
 

1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 19 Ionawr 2022 

 
Teitl: Siarter Archwilio Mewnol 2022/23 

 
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor 

am y Siarter Archwilio Mewnol  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

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

 

Mae safon priodoledd 1000 Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) 
yn ei gwneud yn ofynnol i bob gweithgaredd archwilio mewnol gadw ‘siarter archwilio 
mewnol’. Dogfen ffurfiol yw’r siarter sy’n diffinio diben y gweithgaredd archwilio 
mewnol, ei awdurdod a’i gyfrifoldeb ynghyd â sefydlu rôl archwilio mewnol o fewn y 
sefydliad.  

Cafodd Siarter Archwilio Mewnol Cyngor Sir Ceredigion ei chymeradwyo’n ffurfiol ym 
mis Medi 2013 ar yr un pryd â chyflwynwyd Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus. Mae’r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol wedi adolygu’r siarter yn 
rheolaidd gan ei diweddaru yn ôl yr angen. Mae pob fersiwn a ddiweddarwyd wedi’u 
cymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  

Y diweddariadau pennaf i’r fersiwn atodedig yw: 

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

 Pwynt 5.2 – i ddarpar sicrwydd bod cyflwyniad y post Swyddog Llywodraethu i’r 
strwythur ddim yn effeithio annibyniaeth a gwrthrychedd y Rheolwr Corfforaethol 
Archwilio Mewnol a’r gwasanaeth AM;  

 Pwyntiau 6.1 to 6.3 – i ystyried y newid yn y Rheolwr Corfforaethol Archwilio 
Mewnol o 1/1/2022.  

Mae hefyd yn adlewyrchu’r newid yn enw’r pwyllgor i Bwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio, y dyddiad diwygiwyd a chymeradwywyd Strategaeth y Cyngor ar Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (i gynnwys Gwrthwyngalchu Arian) (pwynt 4.5) ac mae’n 
cyfeirio at yr effaith parhaus o’r pandemig ar waith 2021/22 AM (pwyntiau 2.3, 2.7 & 
5.1). 

 
Argymhelliad: Cymeradwyo’r Adroddiad 

  
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus 
 

Atodiadau: Siarter Archwilio Mewnol 2022/23 
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Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

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

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol 
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PWRPAS 
 

1.1 Gweithgaredd sicrwydd ac ymgynghori annibynnol a gwrthrychol yw archwilio 
mewnol. Mae’n ychwanegu gwerth drwy geisio gwella gweithrediadau 
Cyngor Sir Ceredigion (y Cyngor). 

1.2 Mae’n helpu’r Cyngor i gyflawni ei amcanion drwy ddefnyddio dull systematig 
a disgybledig i werthuso ac i wella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, rheoli 
a llywodraethu’r Cyngor.   

1.3 Bu i Lywodraeth Cymru fabwysiadu Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus (y Safonau) ar 1 Ebrill 2013, ac maent yn gymwys i bob darparwr 
gwasanaeth archwilio mewnol yn y sector cyhoeddus. Maent yn rheoli’r 
fframwaith y mae gwasanaeth Archwilio Mewnol y Cyngor yn gweithredu 
ynddo.  

1.4 Mae’r Safonau’n seiliedig ar elfennau gorfodol Fframwaith Arferion 
Proffesiynol Rhyngwladol Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol. Maent yn 
berthnasol i bob swyddog a rhanddeiliad priodol.  

1.5 Cafodd y Safonau eu diwygio, a daeth y newidiadau i rym ar 1 Ebrill 2016 a 
2017. Mae Siarter Archwilio Mewnol y Cyngor yn rhoi sylw i'r newidiadau 
hyn.  

 
 

Cenhadaeth ac egwyddorion craidd 

Cenhadaeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus ar gyfer 
gwasanaeth archwilio mewnol yw: 

Gwella a diogelu gwerth sefydliad drwy roi sicrwydd, cyngor a 
mewnwelediad gwrthrychol sy’n seiliedig ar risg. 

Yn unol â’r egwyddorion craidd sy’n sylfaen i’r gwaith o wireddu’r 
genhadaeth, mae’n ofynnol i’r gwasanaeth archwilio mewnol wneud yr hyn a 
ganlyn: 

 Dangos uniondeb, 

 Dangos cymhwysedd a gofal proffesiynol dyladwy, 

 Bod yn wrthrychol a sicrhau nad yw dan ddylanwad 
gormodol (ei fod yn annibynnol), 

 Gweithio mewn ffordd sy'n gydnaws â strategaethau, 
amcanion a risgiau’r sefydliad, 

 Bod mewn safle priodol o fewn strwythur y sefydliad a 
meddu ar adnoddau digonol, 

 Dangos ansawdd a gwella'n barhaus, 

 Cyfathrebu’n effeithiol, 

 Rhoi sicrwydd sy’n seiliedig ar risg, 

 Bod yn graff ac yn rhagweithiol, a chanolbwyntio ar y 
dyfodol, 

 Annog y sefydliad i wella. 
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ATEBOLRWYDD / CYFRIFOLDEB 
 
2.1 Cyfrifoldeb y rheolwyr yw sefydlu a chynnal trefniadau rheoli risg, rheoli a 

llywodraethu priodol. Swyddogaeth y gwasanaeth Archwilio Mewnol yw rhoi 
sicrwydd annibynnol, gwrthrychol a rhesymol i’r rheolwyr a’r Aelodau fod y 
trefniadau hyn ar waith a’u bod yn gweithredu’n effeithiol; fodd bynnag, dylid 
cydnabod na all unrhyw sicrwydd fod yn absoliwt. 

2.2. Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn gwerthuso ansawdd y prosesau 
rheoli risg, y systemau rheoli mewnol a’r prosesau llywodraethu ym mhob 
rhan o’r Cyngor, gan ystyried gwaith darparwyr sicrwydd mewnol ac allanol 
perthnasol eraill.  

2.3 Ar ddiwedd pob archwiliad, bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol fel rheol 
yn paratoi adroddiad ysgrifenedig a gyhoeddir gan y Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol ac a ddosberthir fel y bo’n briodol. Bydd yr adroddiad yn 
cynnwys ymateb y rheolwyr, y camau unioni a gymerwyd eisoes a’r camau 
unioni i’w cymryd, a dyddiadau targed ar gyfer y camau i’w cymryd. Bydd y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cynnal archwiliad dilynol o’r holl wendidau 
sylfaenol a sylweddol, a bydd yn cael eu adrodd. Nid oedd yn bosib gwneud 
hyn ar bob achlysur yn 2020/21-2021/22, oherwydd y pandemig. 

2.4 Mae’r farn archwilio flynyddol o ran sicrwydd yn seiliedig ar ganfyddiadau’r 
gwasanaeth Archwilio Mewnol ym mhob un o’r adolygiadau archwilio a 
gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn honno. Mae’r farn hon yn ategu’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol.  

2.5 Mae’r gwasanaeth Archwilio Mewnol hefyd yn cyfrannu at gyflawni 
amcanion y Cyngor drwy roi cyngor a thrwy weithredu fel ymgynghorydd. 
Bydd yn rhoi cyngor ac yn gwneud argymhellion archwilio o ran 
gweithrediad neu ddatblygiad systemau a gweithdrefnau newydd neu rai 
sy’n bodoli eisoes, neu ar gais swyddogion, heb niweidio ei hawl i adolygu 
ac i wneud argymhellion pellach yn ddiweddarach. 

2.6 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn gyfrifol am reoli'r 
gweithgareddau archwilio mewnol yn effeithiol yn unol â chenhadaeth, 
egwyddorion craidd, diffiniad archwilio mewnol, cod moeseg, a safonau 
Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus. 

 
 

Diffinio Archwilio Mewnol  

Mae’r Safonau’n diffinio archwilio mewnol fel hyn: 

Gweithgaredd sicrwydd ac ymgynghori annibynnol a gwrthrychol 
yw archwilio mewnol, a bwriedir iddo wella gweithrediadau 
sefydliad ac ychwanegu gwerth atynt. Mae’n helpu sefydliad i 
gyflawni ei amcanion drwy ddefnyddio dull systematig a 
disgybledig i werthuso ac i wella effeithiolrwydd prosesau rheoli 
risg, rheoli a llywodraethu. 
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2.7 Bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn parhau i adolygu’r 
Siarter Archwilio Mewnol bob blwyddyn, a’i diweddaru pan fo angen. Fe’i 
hategir gan Strategaeth a Chynllun Archwilio blynyddol sy’n seiliedig ar risg 
a gyflwynir i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio eu cymeradwyo a/neu i 
gael ei fewnbwn (ond nid ei gyfarwyddyd) yn ôl y gofyn. Oherwydd y 
pandemig, bu’n rhaid i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol ymgymryd â’i waith 
mewn ffordd wahanol yn 2020/21 a 2021/22. Cafodd cyfarfodydd y Cyngor 
eu gohirio hefyd am sbel, felly cyflwynir y cynllun archwilio am 2020/21 i’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn hwyrach na’r arfer. 

 
2.8 At ddibenion y Siarter Archwilio Mewnol, bydd y diffiniadau a ganlyn yn 

gymwys o ran cyfrifoldebau archwilio mewnol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn ysgwyddo cyfrifoldebau 

o ran y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, gan gynnwys: 
 

 Cyflwyno’r Siarter Archwilio Mewnol i’w chymeradwyo, 

 Cyflwyno’r Cynllun a’r Strategaeth Archwilio Mewnol sy’n seiliedig ar 
risg i’w cymeradwyo, 

 Cyflwyno'r cynllun adnoddau archwilio mewnol blynyddol fel rhan o’r 
Cynllun Archwilio,  

 Cyflwyno adroddiadau cynnydd rheolaidd am waith a pherfformiad y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol drwy gydol y flwyddyn (byddant hefyd yn 
tynnu sylw at unrhyw gyfyngiadau staffio neu gyllidebol sy’n peri pryder 
i'r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol o ran y gallu i ddarparu 
gwasanaethau Archwilio Mewnol),  

 Rhoi adroddiad cryno am yr holl wendidau sylfaenol a sylweddol y 
cafwyd hyd iddynt yn ystod adolygiadau archwilio, a’r camau unioni 
arfaethedig i’w cymryd gan wasanaethau, 

 Rhoi gwybod am unrhyw achosion lle mae’r rheolwyr yn gwrthod rhoi’r 
camau unioni arfaethedig ar waith, yn enwedig y rheini mewn meysydd 
risg uchel,   

 Darparu Adroddiad Blynyddol sy’n cynnwys y farn archwilio flynyddol i’w 
gymeradwyo,  

 Darparu Adroddiad Atal Twyll blynyddol sy’n amlinellu’r gwaith 
rhagweithiol ac adweithiol a gyflawnwyd gan y gwasanaeth Archwilio 
Mewnol yn y maes hwn, a 

 Rhoi gwybod am ganlyniadau Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol, gan gynnwys asesiadau mewnol ac 
allanol. 

 
 

Y 
Bwrdd 

Grŵp llywodraethu sy’n gyfrifol 
am roi sicrwydd o ran risg, 
llywodraethu a rheolaethau. 

Y Pwyllgor 
Llywodraethu ac 

Archwilio 

Yr 
Uwch-

reolwyr 

Uwch-swyddogion sy’n gyfrifol 
am lywodraethu. 

Y Grŵp 
Arweinyddiaeth/  

Y Drefn Reoli Aur 
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AWDURDOD A HAWL I GAEL MYNEDIAD 
 
4.1 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn adrodd yn 

swyddogaethol i’r Bwrdd (y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio) ac yn 
sefydliadol i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu / 
y Swyddog Monitro. 

4.2 Pan dybir bod hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni dyletswyddau’n 
briodol, mae gan y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol hawl i gael 
mynediad uniongyrchol at y Prif Weithredwr, y Swyddog Monitro, y 
Pennaeth Cyllid (Swyddog Adran 151), unrhyw swyddog allweddol arall ac 
unrhyw Aelod etholedig, gan gynnwys Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio. 

4.3 Mae gan archwilwyr mewnol yr hawliau mynediad a ganlyn hefyd:  

 Hawl i gael mynediad i unrhyw un o safleoedd y Cyngor neu i dir y 
Cyngor ar unrhyw adeg resymol,   

 Hawl i gael mynediad at bob ased, cofnod, dogfen, darn o ohebiaeth 
a system reoli sy’n ymwneud ag unrhyw rai o drafodiadau ariannol 
neu drafodiadau eraill y Cyngor, 

 Hawl i fynnu ac i gael unrhyw wybodaeth ac esboniad y tybir eu bod 
yn angenrheidiol o ran unrhyw fater y maent yn ei ystyried neu'n 
ymchwilio iddo,  

 Hawl i fynnu bod unrhyw un o gyflogeion y Cyngor yn cyfrif am arian 
parod, storfeydd neu eiddo arall y Cyngor a reolir ganddo/ganddi,  

 Hawl i gael mynediad at gofnodion sy’n eiddo i drydydd parti, fel 
contractwyr neu asiantaethau sy’n bartneriaid, yn unol â’r telerau 
contractio perthnasol. 
 

 Mae hyn yn rhan o Reoliadau Ariannol y Cyngor a’r Gweithdrefnau Ariannol 
Ategol a geir yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 

 
 

COD MOESEG 
 
3.1 Mae’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn gweithredu yn unol â Chod Moeseg 

y Safonau drwy roi sylw i’r egwyddorion a’r rheolau sy’n ymwneud ag 
uniondeb, gwrthrychedd, cyfrinachedd a chymhwysedd.  

3.2 Disgwylir hefyd i’r archwilwyr mewnol gydymffurfio â gofynion unrhyw gorff 
proffesiynol arall y maent yn aelodau ohono, ynghyd â Chod Ymddygiad y 
Cyngor ar gyfer Cyflogeion sy’n seiliedig ar ‘Saith Egwyddor Bywyd 
Cyhoeddus’ y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus, hy 
anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, 
gonestrwydd ac arweiniad.  

3.3 Mae staff Archwilio Mewnol yn llofnodi datganiad blynyddol (gweler Atodiad 
I) i gadarnhau eu bod yn gwybod am y gofynion hyn ac yn cydymffurfio â 
nhw. 
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4.4 Y rheolwyr sy’n gyfrifol am reoli risg o dwyll a llygredd. Hyd yn oed pan gaiff 
gweithdrefnau Archwilio Mewnol eu rhoi ar waith â gofal proffesiynol 
dyladwy, ni allant warantu, ar eu pennau eu hunain, y caiff twyll neu 
gamddefnydd ei ganfod. Fodd bynnag, mae'r gwasanaeth Archwilio Mewnol 
yn ystyried y risg o dwyll pan fydd yn ymgymryd â’i waith.  

 
4.5 Os bydd unrhyw fater yn codi sy’n ymwneud, neu y tybir ei fod yn ymwneud, 

ag afreoleidd-dra o ran arian parod, storfeydd neu eiddo arall yr Awdurdod, 
rhaid i unigolion roi gwybod am eu pryderon neu’u hamheuon yn unol â 
Strategaeth y Cyngor i Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd (gan gynnwys  
Gwrthwyngalchu Arian) diwygiwyd a chymeradwywyd gan y Cyngor ar 
17/6/21. Gall y Swyddog Arweiniol Corfforaethol perthnasol hysbysu 
Swyddog Adran 151, y Swyddog Monitro neu’r Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol a fydd yn ymgynghori â’r Prif Weithredwr, os oes angen, 
ac yn cymryd y camau hynny sy’n angenrheidiol yn ei dyb ef/ei thyb hi i 
gynorthwyo i ymchwilio i’r amheuon o dwyll neu lygredd. 

 
4.6 Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth AM yn cydgysylltu cyfraniad y Cyngor at y 

Fenter Twyll Genedlaethol orfodol lle caiff data o brif systemau’r Cyngor eu 
paru â data mewnol a data a gyflenwir gan awdurdodau lleol eraill ac 
asiantaethau allanol i ganfod gweithgarwch a allai fod yn dwyllodrus.  

 
4.7 Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i’r ymarfer Menter Twyll Cenedlaethol (NFI), 

fel modd i atal twyll yn ogystal â’i ganfod. Mae’r gweithredai a’r 
gweithgareddau pellach mewn lle i gefnogi ymwybyddiaeth y risg o dwyll yn 
ymddangos yn cynnwys: 

 

 Monitro ac ymateb i rybuddion am dwyll (NAFN, rhwydweithiau pellach, 

cyd-ymarferwyr, ayb); 

 Aelodaeth a chymryd rhan mewn rhwydweithiau a grwpiau proffesiynol 

(Tisonline, KHub, ayb); 

 Mae gan y Cyngor Strategaeth i Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd 

(gan gynnwys  Gwrthwyngalchu Arian; 

 Mae Archwilio Mewnol yn cynnig cyngor i wasanaethau sy’n rhoi 

systemau a phrosesau newydd ar waith i sicrhau bod rheolau effeithiol 

dal mewn lle; 

 Mae Swyddogion Enwebedig o’r Cyngor yn mynychu amryw o 

hyfforddiant twyll i sicrhau eu gwybodaeth a’u harbenigedd; 

 Archwiliwyd taliadau grantiau Covid-19 cyn eu talu (am ei bod yn haws 

atal taliad na’i adennill); a 

 Ychwanegwyd yr archwiliadau rheolau cyllid allweddol i’r rhaglen 
archwilio, i wirio rheolau, rheolaeth a risgiau tra bod staff yn gweithio o 
adre. 

 
4.8 Bydd y gwasanaeth AM yn adrodd ar ei gwaith atal twyll yn flynyddol i’r 

Bwrdd. 
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ANNIBYNIAETH A GWRTHRYCHEDD 
 
5.1 Nid oes unrhyw gyfrifoldeb ar y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

na’i staff o ran unrhyw swyddogaethau gweithredol na swyddogaethau 
heblaw rhai archwilio, a hynny i sicrhau eu bod yn gwneud dyfarniadau a 
phenderfyniadau proffesiynol diduedd ac effeithiol bob amser. Oherwydd y 
pandemig y bennaf, penderfynodd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio 
Mewnol bod angen ymgymryd â dyletswyddau eraill yn 2020/21 a 2021/22, 
fel Grantiau Ardrethi Busnes; ond gwnaed pob ymdrech i gynnal 
annibyniaeth a gwrthrychedd y gwasanaeth AM drwy gydymffurfio â’r 
canllawiau IASAB a gyhoeddwyd i gefnogi penderfyniadau o’r fath.    

 
5.2 Ychwanegwyd Swyddog Llywodraethu i’r Strwythur yn 2020/21, ond mae’r 

Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol ond yn cyfarwyddo ei gwaith sy’n 
berthnasol i archwilio ee mapio sicrwydd. Mae’r oll gwaith llywodraethu yn 
cael ei gyfarwyddo gan y Swyddog Monitro. 

 
5.3 Mae’n ofynnol i archwilwyr unigol ddangos eu bod yn ymgymryd â’u gwaith 

mewn ffordd ddiduedd i sicrhau bod unrhyw benderfyniad neu farn archwilio 
yn ddiduedd, yn wrthrychol ac yn seiliedig ar ffeithiau a brofwyd. Caiff yr holl 
wybodaeth a ddarperir ei hystyried yn ôl ei theilyngdod ei hun oherwydd nad 
yw'n briodol defnyddio'r un dull ym mhob achos mewn amgylchedd mor 
amrywiol. 

 
5.4 Mae’n ofynnol i’r staff ddatgan unrhyw fuddiant a allai effeithio ar eu 

gwrthrychedd drwy roi datganiad ysgrifenedig blynyddol i’r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol (gweler Atodiad I). Rhaid iddynt hefyd 
gydymffurfio â pholisi corfforaethol y Cyngor ar ddatgan a chofrestru 
lletygarwch a buddiannau. Mae hyn yn sicrhau bod modd i'r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol ddyrannu gwaith mewn ffordd sy’n osgoi’r 
risg y gallai buddiannau wrthdaro. 

 

5.5 Pan fydd staff yn adolygu gweithgaredd yr oeddent yn arfer ysgwyddo 
cyfrifoldeb gweithredol drosto, gall amharu ar eu gwrthrychedd. Felly, ni 
chaniateir i archwilwyr mewnol a benodir o’r tu mewn i’r Cyngor gyflawni 
archwiliad sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’u swyddi blaenorol am o 
leiaf flwyddyn ar ôl eu penodi. 

5.6 Gall cyfrifoldeb hirdymor dros archwilio adain / gwasanaeth penodol hefyd 
effeithio ar wrthrychedd; felly, dyrennir gwaith archwilio rheolaidd (ee 
rheolaethau allweddol y gwasanaethau canolog) ar gylchdro blynyddol, lle 
bo’n ymarferol. 

5.7 Bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn cadarnhau yn yr 
adroddiad blynyddol i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol yn annibynnol ar y sefydliad. Os bydd unrhyw 
beth wedi amharu ar annibyniaeth neu wrthrychedd y gwasanaeth, bydd yn 
datgelu hynny. 
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ADNODDAU PRIODOL 

6.1 Bydd Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol newydd mewn swydd o 1 
Ionawr 2022, sydd â phrofiad eang o archwilio, bydd yn cyd-weithio gyda’r  
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol presennol am 6-wythnos, a’i 
chefnogi gan Reolwr Archwilio gwybodus a medrus. 

6.2 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol i 31/12/21 yn meddu ar 
gymhwyster proffesiynol (CPFA), cymhwyster rheoli (ILMA) a Thystysgrif 
CIPFA mewn Ymarfer Ymchwilio (CCIP). Mae’r Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol o 1/1/22 yn astudio ar gyfer cymhwyster IIA, yn mynychu 
Rhaglen hyfforddiant i Reolwyr y Cyngor i gynnwys y cwrs Rheolwr 
Bwriadol, ac mae’n Dechnegydd Twyll achrededig. Mae’r ddwy gyda profiad 
amryw eang o archwilio mewnol, yn cydymffurfio gyda’u anghenion 
datblygiad proffesiynol parhaus (CPD), yn ogystal â gofynion system arfarnu 
perfformiad gorfforaethol y Cyngor. 

6.3 Mae’r Rheolwr Archwilio hefyd yn astudio i fod yn aelodau o’r IIA (Sefydliad 
Archwilio Mewnol). Mae staff Archwilio Mewnol hefyd wedi dechrau hyfforddi 
i gynnal archwiliadau TG y Cyngor. 

6.4 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn gyfrifol am: 

 Recriwtio staff priodol yn unol â pholisïau a phrosesau adnoddau 
dynol y Cyngor, gan sicrhau eu bod yn meddu ar yr wybodaeth, y 
cymwysterau, y cymwyseddau, y sgiliau, y profiad a’r rhinweddau 
personol sydd eu hangen i roi’r cynllun archwilio ar waith;  

 Trefnu i ddefnyddio darparwyr arbenigol lle bo’n briodol;  

 Mynd ati o bryd i’w gilydd i asesu archwilwyr unigol ar sail sgiliau a 
chymwyseddau a bennwyd ymlaen llaw; 

 Darparu unrhyw hyfforddiant neu gyfleoedd datblygu a bennwyd yn 
barhaus.  

6.5 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn rheoli’r holl staff yn 
uniongyrchol (gweler y strwythur staffio ers 1 Tachwedd 2020 yn Atodiad II). 

 
6.6 Mae’r holl staff yn gyfrifol am ddefnyddio system arfarnu perfformiad y 

Cyngor i gofnodi eu profiadau a’r camau a gymerwyd ganddynt i feithrin eu 
sgiliau. 

 
6.7 Cyflwynir y gyllideb archwilio mewnol i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

a’r Cyngor ei chymeradwyo bob blwyddyn fel rhan o gyllideb gyffredinol y 
Cyngor.  
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M A Roberts 

Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol  

2 Rhagfyr 2021 

 

 
6.8 Bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio os bydd unrhyw faterion o bwys yn codi a allai 
beryglu’r broses o gyflawni’r cynllun archwilio, yn enwedig os bydd hyn yn 
effeithio ar ei gallu i roi sicrwydd blynyddol, oherwydd prinder adnoddau. Yn 
ystod y cyfnod yn union ar ôl cyflwyno’r cyfyngiadau symud ym mis Mawrth 
2020, cyfarfu’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol â’r Cadeirydd a’r 
Is-gadeirydd yn rheolaidd i roi gwybod iddynt am hynt y gwaith Archwilio 
Mewnol, a hynny er nad oedd cyfarfodydd wedi’u trefnu ar gyfer y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. Mae’r cyfarfodydd yma’n nawr yn cymryd lle yn 
reolaidd cyn bob Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.      
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ATODIAD I 

Archwilio Mewnol – Datgan buddiannau a chadarnhau’r Cod Moeseg 

Yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (y Safonau), mae’n 
ofynnol bod gan archwilwyr mewnol agwedd ddiduedd i atal buddiannau rhag 
gwrthdaro:  

Bydd buddiannau’n gwrthdaro pan fydd gan archwilydd mewnol, sydd mewn 
swydd gyfrifol, fuddiant proffesiynol neu bersonol sy’n cystadlu â’i waith. Gall fod 
yn anodd i’r archwilydd mewnol gyflawni ei waith yn ddiduedd os oes ganddo 
fuddiannau sy’n cystadlu â'i waith. Bydd buddiannau’n gwrthdaro hyd yn oed os na 
fydd gweithred anfoesol neu amhriodol yn digwydd. Os bydd buddiannau’n 
gwrthdaro, gall greu’r argraff o amhriodoldeb, a gall hyn danseilio hyder yn yr 
archwilydd mewnol, y gweithgareddau archwilio mewnol a'r proffesiwn. Gall 
buddiannau sy’n gwrthdaro effeithio ar allu unigolyn i gyflawni ei ddyletswyddau a’i 
gyfrifoldebau mewn ffordd wrthrychol. 

Felly, mae’n bwysig bod pob aelod o wasanaeth Archwilio Mewnol y Cyngor yn 
datgan unrhyw fuddiant a allai effeithio ar ei wrthrychedd i sicrhau bod modd i’r 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol ddyrannu gwaith yn briodol ac yn unol â 
hynny. 

Sylwch: Mae’r datganiad hwn yn wahanol i’r datganiad y mae’n ofynnol i 
staff ei wneud yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor ar gyfer Cyflogeion drwy 
lenwi’r ffurflen Datgan a Chofrestru Lletygarwch a Buddiannau sydd ar gael 
ar Cardinet. 

Gall nifer o ddigwyddiadau greu buddiant neu beri i fuddiannau wrthdaro. Isod, ceir 
rhestr o enghreifftiau – ond nid yw’r rhestr hon yn gyflawn:  

 Cyflawni dyletswyddau gweithredol ar gyfer gwasanaethau eraill y Cyngor yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf, 

 Rhoi cyngor archwilio y gofynnwyd amdano gan un o wasanaethau’r Cyngor 
pan oedd yn llunio system / polisi / gweithdrefn, 

 Perthynas agos yn gweithio i un o wasanaethau’r Cyngor, 

 Plant yn mynd i un o ysgolion y Cyngor, 

 Yr aelod staff ei hun / aelod o’i deulu agos yn llywodraethwr ysgol, 

 Aelod o’r teulu’n cael gwasanaethau gofal gan y Cyngor, 

 Yr aelod staff ei hun / aelod o’i deulu / ffrind agos yn rhedeg busnes y mae’r 
Cyngor yn caffael nwyddau / gwasanaethau ganddo,   

 Rhoi cyngor i aelod staff pan oedd yn gweithredu fel swyddog undeb, 

 Digwyddiad blaenorol a allai effeithio ar allu aelod staff i fod yn wrthrychol, 

 Cael gwybodaeth wrth gyflawni dyletswyddau y gellir ei defnyddio er budd 
personol, 

 Cael gwybodaeth wrth gyflawni dyletswyddau y gellir ei defnyddio er budd 
amhriodol, ee ar ran clwb.  

Mae hefyd yn ofynnol i’r archwilwyr mewnol lofnodi’r cadarnhad ar waelod eu 
datganiad i gadarnhau eu bod yn gwybod am ofynion moeseg y Safonau, eu bod 
wedi’u darllen a’u deall, a’u bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw.   

Gofynnir am ddatganiadau ysgrifenedig bob blwyddyn, ac mae’r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn ffeilio’r datganiadau. Dylid datgan unrhyw 
fuddiannau sy’n codi yn ystod y flwyddyn ariannol yng nghyfarfodydd rheolaidd y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol. 
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Archwilio Mewnol 
 
Ffurflen datgan buddiannau 20   /   . 
 
 
Rwyf i, (enw)  _________________________________________________ 
 
fel aelod o Adain Archwilio Mewnol Cyngor Sir Ceredigion, yn cadarnhau fy 
mod wedi darllen y nodiadau cyfarwyddyd atodedig ac fy mod yn gwybod am 
ofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus i’r graddau y cânt eu 
hegluro yn y nodiadau. 
 
Isod, rwy’n nodi unrhyw fater(ion) a allai beri i fuddiannau wrthdaro yn fy 
ngwaith fel un o archwilwyr y Cyngor ac a allai effeithio ar fy ngwrthrychedd, a 
hynny i sicrhau nad yw’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn dyrannu 
gwaith imi yn y maes hwn: 
 
 

Y gwasanaeth  
dan sylw 

Y cyflogai  
dan sylw 

Y mater / digwyddiad 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

Cadarnhau Cod Moeseg 20   /   . 
 

Rwyf hefyd yn cadarnhau fy mod wedi darllen gofynion moeseg Safonau 
Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus, fy mod wedi’u deall, ac fy mod yn 
cytuno i gydymffurfio â nhw. 

 

Llofnod:_____________________________   Dyddiad:_________________ 
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ATODIAD II 

Strwythur yr Adain Archwilio Mewnol ers 1 Tachwedd 2020 
 

 

 
 
SYLWCH 
 

Cyn iddynt gael eu penodi, rhaid i’r holl staff Archwilio Mewnol ddangos bod ganddynt sgiliau cyfathrebu, sgiliau rhifyddol a sgiliau 
dadansoddi da; eu bod yn meddu ar Dystysgrif IIA/AAT (neu gymhwyster cyfatebol / profiad y gellir ei ddangos); eu bod yn gyfarwydd 
â meddalwedd ddiweddaraf Microsoft, yn enwedig Word ac Excel; eu bod yn gwybod am y gofynion Diogelu Data; a’u bod yn 
ymrwymo i gyflawni nodau ac amcanion y Cyngor. 

Rheolwr 

Corfforaethol – 

Archwilio 

Mewnol

Rheolwr 

Archwilio

Uwch-archwilydd

Archwilydd Archwilydd

Archwilydd 

Cynorthwyol ar 

Brentisiaeth 

Swyddog 

Llywodraethu
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