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STRATEGAETH A RHAGLEN FLYNYDDOL  
ARCHWILIO MEWNOL  

2022/23 
 

 
 

 

CYFLWYNIAD 

1.1 Yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (y Safonau) a 
ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2013, mae’n ofynnol i’r Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol lunio a chynnal strategaeth i ddarparu gwasanaeth 
Archwilio Mewnol yn unol â’r Siarter Archwilio Mewnol, o’r hyn mae copi a 
ddiweddarwyd yn cael ei gyflwyno i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio 
ym mis Mawrth 2022. Mae’r Strategaeth Archwilio Mewnol yn nodi sut y bydd 
y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cael ei ddarparu, ac fe’i hategir gan 
Gynllun Archwilio Blynyddol. 

1.2 Cenhadaeth Archwilio Mewnol yw gwella a diogelu gwerth sefydliad drwy roi 
sicrwydd, cyngor a mewnwelediad gwrthrychol sy’n seiliedig ar risg. Fe’i 
diffinnir fel gweithgaredd sicrwydd ac ymgynghori annibynnol a gwrthrychol i 
wella gweithrediadau sefydliad ac i 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.  

1.3 Cyfeirir at gynlluniau, polisïau, strategaethau, cofnodion, adroddiadau a 
gohebiaeth y Cyngor yn ystod y broses o lunio’r cynllun i sicrhau bod y 
gweithgareddau Archwilio Mewnol yn gyson â nodau ac amcanion 
corfforaethol cyfredol y Cyngor.  

SICRWYDD 

2.1 Penodir archwilydd arweiniol ar gyfer pob adolygiad archwilio i gynorthwyo 
â’r gwaith o lunio cwmpas yr archwiliad. Efallai trafodir cwmpas yr 
archwiliad â’r rheolwyr ar ddechrau’r adolygiad i sicrhau bod y prif risgiau’n 
cael sylw, i roi sicrwydd ystyrlon i’r gwasanaeth, ac i sicrhau bod cymaint o 
werth â phosibl yn cael ei ychwanegu; fodd bynnag, yn y cyfnod yma, seilir 
yr adolygiad ar y materion rheolau, risg neu lywodraethu daeth y system / 
gwasanaeth i olwg Archwilio Mewnol. 

2.2 Cyhoeddir adroddiadau archwilio mewnol drafft ar ddiwedd pob adolygiad 
i’w trafod â’r rheolwyr. Cyhoeddir adroddiadau archwilio terfynol ar ôl cytuno 
ar yr adroddiadau drafft. Bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys cynlluniau 
gweithredu i fynd i’r afael ag unrhyw wendidau a ganfuwyd, a byddant yn 
nodi pwy sy’n gyfrifol am bob cam gweithredu a’r amserlen i’w cyflawni. 
Byddant hefyd yn nodi’r sicrwydd a ddarparwyd gan Archwilio Mewnol. Os 
na all rheolwyr mynychu’r cyfarfod terfynol, cyhoeddir yr adroddiad drafft yn 
nodi hyn a chynhelir archwiliadau dilynol o’r camau gweithredu y dymunir, 
fel y bo’n briodol, yn y dyfodol. 
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ASESU RISG 

3.1 Bwriedir i’r cynllun archwilio bennu’r meysydd gweithredol i’w hadolygu er 
mwyn rhoi barn flynyddol am sicrwydd ar ddiwedd y flwyddyn. Fel arfer, caiff 
y cynllun archwilio ei lunio ar sail asesiad sy’n seiliedig ar risg i bennu'r 
blaenoriaethau archwilio. Mae’r risgiau a bennir yn yr asesiad yn gymysgedd 
o’r rheini y tybir bod iddynt oblygiadau uniongyrchol at ddibenion Archwilio 
Mewnol, ynghyd â’r rheini a bennir yn gorfforaethol.   

3.2 O ran Cynllun Archwilio 2021/22, ni chynhaliwyd yr asesiad risg arferol gan 
fod y Cyngor yn wynebu risgiau newydd sy’n newid o hyd yn sgil y pandemig. 
Felly, ar gyfer 2022/23 bydd angen i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol asesu ei 
waith yn barhaus gan ystyried anghenion a blaenoriaethau’r Cyngor yn 
rheolaidd, wrth iddynt newid. 

2.3 Oherwydd y pandemig, mae dyletswydd ar y Cyngor (yn yr un modd ag 
awdurdodau lleol eraill) i ddyfarnu grantiau amrywiol i fusnesau cymwys yn y 
sir ar fyrder. Mewn sefyllfaoedd fel hyn (hy pan fo’n rhaid prosesu cynifer o 
geisiadau â phosibl mewn cyfnod byr), gall fod yn hawdd i wallau ddigwydd 
ac i bobl dwyllo’r system. 

2.4 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i adolygu unrhyw geisiadau 
ag ymholiadau ynghlwm wrthynt CYN i unrhyw daliad gael ei wneud 
(oherwydd bydd yn haws atal taliad nag adennill arian a dalwyd ar gam). 
Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol hefyd yn adolygu unrhyw geisiadau a 
all fod yn dwyllodrus ac yn craffu ar y rhestrau talu gan ddefnyddio 
meddalwedd dadansoddi data i chwilio am anghysondebau.  

2.5 Bydd hyn yn ychwanegu gwerth at weithrediadau’r Cyngor ar adeg mae 
amgylchiadau’n newid, ac fe’i hategwyd gan nodyn cyfarwyddyd a 
gyhoeddwyd gan y Bwrdd Cynghori ar Safonau Archwilio Mewnol (IASAB).  

2.6 Newidiadau eraill a wnaed oherwydd y pandemig sy’n cael eu monitro yw 
mynychu cyfarfodydd y Drefn Reoli Arian, a monitro risg RO18 yn y gofrestr 
risg gorfforaethol i sicrhau bod trefniadau llywodraethu, rheoli a rheoli risg 
boddhaol ar waith. 

2.7 Mae aelod o staff Archwilio Mewnol hefyd yn mynychu'r grŵp y cynhelir i 
fonitro trefniadau Brexit. 

2.8 Bydd lefel Sicrwydd 2022/23 yn seiliedig ar y gwaith adweithiol hwn, ynghyd 
ag unrhyw adolygiadau a ddygwyd ymlaen neu a wnaed yn ystod y flwyddyn 
i asesu lefel sicrwydd blynyddol y Cyngor. Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor 
Archwilio am y lefel sicrwydd blynyddol a hynny yn Adroddiad Blynyddol y 
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol ar ddiwedd y flwyddyn, a bydd hyn 
yn cyfrannu at Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor. 
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Archwilio’r rheolaethau allweddol 

4.3 Mae archwilio effeithiolrwydd y rheolaethau ym mhrif systemau ariannol y 
Cyngor, a’r modd y mae risgiau’n cael eu rheoli, yn dal i fod yn rhan ganolog 
o waith y gwasanaeth Archwilio Mewnol. Mae hyn yn bwysig i roi sicrwydd i’r 
Cyngor ac, os yw’n briodol, i osod sail ar gyfer gwaith Archwilio Cymru. Fel 
rheol, cynhelir yr archwiliadau hyn bob tair blynedd erbyn hyn, fel y cytunwyd 
ag Archwilio Cymru. Fodd bynnag, profwyd y systemau i gyd yn ystod 
2021/22. Mae’r archwiliadau naill ai ar waith neu yn cael eu hadolygu a 
byddant yn cael eu gwneud yn derfynol yn 2022/23. 

 

Newidiadau oherwydd y pandemig 

4.2 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn adolygu systemau a gweithdrefnau 
ac yn ymgymryd ag unrhyw waith arall lle y gall ychwanegu gwerth at 
weithrediadau’r Cyngor yn ystod y pandemig.   

MEYSYDD I’W HADOLYGU YN YSTOD 2022/23 

4.1 Pennwyd y meysydd a ganlyn fel prif feysydd gwaith cynllun archwilio 

dros dro 2022/23: 

3.3 Bydd y cynllun archwilio’n cynnwys adolygiadau a gafodd eu dwyn ymlaen o 
gynllun archwilio’r flwyddyn flaenorol, ynghyd ag archwiliadau rheolaidd, ee 
ardystio grantiau, ond bydd gwaith yn cael ei flaenoriaethu ar sail risg.  

3.4 I sicrhau nad ydym yn dyblygu gwaith, caiff y meysydd hynny lle mae 
archwilwyr neu aseswyr eraill wedi cynnal adolygiadau, neu’n bwriadu eu 
cynnal, eu hepgor o gynllun gweithredol y gwasanaeth Archwilio Mewnol ar 
gyfer y flwyddyn gyfredol.  

3.5 Bydd y Map Sicrwydd Corfforaethol yn cael ei ddatblygu ymhellach, lle bo 
modd, er mwyn iddo gynnwys y sicrwydd a geir o ffynonellau sicrwydd eraill. 
Bydd y Map Sicrwydd Corfforaethol yn cael ei ddiweddaru a'i ddiwygio’n 
gyson yng ngoleuni newidiadau i risgiau, pryderon neu ofynion 
gwasanaethau. Bydd hyn yn cynorthwyo’r gwasanaeth Archwilio Mewnol i 
gael darlun cyfredol o’r materion sy’n dod i’r amlwg ac i godi ymwybyddiaeth 
ohonynt. Bydd hefyd yn sicrhau bod modd i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol 
ddefnyddio ei adnoddau mewn meysydd sy’n flaenoriaeth a meysydd â'r 
risgiau mwyaf. Bydd hefyd yn sicrhau bod y gwasanaeth Archwilio Mewnol 
yn ychwanegu mwy o werth at y gwasanaethau hynny sy’n cyfrannu at y 
broses.    

3.6 O’r herwydd, mae’n rhaid mai cynllun dangosol yw’r cynllun archwilio 
oherwydd gall y risg sy’n gysylltiedig â phob gwasanaeth neu system newid 
yn ystod y flwyddyn. Felly, bydd yn ofynnol adolygu’r cynllun o bryd i’w gilydd 
i ymateb i unrhyw ddatblygiadau neu fentrau y tybir eu bod yn berthnasol. 
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Gweithdai’r rheolwyr corfforaethol 

4.9 Dylai unrhyw newidiadau corfforaethol gyflawni’r nodau a’r amcanion 
penodedig. Mae’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cefnogi’r gofyniad hwn 
drwy gynnal adolygiadau archwilio a thrwy sicrhau bod gwerth ychwanegol yn 
cael ei wireddu. 

Prosiectau newydd  

4.8 Dylid cyflawni pob un o brosiectau’r Cyngor mewn modd corfforaethol cyson. 
Mae’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cefnogi’r gofyniad hwn drwy fynd i 
gyfarfodydd y panel rheoli prosiectau corfforaethol a thrwy gynnal 
adolygiadau archwilio. 

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data  

4.7 Daeth y Rheoliad newydd i rym ym mis Mai 2018. Mae’r gwasanaeth 
Archwilio Mewnol yn cyfrannu at y drefn a gynlluniwyd gan y Cyngor i sicrhau 
ei fod yn cydymffurfio â’r Rheoliad drwy fynd i gyfarfodydd Grŵp y Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Diogelu Gwybodaeth a thrwy gynnal 
adolygiadau archwilio. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

4.6 Rôl y gwasanaeth Archwilio Mewnol yw adolygu’r prosesau gweithredu a 
datblygu a ddefnyddir i roi gofynion y Ddeddf newydd ar waith yng 
ngweithdrefnau’r Cyngor. Mae hefyd yn cefnogi’r broses drwy fynd i 
gyfarfodydd Grŵp Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Rheoli risg, a’r Gofrestr Risg Gorfforaethol 

4.5 Mae gan y gwasanaeth Archwilio Mewnol rôl bwysig i’w chwarae o ran asesu 
i ba raddau y mae gwasanaethau’n cydymffurfio ag arferion rheoli risg da a 
pha mor ddigonol yw’r rheolaethau sydd ar waith i liniaru risgiau. Mae’r 
gwasanaeth hefyd yn cefnogi’r protocolau rheoli risg corfforaethol drwy 
gynnal adolygiadau o’r broses a’r Gofrestr Risg o bryd i’w gilydd. Eleni, 
rhoddir sylw o hyd i risg RO18 sy’n nodi’r prif risgiau corfforaethol sy’n deillio 
o’r pandemig; ac RO16, canlyniadau Brexit. 

Trefniadau llywodraethu corfforaethol 

4.4 Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddangos ei fod wedi rhoi’r trefniadau 
llywodraethu corfforaethol angenrheidiol ar waith er mwyn iddo berfformio’n 
effeithiol. Mae’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cefnogi ac yn adolygu’r 
fframwaith llywodraethu corfforaethol, ac yn rhoi sicrwydd ei fod yn 
gweithredu’n effeithiol drwy fynd i weithdai ar y cyd ar gyfer swyddogion ac 
Aelodau a thrwy gynnal adolygiadau archwilio sy’n cynnwys ‘moeseg’. Yn 
ystod y pandemig, bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn mynd 
i gyfarfodydd un o grŵpiau y Drefn Reoli Arian yn rheolaidd.  
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Adolygiadau ychwanegol / wrth gefn 

4.16 Yn ychwanegol at y gwasanaethau sicrwydd a gynlluniwyd, bydd y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cynnal adolygiadau ad hoc os bydd 
unrhyw risgiau’n dod i’r amlwg yn ystod y flwyddyn. Gall y gwasanaeth hefyd 
gynnal ymchwiliadau arbennig, gan gynnwys gwaith sy’n ymwneud â thwyll. 

Gwaith ymgynghori (gan gynnwys cynorthwyo’r Pwyllgor Archwilio) 

4.15 Yn ychwanegol at y gwasanaethau sicrwydd a gynlluniwyd, bydd y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol yn rhoi cyngor ac arweiniad i swyddogion o 
ran ystod eang o faterion, gan gynnwys cydymffurfio â gofynion polisïau, 
rheolaethau mewnol ac ati. Bydd hyn yn cynnwys cynorthwyo’r Pwyllgor 
Archwilio â’i waith. 

Archwilio TGCh 

4.14 Yn ogystal a seilio sicrwydd ar asesiadau TGCh allanol, os yn bosib, bydd y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol yn dechrau cynnal ei asesiadau ei hun ar ôl 
cael hyfforddiant archwilio TGCh. 

Gwaith atal twyll (gan gynnwys y Fenter Twyll Genedlaethol) 

4.13 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i gymryd rhan yn y Fenter 
Twyll Genedlaethol sy’n paru data ar draws sefydliadau a systemau i helpu 
cyrff cyhoeddus i bennu hawliadau a thrafodiadau a allai fod yn dwyllodrus 
neu’n wallus. I ategu’r fenter hon, bydd hefyd yn cynnal adolygiadau paru 
data gan ddefnyddio system meddalwedd ActiveData, a gwaith atal twyll. 

Diogelu 

4.12 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i roi sylw i faterion diogelu 
ym mhob rhaglen archwilio (fel gwiriadau’r Gwasanaeth Diogelu a 
Gwahardd) lle bo’n berthnasol; a bydd yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed o 
ran y sylw y mae’r gwasanaeth yn ei roi i ddiogelu drwy gynnwys rhaglen o 
adolygiadau o’r trefniadau a’r gweithdrefnau diogelu. 

Archwilio gwasanaethau a systemau eraill 

4.11 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn adolygu gwasanaethau, systemau 
a phrosesau eraill yn unol â’r asesiad risg a wnaed a/neu ofynion 
gwasanaeth. 

Grantiau 

4.10 Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i adolygu’r grantiau sy’n 
dod i law nad yw Archwilio Cymru’n rhoi sicrwydd ar eu cyfer neu lle ceir 
pryderon ynghylch rheolaethau gweithredol y trefniadau prosesu. Bydd 
hefyd yn rhoi sicrwydd yn ôl y gofyn o ran cydymffurfio â thelerau ac 
amodau. 
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PERFFORMIAD A GWELLA 
 
5.1 I gwblhau’r gwaith arfaethedig, i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i 

gwsmeriaid ac i ddangos ei effeithiolrwydd, mae’r gwasanaeth yn 
cydymffurfio â chenhadaeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus, y diffiniad o Archwilio Mewnol, y Cod Moeseg, a’r safonau a 
nodir yn y Siarter drwy raglen sicrhau a gwella ansawdd, fel y nodir yn yr 
Adroddiad Blynyddol.  

 
5.2 Ceir cynllun gweithredu sy’n deillio’n o hunanasesiad y gwasanaeth 

Archwilio Mewnol yn 2021/22, yn ogystal â gwelliannau eraill a bennwyd, ei 
adrodd i’r Pwyllgor Archwilio ar ôl ddiwedd y flwyddyn, i’w monitro a’i 
ddiweddaru drwy gydol y flwyddyn a’i adrodd i’r Pwyllgor Archwilio fel rhan 
o’r adroddiadau cynnydd a gyflwynir bob chwarter.  

 
5.3 Mae’r Pwyllgor Archwilio hefyd wedi pennu targedau perfformiad ar gyfer y 

gwasanaeth ar sail dangosyddion meincnodi CIPFA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NODIADAU 
1 Dim targed – er gwybodaeth yn unig 
2  Holiaduron Rheoli Ansawdd 

 

Dangosydd Mesur Targed 

Nifer yr archwiliadau a 
gwblhawyd*1 

Nifer - 

Canran yr amser a gynlluniwyd a 
dreuliwyd yn cynnal archwiliadau 

% 80 

Canran yr HRhA*2 a ddychwelwyd % 50 

Canran y cleientiaid a ddywedodd 
eu bod o leiaf ‘yn fodlon’ 

% 95 

Canran y camau gweithredu a 
dderbyniwyd o’u cymharu â’r rheini 
a wnaed 

% 95 

Canran yr archwiliadau a 
gwblhawyd o fewn y cyfnod 
arfaethedig 

% 80 

Nifer y diwrnodau rhwng diwedd 
archwiliad a chyhoeddi adroddiad 
drafft ar gyfartaledd 

Diwrnodau 10 

Nifer y diwrnodau rhwng cynnal y 
cyfarfod terfynol a chyhoeddi’r 
adroddiad terfynol ar gyfartaledd 

Diwrnodau 5 
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CYNLLUN GWEITHREDOL ARCHWILIO MEWNOL 2022/23 

7.1 Yn Atodiad I mae’r cynllun gweithredol archwilio mewnol gwreiddiol sy’n 
nodi’r gwaith a gyflawnir ar gyfer y Cyngor yn ystod 2022/23. Mae’r cynllun yn 
seiliedig ar risg ond mae hefyd wedi cymryd i ystyriaeth effaith barhaus y 
pandemig ar y Cyngor. Mae nifer o ddyddiau wedi’u cynnwys yn y cynllun ar 
gyfer gwaith adweithiol asesu risg.  

7.2 Bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol a/neu’r Rheolwr Archwilio’n 
rhoi adroddiad cynnydd bob chwarter, a byddant yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor 
Archwilio ar unwaith os byddant yn amau bod unrhyw beth sy’n effeithio ar 
adnoddau’r gwasanaeth yn debygol o effeithio’n andwyol ar y farn archwilio. 

ADNODDAU 

6.1 Yn ystod 2022/23, darperir y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn bennaf gan y 
tîm mewnol sy’n cynnwys pum swyddog ar hyn o bryd (gan gynnwys y 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol) a rhan o amser y Swyddog 
Llywodraethu.  

6.2 Yn sgil y newid o ran swyddi’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol a’r 
Uwch-Archwilydd, mae swydd (dros dro) y Prentis Archwilydd Cynorthwyol yn 
wag ar hyn o bryd. Mae hyn yn darparu 735 o ddiwrnodau archwilio ac ystyrir 
bod y tîm yn meddu ar ddigon o sgiliau ac arbenigedd i gyflawni’r holl 
archwiliadau a ddefnyddir i roi sicrwydd i’r Pwyllgor Archwilio ynghylch pa 
mor ddigonol yw’r rheolaethau mewnol, y prosesau rheoli risg a’r trefniadau 
llywodraethu corfforaethol. 
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  ATODIAD I 

Maes Archwilio 
Math o 

Archwiliad 
Diwrnodau a 

fwriedir 

Gwaith adweithiol asesu risg yn sgil y pandemig Adweithiol 60 

Prydau Ysgol am Ddim – Gwirio bod talebau wedi’u talu yn lle lwfansau Grant 10 

PPE - Gwiriad annibynnol yn ystod y pontio rhwng taenlenni cymryd stoc a system gyfrifiadurol System 10 

Prif System Gyfrifyddu - Adroddiad ar sail profion a gynhelir yn 2022/23. KC 10 

Rheolaethau Allweddol – Dilyn lan gwaith 2021/22  KC 16 

Budd-dal Tai - Adolygiad ansawdd blynyddol Sicrwydd 5 

Cyflogres - Adroddiad ar sail profion a gynhelir yn 2022/23 KC 10 

Newidiadau Adnoddau Dynol/ Cyflogres - Adroddiad ar sail profion a gynhelir yn 2022/23 System 10 

Dilyn lan y camau a argymhellwyd oddi ar 2018/19  FF 10 

Llywodraethu Corfforaethol - Cyfrannu at adolygu Fframwaith Llywodraethu a Gweithdrefnau’r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 

Llywodraethu 15 

Parhad Busnes Llywodraethu 2 
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Adolygu’r Cyfansoddiad Llywodraethu 5 

Rheoli Risg Risg 5 

Cofrestr Risg: Gwirio bod rheolaethau lliniaru ar waith ar gyfer risgiau Risg 40 

Brexit - Adolygiad risg sy'n ystyried y trefniadau sydd ar waith ar gyfer y newidiadau yn sgil Brexit Risg 5 

Adolygu ac Asesu - Asesiad Effaith Integredig – adolygu’r Ddeddf Llesiant gan ystyried y trefniadau 
sydd ar waith ar gyfer paratoi a chyflwyno asesiadau effaith integredig, a'r cysondeb o ran y dull 
gweithredu a chasglu. 

Deddf Llesiant 10 

Gofynion economaidd-gymdeithasol newydd - adolygu’r Ddeddf Llesiant gan ystyried y trefniadau 
sydd ar waith ar gyfer paratoi i gydymffurfio â’r gofynion economaidd-gymdeithasol newydd. 

Deddf Llesiant 3 

Safonau’r Gymraeg - adolygu’r Ddeddf Llesiant gan ystyried y trefniadau sydd ar waith ar gyfer 
cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. 

Deddf Llesiant 3 

Cydymffurfio â GDPR / DP (Canllawiau’r ICO) - Bydd yr adolygiad yn asesu'r trefniadau ar gyfer 
cydymffurfio ag elfennau amrywiol o'r Rheoliad megis hysbysiadau preifatrwydd ac archwiliadau 
data. 

GDPR / DP 4 

GDPR mewn ysgolion – Archwiliad cyfnodol o’r gofrestr GDPR / DP 3 

Cyllid Ôl-16 (Rhagfyr/Ionawr) Grant 2 

Grant Gwella Addysg/Consortia Rhanbarthol – archwiliad terfynol diwedd blwyddyn 2021/22 (Medi) Grant 20 

PDG – archwiliad terfynol diwedd blwyddyn 2021/22 (Medi) Grant 20 

CLIC VFM 20 

Cardiau Credyd – Archwilio’r system. Canolbwyntio ar y system newydd / y cardiau a gyflwynir. System 10 
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Newid imprestau fflôtiau ac arian mân – Dilyn lan - dilysu'r imprestau (datganiadau blynyddol gan 
ddeiliaid imprestau). 

System 15 

Cyfrifon yr Harbyrau 2021/22 – cyfraniad Archwilio Mewnol. Cyfrif 6 

TAW - Adolygiad i ystyried a yw’r canllawiau TAW yn unol â gofynion Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, 
bod TAW wedi ei chyfrifo, ei gweithredu a'i riportio’n gywir a'i chyflwyno o fewn pwynt treth sylfaenol. 

System 10 

Canolfan Les Llambed - Bydd y ddarpariaeth newydd yn ymwneud ag Archwilio Mewnol o ran y 
systemau newyd,d gan gynnwys Gladstone newydd. 

System 20 

Cyngor Chwaraeon Ceredigion  Mygedol 5 

Gwastraff - Gwerthuso'r gweithdrefnau a gyflwynwyd ar gyfer casglu gwastraff System/VFM 10 

SUDS - Gwirio'r system sydd ar waith a’i bod yn cydymffurfio â’r gofynion rheoleiddio System 2 

Archwiliad Amgylcheddol - Gwirio'r trefniadau sydd ar waith yn dilyn archwiliad Archwiliad Cymru System 2 

Amgueddfa – Adolygu’r gwasanaethau 'arian parod' a 'stoc' a gyflwynwyd yn yr Amgueddfa h.y. caffi, 
siop a bar. 

System 10 

Troi Tai’n Gartrefi – Menter eiddo gwag. Cais i adolygu gweithdrefnau. Angen cytuno ar hyd a lled y 
gwaith. 

System 20 

Gweithdrefnau diogelu'r adran. Sicrwydd bod yr holl wasanaethau wedi cyflwyno polisi diogelu ar 
gyfer y staff a’i fod yn cael ei archwilio yn gyfnodol. 

Diogelu 10 

Gweithdrefnau Diogelu Corfforaethol Diogelu 2 

Taliadau Uniongyrchol – Cynorthwyo’r gwasanaeth i sicrhau bod llywodraethu a rheolaethau ar waith 
gyda’r gwasanaeth mewnol newydd yn dilyn diwedd contract Diverse Cymru 

Cynghori 25 
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Gwrth-dwyll gan gynnwys NFI, Cyflogres, Recriwtio, Teithio, Papur Audit Scotland, Safon PCI a 
Diogelwch Corfforol. 

Gwrth-dwyll 55 

Archwilio o ran Moeseg - dilyniant i waith archwilio Sir Gaerfyrddin Gwrth-dwyll 2 

Data Gweithredol - Paru / dadansoddi data. Mae'r adolygiad yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da a 
cholledion ariannol yn sgil gweithgarwch twyllodrus a hynny drwy ddefnyddio'r system dadansoddi 
data ‘Data Gweithredol’/ ‘Active Data’. 

Gwrth-dwyll 10 

Twyll caffael a Chredydwyr Newydd - Gwirio sampl o gredydwyr newydd i sicrhau eu bod yn 
fusnesau go iawn. 

Gwrth-dwyll 10 

Archwiliad TGCh - Logiau archwilio – Profi logiau archwilio o sampl o systemau a gwerthuso sut y 
cânt eu defnyddio gan y gwasanaeth. 

TGCh 10 

Safon PCI – Gwirio a gydymffurfir â gofynion y Safonau. TGCh 5 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Gweithdrefnau sicrwydd ar waith i sicrhau bod 
y Cyngor wedi cynllunio a pharatoi i gydymffurfio â'r gofynion newydd. 

Sicrwydd 5 

Cyflwyno grŵp y CJC – Gwirio’r gydymffurfiaeth a hefyd y trefniadau sydd ar waith Sicrwydd 5 

Gwaith wrth gefn ar gyfer archwiliadau dirybudd / gwaith ymgynghori / arall 
Adolygiadau 
Ychwanegol  

96 

Gweithgorau a Phrosiectau Sicrwydd 92 

Cyfanswm y Diwrnodau   735 
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