth Cymru i ddwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif. 

• I ba raddau y mae Llywodraeth Cymru yn cymhwyso'r pum ffordd o weithio o 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei dull strategol o 
ddatgarboneiddio (hirdymor, atal, integreiddio, cydweithio a chynnwys).  
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2a.  I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad isod: 

"Mae ein sefydliad wedi gosod cyfeiriad strategol clir i gefnogi'r gwaith o 
gyflawni targedau lleihau carbon 2030". 

  
Dewiswch eitem. 

 

 

2b.  Defnyddiwch y blwch isod i esbonio eich ateb a dywedwch wrthym am ddull 
strategol cyffredinol eich sefydliad o gyrraedd targedau 2030. 

 

Disgrifiwch: 

• Sut rydych yn integreiddio eich cynlluniau datgarboneiddio â'ch gweledigaeth 
sefydliadol hirdymor, amcanion llesiant, strategaeth gorfforaethol a 
chynlluniau prosiect mawr eraill, nodau ac amcanion. 

• Sut rydych yn cydweithio â phartneriaid allweddol eraill ac yn cynnwys y 
gymuned a'ch staff wrth ddatblygu eich dull strategol. 

• Sut mae eich dull strategol wedi'i lywio gan ddealltwriaeth glir o raddfa'r her 
datgarboneiddio (nawr ac yn yr hirdymor). 
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3a.  Pa un o'r opsiynau isod sy'n disgrifio orau statws eich cynllun gweithredu 
datgarboneiddio (neu ddogfen gyfatebol) ar gyfer cyrraedd targedau lleihau 
carbon 2030? 

 
Dewiswch eitem. 

 

3b.  Defnyddiwch y blwch isod i ddweud wrthym am y trefniadau gweithredol 
mewnol y mae eich sefydliad yn eu rhoi ar waith i gyrraedd targedau lleihau 
carbon 2030. 

 

Dylech gynnwys: 

• cyfrifoldebau uwch arweinwyr 
• strwythurau staff ac adnoddau staff 
• cynlluniau gweithredol  
• cynlluniau hyfforddi 
• ymgysylltu â staff/ymgysylltu â'r cyhoedd 
• trefniadau cefnogi darpariaeth 'gydgysylltiedig' ar draws y sefydliad 
• gweithgorau 
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4a.  A yw eich sefydliad yn defnyddio Trywydd Sector Cyhoeddus Llywodraeth 
Cymru i lywio ei ddull o leihau allyriadau carbon? 
 
Dewiswch eitem. 

4b.  Esboniwch eich ateb yn y blwch isod. Ystyriwch a yw’r Trywydd ar gyfer y 
Sector Cyhoeddus: 

• yn nodi amserlen a disgwyliad clir o ran yr hyn y mae angen ei wneud. 
• yn darparu canllawiau defnyddiol ar gyfer gwneud newidiadau ymarferol i 

leihau allyriadau carbon. 
• yn ddefnyddiol wrth dynnu sylw at feysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu. 
• yn ddefnyddiol wrth esbonio i uwch swyddogion ac aelodau/aelodau Bwrdd 

beth y mae angen ei wneud. 
 

Os nad ydych chi’n defnyddio’r Trywydd ar gyfer y Sector Cyhoeddus, 
disgrifiwch y fethodoleg yr ydych yn ei dilyn i lywio eich dull gweithredu a pha 
gefnogaeth a fyddai o gymorth i'ch sefydliad. 
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5a.  I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad isod: 

"Mae ein sefydliad wedi asesu'n llawn oblygiadau ariannol cyrraedd 
targedau lleihau carbon 2030." 

 
Dewiswch eitem. 

 
 
5b.  Defnyddiwch y blwch isod i ddweud wrthym sut mae eich sefydliad yn rheoli ei 

gyllid er mwyn gallu cyrraedd targedau lleihau carbon 2030. 
 
Dylech gynnwys: 
• a ydych chi’n gallu nodi eich gwariant presennol mewn perthynas â lleihau 

allyriadau carbon. 
• a ydych chi wedi amcangyfrif eich lefelau gwariant tymor canolig yn y 

dyfodol mewn perthynas â lleihau allyriadau carbon. 
• pa oblygiadau ariannol tymor byr, canolig a hirdymor y targedau lleihau 

carbon yr ydych chi wedi'u nodi a sut yr ydych yn bwriadu eu rheoli. 
• ein cynlluniau ar gyfer monitro ac adrodd ar wariant mewn perthynas â 

lleihau allyriadau carbon. 
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6.  Dywedwch wrthym am y prif rwystrau y mae'r sefydliad yn eu hwynebu wrth 
geisio cyrraedd targedau allyriadau carbon 2030. Rhowch unrhyw syniadau 
sydd gennych hefyd ynghylch sut y gellir goresgyn y rhwystrau hyn. 

 

 Yn y cyd-destun hwn ein diffiniad o rwystrau yw unrhyw ffactorau sy'n atal 
cynnydd a/neu sy'n gwneud cynnydd yn anos. 
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7.  Dywedwch wrthym beth mae eich sefydliad yn ei ystyried fel y prif risgiau a 
chyfleoedd tymor byr a hirdymor sy'n gysylltiedig â chyrraedd targedau lleihau 
carbon 2030. Dywedwch wrthym am y trefniadau yr ydych yn eu rhoi ar waith i 
reoli risgiau a manteisio ar unrhyw gyfleoedd. 

 
 Yn y cyd-destun hwn rydym yn diffinio risg fel digwyddiad ansicr neu gyfres o 

ddigwyddiadau a fyddai, pe bai'n digwydd, yn effeithio ar allu sefydliad i 
gyflawni ei amcanion. Ac rydym yn diffinio cyfle fel amgylchiad sy'n darparu 
sefyllfa ffafriol ar gyfer cyflawni nod penodol. 

 
Risgiau tymor byr  

 
 
 
Risgiau hirdymor 

 
 
 
Cyfleoedd tymor byr 

 
 
 
Cyfleoedd hirdymor 
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8. Dywedwch wrthym am enghreifftiau o gamau datgarboneiddio y gallai 
sefydliadau eraill ddysgu oddi wrthynt.  Gallai'r enghreifftiau hyn fod o fewn 
eich sefydliad neu gan sefydliadau eraill. Gallent fod yn ddatblygiadau arloesol 
a straeon llwyddiant, ond mae gennym ddiddordeb hefyd mewn mentrau nad 
ydynt wedi gweithio cystal â'r bwriad.  

 

Gallai'r enghreifftiau gynnwys: 

• strategaeth 
• cyflawni gweithredol 
• integreiddio polisi neu ddarparu gwasanaethau 
• cynllunio hirdymor 
• ymarfer neu ddatblygu dull ataliol 
• cyllid 
• llywodraethu 
• cyfathrebu 
• cydweithio  
• ymgysylltu â dinasyddion a/neu staff 
• arall 
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9a.  Pa un o'r opsiynau canlynol sy'n disgrifio orau drefniadau eich sefydliad ar 
gyfer adrodd ar gynnydd tuag at allyriadau carbon sero-net? 
 
Dewiswch eitem. 
 

 
 

9b.  Defnyddiwch y blwch isod i ymhelaethu ar eich ymateb uchod. Dylech 
gynnwys: 
 
• i ba raddau yr ydych yn dilyn canllawiau adrodd Llywodraeth Cymru. 
• i ba raddau yr ydych yn monitro cynnydd o’i gymharu â’r cerrig milltir a 

amlinellir yn y Trywydd Sector Cyhoeddus. 
• os yn berthnasol, sut yr ydych yn adrodd ar gynnydd o’i gymharu â’r cerrig 

milltir eraill a bennwyd yn fewnol neu'n allanol. 
• os yn berthnasol, sut yr ydych yn adrodd am ganlyniadau ehangach o'ch  

ymdrechion datgarboneiddio ( fel buddion ansawdd aer, buddion iechyd ac 
ati). 

• os yn berthnasol, sut yr ydych yn adrodd ar amcanion tymor byr, canolig a 
hirach. 
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10a.  I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad isod.  

"Mae ein sefydliad yn cydweithio'n effeithiol â chyrff eraill i gyflawni 
targedau lleihau carbon 2030." 

 

Dewiswch eitem. 
 

10b. I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad isod.  
"Mae ein sefydliad yn ymgysylltu'n effeithiol â staff ac yn eu cynnwys er 
mwyn cyflawni targedau lleihau carbon 2030." 

 

Dewiswch eitem. 

 

10c.  I ba raddau yr ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad isod. 
"Mae ein sefydliad yn ymgysylltu'n effeithiol ag amrywiaeth lawn ein 
poblogaeth i gyrraedd targedau lleihau carbon 2030." 

 

Dewiswch eitem. 
 

 
10d. Defnyddiwch y blwch isod i esbonio eich ateb. 
 

Dylech gynnwys (os yw’n berthnasol): 
• gyda phwy yr ydych yn cydweithio a sut yr ydych yn gweithio gyda nhw. 
• grwpiau a/neu rwydweithiau allanol yr ydych yn ymwneud â nhw.  
• â phwy yr ydych yn ymgysylltu â nhw a sut yr ydych yn eu cynnwys. 
• sut rydych yn sicrhau eich bod yn ymgysylltu ag amrywiaeth lawn y 

boblogaeth. 
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11.  I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad isod? 

"Mae ein sefydliad yn hyderus y bydd yn cyrraedd targed 2030 i gael 
allyriadau carbon sero-net. " 

 

Dewiswch eitem. 
 
Defnyddiwch y blwch isod i esbonio eich ateb. 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.  Ychwanegwch unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym ynglŷn â 
chyrraedd targedau allyriadau carbon 2030. 
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13.  Byddwn yn defnyddio'r adolygiad sylfaenol hwn i lywio ein blaenoriaethau yn y 
dyfodol wrth archwilio camau gweithredu newid hinsawdd. Defnyddiwch y 
blwch isod i ddweud eich barn wrthym am flaenoriaethau'r dyfodol ar gyfer 
archwilio camau gweithredu newid hinsawdd a sut y gall Archwilio Cymru helpu i 
hwyluso newid cadarnhaol.  

Mae gennym ddiddordeb yn eich barn ar liniaru newid hinsawdd 
(datgarboneiddio) ac addasu (addasu i'r newid hinsawdd sydd eisoes yn 
digwydd). 

 

 

 

 

 

 

 

Diolch am gwblhau'r alwad am dystiolaeth.  

 

 

Sut ydw i'n cyflwyno fy ngalwad am dystiolaeth wedi'i chwblhau? 
13 Anfonwch eich galwad am dystiolaeth wedi'i chwblhau (a dogfennau cysylltiedig – 

Atodiad 1) at ein mewnflwch newid hinsawdd pwrpasol: 
newid.hinsawdd@archwilio.cymru. 

Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi? 
14 Byddwn yn dadansoddi'r wybodaeth a gyflwynwyd i helpu'r Archwilydd 

Cyffredinol i lunio ei farn ar sut mae sector cyhoeddus Cymru yn ymateb i'r 
targedau lleihau allyriadau carbon ar gyfer 2030. Mae'r wybodaeth a ddarperir 
gennych yn un o sawl dull y byddwn yn ei defnyddio i asesu'r sefyllfa bresennol a 
llywio ein canfyddiadau. Rydym yn cynllunio rhai sesiynau adborth cynnar yng 
ngwanwyn 2022, ac adroddiad ffurfiol yn gynnar yn haf 2022. Cyfeiriwch at 
Atodiad 2 i weld yr hysbysiad preifatrwydd llawn a manylion sut y caiff eich 
gwybodaeth ei defnyddio. 
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Sail gyfreithiol ar gyfer y gwaith 
15 Cynhelir yr adolygiad o dan bwerau a gynhwysir yn Adran 145A (1) o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 1998 sy'n galluogi'r Archwilydd Cyffredinol i gynnal neu 
hyrwyddo astudiaethau a gynlluniwyd i'w alluogi i wneud argymhellion ar gyfer 
gwella darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth gyflawni 
swyddogaethau unrhyw gorff neu gyrff perthnasol, ac adran 41 (1)(a)(i)-(iii) o 
astudiaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a gynlluniwyd i'w alluogi i 
wneud argymhellion, ar gyfer gwella darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd wrth gyflawni swyddogaethau cynghorau sir a chynghorau 
bwrdeistref sirol yng Nghymru, awdurdodau tân ac achub yng Nghymru ac 
awdurdodau parciau cenedlaethol. 

16 Mae’n bosib y gallai’r gwaith hefyd helpu i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan adran 
15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Gallai’r gwaith 
gynnwys cyfnewid arfer da o dan adran 19 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 
2013. 

17 Pan fyddwn yn prosesu data personol, bydd hyn yn unol â deddfwriaeth diogelu 
data, gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu 
Data. Ceir rhagor o wybodaeth yn ein hysbysiad prosesu teg sydd wedi’i atodi yn 
Atodiad 2. 

Unrhyw gwestiynau? 
18 Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr alwad hon am dystiolaeth neu sut i 

baratoi eich cyflwyniad, anfonwch e-bost at newid.hinsawdd@archwilio.cymru 
â’ch manylion cyswllt ac fe wnawn ni ymateb cyn gynted â phosibl. 
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Atodiad 1. Cais am ddogfen 
19 Defnyddiwch y blwch isod i gynnwys unrhyw ddogfennau sy'n cefnogi eich ymateb 

i'r alwad am dystiolaeth. Isod ceir rhestr ddangosol o ddogfennau i'w cynnwys: 

• Strategaeth gorfforaethol 

• Strategaeth ddatgarboneiddio 

• Cynlluniau gweithredu a/neu gynlluniau gweithredol eraill ynghylch 
datgarboneiddio 

• Amcanion llesiant  

• Adroddiadau Bwrdd/Pwyllgor/Cabinet sy'n ymwneud â datgarboneiddio 

• Adroddiadau i uwch dimau arwain sy'n ymwneud â datgarboneiddio 

• Organogramau llywodraethu sy'n gysylltiedig â datgarboneiddio 

• Strwythurau staff sy'n gysylltiedig â datgarboneiddio 

• Papurau a chofnodion gweithgor allweddol yn ymwneud â datgarboneiddio 

• Monitro dogfennau ac adroddiadau sy'n ymwneud â datgarboneiddio 

• Cynlluniau hyfforddi sy'n ymwneud â datgarboneiddio 

• Asesiadau risg corfforaethol ac adrannol sy'n ymwneud â datgarboneiddio 

• Papurau i bwyllgorau archwilio a risg sy'n ymwneud â datgarboneiddio 

• Taenlenni ariannol a memoranda esboniadol yn ymwneud â 
datgarboneiddio 

• Cynlluniau ymgysylltu â staff a'r cyhoedd sy'n ymwneud â datgarboneiddio 

• Canlyniadau ymarferion ymgysylltu â dinasyddion sy'n ymwneud â 
datgarboneiddio 

20 Os oes dogfennau perthnasol eraill yr ydych o’r farn y byddent o ddefnydd yng 
nghyd-destun y materion a drafodir yn ein galwad am dystiolaeth a'ch ymatebion, 
dylech hefyd eu cynnwys yn y blwch isod. Rydym yn ymwybodol y gallai fod gan 
ein timau archwilio lleol rywfaint o'r deunydd hwn eisoes, ond rydym yn dymuno 
sicrhau bod gennym y dogfennau diweddaraf. 
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Atodiad 2. Archwilydd Cyffredinol Cymru – 
Hysbysiad Preifatrwydd 
Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut mae Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a staff Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) yn prosesu gwybodaeth bersonol a gesglir 
drwy'r alwad hon am dystiolaeth mewn cysylltiad â'n gwaith newid hinsawdd. 

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud 
Mae gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cynnwys archwilio sut mae cyrff 
cyhoeddus yn rheoli ac yn gwario arian cyhoeddus, ac mae SAC yn darparu'r staff a'r 
adnoddau i'w alluogi i gyflawni ei waith. "Archwilio Cymru" yw nod masnach SAC, a 
dyma hunaniaeth ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a SAC. 

Swyddog Diogelu Data (DPO) 
Gellir cysylltu â'n Swyddog Diogelu Data dros y ffôn ar 029 2032 0500 neu drwy e-bost 
yn swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru.  

Y cyfreithiau perthnasol 
Rydym yn prosesu eich data personol yn unol â deddfwriaeth diogelu data, gan gynnwys 
Deddf Diogelu Data 2018 (DDD) a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU (GDPR). 
Ein seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu yw'r pwerau a'r dyletswyddau a nodir yn Neddfau 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a 2013, Deddfau Llywodraeth Cymru 1998 a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. O dan Erthygl 6(c) ac (e) o GDPR y DU 
rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol pan fo hyn yn angenrheidiol er mwyn 
cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol, neu ar gyfer cyflawni tasg a wneir er budd y 
cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol.  

Pwy fydd yn gweld y data? 
Bydd yr Archwilydd Cyffredinol a staff perthnasol SAC, megis tîm yr astudiaeth, a'n timau 
archwilio lleol yn gallu gweld y wybodaeth a ddarperir gennych.  

Mae ein gwaith galw am dystiolaeth yn cynnwys ymatebion corfforaethol, ac er ein bod 
yn gofyn am eich enw a theitl eich swydd, ni fydd y dynodwyr hyn yn cael eu cynnwys yn 
yr adroddiad y byddwn yn ei chyhoeddi. Gall yr adroddiad hwnnw gynnwys rhywfaint o'r 
wybodaeth a ddarperir gennych ar ran eich sefydliad, a gellir ei defnyddio i helpu i lywio 
gwaith yn y dyfodol. Efallai y byddwn hefyd yn dymuno defnyddio rhywfaint o'r 
wybodaeth a ddarperir gennych i ddatblygu astudiaethau achos arfer da, y gellir eu 
cyhoeddi fel rhan o'n hadroddiadau a/neu eu defnyddio yn ystod ein digwyddiadau 
Cyfnewid Arfer Da. Os byddwn yn dewis enwi eich sefydliad mewn astudiaethau achos 
o'r fath, byddwn yn trafod gyda chi cyn ei rhyddhau yn ehangach ac yn cadarnhau 
cywirdeb ffeithiol. 

Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda:  

a) Uwch reolwyr yn y corff(cyrff) a archwilir cyn belled ag y bo hyn yn angenrheidiol er 
mwyn arfer ein pwerau a'n dyletswyddau; 
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b) Rhai cyrff cyhoeddus/cyrff adolygu gwasanaethau cyhoeddus eraill megis Swyddfa 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Arolygiaeth Gofal Cymru (Gweinidogion Cymru), 
Estyn ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, pan fo'r gyfraith yn caniatáu 
neu'n gwneud hyn yn ofynnol, megis o dan adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015. 

Am ba hyd y byddwn yn cadw'r data 
Yn gyffredinol, byddwn yn cadw eich data am 6 blynedd, er y gallai hyn gynyddu i 25 
mlynedd os yw'n cefnogi adroddiad a gaiff ei gyhoeddi—byddwn yn cysylltu â chi cyn 
cyhoeddi unrhyw wybodaeth sy'n dweud pwy ydych chi—gweler hefyd "eich hawliau" 
isod. Ar ôl 25 mlynedd, mae'r cofnodion naill ai'n cael eu trosglwyddo i Archif 
Genedlaethol y DU neu'n cael eu dinistrio'n ddiogel. Yn ymarferol, ychydig iawn o 
wybodaeth bersonol sy'n cael ei chadw y tu hwnt i 6 blynedd. 

Ein hawliau 
Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol hawliau i gael gwybodaeth, esboniad a chymorth o 
dan baragraff 17 o atodlen 8 Deddf Llywodraeth Cymru 2006, adran 52 Deddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004, adran 26 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac adran 98 
o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Gall fod yn drosedd, y gellir ei 
chosbi gan ddirwy, i berson fethu â darparu gwybodaeth. 

Eich hawliau 
Mae gennych hawliau i ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol gyfredol a gedwir 
amdanoch ac i wrthwynebu prosesu data sy'n achosi niwed a gofid sylweddol a di-sail. 

I gael copi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch neu i drafod unrhyw 
wrthwynebiadau neu bryderon, ysgrifennwch at y Swyddog Gwybodaeth, Swyddfa 
Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ neu e-bostiwch 
swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru Gallwch hefyd gysylltu â'n Swyddog Diogelu 
Data yn y cyfeiriad hwn. 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 
I gael rhagor o wybodaeth am gyfraith diogelu data neu i gwyno am sut rydym yn trin 
eich data personol, gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, 
neu drwy e-bost yn casework@ico.gsi.gov.uk neu dros y ffôn 01625 545745. 
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