
 
Cofnodion Cyfarfod o’r PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO  

a gynhaliwyd o bell drwy fideo-gynadledda  
ddydd Iau, 25 Tachwedd 2021 

  
YN BRESENNOL:  Y Cynghorydd Elizabeth Evans (Cadeirydd), y Cynghorydd Gareth 
Davies, y Cynghorydd Peter Davies, y Cynghorydd Keith Evans a’r Athro Ian Roffe 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr Rhodri Evans, Catherine Hughes, Gareth Lloyd a Ray 
Quant (Aelodau Cabinet)  
 
Swyddogion yn bresennol: Mr Eifion Evans, Prif Weithredwr; Miss Lowri Edwards, 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau Democrataidd; Ms Elin Prysor, 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro;                               
Mr Stephen Johnson –  Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael;                                     
Mr Justin Davies – Rheolwr Corfforaethol – Cyllid Craidd; Mr Mark Bridges- Rheolwr 
Gwasanaeth – Prosiectau a Chyfrifon; Ms Nia Jones, Rheolwr Corfforaethol – 
Gwasanaethau Democrataidd; Mrs Amanda Roberts, Rheolwr Corfforaethol – Archwilio 
Mewnol, Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu; Ms Hannah Rees – Swyddog 
Llywodraethu; Mrs Dana Jones, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Safonau 
 
                                                                                             (9:30 am-11:00am) 
 
 
                     
1 Ymddiheuriadau 

Ymddiheurodd y Cynghorydd Rowland Rees-Evans ynghyd â Mr Jason Blewitt; 
Archwilio Cymru am na fedrent ddod i’r cyfarfod. 
 

2 Materion Personol 
Dywedodd y Cadeirydd mai hwn oedd cyfarfod diwethaf Mrs Amanda Roberts, 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol gan ei bod yn ymddeol o’r Cyngor ar ôl 
rhoi 36 mlynedd o wasanaeth. Diolchodd pawb a oedd yn bresennol i’r swyddog am 
ei gwaith a’i chefnogaeth gan ddweud y byddai colled fawr ar ei hôl o fewn y Cyngor. 
Dywedwyd bod Mrs Alex Jenkins wedi’i phenodi i’w swydd, a bu i bawb ei 
llongyfarch. 
 

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

4 Datganiad Llywodraethu Blynyddol – diweddariad 
Ystyriwyd diweddariad am y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Dywedwyd bod y 
Cyngor wedi cymeradwyo’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft ar gyfer 
2020/21 ar 18 Mawrth 2021.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod dau o fân newidiadau wedi’u gwneud i Ddatganiad 
Llywodraethu Blynyddol 2020/21 ar dudalennau 3 a 13 er mwyn cywiro’r cyfeiriad at 
Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (nid oedd ‘Cymru’ wedi ei 
gynnwys yn yr un blaenorol / y cyfeiriad at 2020). 
 



Nid oedd Archwilio Cymru wedi argymell newidiadau i Ddatganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2020/21. Serch hynny, gwnaethpwyd newidiadau i adlewyrchu’r camau a 
oedd disgwyl i’r Cyngor eu cymryd, pan gyflwynwyd y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol i’r Cyngor ym mis Mawrth 2021; camau a oedd bellach wedi’u rhoi ar 
waith neu wedi’u cwblhau.   
 
Yn dilyn cwestiwn o’r llawr, CYTUNWYD i argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo’r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol diwygiedig ar gyfer 2020-2021. 
 

5 Adroddiad ISA260  
Croesawodd y Cadeirydd Mrs Eleanor Ansell o Archwilio Cymru i’r cyfarfod i 
gyflwyno’r adroddiad.  
 
Dywedwyd bod y flwyddyn hon unwaith eto wedi bod yn un unigryw a rhoddwyd 
llongyfarchiadau i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael a’i 
swyddogion am eu gwaith wrth gwblhau’r archwiliad. 
 
Tynnodd Ms Eleanor Ansell sylw’r Aelodau at y wybodaeth a oedd wedi’i chynnwys 
yn yr adroddiad.  
 
PENDERFYNWYD:- 
(i) nodi cynnwys yr adroddiad; 
(ii) llongyfarch y gwasanaeth am yr adroddiad rhagorol hwn a hefyd am y gwaith 
ychwanegol a wnaed gan y swyddogion wrth ddosbarthu grantiau i fusnesau a 
gwasanaethau’r trydydd sector; a 
(iii) diolch i swyddogion y Gwasanaeth Ystadau am eu gwaith wrth fynd i’r afael â’r 
materion a godwyd yn yr adroddiadau ISA260 blaenorol 
 

6 Adroddiad y Pennaeth Cyllid ynglŷn â Datganiadau Cyfrifon Cyngor Sir 
Ceredigion ac Awdurdod Harbwr Ceredigion 2020/21 
Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael a’r Rheolwr 
Corfforaethol - Cyllid Craidd Ddatganiadau Cyfrifon Cyngor Sir Ceredigion  
ac Awdurdod Harbwr Ceredigion ar gyfer 2020/21 gan dynnu sylw at faterion 
gweithdrefnol a chyflwyniadol ynghyd â’r materion a gododd yn ystod pandemig 
Covid-19.  
 
Diolchodd yr Aelodau i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael a’r 
Rheolwr Corfforaethol - Cyllid Craidd a’u staff am eu gwaith caled wrth baratoi’r 
Datganiad. 
 
PENDERFYNWYD argymell i’r Cyngor gymeradwyo Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir 
Ceredigion a Datganiad Cyfrifon Awdurdod Harbwr Ceredigion ar gyfer 2020/21 fel 
y’u cyflwynwyd gan nodi y byddai’r Cadeirydd yn cyflwyno argymhelliad y Pwyllgor 
gerbron y Cyngor y prynhawn hwnnw. 
 

7 Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 09 Medi 2021 
CYTUNWYD i gadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 09 Medi 
2021 yn rhai cywir. 

 
Materion yn codi 



 

 

 

Cofnod 5- Diweddariad am Raglen Waith Archwilio Cymru – Dywedodd y 
Cadeirydd a’r Swyddog Llywodraethu eu bod wedi cwrdd â’i gilydd i drafod fformat yr 
agenda. Cytunwyd y byddai cofnod o gamau gweithredu yn cael ei gynnwys ar 
ddiwedd y cofnodion a fyddai’n rhoi gwybod i’r Pwyllgor a’r darllenydd pa swyddog 
fyddai’n gyfrifol am roi sylw i’r camau gweithredu a nodir a darparu’r wybodaeth 
ddiweddaraf o ran unrhyw gamau a fyddai’n codi o gofnodion y Pwyllgor. Hefyd, 
byddai eitem Archwilio Cymru ynglŷn â chynnydd yn cael ei chyflwyno yn agos at frig 
yr agenda ac yn cael ei rhannu’n ddwy. Byddai’r rhan gyntaf yn ymwneud â’r 
Adroddiadau Rheoleiddiol a ddaeth i law a byddai’r ail ran yn ymwneud ag 
ymatebion y Cyngor i’r Adroddiadau Rheoleiddiol. Cadarnhaodd y Swyddog 
Llywodraethu y byddai Ffurflenni Ymateb y Rheolwyr ar gyfer ymateb i adroddiadau 
Archwilio Cymru yn ogystal ag adroddiadau hanesyddol, hefyd yn cael eu cyflwyno.  
Cofnod 12 – Roedd y Cynghorydd Keith Evans wedi ysgrifennu at y Swyddog 
Monitro yn nodi’r rhesymau dros ei gais i’r Pwyllgor / y Cyngor edrych ar 
ddatganiadau o fuddiannau’r Prif Swyddogion. Dywedodd y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu fod gwaith yn parhau o ran y posibilrwydd 
o ddarparu gwybodaeth ynglŷn â buddiannau busnes y Prif Swyddogion, yn 
gyfyngedig i fuddiannau a oedd yn gysylltiedig â’u swydd. Roedd Asesiad drafft o’r 
Effaith ar Ddiogelu Data yn cael ei gyflwyno i’r gwasanaeth Diogelu Data, a byddai 
diweddariad ynglŷn â’r gwaith hwn yn cael ei roi yn un o gyfarfodydd y dyfodol. 
Dywedodd y Cynghorydd Evans iddo awgrymu bod y wybodaeth hon yn cael ei 
darparu fel bod y Prif Swyddogion yn agored a thryloyw yn union fel y Cynghorwyr. 
Serch hynny, nodwyd bod cyhoeddi datganiadau o fuddiannau’r Cynghorwyr yn 
ofyniad statudol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau; nid oedd hynny’n wir yn 
achos y Prif Swyddogion.  
 
 

 7 Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 

gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2022 

8                                                              Cadeirydd:_____________   

9  

10                                                                          Dyddiad:____________   


