
Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

ADRODDIAD I’R: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

DYDDIAD:  6 Mehefin 2022 

LLEOLIAD:  O bell drwy Fideogynadledda 

TEITL:  Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth  

PWRPAS YR ADRODDIAD:  Rhoi diweddariadau i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar y 
cynnydd yn yr astudiaethau y mae Archwilio Cymru yn eu 
gwneud neu wedi’u gwneud. 

Er 

Portffolio ac Aelod 
Cabinet:  

Penderfyniad 

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a 
Threfniadaeth a Gwasanaethau Democrataidd 

Cyflwyniad 
Mae’r Adroddiad hwn yn nodi Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 
ac mae iddo dair rhan: 
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio;
b) Unrhyw waith ar berygl lleol a ryddhawyd/a gyhoeddwyd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor
Llywodraethu ac Archwilio
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru

Y Sefyllfa Bresennol 
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

 Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Cyngor Sir Ceredigion (Atodiad 1)

 Cynllun Archwilio 2022 Archwilio Cymru - Cyngor Sir Ceredigion (Atodiad 2)

 Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 Archwilio Cymru - Cyngor Sir Ceredigion
(Atodiad 3)

b) Unrhyw waith ar berygl lleol a ryddhawyd/a gyhoeddwyd ers y cyfarfod diwethaf o’r
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru

 Adroddiad Cydraddoldeb 2020/21
(https://www.audit.wales/cy/publication/adroddiad-cydraddoldeb-2020-21)

https://www.audit.wales/cy/publication/adroddiad-cydraddoldeb-2020-21


 Cynllun Blynyddol 2022/23 Archwilio Cymru 
(https://www.wao.gov.uk/cy/publication/cynllun-blynyddol-2022-23) 
 

 Adroddiad - Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
https://www.audit.wales/cy/publication/taliadau-uniongyrchol-ar-gyfer-gofal-
cymdeithasol-i-oedolion 

 
 

Adroddiadau Hanesyddol: 

 Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith (cyhoeddwyd Medi 2020) (ar gael ar:  
https://www.audit.wales/cy/publication/deddfu-gwell-yr-her-o-roi-deddfwriaeth-ar-waith 

 Yn ôl eich doethineb - Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol (cyhoeddwyd Ebrill 
2021) 
(ar gael ar: https://www.audit.wales/cy/publication/yn-ol-eich-doethineb-
gwasanaethau-dewisol-llywodraeth-leol 
  

 
ARGYMHELLIAD:        Ystyried adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth   
                                               
  
Rheswm dros 
y penderfyniad:  
 

Sicrhau bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn gwybod 
am yr adroddiadau, y cynigion a’r gwaith sydd ar y gweill 
     

Atodiadau:  Atodiad 1 – Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – 
Cyngor Sir Ceredigion 
Atodiad 2 – Cynllun Archwilio 2022 Archwilio Cymru – Cyngor 
Sir Ceredigion 
Atodiad 3 – Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 Archwilio 
Cymru Cyngor Sir Ceredigion 
 

Enw Cyswllt:  
 

Elin Prysor 
 

Teitl:    Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu a Swyddog Monitro 

 
Dyddiad yr Adroddiad: 
 

 

 
16/5/2022 

 
 
 
 
 
 
                                              
 

 

https://www.wao.gov.uk/cy/publication/cynllun-blynyddol-2022-23
https://www.audit.wales/cy/publication/taliadau-uniongyrchol-ar-gyfer-gofal-cymdeithasol-i-oedolion
https://www.audit.wales/cy/publication/taliadau-uniongyrchol-ar-gyfer-gofal-cymdeithasol-i-oedolion
https://www.audit.wales/cy/publication/deddfu-gwell-yr-her-o-roi-deddfwriaeth-ar-waith
https://www.audit.wales/cy/publication/yn-ol-eich-doethineb-gwasanaethau-dewisol-llywodraeth-leol
https://www.audit.wales/cy/publication/yn-ol-eich-doethineb-gwasanaethau-dewisol-llywodraeth-leol
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – 
Cyngor Sir Ceredigion 

Diweddariad Chwarterol: 31 Mawrth 2022 

Ymgynghoriad ar y Rhaglen Waith 
Ar ddechrau mis Mawrth 2022, lansiwyd ymgynghoriad gennym ar raglen waith yr 
Archwilydd Cyffredinol ar gyfer 2022-23 a thu hwnt. Fe wnaethom ofyn am ymatebion 
erbyn 8 Ebrill 2022, os yn bosibl, ond byddwn yn ystyried ymatebion a ddaw i law ar ôl yr 
amser hwn fel gwybodaeth ar gyfer ein gwaith parhaus o gynllunio’r rhaglen waith.  
Rydym wedi cylchredeg yr ymgynghoriad yn eang ymhlith ein rhanddeiliaid. 

Crynodeb Archwilio Blynyddol 

Disgrifiad Amserlen Statws 

Adroddiad yn 
crynhoi'r gwaith 
archwilio a 
gwblhawyd ers y 
Crynodeb 
Archwilio 
Blynyddol 
diwethaf, a 
gyhoeddwyd ym 
mis Chwefror 2022 

Chwefror 
2022 

Cyhoeddwyd Chwefror 2022: Cyngor 
Sir Ceredigion 2021 - Crynodeb 
Archwilio Blynyddol 

https://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/ymgynghoriadau
https://www.wao.gov.uk/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-crynodeb-archwilio-blynyddol-2021
https://www.wao.gov.uk/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-crynodeb-archwilio-blynyddol-2021
https://www.wao.gov.uk/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-crynodeb-archwilio-blynyddol-2021
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Gwaith Archwilio Ariannol  

Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwilio 
datganiad o 
gyfrifon 2020-21 
y Cyngor 

I gadarnhau a yw'r 
datganiad o gyfrifon 
yn rhoi darlun cywir a 
theg. 

Barn 
Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2021 

Gwaith 
archwilio wedi'i 
gwblhau. 
Darparwyd 
Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2021 

Archwiliad o 
Ffurflen 2020-21 
ar gyfer Harbwr 
Ceredigion 

I gadarnhau bod y 
ffurflenni wedi'u 
cwblhau'n gywir. 

Barn 
Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2021 

Gwaith 
archwilio wedi'i 
gwblhau. 
Darparwyd 
Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2021 

Archwiliad o 
Ddatganiadau a 
Grantiau 2020-21 
y Cyngor 

Archwilio hawliadau 
yn unol â thelerau ac 
amodau'r grantiau. 

Yn unol â'r 
terfynau 
amser 
unigol ar 
gyfer pob 
cais am 
grant. 

Gwaith 
archwilio wedi'i 
gwblhau – ym 
mis Ebrill 2022. 

Archwilio 
datganiad o 
gyfrifon 2021-22 
y Cyngor 

I gadarnhau a yw'r 
datganiad o gyfrifon 
yn rhoi darlun cywir a 
theg. 

Barn 
Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2022 

Gwaith 
archwilio i'w 
wneud rhwng 
mis Chwefror a 
mis Tachwedd 
2022. 
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Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliad o 
Ffurflen 2021-22 
ar gyfer Harbwr 
Ceredigion 

I gadarnhau bod y 
ffurflenni wedi'u 
cwblhau'n gywir. 

Barn 
Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2022 

Gwaith 
archwilio i'w 
wneud rhwng 
mis Chwefror a 
mis Tachwedd 
2022. 

Archwiliad o 
Ddatganiadau a 
Grantiau 2021-22 
y Cyngor 

Archwilio hawliadau 
yn unol â thelerau ac 
amodau'r grantiau. 

Yn unol â'r 
terfynau 
amser 
unigol ar 
gyfer pob 
cais am 
grant. 

Gwaith 
archwilio i'w 
wneud rhwng 
mis Hydref 
2022 a mis 
Chwefror 2023 

Gwaith Archwilio Perfformiad  

Gwaith Archwilio 
Perfformiad 
2020-21 

Cwmpas Amserlen Statws 

Cynaliadwyedd 
Ariannol  

Prosiect sy'n gyffredin 
i bob cyngor lleol a 
fydd yn asesu 
cynaliadwyedd 
ariannol yng ngoleuni'r 
heriau presennol a'r 
heriau a ragwelir yn y 
dyfodol gan adeiladu 
ar waith a wnaed yn 
ystod 2019-20. 

Cyflawn Cyhoeddwyd 
Medi 2021 
 
Cyhoeddwyd 
yr Adroddiad 
Cryno 
Cenedlaethol 
ym mis Medi 
2021 

https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-asesiad-o-gynaliadwyedd-ariannol-1
https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-asesiad-o-gynaliadwyedd-ariannol-1
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
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Gwaith Archwilio 
Perfformiad 
2020-21 

Cwmpas Amserlen Statws 

Adolygiad o 
Wasanaethau 
Cynllunio 

Bydd yr adolygiad yn 
rhoi sicrwydd a 
mewnwelediad i weld 
a yw'r Gwasanaeth 
Cynllunio yn cyflawni 
ei amcanion yn 
effeithiol ac yn 
gynaliadwy ac yn 
cyfrannu at gyflawni'r 
blaenoriaethau yn 
Strategaeth 
Gorfforaethol y 
Cyngor. 

Cyflawn Cyhoeddwyd 
Tachwedd 
2021 

 

Gwaith Archwilio 
perfformiad 
2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliadau 
Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 (y Ddeddf 
LlCD) 

Byddwn yn ceisio 
integreiddio'r gwaith o 
gyflawni ein harchwiliadau o 
dan LlCD o’r camau i gyflawni 
amcanion lles ynghyd â’n 
gwaith archwilio arall. Byddwn 
yn trafod hyn gyda'r Cyngor 
wrth i ni gwmpasu a 
chyflawni'r prosiectau 
archwilio a restrir yn y cynllun 
hwn. 

Ym mynd 
rhagddo 

Ym mynd 
rhagddo 

Archwiliad 
adrodd ar 
welliannau 

Archwiliad o gyflawni 
dyletswydd i gyhoeddi 
asesiad o berfformiad. 

Tachwedd 
2021 

Cyflawn  

https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-adolygiad-or-gwasanaeth-cynllunio
https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-adolygiad-or-gwasanaeth-cynllunio
https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-adolygiad-or-gwasanaeth-cynllunio
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Gwaith Archwilio 
perfformiad 
2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Sicrwydd as 
Asesu Risg 

Prosiect i nodi lefel y sicrwydd 
archwilio a/neu lle y gallai fod 
angen gwaith archwilio 
ychwanegol yn y dyfodol 
mewn perthynas â risgiau i'r 
Cyngor roi trefniadau priodol 
ar waith i sicrhau gwerth am 
arian wrth ddefnyddio 
adnoddau.  
Yng Nghyngor Sir Ceredigion 
mae'r prosiect yn debygol o 
ganolbwyntio ar: 
• Sefyllfa ariannol  
• Trefniadau hunanasesu 
• Cynllunio adferiad 
• Goblygiadau Deddf 

Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 

• Cynlluniau lleihau carbon 
• Rheoli Perfformiad 

Ym mynd 
rhagddo 

Ym mynd 
rhagddo 

Llamu Ymlaen – 
Archwilio'r 
blociau adeiladu 
ar gyfer dyfodol 
cynaliadwy 

Wrth i'r byd fynd yn ei flaen, 
gan ddysgu o'r pandemig byd-
eang, mae'r adolygiad hwn yn 
edrych ar ba mor effeithiol y 
mae cynghorau'n cryfhau eu 
gallu i drawsnewid, addasu a 
chynnal y broses o ddarparu 
gwasanaethau, gan gynnwys 
y rhai a ddarperir mewn 
partneriaeth â rhanddeiliaid a 
chymunedau allweddol. 

Hydref 2021 
ymlaen – Mai 
2022. 

Drafftio 
adroddiad 

 
  



Tudalen 6 o 16 - Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Ceredigion 

Astudiaethau cenedlaethol llywodraeth leol sydd wedi eu 
cynllunio/ar y gweill  

Astudiaeth Cwmpas Amserlen Statws Gwaith maes wedi'i 
gynllunio yng 
Nghyngor Sir 
Ceredigion 

Taliadau 
Uniongyrchol 

Adolygiad o 
sut mae 
awdurdodau 
lleol yn rheoli 
ac yn hybu'r 
defnydd o 
daliadau 
Uniongyrchol 

Cyhoeddi 
Ebrill 2022 

Cyhoeddiad  Na – gwaith sy'n cael ei 
gyflawni drwy'r Fforwm 
Taliadau Uniongyrchol a 
detholiad o gyfweliadau 
dilynol. 

Gwaith 
dilynol ar 
Bobl sy'n 
Cysgu Allan 

Adolygiad o 
sut yr 
ymatebodd 
awdurdodau 
lleol i 
anghenion 
pobl sy'n 
cysgu allan yn 
ystod y 
pandemig yn 
dilyn 
adroddiad 
Archwilydd 
Cyffredinol 
Cymru ym mis 
Gorffennaf 
2020. 

Amherthnasol Amherthnasol Nid yw'r gwaith hwn yn 
mynd rhagddo yn 2021-
22.  

Tlodi Deall sut mae 
awdurdodau 
lleol yn 
sicrhau eu bod 
yn darparu eu 
gwasanaethau 
i leihau tlodi. 

Hydref 2021 – 
Hydref 2022. 

Gwaith maes Oes – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor 
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Astudiaeth Cwmpas Amserlen Statws Gwaith maes wedi'i 
gynllunio yng 
Nghyngor Sir 
Ceredigion 

Mentrau 
Cymdeithasol 

Adolygiad o'r 
modd y mae 
awdurdodau 
lleol yn 
cefnogi ac yn 
defnyddio 
mentrau 
cymdeithasol i 
ddarparu 
gwasanaethau 

Hydref 2021 – 
Hydref 2022 

Gwaith maes Oes – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor. 

Gwytnwch 
cymunedol 

Adolygiad o’r 
ffordd y gall 
awdurdodau 
lleol adeiladu 
mwy o 
wytnwch o 
fewn 
cymunedau   

Hydref 2021 – 
Hydref 2022 

Gwaith maes Oes – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor.  
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Estyn  

Gwaith 
arfaethedig 
Estyn 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Arolygiadau 
Gwasanaethau 
Addysg 
Llywodraeth 
Leol  

Mae Estyn wedi 
gweithio’n agos 
gyda 
Chyfarwyddwyr 
Addysg i adolygu eu 
canllawiau arolygu 
ar gyfer 
gwasanaethau 
addysg llywodraeth 
leol (GALlL) i 
adlewyrchu 
profiadau’r 
pandemig. Mae 
Estyn wedi arolygu 
tri awdurdod lleol yn 
ystod tymor yr 
hydref a thymor y 
gwanwyn. Mae 
adroddiadau 
Caerdydd a Merthyr 
Tudful wedi'u 
cyhoeddi a bydd 
adroddiad Torfaen 
yn cael ei gyhoeddi 
ar 18 Mai.  

Mae arolygiadau 
GALlL i ailgychwyn o 
ddiwedd tymor yr 
hydref. 

Amherthnasol 

Adolygiad 
thematig 
Diwygio'r 
Cwricwlwm  

Cwricwlwm i Gymru 
- sut mae consortia 
rhanbarthol ac 
awdurdodau lleol yn 
cefnogi ysgolion 
wedi ei gyhoeddi ar 
24 Mawrth.  

Casglu tystiolaeth 
ym mis Medi/Hydref 
– cyhoeddwyd ym 
mis Mawrth 

Amherthnasol  

 
  

https://www.estyn.llyw.cymru/node/2903?_ga=2.243922309.1019375591.1649693088-1074962922.1649693088
https://www.estyn.llyw.cymru/node/2903?_ga=2.243922309.1019375591.1649693088-1074962922.1649693088
https://www.estyn.llyw.cymru/node/3821?_ga=2.267871310.1562875909.1649693133-2077856685.1649693133
https://www.estyn.llyw.cymru/node/3821?_ga=2.267871310.1562875909.1649693133-2077856685.1649693133
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-03/Y%20Cwricwlwm%20i%20Gymru%20%E2%80%93%20sut%20mae%20consortia%20rhanbarthol%20ac%20awdurdodau%20lleol%20yn%20cynorthwyo%20ysgolion.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-03/Y%20Cwricwlwm%20i%20Gymru%20%E2%80%93%20sut%20mae%20consortia%20rhanbarthol%20ac%20awdurdodau%20lleol%20yn%20cynorthwyo%20ysgolion.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-03/Y%20Cwricwlwm%20i%20Gymru%20%E2%80%93%20sut%20mae%20consortia%20rhanbarthol%20ac%20awdurdodau%20lleol%20yn%20cynorthwyo%20ysgolion.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-03/Y%20Cwricwlwm%20i%20Gymru%20%E2%80%93%20sut%20mae%20consortia%20rhanbarthol%20ac%20awdurdodau%20lleol%20yn%20cynorthwyo%20ysgolion.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2022-03/Y%20Cwricwlwm%20i%20Gymru%20%E2%80%93%20sut%20mae%20consortia%20rhanbarthol%20ac%20awdurdodau%20lleol%20yn%20cynorthwyo%20ysgolion.pdf


Tudalen 9 o 16 - Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Ceredigion 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Gwiriad Sicrwydd 
Cenedlaethol 2020-
21 

Mae AGC bellach wedi cyhoeddi 
pob llythyr gwirio sicrwydd. 
Mae AGC wedi cyhoeddi ei 
adroddiad gwirio sicrwydd 
cenedlaethol sy'n tynnu sylw at 
ganfyddiadau ac argymhellion 
allweddol. 

Cyhoeddwyd Cyflawn 

Rhaglen 2022-23 Bydd AGC yn cynnal rhaglen 
gylchol o wiriadau sicrwydd, 
gwiriadau gwella ac arolygiadau 
gwerthuso perfformiad. 

Ebrill 2022 i 
Fawrth 2023 

Ar waith 

Adolygiad 
cenedlaethol 

Cymorth i blant anabl a'u 
teuluoedd. 

Cyhoeddwyd Cyflawn 

Datblygiad Bydd AGC yn parhau i ddatblygu 
ei ddull o arolygu ac adolygu 
awdurdodau lleol. 
 
Bydd AGC yn ymgynghori 
ymhellach ynghylch ei dull 
gweithredu.  

Mai i Fehefin 
2022 

Ar waith 

Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid 
Adroddiad Monitro 
Blynyddol ar gyfer 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2020-
21 

Wedi’i gwblhau Mawrth 2021 Cyhoeddwyd 
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Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Cyfarfod blynyddol 
gyda 
Chyfarwyddwyr 
Statudol y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Bydd AGC yn cyfarfod â’r holl 
Gyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

Rhagfyr 2022 
ac Ionawr 
2023 

Cynllunio 

Adolygiad 
cenedlaethol o 
Gynllunio Gofal i 
blant a phobl ifanc 
sy’n ddarostyngedig i 
rag-achosion 
Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus  

Diben yr adolygiad 
Darparu gwaith craffu allanol, 
sicrwydd a hyrwyddo gwelliant o 
ran ansawdd ymarfer mewn 
perthynas â chynllunio gofal ar 
gyfer plant a phobl ifanc sy'n 
ddarostyngedig i rag-achosion 
amlinelliad cyfraith cyhoeddus. 
Ystyried i ba raddau mae ymarfer 
wedi symud ymlaen ers cyhoeddi 
‘Adolygiad cenedlaethol o 
gynllunio gofal i blant a phobl ifanc 
sy’n ddarostyngedig i rag-
achosion Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus’ gan AGC a chyhoeddi 
Adroddiad gweithgor Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus 2021 gan 
gynnwys arweiniad i arfer gorau. 

Medi 2022 Cynllunio 

Trefniadau 
Cydarolygiad 
Diogelu Plant 

Dull traws-arolygiaeth.  Maes i’w 
bennu.     

Hydref 2022 Cynllunio 

Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid 
Adroddiad Monitro 
Blynyddol ar gyfer 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2021-
22 

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad 2020-
21, mae cynlluniau yn mynd 
ymlaen ar gyfer yr adroddiad 
nesaf.  

2022-23 Cynllunio 
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Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Gwiriad Sicrwydd 
Cafcass 

Bydd AGC yn parhau i ddatblygu 
ei dull o arolygu ac adolygu 
Cafcass Cymru. 

2022 Cynllunio 

Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau 
eraill a gyhoeddwyd ers 1 Ebrill 2021  

Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r 
adroddiad  

Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol 
Llywodraeth Leol 

Chwefror 2022 

Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys 
(gan gynnwys offeryn data) 

Ionawr 2022 

Comisiynu cartrefi gofal ar gyfer Pobl 
Hŷn  

Rhagfyr 2021 

Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth 
Cymru 

Tachwedd 2021 

Gofalu am y Gofalwyr? 
Sut roedd cyrff y GIG yn cefnogi lles staff 
yn ystod pandemig COVID-19 

Hydref 2021 

Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth 
Leol 

Medi 2021 

Ffeithlun cyfrifon cryno'r GIG Medi 2021 

https://www.audit.wales/cy/publication/offeryn-data-cynaliadwyedd-ariannol
https://www.wao.gov.uk/cy/publication/cydweithio-rhwng-y-gwasanaethau-brys
https://www.audit.wales/cy/publication/comisiynu-cartrefi-gofal-ar-gyfer-pobl-hyn
https://www.audit.wales/cy/publication/rhaglen-cartrefi-clyd-llywodraeth-cymru
https://www.audit.wales/cy/publication/gofalu-am-y-gofalwyr
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/news/cyfrifon-gig-cymru-yn-dangos-adlewyrchiad-cywir-o-gyllid-ar-gyfer-y-flwyddyn-ddiwethaf
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Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r 
adroddiad  

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus1 Medi 2021 

Adfywio Canol Trefi Medi 2021 

Cyllid myfyrwyr Awst 2021 

Offeryn data cyllid y GIG 2020-21 Mehefin 2021 

Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 
yng Nghymru 

Mehefin 2021  

Trefniadau llywodraethu ansawdd ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg– dilyniant 

Mai 2021 

Trefniadau Llywodraethu Pwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru 

Mai 2021 

Yn ôl eich Doethineb – Gwasanaethau 
Dewisol Llywodraeth Leol 

Ebrill 2021  

Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu 
Personol ar gyfer Pandemig COVID-19 

Ebrill 2021  

  

 
1 Cyhoeddwyd y prif adroddiad ar 15 Medi. Dros y chwe wythnos a ganlynodd, 
cyhoeddwyd pum sylwebaeth sector byr: Darlun o lywodraeth leol,Darlun o ofal iechyd, 
Darlun o ofal cymdeithasol, Darlun o ysgolion, Darlun o addysg uwch ac addysg bellach. 

https://www.audit.wales/cy/publication/darlun-o-wasanaethau-cyhoeddus-2021
https://www.audit.wales/cy/publication/adfywio-canol-trefi-yng-nghymru
https://www.wao.gov.uk/cy/publication/cyllid-myfyrwyr
https://audit.wales/cy/publication/offeryn-data-cyllid-gig-cymru-hyd-fis-mawrth-2021
https://www.audit.wales/cy/publication/gweithredu-rhaglen-frechu-covid-19-yng-nghymru
https://www.audit.wales/cy/publication/trosolwg-o-drefniadau-llywodraethu-ansawdd-ym-mwrdd-iechyd-prifysgol-cwm-taf-morgannwg
https://www.audit.wales/cy/publication/trefniadau-llywodraethu-pwyllgor-gwasanaethau-iechyd-arbenigol-cymru
https://www.audit.wales/cy/publication/yn-ol-eich-doethineb-gwasanaethau-dewisol-llywodraeth-leol
https://www.audit.wales/cy/publication/caffael-chyflenwi-cyfarpar-diogelu-personol-ar-gyfer-pandemig-covid-19
https://www.audit.wales/cy/publication/darlun-o-lywodraeth-leol
https://www.audit.wales/cy/publication/darlun-o-ofal-iechyd
https://www.audit.wales/cy/publication/darlun-o-ofal-cymdeithasol
https://www.audit.wales/cy/publication/darlun-o-ysgolion
https://www.audit.wales/cy/publication/darlun-o-addysg-uwch-ac-addysg-bellach


Tudalen 13 o 16 - Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Ceredigion 

Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau 
eraill (gwaith ar y gweill/cynlluniedig)2 

Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Sylwebaeth ar gyfrifon Llywodraeth 
Cymru 

I’w gadarnhau – mae cynlluniau ar 
gyfer y gwaith hwn wrthi’n cael eu 
hadolygu ar hyn o bryd  

Gofal heb ei drefnu – offeryn data a 
sylwebaeth 

Ebrill 2022 

Trefniadau ar y cyd ar gyfer rheoli 
adnoddau iechyd cyhoeddus lleol   

Ebrill 2022  

Llywodraeth Cymru yn pennu amcanion 
llesiant 

Mai 2022 

Ymateb i COVID ac adferiad/rheoli 
grantiau Llywodraeth Cymru – cymorth i’r 
trydydd sector  

Mai 2022 

Diwygio'r cwricwlwm Mai 2022 

Offeryn data amseroedd aros y GIG a 
sylwebaeth ar ofal cynlluniedig  

Mai 2022 

Dilyniant System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru  

Mai 2022 

 
2 Byddwn yn parhau i adolygu ein cynlluniau'n gyson, gan ystyried yr amgylchedd allanol 
sy'n esblygu, ein blaenoriaethau archwilio, cyd-destun ein hadnoddau ein hunain a gallu 
cyrff archwiliedig i gyfathrebu â ni. Mae hyn yn cynnwys cynnal rhywfaint o hyblygrwydd 
er mwyn inni ymateb i ddatblygiadau ym mholisi Llywodraeth Cymru a meysydd sydd o 
ddiddordeb posibl i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus newydd. 
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Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Gwasanaethau orthopedig Mai/Mehefin 2022 

Diweddariad offeryn data cyllid y GIG  Mehefin 2022 

Gweithlu Llywodraeth Cymru Mehefin 2022 

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb Gorffennaf 2022 

Newid hinsawdd – adolygiad cychwynnol Gorffennaf 2022 

Seilwaith band eang/cynhwysiant digidol Hydref 2022 

Rheoli perygl llifogydd Hydref 2022 

Ymateb i COVID ac adferiad/rheoli 
grantiau Llywodraeth Cymru – arall 

I'w gadarnhau 

Tai fforddiadwy I'w gadarnhau 
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Digwyddiadau a chyhoeddiadau y Gyfnewidfa Arfer Da 
sydd i ddod 

Teitl Dyddiad disgwyliedig cyhoeddi/y 
digwyddiad   

Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol – 
gweminar yn trafod yr adroddiad sydd i 
ddod ar Ddarpariaeth Taliadau 
Uniongyrchol a sut y gallant fod yn rhan 
allweddol o weithredu egwyddorion 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 

6 Ebrill 2022 – cyhoeddir recordiad yn 
dilyn y digwyddiad. 

Digwyddiad Newid Hinsawdd - (Teitl i’w 
gadarnhau) 
Gweminar yn trafod canfyddiadau sy’n 
dod i’r amlwg o’n hadolygiad cychwynnol 
o drefniadau cyrff cyhoeddus i ymateb i 
dargedau lleihau allyriadau carbon 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 2030. 

19 May 2022 (amodol) 

Safbwyntiau COVID: Cyfres o sgyrsiau 
wedi eu recordio yn dysgu sut mae 
sefydliadau wedi addasu i’r cyfnod 
estynedig o ansicrwydd yn dilyn yr 
argyfwng COVID cychwynnol 

Arfer Da | Archwilio Cymru 

Blogiau Diweddar Archwilio Cymru  

Teitl Cyhoeddiad  

Seibergadernid – blwyddyn ymlaen 9 Chwefror 2022 

Helpu i adrodd y stori drwy gyfrwng rifau  
(offeryn data cynaladwyedd ariannol 
llywodraeth leol) 

3 Chwefror 2022 

https://archwilio.cymru/cy/our-work/good-practice
https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2022/2/9/seibergadernid-blwyddyn-ymlaen
https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2022/2/3/helpu-i-adrodd-y-stori-drwy-gyfrwng-rifau
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Teitl Cyhoeddiad  

Galwad am wybodaeth gliriach ynglŷn â 
gwariant ar newid yn yr hinsawdd  

2 Chwefror 2022 

Y gweithredoedd tu ôl i’r geiriau  
(adeiladu gwytnwch cymdeithasol a 
hunanddibyniaeth mewn dinasyddion a 
chymunedau)  

14 Ionawr 2022 

Ysgolion Cymru yn wynebu her 
frawychus y gyfradd genedigaethau isaf 
mewn 100 mlynedd 

21 Rhagfyr 2021 

 

https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2022/2/2/galw-am-wybodaeth-gliriach-ynglyn-gwariant-ar-newid-yn-yr-hinsawdd
https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2022/2/2/galw-am-wybodaeth-gliriach-ynglyn-gwariant-ar-newid-yn-yr-hinsawdd
https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2022/1/14/y-gweithredoedd-tu-ol-ir-geiriau
https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2021/12/21/ysgolion-cymru-yn-wynebu-her-frawychus-y-gyfradd-genedigaethau-isaf
https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2021/12/21/ysgolion-cymru-yn-wynebu-her-frawychus-y-gyfradd-genedigaethau-isaf
https://www.audit.wales/cy/blog/audit-wales/2021/12/21/ysgolion-cymru-yn-wynebu-her-frawychus-y-gyfradd-genedigaethau-isaf


 

Cynllun Archwilio 2022 – Cyngor Sir 
Ceredigion 

Blwyddyn archwilio: 2021-22 

Dyddiad cyhoeddi: Mai 2022 

Cyfeirnod y ddogfen: 2942A2022 

 



 

 

Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol. 

Archwilio Cymru yw’r enw cyfunol anstatudol ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio 

Cymru, sy’n endidau cyfreithiol ar wahân â’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain fel y disgrifir uchod. Nid 

yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol ac nid oes gan hwn ei hun unrhyw swyddogaethau. 

Nid yw Archwilydd Cyffredinol na staff Swyddfa Archwilio Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o ran unrhyw 

aelod, cyfarwyddwr, swyddog, neu gyflogai arall yn eu rhinwedd unigol, neu unrhyw drydydd parti. 

Os bydd cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol iddo, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a 

gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r Cod adran 45 yn nodi'r arfer o ran 

trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd partïon 

perthnasol. Mewn cysylltiad â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Archwilio Cymru a, phan 

fo'n berthnasol, yr archwilydd sy'n gweithredu ar ran yr Archwilydd Cyffredinol yn drydydd partïon 

perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio 

Cymru swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn 

arwain at oedi. We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English. Corresponding in 

Welsh will not lead to delay. 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English.  

 

 

mailto:swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru
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Ynglŷn â’r ddogfen hon 

1 Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gwaith rwy'n bwriadu ei wneud yn ystod 2022 i 

gyflawni fy nghyfrifoldebau statudol fel eich archwilydd allanol ac i gyflawni fy 

rhwymedigaethau o dan y Cod Ymarfer Archwilio.  

Fy nyletswyddau 

2 Rwy'n cwblhau gwaith bob blwyddyn er mwyn cyflawni'r dyletswyddau canlynol. 

Archwilio datganiadau ariannol 

3 Bob blwyddyn, rwy'n archwilio datganiadau ariannol Cyngor Sir Ceredigion (y 

Cyngor) i sicrhau y rhoddir cyfrif priodol am arian cyhoeddus. 

Gwerth am arian 

4 Mae’n rhaid i’r cyngor roi trefniadau ar waith i gael gwerth am arian ar gyfer yr 

adnoddau y mae'n eu defnyddio, ac mae’n rhaid i mi fod wedi fy modloni ei fod 

wedi gwneud hyn.  

Egwyddor datblygu cynaliadwy  

5 Mae angen i’r Cyngor gydymffurfio â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu a 

chymryd camau i gyflawni ei amcanion llesiant. Mae’n rhaid i'r Archwilydd 

Cyffredinol asesu i ba raddau y mae’n gwneud hyn. 
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Effaith COVID-19 

6 Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddigynsail ar y Deyrnas Unedig ac ar 

waith sefydliadau'r sector cyhoeddus.  

7 Er bod Cymru ar Lefel Rhybudd 0 y Coronafeirws ar hyn o bryd, bydd Archwilio 

Cymru yn parhau i fonitro'r sefyllfa a bydd yn trafod goblygiadau unrhyw 

newidiadau yn y sefyllfa gyda'ch swyddogion. 

Archwilio datganiadau ariannol 

8 Fy nghyfrifoldeb i yw cyhoeddi tystysgrif ac adroddiad ar y datganiadau ariannol. 

Mae hyn yn cynnwys: 

• barn ynglŷn â 'gwirionedd a thegwch' datganiadau ariannol y Cyngor ar gyfer 

y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022; ac  

• asesiad ynghylch pa un a yw Adroddiad Naratif a Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol y Cyngor wedi’u paratoi yn unol â Chod CIPFA a chanllawiau 

perthnasol a pha un a ydynt yn gyson â'r datganiadau ariannol ac â fy 

ngwybodaeth i am y Cyngor. 

9 Yn ychwanegol at fy nghyfrifoldebau dros archwilio datganiadau ariannol y Cyngor, 

rwyf hefyd yn gyfrifol am: 

• ymateb i gwestiynau a gwrthwynebiadau ynghylch y cyfrifon gan etholwyr 

lleol (codir ffioedd ychwanegol am y gwaith hwn, os bydd angen); 

• archwilio datganiadau ariannol 2021-22 Awdurdod Harbwr Ceredigion; ac 

• ardystio nifer o hawliadau am grantiau a ffurflenni grant fel y cytunwyd gyda'r 

cyrff ariannu. 

10 Nid wyf yn ceisio cael sicrwydd llwyr ynghylch gwirionedd a thegwch y datganiadau 

ariannol a'r nodiadau cysylltiedig ond rwy’n mabwysiadu cysyniad perthnasedd. Fy 

nod yw nodi camddatganiadau perthnasol, hynny yw, y rhai a allai beri i’r sawl sy’n 

darllen y cyfrifon gael ei gamarwain. Bydd y lefelau sy’n peri i mi farnu bod 

camddatganiadau o'r fath yn berthnasol yn cael eu gwneud yn hysbys i'r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio cyn cwblhau'r archwiliad. 

11 Rwy’n barnu bod unrhyw gamddatganiadau islaw lefel fach iawn (a osodwyd ar 5% 

o berthnasedd yn rhai nad yw’n ofynnol i’r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu eu 

hystyried ac felly ni fyddaf yn adrodd arnynt. 

12 Ni orfodwyd unrhyw gyfyngiadau arnaf o ran cynllunio cwmpas yr archwiliad hwn.  

13 Byddaf hefyd yn cyflwyno adroddiad drwy eithriad ar nifer o faterion a nodir yn 

fanylach yn ein Datganiad o Gyfrifoldebau, ynghyd â rhagor o wybodaeth am fy 

ngwaith. 

  

https://audit.wales/sites/default/files/Statement_Responsibilities_Auditor_General_Wales_Bodies_Audited_Financial_Statements_Welsh_final_7.pdf
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Risgiau i’r archwiliad o’r datganiadau ariannol 

14 Mae'r tabl canlynol yn nodi'r risgiau arwyddocaol yr wyf wedi'u nodi ar gyfer 

archwiliad y Cyngor. 

Arddangosyn 1: risgiau i’r archwiliad o’r datganiadau ariannol 

Mae'r tabl hwn yn crynhoi'r risgiau i’r archwiliad o’r datganiadau ariannol allweddol a 

nodwyd yng ngham cynllunio'r archwiliad. 

Risg archwilio Ymateb archwilio arfaethedig 

Risgiau arwyddocaol 

Mae’r risg y gallai rheolwyr ddiystyru 

rheolaethau yn bresennol ym mhob endid. 

O ganlyniad i’r modd anrhagweladwy y 

gallai diystyru o’r fath ddigwydd, ystyrir bod 

hon yn risg arwyddocaol [ISA 240.31-33]. 

 

Byddwn ni yn: 

• profi priodoldeb y cofnodion yn y 

dyddlyfrau ac addasiadau eraill a 

wnaed wrth baratoi'r datganiadau 

ariannol; 

• adolygu amcangyfrifon cyfrifyddu i 

ganfod unrhyw ogwydd; 

• gwerthuso'r sail resymegol dros 

unrhyw drafodiadau arwyddocaol y tu 

allan i fusnes arferol. 

Risgiau archwilio eraill 

Prisio asedau 

Parhaodd cyfrif am Eiddo, Offer a Chyfarpar 

ac Asedau Anniriaethol i fod yn un o 

feysydd mwyaf heriol y cyfrifon ac yn gyfrifol 

am y rhan fwyaf o'n canfyddiadau archwilio. 

Yng ngoleuni'r cyfyngiadau COVID a oedd 

ar waith drwy gydol 2021-22 a’r ansicrwydd 

ynghylch gwerthoedd y farchnad ar gyfer 

asedau ers dechrau'r pandemig, mae perygl 

y gallai gwerth cario asedau a adroddwyd 

yn y cyfrifon fod yn sylweddol wahanol i 

werth presennol asedau ar 31 Mawrth 2022.  

Yn benodol, gall hyn fod yn wir pan fo 

asedau wedi'u prisio ar sail dreigl ac nid ar 

ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

 

Byddwn yn adolygu rhaglen prisio 

asedau’r Cyngor i weld pryd y cafodd 

grwpiau unigol o asedau eu prisio ac yn 

ceisio cadarnhau nad yw prisiadau a 

gynhaliwyd cyn 31 Mawrth 2022 yn 

sylweddol wahanol i werth presennol 

asedau ar ddiwedd y flwyddyn. 
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Risg archwilio Ymateb archwilio arfaethedig 

Risgiau archwilio eraill 

Effaith COVID-19  

Er bod cyfyngiadau COVID-19 bellach 

wedi'u dileu, bu pwysau parhaus ar 

adnoddau staff a gweithio o bell a allai 

effeithio ar baratoi, archwilio a chyhoeddi 

cyfrifon. Mae risg y gallai ansawdd y 

cyfrifon a'r papurau gwaith ategol e.e. 

mewn cysylltiad ag amcangyfrifon a 

phrisiadau gael eu peryglu gan arwain at 

fwy o wallau. Gall trefniadau monitro 

ansawdd gael eu peryglu oherwydd 

materion amseru a/neu pa un a oes 

adnoddau ar gael.  

 

Byddwn yn trafod eich proses cau cyfrifon 

a'ch trefniadau monitro ansawdd gyda'r 

tîm paratoi cyfrifon ac yn gwneud 

trefniadau i fonitro'r broses o baratoi 

cyfrifon. Byddwn yn helpu i nodi meysydd 

lle y gall fod bylchau yn y trefniadau.  

 

Bydd pandemig COVID-19 yn parhau i 

gael effaith ar y risgiau o gamddatganiad 

perthnasol a threfn a dull fy archwiliad. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu bod 

ffrydiau cyllid amrywiol ar gael i'r 

awdurdod. Mewn rhai achosion, mae'r 

arian hwn yn rhoi cymorth ariannol i'r 

awdurdod ei hun. Mewn achosion eraill, 

mae'r arian wedi'i weinyddu gan yr 

awdurdod, gan wneud taliadau i drydydd 

partïon ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r 

taliadau wedi'u darparu drwy nifer o 

gynlluniau gwahanol yn ystod 2021-22 ac 

mae'r symiau dan sylw yn berthnasol i'r 

cyfrifon.  

Mae enghreifftiau o risgiau archwilio yn 

cynnwys: 

• Triniaeth gyfrifyddu anghywir ar gyfer 

cyllid COVID-19 h.y. prif drefniadau 

neu drefniadau asiantaeth 

• Risgiau o dwyll/gwallau. 

Byddwn yn adolygu'r ffrydiau cyllid a 

gafwyd gan Lywodraeth Cymru ac yn 

cadarnhau'r driniaeth gyfrifyddu briodol 

gyda'r awdurdod. 
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Archwilio perfformiad 

15 Yn ogystal â fy Archwiliad o’r Datganiadau Ariannol, rwyf hefyd yn cynnal rhaglen o 

waith archwilio perfformiad i gyflawni fy nyletswyddau fel Archwilydd Cyffredinol fel 

y nodir ym mharagraffau 4 a 5 mewn cysylltiad â gwerth am arian a datblygu 

cynaliadwy.  

16 Mewn ymateb i'r pandemig, rwyf wedi mabwysiadu dull hyblyg o wneud fy ngwaith 

archwilio perfformiad o ran y testunau a gwmpesir ac o ran methodoleg. Mae hyn 

wedi fy ngalluogi i ymateb i'r amgylchedd allanol sy'n symud yn gyflym a darparu 

mwy o adborth mewn amser real a hynny mewn ystod o fformatau.  

17 Ar gyfer 2022-23, rwy'n bwriadu parhau â'r dull hwn i helpu i alluogi fy ngwaith i fod 

yn ymatebol ac yn amserol, a phan fo'n bosibl i rannu dysgu'n gyflymach. Fel rhan 

o'r dull hwn, rwy'n rhagweld y bydd cyfran sylweddol o fy rhaglen archwilio 

perfformiad leol yn parhau i gael ei chyflawni drwy'r Prosiect Sicrwydd ac Asesu 

Risg, a fydd yn mynd rhagddo drwy gydol y flwyddyn. 

18 O ystyried y graddau uchel o gyffredinedd yn y risgiau sy'n wynebu cynghorau, 

rwyf hefyd yn bwriadu cyflawni nifer o brosiectau thematig sy'n archwilio risgiau 

sy'n gyffredin i bob cyngor. 

19 Yn ystod 2020-21, ymgynghorais â chyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill ynghylch 

sut y byddaf yn ymdrin â fy nyletswyddau mewn cysylltiad â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 o 2020-2025.  

20 Ym mis Mawrth 2021, ysgrifennais at y cyrff cyhoeddus a ddynodwyd o dan y 

Ddeddf yn nodi fy mwriadau, sy'n cynnwys a) cynnal archwiliadau penodol o sut 

mae cyrff cyhoeddus wedi pennu eu hamcanion llesiant a b) uno fy mhrif 

archwiliadau datblygu cynaliadwy o gamau i gyflawni amcanion llesiant â fy 

rhaglenni archwilio cenedlaethol a lleol. 

21 Mae fy archwilwyr yn cysylltu â Chyngor Sir Ceredigion i gytuno ar yr amser mwyaf 

priodol i archwilio'r modd y pennir amcanion llesiant. 

22 Bydd archwiliad o’r camau i gyflawni amcanion llesiant yn cael ei gynnal fel rhan o'r 

gwaith a nodir yn y cynllun archwilio hwn a chynlluniau archwilio olynol, gan arwain 

at fy adroddiad statudol o dan y Ddeddf yn 2025. 

23 Ar gyfer 2022-23, mae fy ngwaith archwilio perfformiad yng Nghyngor Sir 

Ceredigion wedi'i nodi isod. 
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Arddangosyn 2: rhaglen archwilio perfformiad 2022-23 

Mae'r tabl hwn yn crynhoi'r rhaglen archwilio perfformiad ar gyfer 2022-23. 

Rhaglen archwilio 

perfformiad 

Disgrifiad byr 

Sicrwydd ac Asesu Risg Prosiect i nodi lefel y sicrwydd archwilio a/neu 

pan fo angen gwaith archwilio pellach o bosibl 

yn y dyfodol mewn cysylltiad â risgiau i'r 

Cyngor yn rhoi trefniadau priodol ar waith i 

sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio 

adnoddau a gweithredu yn unol â'r egwyddor 

datblygu cynaliadwy 

Yng Nghyngor Sir Ceredigion mae'r prosiect yn 

debygol o ganolbwyntio'n benodol ar: 

• sefyllfa ariannol;  

• rheoli rhaglenni cyfalaf; 

• llywodraethu; 

• defnyddio gwybodaeth am berfformiad – 

gan ganolbwyntio ar adborth a 

chanlyniadau defnyddwyr gwasanaethau; 

• gosod amcanion llesiant  

Adolygiad thematig - gofal heb 

ei drefnu 

Rydym yn bwriadu cynnal adolygiad traws-

sector sy'n canolbwyntio ar lif cleifion y tu allan 

i'r ysbyty. Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried 

sut mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio 

gyda'i bartneriaid i fynd i'r afael â'r risgiau sy'n 

gysylltiedig â darparu gofal cymdeithasol i 

gefnogi rhyddhau cleifion o'r ysbyty, yn ogystal 

ag atal derbyniadau i'r ysbyty. Bydd y gwaith 

hefyd yn ystyried pa gamau sy'n cael eu 

cymryd i ddarparu atebion tymor canolig i 

dymor hwy. 

Adolygiad thematig (i’w 

gadarnhau) 

I'w gadarnhau yn dilyn yr ymgynghoriad y 

cyfeirir ato ym mharagraffau 24-26 isod.  

Gwaith dilynol ar ein 

Hadolygiad o’r Gwasanaeth 

Cynllunio 

I wneud gwaith dilynol ar ein hadroddiad ar yr 

Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio ym mis 

Tachwedd 2021 i asesu cynnydd y Cyngor o 

ran mynd i’r afael â’n hargymhellion. 
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24 Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddais ymgynghoriad yn gwahodd sylwadau i lywio ein 

rhaglen waith archwilio yn y dyfodol ar gyfer 2022-23 a thu hwnt. Yn benodol, 

mae'n ystyried pynciau y gellir eu datblygu drwy ein harchwiliadau ac astudiaethau 

gwerth am arian cenedlaethol a/neu drwy waith archwilio lleol ar draws nifer o gyrff 

y GIG, llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. Wrth i ni ddatblygu a chyflawni ein 

rhaglen waith yn y dyfodol, byddwn yn rhoi themâu allweddol ar waith yn ein 

strategaeth pum mlynedd newydd, sef: 

• darparu rhaglen archwilio strategol, ddeinamig ac o ansawdd uchel; a 

gefnogir gan 

• ddull o ran cyfathrebu a dylanwadu sydd wedi’i dargedu ac yn cael effaith 

sylweddol. 

25 Lluniwyd y meysydd posibl y canolbwyntir arnynt ar gyfer gwaith archwilio yn y 

dyfodol a nodwyd gennym yn yr ymgynghoriad yng nghyd-destun tair thema 

allweddol o'n dadansoddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus yn hydref 2021, 

sef: byd sy'n newid; y pandemig sy’n parhau; a thrawsnewid y modd y cyflwynir 

gwasanaeth. Gwahoddwyd sylwadau hefyd ar feysydd posibl ar gyfer gwaith 

dilynol. 

26 Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen archwilio perfformiad drwy 

ein diweddariadau rheolaidd i’r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu. 

Ardystio hawliadau a ffurflenni grant 

27 Gofynnwyd i mi hefyd ymgymryd â gwaith ardystio ar hawliadau grant y Cyngor, a 

fydd, rwy'n rhagweld, yn cynnwys Budd-dal Tai, Pensiwn Athrawon, Ardrethi 

Annomestig a ffurflenni cyllideb cyfun. 

Swyddogaethau archwilio statudol 

28 Yn ogystal ag archwilio'r cyfrifon, mae gennyf gyfrifoldebau statudol am gael 

cwestiynau ynghylch y cyfrifon a gwrthwynebiadau iddynt gan etholwyr lleol. Nodir 

y cyfrifoldebau hyn yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004: 

• Adran 30 Arolygu dogfennau a chwestiynau yn ystod archwiliad; ac  

• Adran 31 Yr hawl i wneud gwrthwynebiadau yn ystod archwiliad. 

29 Gan fod y gwaith hwn yn adweithiol, nid wyf wedi ei gymryd i ystyriaeth yn y tabl 

ffioedd isod. Os byddaf yn cael cwestiynau neu wrthwynebiadau, byddaf yn trafod 

ffioedd archwilio posibl ar y pryd.  

  

https://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/ymgynghoriadau
https://www.audit.wales/cy/publication/darlun-o-wasanaethau-cyhoeddus-2021
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Y ffi, y tîm archwilio a’r amserlen 

30 Mae fy ffioedd ac amserlenni arfaethedig ar gyfer cwblhau'r archwiliad yn seiliedig 

ar y tybiaethau canlynol: 

• darperir y datganiadau ariannol yn unol ag amserlen y bwriedir cytuno arni 

gan ystyried effaith COVID-19, i'r ansawdd disgwyliedig ac maent wedi bod 

trwy adolygiad sicrhau ansawdd cadarn; 

• mae'r wybodaeth a ddarperir i gefnogi'r datganiadau ariannol yn unol â'r 

ddogfen y cytunwyd arni ar gyfer cyflawni archwiliadau; 

• darperir ystafelloedd a chyfleusterau priodol i alluogi fy nhîm archwilio i 

gyflawni'r archwiliad mewn modd effeithlon; 

• bydd yr holl swyddogion priodol ar gael yn ystod yr archwiliad; 

• rydych wedi rhoi’r holl reolaethau a gwiriadau angenrheidiol ar waith i’w 

gwneud yn bosibl i'r Swyddog Cyllid Cyfrifol ddarparu pob sicrwydd y mae ei 

angen arnaf yn y Llythyr Sylwadau a gyfeiriwyd ataf; ac 

• mae rhaglen waith arfaethedig yr Archwiliad Mewnol wedi'i chwblhau ac 

mae'r rheolwyr wedi ymateb i faterion a allai fod wedi effeithio ar y 

datganiadau ariannol. 

31 Os byddaf yn cael cwestiynau neu wrthwynebiadau, byddaf yn trafod ffioedd 

archwilio posibl ar y pryd.  

Ffi 

32 Fel y nodir yn ein Cynllun Ffioedd 2022-23, mae ein cyfraddau ffioedd ar gyfer 

2022-23 wedi cynyddu 3.7% o ganlyniad i'r angen i fuddsoddi'n barhaus mewn 

ansawdd archwilio ac mewn ymateb i bwysau cost cynyddol. 

33 Nodir y ffi amcangyfrifedig ar gyfer 2022 yn Arddangosyn 3. Mae hyn yn 

cynrychioli cynnydd o 3.4% o'i gymharu â'ch ffi wirioneddol yn 2021.  
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Arddangosyn 3: ffi archwilio 

Mae'r tabl hwn yn nodi'r ffi archwilio arfaethedig ar gyfer 2022, yn ôl maes o fewn gwaith 

archwilio, ochr yn ochr â'r ffi archwilio wirioneddol ar gyfer y llynedd. 

Maes archwilio Ffi arfaethedig (£)1 Ffi wirioneddol y 

llynedd (£) 

Archwilio’r cyfrifon2 £159,446 £154,000 

Gwaith archwilio perfformiad3 £103,684 £100,390 

Gwaith ardystio grantiau4 £24,000 £23,158 

Gwaith archwilio ariannol arall 

– Awdurdod Harbwr 

Ceredigion 

£1,700 £1,700 

Cyfanswm y ffi £288,830 £279,248 

 

34 Bydd y broses gynllunio yn un barhaus, ac efallai y bydd angen newid fy rhaglen o 

waith archwilio, ac felly fy ffi, os bydd unrhyw risgiau newydd allweddol yn dod i'r 

amlwg. Ni fyddaf yn gwneud unrhyw newidiadau heb eu trafod â’r Cyngor yn 

gyntaf. 

35 Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: Cynllun Ffioedd 2022-23. 

Y tîm archwilio 

36 Caiff prif aelodau fy nhîm, ynghyd â'u manylion cyswllt, eu crynhoi yn 

Arddangosyn 4. 

Arddangosyn 4: fy nhîm archwilio 

Mae'r tabl hwn yn rhestru aelodau'r tîm archwilio lleol a'u manylion cyswllt. 

Enw Swyddogaeth Rhif cyswllt Cyfeiriad e-bost 

Clare James Cyfarwyddwr 

Ymgysylltu 

07837 384617 Clare.James@audit.wales  

 

1 Nodiadau: Nid yw’r ffioedd a ddangosir yn y ddogfen hon yn cynnwys TAW, nad yw’n 

cael ei chodi arnoch. 

2 Yn daladwy o fis Tachwedd 2021 hyd fis Hydref 2022. 

3 Yn daladwy o fis Ebrill 2022 hyd at fis Mawrth 2023. 

4 Yn daladwy wrth i waith gael ei wneud. 

https://www.audit.wales/cy/publication/cynllun-ffioedd-2022-23
mailto:Clare.James@audit.wales
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Enw Swyddogaeth Rhif cyswllt Cyfeiriad e-bost 

Jason Blewitt Rheolwr Archwilio 

(Archwilio Ariannol) 

 
07970 737478  

Jason.Blewitt@audit.wales  

Eleanor Ansell Arweinydd Archwilio 

(Archwilio Ariannol) 

07973 699097 Eleanor.Ansell@audit.wales 

Non Jenkins Rheolwr Archwilio 

(Archwilio 

Perfformiad) 

02920 320500 Non.Jenkins@audit.wales  

Nigel Griffiths Arweinydd Archwilio 

(Archwilio 

Perfformiad) 

02920 320500 Nigel.Griffiths@audit.wales 

 

37 Gallwn gadarnhau bod pob aelod o fy nhîm yn annibynnol arnoch chi a'ch 

swyddogion.  

Amserlen 

38 Dangosir y cerrig milltir allweddol ar gyfer y gwaith a nodir yn y cynllun hwn yn 

Arddangosyn 5. 

39 Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn rhoi'r hawl i etholwyr ofyn 

cwestiynau a chyflwyno gwrthwynebiadau i'r Archwilydd Cyffredinol mewn 

cysylltiad â chyfrifon yr Awdurdod. Mae'r hawliau i ofyn cwestiynau a chyflwyno 

gwrthwynebiadau yn ystod archwiliad yn gysylltiedig â hawliau etholwyr i archwilio'r 

cyfrifon sydd hefyd wedi'u nodi yn Neddf 2004.  

Arddangosyn 5: amserlen archwilio 

Allbwn arfaethedig Gwaith a 

wnaed 

Adroddiad wedi'i 

gwblhau 

Cynllun Archwilio 2022 Ebrill 2022 Mai 2022 

mailto:Jason.Blewitt@audit.wales
mailto:Eleanor.Ansell@audit.wales
mailto:Non.Jenkins@audit.wales
mailto:Nigel.Griffiths@audit.wales
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Allbwn arfaethedig Gwaith a 

wnaed 

Adroddiad wedi'i 

gwblhau 

Gwaith archwilio Datganiadau 

ariannol: 

• Adroddiad ar yr Archwiliad o’r 

Datganiadau Ariannol 

• Barn ar y Datganiadau Ariannol 

• Memorandwm Cyfrifon Ariannol 

 

 

Ebrill – 

Tachwedd 2022 

 

 

Tachwedd 2022 

 

Tachwedd 2022 

 

Rhagfyr 2022 

Gwaith archwilio perfformiad: 

• Prosiect Sicrwydd ac Asesu 

Risg  

• Adolygiad Thematig – gofal 

heb ei drefnu 

• Adolygiad Thematig [i'w 

gadarnhau]  

 

• Prosiect lleol: Gwaith Dilynol ar 

yr Adolygiad Gwasanaethau 

Cynllunio 

 

Yn parhau drwy’r flwyddyn. 

 

Bydd amserlenni ar gyfer prosiectau unigol 

yn cael eu trafod gyda Chyngor Sir 

Ceredigion a byddant yn cael eu nodi yn y 

sesiynau briffio prosiect penodol a gaiff eu 

creu ar gyfer pob darn o waith. 

Tymor yr Hydref 2022. 

Gwaith ardystio grantiau Medi 2022 – 

Ionawr 2023 

Chwefror 2023 

Gwaith archwilio ariannol arall 

• Awdurdod Harbwr Ceredigion 

Tachwedd 2022 Tachwedd 2022 

Crynodeb o’r Archwiliad 

Blynyddol 

Amherthnasol Rhagfyr 2022  

 





 

 

Archwilio Cymru 

24 Heol y Gadeirlan 

Caerdydd CF11 9LJ 

Ffôn: 029 2032 0500 

Ffacs: 029 2032 0600 

Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: post@archwilio.cymru 

Gwefan: www.archwilio.cymru 

We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English. 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 

galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. 

 

mailto:post@audit.cymru
http://www.audit.wales/
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Cyfeirnod y ddogfen: 2940A2022 
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Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a gyflawnwyd yn unol â swyddogaethau statudol. 

Os derbynnir cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol iddo, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r cod adran 45 yn nodi'r arfer wrth ymdrin â cheisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, 
gan gynnwys ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio 
Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru 
yn swyddoggwybodeath@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome 
correspondence and telephone calls in Welsh and English. Corresponding in Welsh will not lead to delay.  

 

mailto:swyddoggwybodeath@archwilio.cymru


Cynnwys 
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Crynodeb o ganlyniadau'r gwaith ardystio    4 

Ffïoedd    7 

 
 



Crynodeb o ganlyniadau’r gwaith ardystio 
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1 O dan baragraff 20 o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, bydd yr Archwilydd Cyffredinol, os yw'n ofynnol gan lywodraeth leol 
neu gorff arall sy'n derbyn grantiau, yn gwneud trefniadau ar gyfer ardystio hawliadau a ffurflenni (y cyfeirir atynt fel hawliadau grant, o 
hyn ymlaen). 

2 Gwnaethom ein gwaith gyda'r nod o ardystio hawliadau unigol ac ateb y cwestiwn: 
• 'A oes gan Gyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) drefniadau digonol ar waith i sicrhau bod hawliadau grant cydgysylltiedig, cywir, 

amserol ac wedi'u cofnodi'n briodol yn cael eu cynhyrchu?' 
3 Rydym wedi cwblhau'r archwiliad ac yn dod i'r casgliad bod gan y Cyngor drefniadau digonol ar waith ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno'r 

hawliadau grant a oedd yn gofyn am ardystiad yn 2020-21.  
4 Ar gyfer 2020-21, gwnaethom ardystio chwe chais grant (o'i gymharu â chwech yn 2019-20), gyda gwerth cyfanredol o £45 miliwn (£45 

miliwn yn 2019-20).  
5 Cyflwynodd y Cyngor bob un o'r chwe hawliad grant (100%) erbyn y terfynau amser y cytunwyd arnynt (100% yn 2019-20) ac mae'r 

rhain i gyd bellach wedi'u hardystio. Cost yr archwiliad ar gyfer 2020-21 yw £23,158 (£24,762 yn 2019-20).  
6 Yn gyffredinol, arweiniodd yr archwiliadau at ddiwygiadau arfaethedig i un cais am grant, heb unrhyw newid yn yr hawl i grant. 
7 Ceir crynodeb o'r gwelliannau isod: 
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Arddangosyn 1: gwybodaeth allweddol ar gyfer 2020-21 

Gwybodaeth allweddol ar gyfer 2020-21 

Yn gyffredinol, gwnaethom ardystio chwe grant a ffurflen (chwech yn 2019-20): 
• roedd chwech (100%) yn ddiamod (pump yn 2019-20, h.y. 83%); 
• nid oedd dim (0%) yn amodol (un yn 2019-20, h.y. 17%); a 
• diwygiwyd un (17%) (un yn 2019-20, h.y. 17%). 
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8 Ar y tudalennau canlynol, nodir crynodeb o ganlyniadau allweddol ein gwaith ardystio grantiau a ffurflenni 2020-21 y Cyngor, sy'n 
dangos ble y gwnaed diwygiadau archwilio o ganlyniad i'n gwaith neu ble y bu'n rhaid i ni roi amod ar ein tystysgrif archwilio. 

9 Mae amod yn golygu bod materion wedi'u nodi ynghylch cydymffurfedd y Cyngor â gofynion cynllun na ellid eu datrys drwy addasu. O 
dan yr amgylchiadau hyn, mae'n debygol y bydd angen rhagor o wybodaeth gan y Cyngor am y corff perthnasol sy'n talu grantiau i 
fodloni ei hun bod y symiau llawn o grant a hawlir yn briodol. Mae perygl posibl y bydd cyrff sy'n talu grantiau yn adfachu grant gan y 
Cyngor os nad ymdrinnir â materion. 

Arddangosyn 2: diwygiadau ac amodau i hawliadau grant 

Cyf Cyf CI Grantiau a ffurflenni Hawliad 
dyledus 

Derbyn yr 
hawliad 

Hwyr Tystysgrif 
amodol 

Addasiad 
(>£10,000) 

Addasiad 
(<£10,000) 

Tystysgrif 
ddiamod 

1 BEN01 Cymhorthdal Budd-daliadau Tai 30-04-21 27-04-21 Na     

2 HLG01 Adran 33 Deddf y GIG (Cymru) 2006 
Cyllidebau Cyfunol 

11-06-21 31-08-21 Na¹     

3 HLG03 Adran 34-194 Deddf GIG (Cymru) 2006 
Trosglwyddiadau Arian 

30-09-21 
 

29-09-21 Na     

4 LA01 Ffurflen Ardrethi Annomestig 
Cenedlaethol 

28-05-21 21-05-21 Na     

5 PEN05 Ffurflen Cynllun Pensiwn Athrawon 31-05-21 19-05-21 Na   Dim newid i’r 
hawl 

 

6 SOC07 Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol 

30-09-21 28-09-21 Na     

   Cyfanswm 0 0 1 6  

¹ Cytunwyd ar ymestyn y broses o gyflwyno'r hawliad HLG01. 
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10 Mae ein ffi gyffredinol ar gyfer ardystio grantiau a ffurflenni yn is na'r hyn a godwyd yn 2019-20, ac yn unol â'r amcangyfrif a 
ddarparwyd yn y cynllun Archwilio. 

Arddangosyn 3: dadansoddiad o'r ffi yn ôl grant/ffurflen 

Dadansoddiad o'r ffi yn ôl grant/ffurflen 2019-20 2020-21 
BEN01 – Cymhorthdal Budd-daliadau Tai £11,079 £11,271 

HLG01 – Adran 33 Deddf y GIG (Cymru) 2006 Cyllidebau Cyfunol £2,381 £1,298 

HLG03 – Adran 34 – 194 Deddf GIG (Cymru) 2006 Trosglwyddiadau Arian £1,518 £1,212 

LA01 – Ffurflen Ardrethi Annomestig Cenedlaethol £2,396 £2,362 

PEN05 – Ffurflen Cynllun Pensiwn Athrawon £3,372 £2,775 

SOC07 – Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol £1,872 £2,297 

Goruchwylio, Cynllunio a Rheoli Grantiau £2,146 £1,943 

Cyfanswm y ffi £24,764 £23,158 

 



 

 

 

Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd CF11 9LJ 

Ffôn: 029 2032 0500 
Ffacs: 029 2032 0600 
Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: post@archwilio.cymru 
Gwefan: www.archwilio.cymru 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg 
We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English.  

mailto:post@archwilio.cymru
http://www.audit.wales/
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