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Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaeth Cyfreithiol a Llywodraethu, 
Pobl a Threfniadaeth a Gwasanaethau Democrataidd  
 

 

Cefndir  

Mae canllawiau ymarferol CIPFA ar gyfer Pwyllgorau Archwilio Awdurdodau Lleol a’r 
Heddlu (argraffiad 2018) (ar gael ar wefan CIPFA: https://www.cipfa.org/policy-and-
guidance/publications/a/audit-committees-practical-guidance-for-local-authorities-
and-police-2018-edition-online) yn rhoi cyfarwyddyd ar swyddogaeth a gweithrediad 
pwyllgorau archwilio mewn awdurdodau lleol (a ailenwyd wedyn gan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (ac y cyfeirir ati o hyn ymlaen) fel 
Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio) mewn Awdurdodau Lleol. 

Mae’r datganiad sefyllfa yn pwysleisio pwysigrwydd sefydlu Pwyllgorau Llywodraethu 
ac Archwilio ac yn cydnabod bod Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio yn elfen 
allweddol o lywodraethu. Mae’r datganiad sefyllfa’n nodi’n ogystal mai’r hyn sy’n 
nodweddu Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio da yw: aelodaeth sy’n gytbwys, yn 
wrthrychol, yn annibynnol ei barn, yn wybodus ac wedi’i hyfforddi’n briodol er mwyn 
cyflawni’r rôl. 

Mae Pennod 7 o’r canllawiau’n cydnabod y dylid barnu effeithiolrwydd y pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio drwy ei gyfraniad i waith yr awdurdod a’r effaith fuddiol a 
gaiff arno. Mae perfformiad o safon dda yn unol ag ymarfer a argymhellir ynghyd ag 
aelodaeth wybodus a phrofiadol yn ofynion hanfodol wrth sicrhau effeithiolrwydd. 

Mae’r canllawiau’n argymell y dylai pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gynnal 
hunanasesiad a gwerthusiad o effeithiolrwydd i asesu a gyflawnwyd perfformiad o 
safon dda. Yn ychwanegol at hyn, dylai aelodau’r pwyllgor llywodraethu ac archwilio 
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fod yn barod i adolygu eu gwybodaeth a’u sgiliau fel rhan o’r broses hunanasesu 
neu’r asesiad o anghenion hyfforddiant. 

Cynhaliwyd yr hunanasesiad o arferion da a’r gwerthusiad o effeithiolrwydd y 
Pwyllgor Archwilio ddiwethaf ar 6 Rhagfyr 2018 gan y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd ar 
ran y Pwyllgor Archwilio (gweler yr Adroddiad yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/G%20com
bined%20billingual%20061218.pdf a Chofnodion y Cyfarfod yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/J%20Cofn
odion%20061218.pdf). Cyflwynwyd drafft terfynol wedyn i'r Pwyllgor Archwilio i'w 
adolygu ar 17 Gorffennaf 2019 (gweler yr Adroddiad yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/O%20com
bined%20self%20assessmen.pdf a Chofnodion y Cyfarfod yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/C%20Cof
nodion%20combined%20120919.pdf).  

Y Sefyllfa Bresennol  

Mae arolwg wedi’i ddosbarthu i holl Aelodau’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
Mae’r ymatebion i’r cwestiynau a ofynnwyd i’w gweld yn Atodiad 1 ynghlwm. 
Derbyniwyd cyfanswm o 3 ymateb. Ni ddatgelir enwau'r Aelodau. 

Yna, cynhaliwyd Gweithdy ar 3 Chwefror 2022 gyda chyfle pellach i ddarparu 
ymatebion ac adolygu’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o Effeithiolrwydd (gweler yr 
Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o Effeithiolrwydd yn Atodiad 2). 

Nid oedd yn bosibl, o fewn yr amserlen, i’r rhai a oedd yn bresennol gwblhau’r 
adolygiad yn y Gweithdy, felly dosbarthwyd yr Adolygiad drafft i Aelodau’r Pwyllgor 
fel y gellid cyflwyno unrhyw sylwadau ychwanegol. Ni chafwyd unrhyw ymatebion 
pellach. 

Argymhellir felly bod yr Adolygiad drafft yn cael ei ailystyried gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio er mwyn i Adolygiad terfynol gael ei gwblhau a’i 
ailgyflwyno i’r Pwyllgor yn ei Gyfarfod nesaf. 

ARGYMHELLION: Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 
1) Yn nodi cynnwys yr Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd (yn Atodiad 2); ac 
2) Yn cytuno i ailystyried yr Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd (yn Atodiad 2) er mwyn gallu cyflwyno Adolygiad terfynol yng 
nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.   
 
Y RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: Er mwyn i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio fod yn fodlon bod trefniadau effeithiol o ran sicrwydd ar waith i reoli materion 
ariannol, rheoli risg, rheolaeth fewnol a threfniadau llywodraethu corfforaethol yr 
awdurdod. 

Atodiadau:  Atodiad 1 – Arolwg (gwag): Hunanasesiad y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio o Arferion Da a Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd y Pwyllgor (Mawrth 2022) 
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 Atodiad 2 - Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r 
Gwerthusiad o Effeithiolrwydd  

Pennaeth Gwasanaeth: Elin Prysor - Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu (a Swyddog 
Monitro) 

Swyddog Adrodd:   Hannah Rees, Swyddog Llywodraethu 

Dyddiad:     17/02/2022 



Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Hunanasesiad o Arferion Da 

Mawrth 2022 
 
 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 

NAC 
YDY 

SYLWADAU 

Pwrpas a threfniadau 
llywodraethu’r Pwyllgor     
Llywodraethu ac 
Archwilio 

    

1. A oes gan yr awdurdod 
bwyllgor archwilio penodol? 


   

2. A ydy’r Pwyllgor Llywodraethu 

ac Archwilio yn  adrodd yn 

uniongyrchol i’r Cyngor 

Llawn? 


   

3. A ydy’r cylch gorchwyl yn 
nodi pwrpas y pwyllgor yn 

glir yn unol â datganiad 
sefyllfa CIPFA? 


   

4. A ydy rôl a phwrpas y 

Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio wedi eu deall a’u 
derbyn ar draws yr 

awdurdod? 

 


  

5. A ydy'r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio 

yn    darparu cefnogaeth i'r 
awdurdod wrth fodloni 
gofynion llywodraethu da? 


   

6. A ydy’r trefniadau i ddal y 

Pwyllgor i gyfrif am ei 
berfformiad yn gweithredu'n 

foddhaol? 


   



 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 

rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

Swyddogaethau’r Pwyllgor     

7. A ydy cylch gorchwyl y 
pwyllgor yn mynd i’r afael yn 
benodol â’r canlynol:  

a) holl feysydd craidd a nodwyd 
yn natganiad sefyllfa CIPFA? 


   

i) llywodraethu da 
   

ii) fframwaith sicrwydd, gan 
gynnwys trefniadau 

partneriaethol a 
chydweithio 

 


  

iii) archwilio mewnol 
   

iv) archwilio allanol 
   

v) adrodd ariannol 
   

vi) rheoli risg 
   

vii)gwerth am arian neu 

werth gorau 


   

viii) atal twyll a 

llygredigaeth 


   

ix) cefnogi’r fframwaith 

moesegol 


   

b) dyletswydd y pwyllgor i adolygu 

ac asesu fersiwn ddrafft 
Hunanasesiad blynyddol y Cyngor 

(adroddiad sy’n nodi ei gasgliadau 
ynglŷn â’r graddau y bodlonodd y 

gofynion o ran perfformiad yn ystod 

y flwyddyn ariannol honno) ac 
ymateb drafft i unrhyw Adroddiad 

gan yr Archwilydd Cyffredinol (Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021)? 

 


   

c) dyletswydd y pwyllgor i 
ystyried adroddiad asesu 

perfformiad y panel ac 


   



adolygu ymateb drafft y 
Cyngor i adroddiad y panel 

a’r gallu i argymell 
newidiadau i’r datganiadau 

a wnaed yn yr ymateb 
drafft (Deddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 

2021)? 

8. A oes gwerthusiad blynyddol 

yn cael ei gynnal i asesu a 
ydy’r Pwyllgor yn cyflawni ei 

gylch gorchwyl ac a ydy’n 
rhoi ystyriaeth ddigonol i’r 
holl feysydd craidd? 


   

9. A ydy’r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio 
wedi ystyried y meysydd 

ehangach a nodwyd yn 
Natganiad Sefyllfa CIPFA ac 
a fyddai'n briodol i’r Pwyllgor 
ymgymryd â hwy? 


   

10. Lle canfuwyd bod y sylw a 
roddwyd i feysydd craidd yn 
gyfyngedig, a oes cynlluniau 


   

ar waith i fynd i'r afael â 

hyn? 

    

 
 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

11. A ydy’r Pwyllgor wedi cadw 

at ei rôl o ran cynghori drwy 
beidio ag ymgymryd ag 

unrhyw bwerau gwneud 
penderfyniadau nad ydynt 
yn unol â’i bwrpas craidd? 


   

Aelodaeth a Chefnogaeth     

12. A oes strwythur a 
chyfansoddiad effeithiol 

wedi’u dewis ar gyfer y 
pwyllgor archwilio? 

Dylai hyn gynnwys: 


   

i)bod ar wahân o’r 
weithrediaeth 


   

ii) cymysgedd addas o 
wybodaeth a sgiliau 
ymhlith yr aelodau 

    



iii) maint pwyllgor nad yw’n 

anhylaw 


   

iv) bod ystyriaeth wedi ei 

rhoi i gynnwys 1/3 o 
aelodau lleyg (yn unol â 

Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 

2021 
 


   

13. A ydy’r aelodau annibynnol 

sydd wedi eu penodi i'r 

Pwyllgor wedi'u recriwtio 
mewn ffordd agored a 

thryloyw a gymeradwywyd 
gan y cyngor llawn fel y bo'n 
briodol ar gyfer y sefydliad? 


   

14. A oes gan gadeirydd y 
pwyllgor y wybodaeth a’r 
sgiliau priodol? 


   

15. A oes trefniadau ar waith i 
gefnogi’r Pwyllgor drwy 

gyfrwng sesiynau briffio a 
hyfforddiant? 


   

16. A yw aelodaeth y Pwyllgor 

wedi ei hasesu yn erbyn y 

fframwaith gwybodaeth a 
sgiliau craidd ac wedi’i 

chael yn foddhaol? 


   



 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

17. A oes gan y Pwyllgor 
gysylltiadau gweithio da 

gyda phobl a sefydliadau 

allweddol, gan gynnwys 
archwilio allanol, archwilio 

mewnol a'r prif swyddog 
ariannol? 


   

18. A oes ysgrifenyddiaeth a 
chymorth gweinyddol 

digonol yn cael eu darparu 
i'r Pwyllgor? 


   

Effeithiolrwydd y Pwyllgor 
    

19. A ydy’r Pwyllgor wedi cael 

adborth ar ei berfformiad 
gan y rheini sy’n 

rhyngweithio gyda'r Pwyllgor 
neu sy’n dibynnu ar ei 

waith? 


   

20. A ydy’r cyfarfodydd yn 

effeithiol ac yn cynnwys lefel 
dda o drafodaeth ac 

ymgysylltu gan yr holl 
Aelodau? 

 


  

21. A ydy’r pwyllgor yn 
ymgysylltu ag amrywiaeth 

eang o arweinwyr a rheolwyr 
gan gynnwys trafod 

canfyddiadau’r archwiliadau, 
y risgiau a’r cynlluniau 
gweithredu gyda’r swyddog 
cyfrifol? 


   

22. A ydy’r Pwyllgor yn gwneud 

argymhellion ar gyfer gwella 
trefniadau llywodraethu, 
risgiau a rheolaeth ac a ydy’r 
rhain yn cael eu gweithredu? 


   

23. A ydy’r Pwyllgor wedi 

gwerthuso a ydyw’n 
ychwanegu gwerth i'r 

sefydliad? Sut mae’n 
gwneud hynny? 


   

24. A oes gan y Pwyllgor gynllun 
gweithredu i wella unrhyw 

feysydd o wendid? 

 


  

25. A ydy’r Pwyllgor yn cyhoeddi 

adroddiad blynyddol i roi 


   



cyfrif am ei berfformiad ac 

egluro ei waith? 

    



Gwerthusiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio –     Mawrth 2022 
 
 
 

 
 

 
5 

 
 

 
Mae tystiolaeth glir ar gael o nifer o ffynonellau fod y Pwyllgor yn weithredol wrth 
gefnogi gwelliannau ar draws pob agwedd o’r maes hwn. Mae modd adnabod y 
gwelliannau a wnaed yn hawdd. 

4 Tystiolaeth glir o rai ffynonellau fod y Pwyllgor yn weithredol ac yn effeithiol wrth 
gefnogi gwelliannau ar draws rhai agweddau o’r maes hwn. 

3 Mae'r Pwyllgor wedi cael profiad cymysg wrth gefnogi gwelliant yn y maes hwn. 
Ceir peth tystiolaeth sy'n dangos eu heffaith ond mae bylchau sylweddol hefyd. 

2 Ceir rhywfaint o dystiolaeth fod y Pwyllgor wedi cefnogi'r gwelliannau, ond mae 
effaith y cymorth hwn yn gyfyngedig. 

1 Ni ellir gweld unrhyw dystiolaeth fod y Pwyllgor L l y w o d r a e t h u  
a c  Archwilio wedi cefnogi'r gwelliannau yn y maes hwn. 

 
 

Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Hyrwyddo 
egwyddorion 
llywodraethu da 
a’u cymhwyso i’r 
broses o wneud 
penderfyniadau. 

 Cefnogi datblygiad cod 
llywodraethu lleol 
 Darparu adolygiad cadarn 
o’r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a’r sicrwydd sy’n ei 
ategu. 
 Gweithio gydag aelodau 
allweddol i wella eu 
dealltwriaeth o’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol a’u 
cyfraniad iddo. 
 Cefnogi 
adolygiadau/archwiliadau o'r 
trefniadau llywodraethu. 
 Cymryd rhan mewn 
hunanasesiadau o drefniadau 
llywodraethu. 
 Gweithio gyda 
phwyllgorau 
llywodraethu ac 
archwilio partner i  
adolygu  trefniadau 
llywodraethu 
mewn partneriaethau. 

  



Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

 

Cyfrannu at 
ddatblygu 
amgylchedd rheoli 
effeithiol. 

 Mynd ati i fonitro’r 
modd y gweithredir 
argymhellion yr archwilwyr 
 Annog y rheolwyr priodol 
i gymryd perchnogaeth o’r 
fframwaith rheoli mewnol. 
 Codi pryderon sylweddol 
ynglŷn â rheolaethau gyda’r 
uwch reolwyr priodol. 

  

Cefnogi sefydlu 
trefniadau ar gyfer 
llywodraethu o ran 
risgiau a threfniadau 
effeithiol i reoli 
risgiau. 

 Adolygu trefniadau rheoli 
risg a’u heffeithiolrwydd, e.e. 
meincnodi rheolaeth risg. 
 Monitro gwelliannau. 
 Dal perchenogion risgiau i 
gyfrif am risgiau 
strategol/mawr. 

  

Rhoi cyngor ar 
ddigonolrwydd y 
fframwaith sicrwydd 
ac ystyried a ydy’r 
sicrwydd yn cael ei 
ddefnyddio'n 
effeithlon ac yn 
effeithiol. 

 Pennu ei anghenion o ran 
sicrwydd, gan nodi bylchau 
neu orgyffwrdd o ran 
sicrwydd. 
 Ceisio symleiddio’r drefn 
o gasglu ac adrodd ar 
sicrwydd. 
 Adolygu effeithiolrwydd 
darparwyr sicrwydd, e.e. 
archwilio mewnol, rheoli risg, 
archwilio allanol 

  

Cefnogi ansawdd y 
gweithgareddau 
archwilio mewnol, 
yn arbennig wrth 
gefnogi ei 
annibyniaeth 
sefydliadol 

 Adolygu'r siarter archwilio 
a'r trefniadau adrodd 
swyddogaethol 
 Asesu effeithiolrwydd y 
trefniadau archwilio mewnol, 
gan herio’n adeiladol a 
chefnogi gwelliannau 
 Mynd ati i gefnogi 
sicrwydd ansawdd a rhaglen 
wella archwilio mewnol 

  



Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Helpu i gyflawni 
nodau ac amcanion 
yr awdurdod drwy 
helpu i sicrhau 
trefniadau priodol o 
ran llywodraethu, 
risgiau, rheolaeth a 
sicrwydd. 

 Adolygu sut mae’r 
trefniadau llywodraethu yn 
cefnogi’r broses o gyflawni 
canlyniadau cynaliadwy 
 Adolygu prosiectau a 
rhaglenni mawr er mwyn 
sicrhau bod trefniadau 
llywodraethu a sicrwydd ar 
waith. 
 Adolygu effeithiolrwydd y 
trefniadau rheoli 
perfformiad. 

  

Cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu 
trefniadau cadarn ar 
gyfer sicrhau gwerth 
am arian. 

 Gwneud yn siŵr bod 
sicrwydd o ran trefniadau 
gwerth am arian wedi ei 
gynnwys yn y sicrwydd a 
dderbynnir gan y Pwyllgor 
Archwilio. 
 Ystyried sut y bydd 
perfformiad o ran gwerth am 
arian yn cael ei werthuso fel 
rhan o'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. 

  



 
 

 

Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Helpu'r awdurdod i 
weithredu 
gwerthoedd 
llywodraethu da, 
gan gynnwys 
trefniadau effeithiol 
ar gyfer mynd i'r 
afael â risgiau twyll 
a llygredd. 

 Adolygu'r trefniadau yn 
erbyn y safonau sydd wedi eu 
hamlinellu yn y Cod Ymarfer 
ar Reoli Risg Twyll a 
Llygredigaeth (CIPFA, 2014) 
 Adolygu risgiau twyll ac 
effeithiolrwydd strategaeth y 
sefydliad i fynd i'r afael â’r 
risgiau hynny. 
 Asesu effeithiolrwydd y 
trefniadau llywodraethu 
moesegol 
ar gyfer staff. 

  

Hyrwyddo 
adroddiadau 
cyhoeddus effeithiol 
i randdeiliaid yr 
awdurdod a'r 
gymuned leol a 
mesurau i wella 
tryloywder ac 
atebolrwydd. 

 Gwella sut y mae'r 
awdurdod yn cyflawni ei 
gyfrifoldebau ar gyfer adrodd 
cyhoeddus; er enghraifft, 
gwell targedu ar y 
gynulleidfa, 
Cymraeg/Saesneg Clir 
 Adolygu a yw 
penderfyniadau a wneir drwy 
sefydliadau partneriaeth yn 
parhau i fod yn dryloyw a 
hygyrch i'r cyhoedd ac yn 
annog mwy o dryloywder. 
 Cyhoeddi adroddiad 
blynyddol gan y pwyllgor. 
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Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Hunanasesiad o Arferion Da 

Mawrth 2022 
 
 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 

NAC 
YDY 

SYLWADAU 

Pwrpas a threfniadau 
llywodraethu’r Pwyllgor     
Llywodraethu ac 
Archwilio 

    

1. A oes gan yr awdurdod 
bwyllgor archwilio penodol? 


  Newidiwyd yr enw yn 2021 (Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio) a’r 
swyddogaethau 

2. A ydy’r Pwyllgor Llywodraethu 

ac Archwilio yn  adrodd yn 

uniongyrchol i’r Cyngor 

Llawn? 


   

3. A ydy’r cylch gorchwyl yn 
nodi pwrpas y pwyllgor yn 

glir yn unol â datganiad 
sefyllfa CIPFA? 


  Mae'r Cylch Gorchwyl yn cydymffurfio â’r 

datganiad sefyllfa. 

4. A ydy rôl a phwrpas y 

Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio wedi eu deall a’u 
derbyn ar draws yr 

awdurdod? 

 


  

5. A ydy'r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio 

yn  darparu cefnogaeth i'r 
awdurdod wrth fodloni 
gofynion llywodraethu da? 


   

6. A ydy’r trefniadau i ddal y 

Pwyllgor i gyfrif am ei 
berfformiad yn gweithredu'n 

foddhaol? 


  Mae trefniadau ar waith e.e. mae’r 

Cadeirydd yn adrodd i'r Cyngor, adroddiad 
blynyddol y cadeirydd, rôl Archwilio 
Cymru, Gweithdy ar 
hunanasesu/gwerthuso a Chofnod o 
Gamau Gweithredu’r Cyfarfodydd. Gallai'r 
trefniadau ychwanegol a ystyrir gynnwys 
arolwg i wasanaethau ar berfformiad y 
Pwyllgor. 



 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 

rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

Swyddogaethau’r Pwyllgor     

7. A ydy cylch gorchwyl y 
pwyllgor yn mynd i’r afael yn 
benodol â’r canlynol:  

a) holl feysydd craidd a nodwyd 
yn natganiad sefyllfa CIPFA? 


   

i) llywodraethu da 
   

ii) fframwaith sicrwydd, gan 
gynnwys trefniadau 

partneriaethol a 
chydweithio 

 


  

iii) archwilio mewnol 
   

iv) archwilio allanol 
   

v) adrodd ariannol 
   

vi) rheoli risg 
   

vii)gwerth am arian neu 

werth gorau 


   

viii) atal twyll a 

llygredigaeth 


   

ix) cefnogi’r fframwaith 

moesegol 


   

b) dyletswydd y pwyllgor i adolygu 

ac asesu fersiwn ddrafft 
Hunanasesiad blynyddol y Cyngor 

(adroddiad sy’n nodi ei gasgliadau 
ynglŷn â’r graddau y bodlonodd y 

gofynion o ran perfformiad yn ystod 

y flwyddyn ariannol honno) ac 
ymateb drafft i unrhyw Adroddiad 

gan yr Archwilydd Cyffredinol (Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021)? 

 


   

c) dyletswydd y pwyllgor i 
ystyried adroddiad asesu 

perfformiad y panel ac 


   



adolygu ymateb drafft y 
Cyngor i adroddiad y panel 

a’r gallu i argymell 
newidiadau i’r datganiadau 

a wnaed yn yr ymateb 
drafft (Deddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 

2021)? 

8. A oes gwerthusiad blynyddol 

yn cael ei gynnal i asesu a 
ydy’r Pwyllgor yn cyflawni ei 

gylch gorchwyl ac a ydy’n 
rhoi ystyriaeth ddigonol i’r 
holl feysydd craidd? 


  Mae'r adroddiad blynyddol yn darparu 

proses adolygu. 

9. A ydy’r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio 
wedi ystyried y meysydd 

ehangach a nodwyd yn 
Natganiad Sefyllfa CIPFA ac 
a fyddai'n briodol i’r Pwyllgor 
ymgymryd â hwy? 


  O ran y maes ehangach o weithio gyda 

phwyllgorau safonau a moeseg lleol i 

gefnogi gwerthoedd moesegol, nid yw'r 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 

gweithio gyda'r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau ond mae'n cefnogi gwerthoedd 

moesegol. 

  

10. Lle canfuwyd bod y sylw a 

roddwyd i feysydd craidd yn 
gyfyngedig, a oes cynlluniau 


   

ar waith i fynd i'r afael â 
hyn? 

    

 
 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

11. A ydy’r Pwyllgor wedi cadw 

at ei rôl o ran cynghori drwy 

beidio ag ymgymryd ag 
unrhyw bwerau gwneud 
penderfyniadau nad ydynt 
yn unol â’i bwrpas craidd? 


   

Aelodaeth a Chefnogaeth     

12. A oes strwythur a 

chyfansoddiad effeithiol 
wedi’u dewis ar gyfer y 

pwyllgor archwilio? 

Dylai hyn gynnwys: 


   

i)bod ar wahân o’r 

weithrediaeth 


   

ii) cymysgedd addas o 
wybodaeth a sgiliau 
ymhlith yr aelodau 

    



iii) maint pwyllgor nad yw’n 

anhylaw 


   

iv) bod ystyriaeth wedi ei 

rhoi i gynnwys 1/3 o 
aelodau lleyg (yn unol â 

Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 

2021 
 


  Bydd trefniadau newydd yn cael eu rhoi ar 

waith ar ôl etholiadau Awdurdodau Lleol 
mis Mai 2022. Yn cydymffurfio ar hyn o 
bryd. 
  

13. A ydy’r aelodau annibynnol 

sydd wedi eu penodi i'r 

Pwyllgor wedi'u recriwtio 
mewn ffordd agored a 

thryloyw a gymeradwywyd 
gan y cyngor llawn fel y bo'n 
briodol ar gyfer y sefydliad? 


   

14. A oes gan gadeirydd y 
pwyllgor y wybodaeth a’r 
sgiliau priodol? 


   

15. A oes trefniadau ar waith i 
gefnogi’r Pwyllgor drwy 

gyfrwng sesiynau briffio a 
hyfforddiant? 


   

16. A yw aelodaeth y Pwyllgor 

wedi ei hasesu yn erbyn y 

fframwaith gwybodaeth a 
sgiliau craidd ac wedi’i 

chael yn foddhaol? 


  Bydd hyn yn cael ei wneud ar ôl etholiadau 

Awdurdodau Lleol mis Mai 2022. Bydd 
disgrifiad rôl gyda gwybodaeth/sgiliau 

craidd yn cael ei ddosbarthu i grwpiau 
gwleidyddol i'w helpu i ddewis aelodau'r 

pwyllgor. 



 

Cwestiynau ynglŷn ag 
Arferion Da 

OES / 
YDY 

Yn 
rhannol 

NAC 
OES / 
NAC 
YDY 

SYLWADAU 

17. A oes gan y Pwyllgor 
gysylltiadau gweithio da 

gyda phobl a sefydliadau 

allweddol, gan gynnwys 
archwilio allanol, archwilio 

mewnol a'r prif swyddog 
ariannol? 


   

18. A oes ysgrifenyddiaeth a 
chymorth gweinyddol 

digonol yn cael eu darparu 
i'r Pwyllgor? 


   

Effeithiolrwydd y Pwyllgor 
    

19. A ydy’r Pwyllgor wedi cael 

adborth ar ei berfformiad 
gan y rheini sy’n 

rhyngweithio gyda'r Pwyllgor 
neu sy’n dibynnu ar ei 

waith? 


  Gellid gofyn am arolwg/adborth gan y 

Gwasanaethau.  

[ystyried darluniau].   

20. A ydy’r cyfarfodydd yn 

effeithiol ac yn cynnwys lefel 
dda o drafodaeth ac 

ymgysylltu gan yr holl 
Aelodau? 

 


 Ydyn, ond mae'r Agenda'n rhy hir a gellid 

ystyried cyfarfodydd ychwanegol. Efallai 
y bydd amser ychwanegol wedyn ar gyfer 

e.e. hyfforddiant mewn cyfarfodydd.   

21. A ydy’r pwyllgor yn 
ymgysylltu ag amrywiaeth 

eang o arweinwyr a rheolwyr 
gan gynnwys trafod 

canfyddiadau’r archwiliadau, 
y risgiau a’r cynlluniau 
gweithredu gyda’r swyddog 
cyfrifol? 


   

22. A ydy’r Pwyllgor yn gwneud 

argymhellion ar gyfer gwella 
trefniadau llywodraethu, 
risgiau a rheolaeth ac a ydy’r 
rhain yn cael eu gweithredu? 


   

23. A ydy’r Pwyllgor wedi 

gwerthuso a ydyw’n 
ychwanegu gwerth i'r 

sefydliad? Sut mae’n 
gwneud hynny? 


  Dylid ystyried ffurfioli trefniadau. 

24. A oes gan y Pwyllgor gynllun 
gweithredu i wella unrhyw 

feysydd o wendid? 

 


 Gellid ystyried ymarfer SWOT/gwerthuso. 
Mae angen cynllun gweithredu i wella 
meysydd o wendid. 

25. A ydy’r Pwyllgor yn cyhoeddi 

adroddiad blynyddol i roi 


   



cyfrif am ei berfformiad ac 

egluro ei waith? 

    



Gwerthusiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio –             Mawrth 2022 
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Mae tystiolaeth glir ar gael o nifer o ffynonellau fod y Pwyllgor yn weithredol wrth 
gefnogi gwelliannau ar draws pob agwedd o’r maes hwn. Mae modd adnabod y 
gwelliannau a wnaed yn hawdd. 

4 Tystiolaeth glir o rai ffynonellau fod y Pwyllgor yn weithredol ac yn effeithiol wrth 
gefnogi gwelliannau ar draws rhai agweddau o’r maes hwn. 

3 Mae'r Pwyllgor wedi cael profiad cymysg wrth gefnogi gwelliant yn y maes hwn. 
Ceir peth tystiolaeth sy'n dangos eu heffaith ond mae bylchau sylweddol hefyd. 

2 Ceir rhywfaint o dystiolaeth fod y Pwyllgor wedi cefnogi'r gwelliannau, ond mae 
effaith y cymorth hwn yn gyfyngedig. 

1 Ni ellir gweld unrhyw dystiolaeth fod y Pwyllgor L l y w o d r a e t h u  
a c  Archwilio wedi cefnogi'r gwelliannau yn y maes hwn. 

 
 

Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Hyrwyddo 
egwyddorion 
llywodraethu da 
a’u cymhwyso i’r 
broses o wneud 
penderfyniadau. 

 Cefnogi datblygiad cod 
llywodraethu lleol 
 Darparu adolygiad cadarn 
o’r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a’r sicrwydd sy’n ei 
ategu. 
 Gweithio gydag aelodau 
allweddol i wella eu 
dealltwriaeth o’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol a’u 
cyfraniad iddo. 
 Cefnogi 
adolygiadau/archwiliadau o'r 
trefniadau llywodraethu. 
 Cymryd rhan mewn 
hunanasesiadau o drefniadau 
llywodraethu. 
 Gweithio gyda 
phwyllgorau 
llywodraethu ac 
archwilio partner i 
adolygu  trefniadau 
llywodraethu 
mewn partneriaethau. 

Rydym yn tueddu i ddilyn 
canllawiau cenedlaethol 
 
Mae adroddiadau rheolaidd gan 
archwilwyr mewnol ac allanol yn 
sicrhau cydymffurfiaeth 
Ymgymryd â hyfforddiant 
cyffredinol i sicrhau bod gan 
aelodau ddealltwriaeth o'r 
gofynion 
 
Adolygu gwahanol agweddau ar 
wahanol elfennau yn rheolaidd yn 
seiliedig ar y cynllun archwilio 
blynyddol. 
Nid wyf yn cofio gwneud hyn o'r 
blaen ond rwy’n newydd i'r 
pwyllgor Archwilio. 
Nid wyf yn cofio gwneud hyn ond 
yn gweithio’n agos gydag Archwilio 
Cymru 

 

 
  4 
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu gwerth 
a darparu tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

 

Cyfrannu at 
ddatblygu 
amgylchedd rheoli 
effeithiol. 

 Mynd ati i fonitro’r 
modd y gweithredir 
argymhellion yr archwilwyr 
 Annog y rheolwyr priodol 
i gymryd perchnogaeth o’r 
fframwaith rheoli mewnol. 
 Codi pryderon sylweddol 
ynglŷn â rheolaethau gyda’r 
uwch reolwyr priodol. 

Byddwn yn adolygu mesurau a 
roddwyd ar waith ar gyfer 
gwahanol adrannau, drwy 
ailedrych arnynt a sicrhau eu bod 
wedi cydymffurfio â’r protocolau a 
awgrymwyd. 
Ymdrechwn fel pwyllgor 
Llywodraethu ac i sicrhau bod 
mesurau rheoli mewnol yn dod yn 
rhan annatod o ffrydiau gwaith 
adrannau 
Oherwydd nad oedd yr holl 
wybodaeth y gofynnwyd amdani ar 
gael i Archwilio Cymru, rhoddwyd 
rheoliadau ar waith sy'n unioni'r 
sefyllfa (Ystadau). 
 

 

 
 
 
 
  5 

Cefnogi sefydlu 
trefniadau ar gyfer 
llywodraethu o ran 
risgiau a threfniadau 
effeithiol i reoli 
risgiau. 

 Adolygu trefniadau rheoli 
risg a’u heffeithiolrwydd, e.e. 
meincnodi rheolaeth risg. 
 Monitro gwelliannau. 
 Dal perchenogion risgiau i 
gyfrif am risgiau 
strategol/mawr. 

Darperir data cymharol o bryd i’w 
gilydd ar berfformiad o fewn 
Awdurdodau Lleol eraill. Dydw i 
ddim yn cofio cael data ar reoli 
risg. 
 
Wedi cadw golwg fanwl ar 

berfformiad Ystadau wrth 
ddarparu gwybodaeth briodol i 
Archwilio Cymru 
Sicrhau bod cofrestr risg yr 
Awdurdod yn cael ei hadolygu a 
dwyn rheolwyr i gyfrif am 
berfformiad  

 

 
 

4 
 
 

   5 

Rhoi cyngor ar 
ddigonolrwydd y 
fframwaith sicrwydd 
ac ystyried a ydy’r 
sicrwydd yn cael ei 
ddefnyddio'n 
effeithlon ac yn 
effeithiol. 

 Pennu ei anghenion o ran 
sicrwydd, gan nodi bylchau 
neu orgyffwrdd o ran 
sicrwydd. 
 Ceisio symleiddio’r drefn 
o gasglu ac adrodd ar 
sicrwydd. 
 Adolygu effeithiolrwydd 
darparwyr sicrwydd, e.e. 
archwilio mewnol, rheoli risg, 
archwilio allanol 

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod 
yr holl adroddiadau a ddaw ger ein 
bron fel yr amlinellir yn ein Cynllun 
Archwilio yn rhoi sicrwydd er 
boddhad yr Aelodau a phersonél 
Archwilio priodol. 
Gwneir hyn yn seiliedig ar ein 
cynlluniau Archwilio 
 
Mae'r Pwyllgor yn dibynnu'n 
sylweddol ar amseroldeb ac 
ansawdd adroddiadau archwilio 
mewnol yn ogystal â safbwynt 
Archwilio Allanol. 

 

 
4 
 

   5 



Cefnogi ansawdd y 
gweithgareddau 
archwilio mewnol, 
yn arbennig wrth 
gefnogi ei 
annibyniaeth 
sefydliadol 

 Adolygu'r siarter archwilio 
a'r trefniadau adrodd 
swyddogaethol 
 Asesu effeithiolrwydd y 
trefniadau archwilio mewnol, 
gan herio’n adeiladol a 
chefnogi gwelliannau 
 Mynd ati i gefnogi 
sicrwydd ansawdd a rhaglen 
wella archwilio mewnol 

Mae trefniadau ar waith i sicrhau 
ein bod yn cael gwybod am 
arferion da cyfredol o ran 
archwilio 
Bydd archwilwyr mewnol bob 
amser yn cael eu holi gan 
aelodau'r pwyllgor wrth graffu ar 
effeithiolrwydd eu gwaith 
arfaethedig 
Mae’r Pwyllgor yn gefnogol iawn i 
waith ac ansawdd y rôl archwilio 
mewnol ac o bryd i’w gilydd bydd 
yn ceisio cael sicrwydd eu bod yn 
cadw at safonau’r diwydiant.  
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Helpu i gyflawni 
nodau ac amcanion 
yr awdurdod drwy 
helpu i sicrhau 
trefniadau priodol o 
ran llywodraethu, 
risgiau, rheolaeth a 
sicrwydd. 

 Adolygu sut mae’r 
trefniadau llywodraethu yn 
cefnogi’r broses o gyflawni 
canlyniadau cynaliadwy 
 Adolygu prosiectau a 
rhaglenni mawr er mwyn 
sicrhau bod trefniadau 
llywodraethu a sicrwydd ar 
waith. 
 Adolygu effeithiolrwydd y 
trefniadau rheoli 
perfformiad. 

Bydd y Pwyllgor yn cwestiynu 
amcanion adrannol yn seiliedig 
ar bolisïau'r Cyngor ar faterion 
fel e.e. newid yn yr hinsawdd 
Yn seiliedig ar y cynllun 
Archwilio a'r gofrestr risg, bydd 
y pwyllgor yn ceisio cael 
sicrwydd bod yr Awdurdod yn 
cydymffurfio 
Darperir adroddiadau amserol gan 
archwilwyr mewnol ac allanol sy'n 
adolygu perfformiad. 
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Cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu 
trefniadau cadarn ar 
gyfer sicrhau gwerth 
am arian. 

 Gwneud yn siŵr bod 
sicrwydd o ran trefniadau 
gwerth am arian wedi ei 
gynnwys yn y sicrwydd a 
dderbynnir gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio. 
 Ystyried sut y bydd 
perfformiad o ran gwerth am 
arian yn cael ei werthuso fel 
rhan o'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. 

Mae gweithdrefnau tendro ar waith 
i gael y costau sy’n cynnig y gwerth 
gorau am arian. Bydd yr Awdurdod 
hefyd yn caffael trwy Werthu i 
Gymru a chytundebau fframwaith 
eraill.  
Gweler y sylwadau uchod.  
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Meysydd lle y gall y 
Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio 
ychwanegu gwerth 
drwy gefnogi 
gwelliannau 

Enghreifftiau o sut y gall y 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ychwanegu 
gwerth a darparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd 

Hunanwerthuso, enghreifftiau, 
meysydd o gryfder a gwendid 

Asesiad 
cyffredinol: 
5 – 1 
Gweler yr 
allwedd uchod 

Helpu'r awdurdod i 
weithredu 
gwerthoedd 
llywodraethu da, 
gan gynnwys 
trefniadau effeithiol 
ar gyfer mynd i'r 
afael â risgiau twyll 
a llygredd. 

 Adolygu'r trefniadau yn 
erbyn y safonau sydd wedi eu 
hamlinellu yn y Cod Ymarfer 
ar Reoli Risg Twyll a 
Llygredigaeth (CIPFA, 2014) 
 Adolygu risgiau twyll ac 
effeithiolrwydd strategaeth y 
sefydliad i fynd i'r afael â’r 
risgiau hynny. 
 Asesu effeithiolrwydd y 
trefniadau llywodraethu 
moesegol 
ar gyfer staff. 

Gweithgarwch parhaus gan 
archwilio ac yn enwedig yr adran 
gaffael i sicrhau bod yr Awdurdod 
yn cydymffurfio â’r codau ac yn 
lleihau’r posibilrwydd o dwyll. 
Mae Covid 19 gyda grantiau'r 

llywodraeth wedi sicrhau y 
cynhelir asesiadau rheolaidd a 
pharhaus o’r risgiau.  
Darperir hyfforddiant parhaus 

gan yr awdurdod i sicrhau 
effeithiolrwydd staff wrth gyflawni 
eu dyletswyddau 
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Hyrwyddo 
adroddiadau 
cyhoeddus effeithiol 
i randdeiliaid yr 
awdurdod a'r 
gymuned leol a 
mesurau i wella 
tryloywder ac 
atebolrwydd. 

 Gwella sut y mae'r 
awdurdod yn cyflawni ei 
gyfrifoldebau ar gyfer adrodd 
cyhoeddus; er enghraifft, 
gwell targedu ar y 
gynulleidfa, 
Cymraeg/Saesneg Clir 
 Adolygu a yw 
penderfyniadau a wneir drwy 
sefydliadau partneriaeth yn 
parhau i fod yn dryloyw a 
hygyrch i'r cyhoedd ac yn 
annog mwy o dryloywder. 
 Cyhoeddi adroddiad 
blynyddol gan y pwyllgor. 

Rwy'n siŵr y gellid gwneud mwy 
ond mae angen cael cydbwysedd 
rhwng gormodedd o ddata a 
gwybodaeth a’r costau sydd 
ynghlwm wrth ddarparu’r rhain. 
Mae gwybodaeth ar gael yn 
ddwyieithog ac mae tryloywder yn 
ein gwaith yn rhagofyniad. 
Mae nifer o adroddiadau gan 

bartneriaethau sy’n adrodd yn ôl 
i’r timau arwain, y Cabinet ac 
aelodau cyffredinol yr awdurdod 
sydd hefyd ar gael i’r cyhoedd.  
 

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn 
cyflwyno adroddiad blynyddol i'r 
pwyllgor craffu priodol, y Cabinet a'r 
Cyngor llawn yn y pen draw. Mae'r 
adroddiad ar gael i'r cyhoedd 
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