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NFI - Rhestr wirio hunanarfarnu 

Rhan A: I'r rheini sy'n 
gyfrifol am lywodraethu 

Ydyn / 
Nac 

ydyn / 
Yn 

rhannol 

Sylwebaeth Rheolwyr A oes angen 
gweithredu? 

Gan bwy a 
phryd? 

Arweinyddiaeth, ymrwymiad a chyfathrebu 
1. A ydym yn ymwybodol 

o'r risg twyll sy'n dod i'r 
amlwg, ee oherwydd 
COVID-19, ac a ydym 
wedi cymryd camau 
ataliol ac olrheiniol 
priodol? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Monitro ac ymateb i rybuddion twyll (NAFN, 

rhwydweithiau ehangach, cyfoedion, ac ati); 
• Aelodaeth a chyfranogiad gweithredol mewn 

rhwydweithiau a grwpiau proffesiynol (Tisonline, 
KHub, ac ati); 

• Mae gan y Cyngor Strategaeth i Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (i gynnwys Atal 
Gwyngalchu Arian); 

• Mae Archwilio Mewnol yn cynnig cyngor i 
wasanaethau ar weithredu systemau a phrosesau 
newydd i sicrhau bod rheolaethau mewnol 
effeithiol yn cael eu cynnal; 

• Mae Swyddogion Cyngor Enwebedig yn 
ymgymryd â hyfforddiant twyll amrywiol i gynnal 
gwybodaeth ac arbenigedd; 

• Taliadau grant Covid-19 wedi’u harchwilio cyn talu 
(gan ei bod yn haws i atal taliad na'i adennill); 

• Ychwanegwyd archwiliadau allweddol i reoli arian 
at y cynllun archwilio, i wirio rheolaethau, 
llywodraethu a risgiau wrth i staff weithio gartref.       

• Adolygiad 
parhaus o'r 
cynllun 
archwilio; 

• Asesiad 
parhaus o'r 
risg o dwyll. 

Archwilio 
mewnol / yr holl 
wasanaethau. 
 
Ar waith ac yn 
mynd rhagddo. 
 

2. Ydyn ni wedi ymrwymo 
i'r NFI? A yw'r 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: • Nid oes 
angen 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan A: I'r rheini sy'n 
gyfrifol am lywodraethu 

Ydyn / 
Nac 

ydyn / 
Yn 

rhannol 

Sylwebaeth Rheolwyr A oes angen 
gweithredu? 

Gan bwy a 
phryd? 

cyngor/bwrdd, pwyllgor 
archwilio ac uwch 
reolwyr wedi mynegi 
cefnogaeth i'r ymarfer 
ac a yw hyn wedi'i 
gyfleu i staff 
perthnasol? 

• Cyfranogiad gweithredol mewn ymarfer NFI, sy'n 
cael ei gydlynu gan Reolwr Archwilio'r Cyngor 
cyfan. Mae TG yn paratoi lanlwythiadau’r setiau 
data. Mae gan swyddogion enwebedig ledled y 
Cyngor fynediad i'r system i ymchwilio i 
gysefeilliaid ac adrodd arnynt; 

• Mae nifer o ddiwrnodau archwilio wedi'u cynnwys 
yng nghynllun archwilio blynyddol Archwilio 
Mewnol i fynd i'r afael â gofynion NFI;  

• Nodwyd cyfranogiad NFI yn adroddiadau cynnydd 
chwarterol Archwilio Mewnol i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio; 

• Adroddiad ar bob ymarfer NFI wedi’i gynnwys yn 
Adroddiad Gwrth-Dwyll Blynyddol Pennaeth yr 
Archwilio Mewnol, a gyflwynir i'r Grŵp Arweiniol a’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (ac sydd ar 
gael ar wefan y Cyngor). 

cymryd 
camau 
ychwanegol. 

3. A yw'r NFI yn rhan 
annatod o'n polisïau 
a'n strategaethau 
corfforaethol ar gyfer 
atal a chanfod twyll a 
gwall? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Cyfeiriadau a wneir at yr ymarfer NFI yn 

Strategaeth y Cyngor i Atal Twyll, Llygredd a 
Llwgrwobrwyo (i gynnwys Atal Gwyngalchu Arian); 

• Mae nifer o ddiwrnodau archwilio wedi'u cynnwys 
yng nghynllun archwilio blynyddol Archwilio 
Mewnol i fynd i'r afael â gofynion NFI; 

• Adroddiad ar bob ymarfer NFI wedi’i gynnwys yn 
Adroddiad Gwrth-Dwyll Blynyddol Pennaeth yr 
Archwilio Mewnol, a gyflwynir i'r Grŵp Arweiniol a’r 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan A: I'r rheini sy'n 
gyfrifol am lywodraethu 

Ydyn / 
Nac 

ydyn / 
Yn 

rhannol 

Sylwebaeth Rheolwyr A oes angen 
gweithredu? 

Gan bwy a 
phryd? 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (ac sydd ar 
gael ar wefan y Cyngor). 

4. A ydym wedi ystyried 
defnyddio'r 
gwasanaeth paru data 
wrth wneud cais a 
gynigir gan y tîm NFI, i 
wella sicrwydd 
ynghylch rheolaethau 
mewnol a gwella ein 
dull gweithredu o ran 
rheoli risg? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae AppCheck yn wasanaeth ychwanegol i'r 

ymarfer NFI gorfodol. Roedd ffioedd ychwanegol 
ynghlwm pan gyflwynwyd hyn gyntaf ond tynnwyd 
y rhain yn ôl oherwydd diffyg defnydd. Ar hyn o 
bryd, nid yw'n cael ei ystyried o unrhyw fudd 
ychwanegol i'r prosesau sydd ar waith ar hyn o 
bryd.  

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

5. A yw cynnydd a 
chanlyniadau'r NFI yn 
cael eu hadrodd yn 
rheolaidd i uwch 
reolwyr ac aelodau 
etholedig/aelodau’r 
bwrdd (ee, y pwyllgor 
archwilio neu 
gyfwerth)? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Nodwyd cyfranogiad NFI yn adroddiadau cynnydd 

chwarterol Archwilio Mewnol i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio; 

• Adroddiad ar bob ymarfer NFI wedi’i gynnwys yn 
Adroddiad Gwrth-Dwyll Blynyddol Pennaeth yr 
Archwilio Mewnol, a gyflwynir i'r Grŵp Arweiniol a’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (ac sydd ar 
gael ar wefan y Cyngor). 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

6. Lle nad ydym wedi 
cyflwyno data nac wedi 
defnyddio'r cysefeilliaid 
a ddychwelwyd atom, 
ee gostyngiadau treth 
y cyngor ar gyfer 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae Datatank yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor 

Sir Ceredigion yn 2021 ar gyfer adolygiad 
Gostyngiad Treth y Cyngor ar gyfer Person Sengl. 
Mae'r tîm NFI yn ymwybodol o hyn ac wedi rhoi 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan A: I'r rheini sy'n 
gyfrifol am lywodraethu 

Ydyn / 
Nac 

ydyn / 
Yn 

rhannol 

Sylwebaeth Rheolwyr A oes angen 
gweithredu? 

Gan bwy a 
phryd? 

person sengl , a ydym 
yn fodlon bod 
trefniadau amgen i 
ganfod twyll ar waith 
a'n bod yn gwybod pa 
mor llwyddiannus ydyn 
nhw? 

cyngor ynghylch croeswirio data. Gellir asesu hyn 
ar ôl ei gwblhau. 

 
 

7. A yw archwilio 
mewnol, neu gyfwerth, 
yn monitro ein dull 
gweithredu o ran NFI 
a'n prif ganlyniadau, 
gan sicrhau yr eir i'r 
afael ag unrhyw 
wendidau mewn 
achosion perthnasol? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Cydlynir NFI gan Reolwr Archwilio'r Cyngor cyfan; 
• Mae nifer o ddiwrnodau archwilio wedi'u cynnwys 

yng nghynllun archwilio blynyddol Archwilio 
Mewnol i fynd i'r afael â gofynion NFI; 

• Adroddiad ar bob ymarfer NFI wedi’i gynnwys yn 
Adroddiad Gwrth-Dwyll Blynyddol Pennaeth yr 
Archwilio Mewnol, a gyflwynir i'r Grŵp Arweiniol a’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (ac sydd ar 
gael ar wefan y Cyngor). 

• Adolygiad 
parhaus o'r 
cynllun 
archwilio. 

Archwilio 
mewnol. 
 
Ar waith ac yn 
mynd rhagddo. 
 

8. Ydyn ni'n adolygu sut y 
cododd achosion o 
dwyll a gwall ac yn 
defnyddio'r wybodaeth 
hon i wella ein 
rheolaethau mewnol? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Gwneir adolygiad o reolaethau mewnol pan fydd 

Archwilio Mewnol yn canfod unrhyw achosion o 
dwyll a/neu wall neu pan fydd unrhyw achosion o 
dwyll a/neu wall yn cael eu hadrodd i Archwilio 
Mewnol;  

• Gall cynllun archwilio blynyddol Archwilio Mewnol 
fynd i’r afael ag unrhyw ail-flaenoriaethu o waith 
sy’n angenrheidiol, gan ganiatáu i Archwilio 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan A: I'r rheini sy'n 
gyfrifol am lywodraethu 

Ydyn / 
Nac 

ydyn / 
Yn 

rhannol 

Sylwebaeth Rheolwyr A oes angen 
gweithredu? 

Gan bwy a 
phryd? 

Mewnol fod yn ymatebol i unrhyw newidiadau 
mewn risg o fewn y Cyngor.  

9. Ydyn ni'n cyhoeddi, fel 
arf ataliol, yn fewnol ac 
yn allanol 
gyflawniadau ein 
hymchwilwyr twyll (ee 
erlyniadau 
llwyddiannus)? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae Pennaeth yr Archwilio Mewnol yn darparu 

Adroddiad Gwrth-Dwyll Blynyddol, a gyflwynir i'r 
Grŵp Arweiniol a'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio (ac sydd ar gael ar wefan y Cyngor); 

• Lle bo hynny'n briodol, mae erlyniadau 
llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ar wefan y 
Cyngor (ac yn y wasg leol), ee:  
Cyngor Sir Ceredigion   
Cyngor Sir Ceredigion 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

 

Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

Cynllunio a pharatoi 
1. A ydym yn ymwybodol 

o'r risgiau twyll sy'n 
dod i'r amlwg, ee 
oherwydd COVID-19, 
ac a ydym wedi 
cymryd camau ataliol 
ac olrheiniol priodol? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Monitro ac ymateb i rybuddion twyll (NAFN, 

rhwydweithiau ehangach, cyfoedion, ac ati); 
• Aelodaeth a chyfranogiad gweithredol mewn 

rhwydweithiau a grwpiau proffesiynol (Tisonline, 
KHub, ac ati); 

• Adolygiad 
parhaus o'r 
cynllun 
archwilio; 

Archwilio 
mewnol / yr holl 
wasanaethau. 
 
Ar waith ac yn 
mynd rhagddo. 
 

http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/hysbysiad-cosb-benodedig-a-hysbysiad-gwella-mangre-i-dafarn-yng-ngheredigion/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/gwestywyr-o-aberaeron-yn-pledion-euog-i-droseddau-yfed-ar-ol-oriau-yn-ystod-y-cyfnod-clo/


Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

• Mae gan y Cyngor Strategaeth i Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (i gynnwys Atal 
Gwyngalchu Arian); 

• Mae Archwilio Mewnol yn cynnig cyngor i 
wasanaethau ar weithredu systemau a 
phrosesau newydd i sicrhau bod rheolaethau 
mewnol effeithiol yn cael eu cynnal; 

• Mae Swyddogion Cyngor Enwebedig yn 
ymgymryd â hyfforddiant twyll amrywiol i gynnal 
gwybodaeth ac arbenigedd; 

• Taliadau grant Covid-19 wedi’u harchwilio cyn 
talu (gan ei bod yn haws i atal taliad na'i 
adennill); 

• Ychwanegwyd archwiliadau allweddol i reoli 
arian at y cynllun archwilio, i wirio rheolaethau, 
llywodraethu a risgiau wrth i staff weithio gartref.       

• Asesiad 
parhaus o'r 
risg o dwyll. 

2. Ydyn ni'n buddsoddi 
digon o adnoddau yn 
yr ymarfer NFI? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Cydlynir ymarfer yr NFI gan Reolwr Archwilio'r 

Cyngor cyfan. Mae TG yn paratoi lanlwythiadau’r 
setiau data. Mae gan swyddogion enwebedig 
ledled y Cyngor fynediad i'r system i ymchwilio i 
gysefeilliaid ac adrodd arnynt; 

• Mae nifer o ddiwrnodau archwilio wedi'u 
cynnwys yng nghynllun archwilio blynyddol 
Archwilio Mewnol i fynd i'r afael â gofynion NFI.  

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

3. Ydyn ni'n cynllunio'n 
iawn ar gyfer 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: • Nid oes 
angen 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

ymarferion NFI, cyn 
cyflwyno data a chyn 
bod cysefeilliaid ar 
gael? Mae hyn yn 
cynnwys ystyried 
ansawdd y data. 

• Cydlynir NFI gan y Rheolwr Archwilio, sy'n 
sicrhau: 
o Bod yr holl hysbysiadau prosesu teg 

angenrheidiol yn cael eu cyhoeddi mewn 
modd amserol,  

o Mae gan TG gopi o'r manylebau data 
diweddaraf ar gyfer pob lanlwythiad ac 
maent yn ymwybodol o'r terfynau amser 
penodol,  

o Trafodir unrhyw broblemau / anghysonderau 
a ddarganfuwyd mewn adroddiadau cyn eu 
cyhoeddi gyda chysylltiad Archwiliad Cymru, 
a  

o Mae'r holl swyddogion sy'n gyfrifol am 
ymchwilio i'r cysefeilliaid yn ymwybodol o'r 
modiwlau hyfforddi, yn gyfarwydd â'r wefan, 
ac yn parchu terfynau amser adrodd; 

• Asesir ansawdd y data yn barhaus wrth brosesu 
pob set ddata.   

cymryd 
camau 
ychwanegol. 

4. Ai ein Cysylltiad 
Allweddol NFI yw'r 
swyddog priodol ar 
gyfer y rôl honno ac a 
ydyn nhw'n 
goruchwylio'r ymarfer 
yn iawn? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Y Rheolwr Archwilio yw'r Cysylltiad Allweddol, 

sydd wedi gweithio ym maes Archwilio Mewnol 
er 1996 ac sydd â Thystysgrif CIPFA mewn 
Arferion Ymchwiliol (nid oes gan y Cyngor adran 
twyll benodol); 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

• Mae'r Rheolwr Archwilio wedi bod yn Gysylltiad 
Allweddol NFI ers sawl blwyddyn ac mae'n 
gyfarwydd iawn â'r system a'r gweithdrefnau;  

• Mae Archwilio Mewnol yn dod o fewn y 
Gwasanaeth Cyfreithiol a Llywodraethu a 
arweinir gan y swyddog Monitro sy'n Uwch-
swyddog Cyfrifol NFI.    

5. A oes gan 
Gysylltiadau Allweddol 
yr amser i’w neilltuo i'r 
ymarfer a digon o 
awdurdod i geisio 
gweithredu ar draws y 
sefydliad? 

Ydyn  Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae nifer o ddiwrnodau archwilio wedi'u 

cynnwys yng nghynllun archwilio blynyddol 
Archwilio Mewnol i fynd i'r afael â gofynion NFI; 

• Mae gan swyddogion enwebedig ledled y 
Cyngor fynediad i'r system i ymchwilio i 
gysefeilliaid ac adrodd arnynt; 

• Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor (1.8.2), mae 
gan Archwilio Mewnol yr awdurdod i: 

a) Mynd i mewn i unrhyw eiddo neu dir y 
Cyngor ar unrhyw adegau rhesymol, 
b) cael gafael ar holl asedau, cofnodion, 
dogfennau, gohebiaeth a systemau rheoli sy'n 
ymwneud ag unrhyw drafodiadau ariannol neu 
drafodiadau eraill y Cyngor.  
c) gofyn am a chael unrhyw wybodaeth ac 
esboniad o'r fath yr ystyrir eu bod yn 
angenrheidiol ynghylch unrhyw fater sy'n cael 
ei ystyried/archwilio,  

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

ch) ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un o 
weithwyr y Cyngor gyfrif am arian parod, storau 
neu unrhyw eiddo arall y Cyngor sydd o dan ei 
reolaeth, a  
d) cael gafael ar gofnodion sy'n eiddo i drydydd 
partïon, fel contractwyr neu asiantaethau 
partneriaeth, yn unol â'r telerau cytundebol 
perthnasol. 

6. Lle bu canlyniadau 
NFI yn isel yn y 
gorffennol, a ydym yn 
cydnabod efallai na 
fydd hyn yn wir y tro 
nesaf, y gall NFI atal 
twyll a bod gwerth yn 
y sicrwydd y gallwn ei 
gymryd o ganlyniadau 
isel? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae NFI yn cael ei redeg yn llawn ar bob 

achlysur, waeth beth fo canlyniadau'r Cyngor yn 
y gorffennol;  

• Cydnabyddir gwerth yr ymarfer fel arf ataliol (yn 
ogystal ag at ddibenion canfod);  

• Adroddir hefyd am sicrwydd a gafwyd o 
ganlyniadau isel. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

7. Ydyn ni'n cadarnhau'n 
brydlon (gan 
ddefnyddio'r cyfleuster 
ar-lein ar y wefan 
ddiogel) ein bod wedi 
cwrdd â gofynion yr 
hysbysiad prosesu 
teg? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae hysbysiad ynghylch ymarfer NFI bob amser 

ar gael trwy'r hysbysiad preifatrwydd yn fewnol 
ar Cerinet ac yn allanol ar dudalen NFI ar wefan 
Cyngor Sir Ceredigion:  

Hysbysiad y Fenter Twyll Genedlaethol | Cerinet 
(ceredigion.gov.uk) 
Hysbysiad y Fenter Twyll Genedlaethol - Cyngor Sir 
Ceredigion 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

https://cerinet.ceredigion.gov.uk/gweithwyr/archwilio/hysbysiad-y-fenter-twyll-genedlaethol/
https://cerinet.ceredigion.gov.uk/gweithwyr/archwilio/hysbysiad-y-fenter-twyll-genedlaethol/
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/diogelwch-data-a-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-atal-twyll-cenedlaethol/
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/diogelwch-data-a-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-atal-twyll-cenedlaethol/


Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

Arweinyddiaeth, ymrwymiad a chyfathrebu 
8. A ydym yn bwriadu 

darparu holl ddata’r 
NFI ar amser gan 
ddefnyddio'r cyfleuster 
lanlwytho ffeiliau data 
diogel yn iawn? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae NFI yn cael ei chydlynu gan Reolwr 

Archwilio'r Cyngor cyfan, mae hyn yn cynnwys 
sicrhau bod gan weinyddwyr system a'r 
cysylltiad lanlwytho data TG gopi o'r manylebau 
data diweddaraf ar gyfer pob lanlwythiad a'u bod 
yn ymwybodol o'r terfynau amser penodol.  

(Methwyd terfyn amser yn ymarfer 2020/21 – ond 
roedd hyn oherwydd baich ychwanegol grantiau 
covid-19 ar TG, nid methiant wrth gynllunio – roedd 
trefniadau cynllunio da ar waith). 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

9. A ydym wedi ystyried 
defnyddio'r 
gwasanaeth paru data 
wrth wneud cais a 
gynigir gan y tîm NFI i 
wella sicrwydd 
ynghylch rheolaethau 
mewnol a gwella ein 
dull gweithredu o ran 
rheoli risg? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae AppCheck yn wasanaeth ychwanegol i'r 

ymarfer NFI gorfodol. Roedd ffioedd 
ychwanegol ynghlwm pan gyflwynwyd hyn 
gyntaf ond tynnwyd y rhain yn ôl oherwydd 
diffyg defnydd. Ar hyn o bryd, nid yw'n cael ei 
ystyried o unrhyw fudd ychwanegol i'r prosesau 
sydd ar waith ar hyn o bryd. 

 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

Mynd ar drywydd cysefeilliaid yn effeithiol 
10. A yw pob adran sy'n 

ymwneud â NFI yn 
cychwyn mynd ar 

Yn 
rhannol 

Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Cydlynir NFI gan Reolwr Archwilio'r Cyngor 

cyfan, mae hyn yn cynnwys monitro’r gwaith o 

• Nid oes 
angen 
cymryd 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

drywydd cysefeilliaid 
yn brydlon ar ôl iddynt 
ddod ar gael? 

gwblhau'r adroddiadau i sicrhau eu bod yn cael 
eu cwblhau erbyn y dyddiad penodol;  

• Nid oes cynnydd prydlon bob amser gan yr holl 
swyddogion enwebedig cyn gynted ag y bydd y 
cysefeilliaid NFI ar gael, ond gwirir digonolrwydd 
y cynnydd cyffredinol; 

• Anfonir nodiadau atgoffa rheolaidd at bob 
swyddog gan y Rheolwr Archwilio pan fydd 
unrhyw gamau yn ddyladwy, yr eir ar eu trywydd 
wrth i derfynau amser agosáu.   

camau 
ychwanegol. 

11. Ydyn ni'n rhoi 
blaenoriaeth i fynd ar 
drywydd cysefeilliaid 
risg uchel, y rheini 
sy'n dyddio’n gyflym 
a'r rheini a allai achosi 
difrod i enw da os na 
fydd twyll yn cael ei 
stopio'n gyflym? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Cydlynir NFI gan Reolwr Archwilio'r Cyngor 

cyfan, mae hyn yn cynnwys tynnu sylw'r 
swyddogion enwebedig y dylid ymchwilio i 
gysefeilliaid yn unol â'r system Coch Melyn 
Gwyrdd; 

• Mae lledaenu adroddiadau i swyddogion 
enwebedig o fewn y gwahanol wasanaethau yn 
sicrhau y gellir ymchwilio i ystod o wahanol 
achosion ar yr un pryd. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

12. A ydym yn ymchwilio i 
amgylchiadau 
cysefeilliaid yn 
ddigonol cyn cyrraedd 
canlyniad ‘dim 
problem’, yn benodol? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae gan swyddogion enwebedig ledled y 

Cyngor fynediad i'r system i ymchwilio i 
gysefeilliaid ac adrodd arnynt; 

• Ymdrinnir â phob cysefaill fesul achos, fel y 
mae'r gwasanaeth priodol yn ei fodloni. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

13. (Mewn cyrff iechyd) 
Ydyn ni'n defnyddio’r 
help a'r arbenigedd 
sydd ar gael gan 
Wasanaeth Atal Twyll 
y GIG yng Nghymru 
yn briodol? 

ddim yn 
berthnasol 

Awdurdod Lleol. ddim yn 
berthnasol 

ddim yn 
berthnasol 

14. A ydym yn cymryd 
camau priodol mewn 
achosion lle honnir 
twyll (p'un a yw'n 
gamau disgyblu, 
cosbau/rhybuddion 
neu'n adrodd i'r 
Heddlu neu 
Wasanaeth Atal Twyll 
GIG Cymru)? Ydyn 
ni'n adennill arian yn 
effeithiol? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Pan amheuir twyll, mae achosion yn cael eu 

trosglwyddo i ymchwilio iddynt yn unol â 
gweithdrefnau arferol pob Gwasanaeth; 

• Adenillir yr holl gronfeydd a nodwyd ar gyfer eu 
hadennill yn unol â Strategaeth y Cyngor i Atal 
Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd (i gynnwys Atal 
Gwyngalchu Arian) fel y'i diweddarwyd a'i 
cymeradwywyd gan y Cyngor ar 17/6/21. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

15. Ydyn ni'n osgoi 
defnyddio adnoddau 
gormodol ar 
adroddiadau 
cysefeilliaid lle nad yw 
gwaith cynnar (ee, ar 
gysefeilliaid risg 
uchel) wedi dod o hyd 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae pob gwasanaeth yn penderfynu ar y 

fethodoleg briodol ar gyfer symud ymlaen â'u 
cysefeilliaid unigol. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

i unrhyw dwyll neu 
wall? 

16. Lle mae nifer y 
cysefeilliaid risg uchel 
yn isel iawn, a ydym 
yn ystyried yn 
ddigonol y cysefeilliaid 
risg canolig a risg isel 
cyn i ni roi'r gorau i'n 
gwaith dilynol? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae pob gwasanaeth yn penderfynu ar y 

fethodoleg briodol ar gyfer symud ymlaen â'u 
cysefeilliaid unigol. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

17. At ei gilydd, a ydym yn 
defnyddio adnoddau 
priodol ar reoli'r 
ymarfer NFI? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Cydlynir ymarfer yr NFI gan Reolwr Archwilio'r 

Cyngor cyfan. Mae gweinyddwyr system a'r 
cysylltiad lanlwytho data TG yn paratoi'r setiau 
data i'w lanlwytho. Mae gan swyddogion 
enwebedig ledled y Cyngor fynediad i'r system i 
ymchwilio i gysefeilliaid ac adrodd arnynt  

• Mae nifer o ddiwrnodau archwilio wedi'u 
cynnwys yng nghynllun archwilio blynyddol 
Archwilio Mewnol i fynd i'r afael â gofynion NFI. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 

Cofnodi ac Adrodd 
18. Ydyn ni'n cofnodi 

canlyniadau yn iawn 
ar y wefan ddiogel ac 
yn ei diweddaru? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Cydlynir NFI gan Reolwr Archwilio'r Cyngor 

cyfan, mae hyn yn cynnwys monitro’r gwaith o 
gwblhau'r adroddiadau i sicrhau eu bod yn cael 
eu cwblhau erbyn y dyddiad penodol;  

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

• Nid oes cynnydd prydlon bob amser gan yr holl 
swyddogion enwebedig cyn gynted ag y bydd y 
cysefeilliaid NFI ar gael, ond gwirir digonolrwydd 
y cynnydd cyffredinol; 

• Anfonir nodiadau atgoffa at unrhyw swyddogion 
os yw'r Rheolwr Archwilio yn rhagweld unrhyw 
broblemau sy'n codi o ran cwblhau unrhyw 
adroddiadau erbyn dyddiad penodol; 

• Mae Datatank yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor 
Sir Ceredigion yn 2021 ar gyfer adolygiad 
Gostyngiad Treth y Cyngor ar gyfer Person 
Sengl. Mae'r tîm NFI yn ymwybodol o hyn ac 
wedi rhoi cyngor ynghylch croeswirio data. 

19. A yw staff yn 
defnyddio'r modiwlau 
hyfforddi ar-lein a'r 
canllawiau ar y wefan 
ddiogel, ac a ydyn 
nhw'n ymgynghori â 
thîm yr NFI os ydyn 
nhw'n ansicr ynghylch 
sut i gofnodi 
canlyniadau (i'w 
annog)? 

Ydyn Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Mae gan swyddogion enwebedig ledled y 

Cyngor fynediad i'r system i ymchwilio i 
gysefeilliaid ac adrodd arnynt;  

• Cydlynir NFI gan Reolwr Archwilio'r Cyngor 
cyfan, sy'n rhoi cymorth parhaus trwy gydol yr 
ymarfer i gynnwys sicrhau bod pob swyddog yn 
ymwybodol o'r modiwlau hyfforddi NFI ac 
adnoddau eraill sydd ar gael cyn dechrau 
ymchwilio i gysefeilliaid; 

• Cyfeirir unrhyw ymholiadau cymhleth sy'n codi 
trwy'r Rheolwr Archwilio i ddesg gyswllt / 
ymholiad NFI. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 



Rhan B: Ar gyfer Uwch-
swyddogion Cyfrifol yr 
NFI a Chysylltiadau 
Allweddol 

Ydyn / 
Nac ydyn 
/ 
Yn 
rhannol 

A oes angen gweithredu?  Gan bwy a 
phryd? 

20. Os ydym, yn ôl ein 
dewis, yn cofnodi rhai 
neu'r cyfan o'r 
canlyniadau y tu allan 
i'r wefan ddiogel, a 
ydym wedi gwneud 
trefniadau i hysbysu 
tîm yr NFI am y 
canlyniadau hyn? 

ddim yn 
berthnasol 

Gweithgareddau a chamau gweithredu ar waith: 
• Cofnodir holl ganlyniadau NFI o fewn system 

ddiogel yr NFI: 
• Mae Datatank yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor 

Sir Ceredigion yn 2021 ar gyfer adolygiad 
Gostyngiad Treth y Cyngor ar gyfer Person 
Sengl. Mae'r tîm NFI yn ymwybodol o hyn ac 
wedi rhoi cyngor ynghylch croeswirio data. 

• Nid oes 
angen 
cymryd 
camau 
ychwanegol. 

ddim yn 
berthnasol 
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