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Ystyriodd a chymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Archwilio Mewnol Blynyddol 
2021/22 yn ei gyfarfod ym mis Chwefror 2021. Roedd y Cynllun yn darparu 
amlinelliad o’r gwaith sy’n ofynnol gan yr Adain Archwilio Mewnol yn ystod y 
flwyddyn er mwyn ffurfio barn ynghylch sicrwydd.  

Mae’r farn hon yn ffurfio rhan o fframwaith sicrwydd y Cyngor. Mae AM hefyd yn 
darparu cyngor annibynnol i wasanaethau er mwyn helpu rheolwyr i wella’u 
mesurau rheoli mewnol, eu dull o reoli risg, a’u trefniadau llywodraethu.    

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn darparu crynodeb o’r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn ystod y flwyddyn hyd 31 Mawrth 2022, ac mae’n ymgorffori barn yr 
adain archwilio. 

Mae hefyd yn cofnodi’r sefyllfa bresennol o ran adnoddau, a chynlluniau sicrhau 
ansawdd, gwelliant a chynnydd yr Adain.  
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ddiwedd y flwyddyn, gan ychwanegu gwerth, a 
chynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei amcanion. 
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Adroddiad Blynyddol y Rheolwr Corfforaethol - Archwilio 
Mewnol ar Waith yr Adain Archwilio Mewnol yn 2021/22  

 
 
1 CYFLWYNIAD 
 
1.1 Amlinellir y cyfrifoldebau proffesiynol sydd ar archwilwyr mewnol y sector 

cyhoeddus yn Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (y Safonau) sy’n 
cyd-fynd â’r Nodyn Cymhwyso Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd gan Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). 

 
1.2 Mae’r Safonau yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio 

Mewnol i ddarparu sicrwydd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ynghylch holl 
system y Cyngor o ran rheolaeth fewnol, rheoli risgiau a’r trefniadau 
llywodraethu corfforaethol.    

 
1.3 Mae'r adroddiad hwn yn nodi canlyniadau unigol a chyfunol yr adolygiadau 

archwilio a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2022.  Bu’r 
gwasanaeth yn darparu gwasanaeth mwy ‘adweithiol’ yn ystod y flwyddyn 
oherwydd y pandemig, gan glustnodi mwy o amser i eitemau megis grantiau covid.  
Gwnaed y penderfyniadau hyn gan roi ystyriaeth i’r risgiau a gyflwynwyd, a 
chafodd y gwaith ei ail-flaenoriaethu yn ôl yr angen. Mae’r farn archwilio 
gyffredinol ynghylch y sicrwydd y gellir ei roi yn seiliedig ar y gwaith archwilio hwn. 

 
1.4 Mae'r sicrwydd a ddarperir hefyd yn pwyso a mesur y cynnydd a wnaed wrth 

weithredu gwelliannau ac mae’n ystyried y gofrestr risgiau a’r sicrwydd a 
ddarperir mewn adroddiadau a gyhoeddir gan reoleiddwyr allanol. 

 
1.5 Y rheolwyr sy'n gyfrifol am ddatblygu, cynnal a sicrhau cydymffurfiaeth â'r 

gweithdrefnau o ran rheolaeth fewnol, rheoli risgiau a llywodraethu o fewn eu 
maes cyfrifoldeb. Hefyd, ni all y sicrwydd a ddarperir byth fod yn absoliwt.  

 
 
 
 
 
2 Y CWMPAS A’R CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL   

2.1 Amlinellir rôl a chyfrifoldebau’r Adain Archwilio Mewnol yn Siarter Archwilio 
Mewnol y Cyngor a gymeradwywyd ddiwethaf gan y Pwyllgor yn Ionawr 2022.  
Hefyd, mae’n nodi manylion ynghylch annibyniaeth, awdurdod, cwmpas gwaith a 
threfniadau adrodd Archwilio Mewnol. Caiff yr holl waith archwilio ei wneud yn unol 
â chynnwys y Siarter Archwilio Mewnol, a adolygir gan y Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol bob blwyddyn ac a gaiff ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau.  

 



 

 

 

2 

 

2.2 Er mwyn gofalu bod Archwilio Mewnol yn sicrhau bod digon o brofi’n digwydd drwy 
gydol y flwyddyn fel y gall ddarparu asesiad gwrthrychol,  mae’r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn penderfynu beth yw blaenoriaethau, cwmpas a 
dulliau gweithgareddau archwilio’r Cyngor, drwy gyfeirio’n ôl at y cynllun archwilio 
gweithredol sy’n seiliedig ar risgiau, ar ddechrau pob blwyddyn.  Ym mis Chwefror 
2021, cymeradwywyd Strategaeth a Chynlluniau Archwilio Mewnol 2021/22 sy’n 
amlinellu sut y cafodd cynllun gwaith gweithredol y flwyddyn ei roi at ei gilydd ac sy’n 
rhestru yr archwiliadau sydd i’w cynnal gan Archwilio Mewnol yn ystod y flwyddyn.    

 

2.3 Cafodd y broses gychwynnol o roi cynllun gweithredol 2021/22 ar waith ei monitro 
gan y Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol ar sail barhaus ac, yn anochel, roedd 
angen gwneud nifer o newidiadau yn ystod y flwyddyn am amrywiaeth o resymau (yn 
bennaf oherwydd y pandemig). Roedd hyn yn galw am ail-flaenoriaethu tasgau a 
gwneud newidiadau i'r gwaith a gynlluniwyd yn wreiddiol.  Gweithiodd y gwasanaeth 
mewn ffordd mwy adweithiol, ac roedd y prif newid yn sgil y Grantiau Trethi Busnes a 
ddyfarnwyd yn ystod amrywiol gamau’r cyfnod clo. 

  

 Fel y nodwyd yn Adroddiad Blynyddol y llynedd, ystyriwyd bod hyn yn briodol ac yn 
angenrheidiol am fod gan y Cyngor (yn union fel Awdurdodau Lleol eraill) 
rwymedigaeth frys i ddyfarnu'r grantiau i fusnesau cymwys yn y sir. Gall 
camgymeriadau ddigwydd yn hawdd mewn sefyllfaoedd fel y rhain (h.y. ar adegau 
pan fyddwn yn prosesu cynifer o geisiadau â phosibl dros gyfnod amser byr), a gall 
twyllwyr fanteisio’n hawdd ar y sefyllfa. Roedd y system hon felly yn darparu risgiau 
ychwanegol i'r Cyngor, gan fod y grantiau a dalwyd yn symiau sylweddol a bod meini 
prawf llym yn bodoli. 

 

 Gwnaed y newid i gynlluniau’r Adain Archwilio Mewnol a’r ffordd o weithio gan yr 
ystyriwyd bod hyn yn ychwanegu gwerth at waith y Cyngor (yn ôl Safonau Archwilio 
Mewnol y Sector Cyhoeddus, dyna yw cenhadaeth Archwilio Mewnol) a chaiff hyn ei 
gefnogi gan ddatganiad Bwrdd Ymgynghorol Safonau Archwilio Mewnol (IASAB) 
(gweler Atodiad 1). 

 

 Mae lefel y sicrwydd a ddarperir yn seiliedig ar y canlynol: 

• Canfyddiadau’r holl archwiliadau ac ymgynghoriadau a gynhaliwyd yn ystod 
2021/22 (y rhai y cynlluniwyd ar eu cyfer a’r rhai na chynlluniwyd ar eu cyfer),  

• Ymatebion y rheolwyr i’r canfyddiadau a’r camau sydd angen eu cymryd, a 

• Sicrwydd o ffynonellau eraill (gweler Atodiad 4). 
2.4 Dyma grynodeb o statws gwaith yr Adain Archwilio Mewnol ar 31/3/2022: 

Statws yr Archwiliad Nifer 

Adroddiad Terfynol / Ymateb wedi’i gyflwyno i’r gwasanaeth  26 

Eitemau gwaith parhaus e.e. Menter Twyll Genedlaethol 33 

Adroddiad Drafft wedi’i baratoi – Aros am y cyfarfod ymadael  1 

Papurau gwaith ac yn aros i’r adroddiad gael ei adolygu  11 

Archwiliadau ar y gweill / wedi’u dwyn ymlaen i 2020/21  11 

Wedi’u dwyn ymlaen neu ddim eu hangen bellach 13 
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2.5 Mae copi o Gynllun Gweithredol Archwilio Mewnol 2021/22, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor yn Chwefror 2021 i’w weld yn  
 Atodiad 2 (sy’n nodi statws pob darn o waith). Mae’r union waith a wnaed o gymharu â’r cynllun ynghyd â’r adolygiadau 

ychwanegol i’w gweld yn y tablau isod: 
 

Tabl 1:  Yr archwiliadau a’r adolygiadau a gwblhawyd yn unol â chynllun gweithredol 2021/22 (hy gwaith y cynlluniwyd ar ei gyfer) 

Tabl 2: Archwiliadau, ymgynghoriadau a gwaith cynghori ychwanegol a gwblhawyd (hy gwaith na chynlluniwyd ar ei gyfer) 

Tabl 3: Eitemau gwaith parhaus 
   

 
Tabl 1 – Yr archwiliadau y cynlluniwyd ar eu cyfer yn 2021/22 sydd wedi’u cwblhau  
 

 

Maes Archwilio 
Math o 

Archwiliad 
Sicrwydd  

Rheolaethau allweddol 

Budd-daliadau Tai 

Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol.  Fe’i cwblheir bob 3 blynedd.  Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau ar gyfer prosesu ceisiadau am fudd-daliadau tai: trefniadau parhad 
busnes, cydymffurfiaeth â’r Fframwaith Gwirio Cenedlaethol, ymwybyddiaeth o dwyll, pa 
mor gyflym y prosesir, ffeiliau paramedr y system, data system, adrodd am eithriadau, 
cysoni â systemau bwydo, gwirio cyfrifiadau sampl yn annibynnol, diogelwch y system 
TGCh.   

Rheolaethau 
Allweddol 

Sylweddol 

Llywodraethu 

Adolygu’r Fframwaith Datganiad Llywodraethu Blynyddol - 2021/22 

Cwmpas: mae’r adolygiad yn ystyried effeithiolrwydd proses y Fframwaith Llywodraethu.   Llywodraethu  Uchel  
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Maes Archwilio 
Math o 

Archwiliad 
Sicrwydd  

Rheoli Risg  

Ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Cwmpas: Adolygu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n ystyried y trefniadau sydd ar 
waith i sicrhau bod gwasanaethau’n rhoi sylw i amcanion corfforaethol yn eu cynlluniau, a bod 
gweithdrefnau boddhaol ar waith i sicrhau bod gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau.  

Cydymffurfio Uchel  

GDPR 

GDPR mewn Ysgolion  

Cwmpas: Mae’n rhaid i bob ysgol sy’n prosesu data personol dalu ffi i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth.  Mae’r adolygiad yn cynnwys gwirio’r sefyllfa gofrestru yn achlysurol, er mwyn 
sicrhau bod holl ysgolion Cyngor Sir Ceredigion wedi talu eu ffi flynyddol i Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth.  NID yw’r adolygiad yn cynnwys adolygiad o’r data a ddarparwyd i 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.   

Cydymffurfio Sylweddol 

GDPR mewn Ysgolion  

Cwmpas: Mae’n rhaid i bob ysgol sy’n prosesu data personol dalu ffi i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth.  Mae’r adolygiad yn cynnwys gwirio’r sefyllfa gofrestru yn achlysurol, er mwyn 
sicrhau bod holl ysgolion Cyngor Sir Ceredigion wedi eu cofrestru’n ddilys ac yn gyfredol gyda 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.  NID yw’r adolygiad yn cynnwys adolygiad o’r data a 
ddarparwyd i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.   

Cydymffurfi
o â GDPR 

Sylweddol 

Grantiau 

Grant Gwella Addysg – Diwedd Blwyddyn 2020/21  

Cwmpas: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a phrofi archwiliadau diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd fod y grant yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 
Hefyd, ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y 
rhoddwr grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac 
amodau ariannu’r grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y Cyngor. 

Grant Uchel 
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Maes Archwilio Math o Archwiliad Sicrwydd  

Grant Datblygu Disgyblion (PDG) – Archwiliad Terfynol Diwedd Blwyddyn 2020/21  

Cwmpas: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhaglen brofi diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd bod y grant yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau LlC. Hefyd,  
ardystio’r Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan 
roddwr y grant yn 2020/21 wedi ei ddyrannu’n briodol â dibenion y grant, yn unol â 
thelerau ac amodau ariannu ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio’r Cyngor.  

Grant Uchel 

Gwasanaethau a Systemau Eraill 

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân  

Cwmpas: Adolygiad o weithdrefnau diwedd blwyddyn parthed cysoni cronfeydd arian mân 
a ddosbarthwyd i wasanaethau, â’r hyn a gofnodwyd ar lyfr cyfrifon ariannol y Cyngor; 
gan gynnwys craffu ar y datganiadau a ddarparwyd gan y gwasanaethau ynghylch 
2019/20 a 2020/21.   

System Cymedrol  

Cyfrif yr Harbyrau 

Cwmpas: Archwilio’r cyfrif. Rhaid i’r Cyngor baratoi cyfrifon blynyddol gan ddilyn arferion 
priodol fel y’u nodir yng nghyhoeddiad Un Llais Cymru/Cymdeithas Clercod Llywodraeth 
Leol, Llywodraethu ac atebolrwydd i gynghorau lleol yng Nghymru – canllaw i ymarferwyr 
(y Canllaw i Ymarferwyr). Mae’r Canllaw i Ymarferwyr yn datgan y caiff cyrff baratoi eu 
cyfrifon gan ddefnyddio ffurflen flynyddol a baratoir gan Swyddfa Archwilio Cymru sy’n 
cynnwys mewnbwn gan y gwasanaeth archwilio mewnol o ran paratoi’r cyfrifon. Roedd 
hyn yn ymwneud â chyfrif 2020/21. 

Cyfrif Uchel 

Adnoddau Dynol – Just Giving 

Cwmpas:  Cais gan Adnoddau Dynol i oruchwylio a archwilio’r gweithdrefnau casgu 
parthed cyfraniad i’w dalu gan staff i fanciau bwyd.   

System Uchel 
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Maes Archwilio Math o Archwiliad Sicrwydd  

Atal Twyll 

Canllaw ynghylch Twyll Mandad 

Cwmpas:  Mae’r canllaw’r gwasanaeth ynghylch gweithredu yn cael ei adolygu a’i 
ddiweddaru ar hyn o bryd, er mwyn sicrhau ei fod yn parhau yn gyfredol a pherthnasol.  
Gofynnwyd am fewnbwn Archwilio Mewnol.   

Ymgynghorol / 
Gwrth-dwyll 

Amherthnasol* 

Strategaeth Gwrth-dwyll  

Cwmpas: Yr adolygiad bob tair blynedd i fod i ddigwydd yn 2021. Cydlynwyd y 
strategaeth ddiweddaraf gan Archwilio Mewnol; cymeradwywyd gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 3/6/21 a chyflwynwyd i’r Cyngor 17/6/21 i’w gymeradwyo’n 
derfynol.  Y Strategaeth ddiweddaraf bellach ar y wefan.   

Ymgynghorol / 
Gwrth-dwyll 

Amherthnasol* 

Adolygiadau Ychwanegol / Cynghorol 

Archwilio Cymru MRF - NFI 2018-21 

Cwmpas: Cwblhau, monitro a diweddaru ffurflen ymateb rheolwyr Archwilio Cymru 
parthed NFI. 

Sicrwydd Uchel 

Rheoliadau Pwerau Cymhwysedd Cyffredinol  

Cwmpas: Mewnbwn Archwilio Mewnol i ymgynghoriad.   
Ymgynghorol Amherthnasol 
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Tabl 2 – Archwiliadau heb eu cynllunio a gwblhawyd yn 2020/21 
 

 
 

Maes Archwilio Math o archwiliad Sicrwydd  

Llywodraethu 

Blychau mewn Ystafelloedd Gorffwys mewn Argyfwng 

Cwmpas: Mewnbwn Archwilio Mewnol i archwiliad y gwasanaeth o flychau mewn 
ystafelloedd gorffwys mewn argyfwng, er mwyn sicrhau diogelwch y blychau a osodwyd 
mewn lleoliadau penodol.   

System Sylweddol 

Gwasanaethau a Systemau Eraill 

Harbyrau  

Cwmpas: Cynhaliwyd profion er mwyn cefnogi cyfrif yr Harbyrau, fel y nodwyd gan ffurflen 
Archwilio Cymru: cadwyd llyfrau cyfrifon addas, bodlonwyd rheoliadau ariannol, aseswyd 
risgiau, proses gyllidebol ddigonol, derbyniwyd yr incwm disgwyliedig yn llawn, 
gweithredwyd yn briodol o ran cyflogau a didyniadau, cadwyd cofrestrau asedau a 
buddsoddiadau, paratowyd datganiadau cyfrifo yn gywir.  

System Sylweddol 

Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan  

Cwmpas: Darpariaeth gwasanaeth newydd yng Nghanolfan Lles Llanbedr Pont Steffan 
(gynt y Ganolfan Hamdden).  Gofynnwyd am gyngor parthed rheolaeth a diogelwch y 
gweithdrefnau derbyn arian parod yn y dderbynfa.   

Ymgynghorol / 
Gwrth-dwyll  

Amherthnasol* 

Harbyrau 

Cwmpas: Cynhaliwyd profion er mwyn cefnogi cyfrif yr Harbyrau, fel y nodwyd gan ffurflen 
Archwilio Cymru. I ddechrau darparwyd hyn i’r Adran Gyllid a Chaffael yn Chwarter 1 i 
gefnogi gwaith Cyfrif yr Harbyrau.  Paratowyd fersiwn ddrafft hefyd ar gyfer yr Adran 
Iechyd Amgylcheddol, sy’n gweinyddu’r Harbyrau o ddydd-i-ddydd, er mwyn mynd i’r 
afael â chamau gweithredu angenrheidiol oedd yn deillio o’r gwaith o samplu cyfrifon.   

System Sylweddol 
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Maes Archwilio Math o archwiliad Sicrwydd  

Gwasanaethau a Systemau Eraill 

Ystadau 

Cwmpas: Ymchwiliad i ganfod y rheswm dros y toriad mewn cyfathrebu rhwng y 
gwasanaeth Ystadau ac Archwilio Cymru yn ystod archwiliad allanol cyfrifon y Cyngor; fel 
y gofynnwyd amdano gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.   

System Uchel 

Crwneriaid 

Cwmpas: Crynodeb o adroddiadau archwilio Gwerth am Arian blaenorol.   
VFM Cymedrol 

Crwneriaid  – Adroddiad Dilynol  

Cwmpas: Adroddiad dilynol i’r adroddiad dyddiedig 23/6/21 a gyflwynwyd yn bapur 
eithriedig i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 9/9/21.  Darparwyd gwybodaeth 
ychwanegol, yn unol â’r cais, at ddibenion cymharu.     

Ymgynghorol Amherthnasol 

Crwneriaid – Cymharu ffioedd 

Cwmpas: Cymhariaeth yn unol â chais y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  
Dilynol Amherthnasol 

Adolygiadau Ychwanegol / Cynghorol 

Llyfrgell/Swyddfa Arian Parod Llanbedr Pont Steffan  

Cwmpas: Gofynnwyd am gyngor parthed mater diogelwch arian parod.  Ymgynghorol / 
Gwrth-dwyll 

N/A* 

Gweithdrefnau Bancio ar gyfer Incwm  

Cwmpas: Darparu cyngor ar weithdrefnau bancio newydd ar gyfer incwm a gesglir yn 
lleoliadau Cyngor Sir Ceredigion.   

Ymgynghorol Amherthnasol 
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Maes Archwilio Math o archwiliad Sicrwydd  

Caffael – gweithdrefnau pwrcasu  

Cwmpas: Rhoddwyd cyngor ynghylch gweithdrefnau i gydnabod derbyn nwyddau a 
ddanfonwyd i gartrefi aelodau staff e.e. deunydd ysgrifennu ayb.  

Ymgynghorol Amherthnasol 

Canolfan Hamdden Plascrug – Stoc 

Cwmpas: Darparwyd cyngor ynghylch tynnu peiriannau gwerthu o’r Ganolfan Hamdden a 
rhoi gweithdrefnau a rheolaethau ar waith i werthu stoc dros y cownter.  

Ymgynghorol  Amherthnasol 
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Tabl 3 – Gwaith sy’n mynd rhagddo 

 
 

• Grantiau Cofid-19 - rhai ceisiadau / apeliadau yn parhau i fynd yn eu blaen  

• Datganiad Llywodraethu Blynyddol - arfarnu a chyfrannu fel y bo’r angen yn 
ystod y flwyddyn  

• Cofrestr Risg - gwirio’r rheolaethau lliniaru sydd mewn lle  

• Crwneriaid - cefnogi ac arfarnu’r system newydd wrth iddi ddatblygu  

• Cynllun Twyll Cenedlaethol - cydlynu’r gwaith sy’n paru data electronig o fewn 
cyrff yn y sectorau preifat a chyhoeddus a rhyngddynt er mwyn atal a chanfod 
twyll   

• ActiveData - caiff ei ddefnyddio er mwyn canfod copïau dyblyg / anghysondebau 

mewn taliadau grant; gwirio yn erbyn gwybodaeth gwrth-dwyll a dderbynnir e.e. 
bwletinau NAFN    

• Caffael - samplo credydwyr newydd a sefydlir ar y system er mwyn sicrhau eu 
bod yn ‘gywir ac yn ddilys’ a bod yr hyn a brynnir yn briodol  

• Cyflogres – samplo gweithwyr newydd i sicrhau eu bod mewn swydd   

• Cefnogaeth i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

• Mewnbwn i adolygiadau a wnaed gan y Swyddog Llywodraethu: 

• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

• Cod Ymddygiad 

• Cyfansoddiad 

• Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 

• Protocol Archwilio Cymru - cefnogi trefniadau i sicrhau y rhoddir argymhellion 
Archwilio Cymru ar waith 

• Strategaeth Gwrth-Dwyll - cynyddu ymwybyddiaeth a sicrhau bod y strategaeth 
wedi ei diweddaru ac yn berthnasol  

• Bod yn bresennol mewn cyfarfodydd grwpiau i godi ymwybyddiaeth Archwilio 
Mewnol o unrhyw newidiadau mawr yn y systemau a’r gweithdrefnau, ail-asesu 
unrhyw risgau cysylltiedig ac ailflaenoriaethu gwaith Archwilio Mewnol os yw 
hynny’n briodol:  

• Gweithdy Rheoli Corfforaethol 

• Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol 

• Grŵp Rheoli Parhad Busnes a Chynllunio at Argyfwng  

• Addasiad Economaidd (Grŵp Rheoli Arian) 

• Grŵp Datblygu  

• Tîm Brexit 
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2.6 Nod y rhan fwyaf o'r adroddiadau a gyhoeddir yw rhoi barn i reolwyr am 
drefniadau llywodraethu, risgiau a rheolaethau'r maes sy’n cael ei adolygu, ac 
argymell camau i'w hunioni er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw wendidau a 
ganfuwyd. Y safbwyntiau hyn, yn ogystal â'r tebygolrwydd o wella, yw’r sylfaen 
ar gyfer barn flynyddol yr Adain Archwilio Mewnol ynglŷn â sicrwydd ar gyfer y 
Cyngor cyfan. Mae’r gwaith ymgynghorol hefyd yn ychwanegu gwerth drwy 
helpu rheolwyr i wella prosesau a chyflawni eu hamcanion yn fwy effeithiol. 

 

2.7 Er mwyn cydymffurfio â'r safonau, mae proses ffurfiol ar gyfer cymryd camau 
dilynol ar waith o fewn y gwasanaeth i gadarnhau bod yr argymhellion a wnaed 
yn adroddiadau’r Adain Archwilio Mewnol wedi'u gweithredu gan y rheolwyr o 
fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt. Fel arfer cynhelir archwiliad dilynol yn 
ystod y flwyddyn ar ôl yr archwiliad gwreiddiol, ac eithrio'r archwiliadau hynny yr 
aseswyd eu bod yn darparu lefelau uchel o sicrwydd lle na chaiff gwaith dilynol 
ei wneud, er mwyn gwneud y mwyaf o'r adnodd archwilio. Fodd bynnag, 
oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae'r archwiliadau dilynol sydd i'w 
cynnal yn 2021/22 wedi’u dwyn ymlaen i 2022/23. 

 

2.8 Mae’r lefelau sicrwydd a ddarparwyd gan waith yr Adain Archwilio Mewnol yn 
ystod y flwyddyn i’w gweld yn y tabl isod:   

 

                                       
 

2.9 Mae’r meini prawf a ddefnyddir i asesu pob lefel sicrwydd i’w gweld yn Atodiad 
3. 

 

2.10 O ran cynllun archwilio 2021/22, cafodd mwyafrif yr adolygiadau lle rhoddwyd 
barn am sicrwydd eu dyfarnu â lefel sicrwydd uchel neu sylweddol yn seiliedig 
ar y gwaith a wnaed (fel y nodir yn y tabl uchod). Roedd nifer o’r achosion lle 
dyfarnwyd sicrwydd ‘uchel’ yn ymwneud â grantiau. 

 
2.11 Parhaodd yr Adain Archwilio Mewnol i ganolbwyntio ei hadnoddau ar feysydd 

yn ymwneud â grantiau yn ystod 2021/22, er mwyn sicrhau bod y risgiau a 
gyflwynir gan y math hwn o gyllid yn cael eu rheoli'n briodol. Ni nodwyd unrhyw 
risgiau sylweddol o ran y grantiau a adolygwyd. 

 
2.12 Ni roddwyd sicrwydd cyfyngedig i unrhyw systemau a archwiliwyd yn ystod y 

flwyddyn. Rhoddwyd sicrwydd cymedrol i ddau ohonynt. Yn ogystal â 
chynghori'r gwasanaethau am y camau unioni sydd angen eu cymryd adeg yr 
archwiliad, cynhelir adolygiad pellach i asesu’r gwelliannau, a bydd yr Adain 
Archwilio Mewnol yn parhau i weithio gyda'r gwasanaethau i helpu i gyflwyno 
gwelliannau yn y systemau.   

Lefel sicrwydd Nifer 

Uchel 8 

Sylweddol 6 

Cymedrol 2 

Cyfyngedig 0 

Ddim yn berthnasol 10 

Cyfanswm 26 
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2.13 Yn ogystal â rhoi sylw i reoli risgiau fel rhan o adolygiadau unigol, cynhaliwyd 
archwiliad yn ystod 2020/21 o’r fframwaith rheoli risgiau corfforaethol sydd ar waith o 
fewn y Cyngor, a chyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 3 
Mehefin 2021. Daeth y gwaith hwn i'r casgliad y gellid rhoi sicrwydd uchel bod 
prosesau yn cael eu rheoli'n effeithiol ar lefel gorfforaethol, sy'n ffactor pwysig wrth 
gefnogi'r farn archwilio. Caiff y sicrwydd hwn ei gefnogi ymhellach drwy gyflwyno 
adroddiadau rheolaidd am y gofrestr risgiau corfforaethol a’r fframwaith gerbron y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  

 
2.14 Mae Archwilio Cymru yn adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol gan roi barn 

sy’n ystyried y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ac a ydyw’n cydymffurfio â’r 
ddeddfwriaeth. Caiff y gwaith hwn ei ategu gan adolygiad gan yr Adain Archwilio 
Mewnol o broses y Fframwaith, a gaiff ei gyflwyno hefyd gerbron y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. Mae’r sicrwydd uchel wedi'i seilio ar weithdrefnau a 
sefydlwyd i sicrhau bod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a'r dogfennau 
cysylltiedig yn effeithiol ac yn cael eu monitro drwy gydol y flwyddyn.  

  

2.15 Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd  yr Adain Archwilio Mewnol  archwiliad o’r modd y 
mae’r Cyngor yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, a sut 
mae’r Ddeddf wedi’i hymgorffori yn y gwasanaethau. Cwblhawyd yr adroddiad hwn 
yn ail chwarter 2021/22. 

 

2.16 Yn 2018/19, cafwyd adroddiad cadarnhaol a oedd yn rhoi sicrwydd uchel bod 
trefniadau boddhaol wedi'u sefydlu gan y Cyngor o ran diwylliant moesegol. Roedd 
angen gwneud dau beth. Cwblhawyd y peth cyntaf, sef y gofyniad i ddosbarthu 
holiadur i'r holl staff ynglŷn â'u barn am ddiwylliant moesegol y Cyngor. Trefnwyd 
gweithdy ar 28 Mai 2021 i fynd i’r afael â’r ail beth, sef darparu hyffoddiant i staff ar y 
pwnc. Cynhaliwyd archwiliad dilynol o Foeseg yn ystod 2021/22 ac fe fydd yn cael ei 
adolygu yn 2022/23.   

 

2.17 Mae gan staff yr Adain Archwilio Mewnol wybodaeth am risgiau a rheolaethau 
allweddol o ran gwybodaeth, pa mor ddiogel ydyw a'r amgylchedd TGCh. Dangosir 
hyn wrth iddynt gasglu sicrwydd ynghylch mesurau diogelu'r system TGCh yn ystod 
pob archwiliad rheoli allweddol. 

 

2.18 Bu holl staff y Gwasanaeth Archwilio Mewnol mew cyfarfod gyda’r Swyddog Diogelu 
Data ynglŷn â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Diogelwch 
Gwybodaeth i gael sicrwydd ynglŷn â’r gweithdrefnau sydd ar waith. Mae rhai o 
aelodau staff Archwilio Mewnol wedi bod yn bresennol mewn sesiynau hyfforddi 
archwilio sylfaenol ynglŷn â Thechnoleg Gwybodaeth, a/neu gallant ddefnyddio 
meddalwedd dadansoddi data er mwyn ehangu sgiliau o fewn yr Adain. Mae’r 
Rheolwr Archwilio wedi bod mewn hyfforddiant Archwilio a Thechnoleg Gwybodaeth 
a ddarparwyd gan Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol a Mindgrove yn ystod 2019/20. 

 
2.19 Yn ystod y pandemig, mae TGCh wedi bod yn alluogydd allweddol wrth gynnal yr holl 

wasanaethau’r Cyngor drwy gynorthwyo staff i weithio o adref. Ar gyfartaledd, maent 
yn derbyn 1000 cyswllt y dydd. Mae mwyafrif y staff TGCh yn gweithio o adref gan 
ddarparu cymorth i ddefnyddwyr, cynnal cymwysiadau meddalwedd a pharhau i 
ddatblygu datrysiadau newydd i gyflenwi gwasanaethau’r Cyngor yn ddigidol drwy 
CLIC a’r wefan. Gall technegwyr ddarparu cefnogaeth o bell i ddefnyddwyr, a chynnal 
ac uwchraddio darpariaeth TGCh mewn ffordd ddiogel. 
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2.20 Ar ddechrau’r cyfnod clo, roedd y gwasanaeth TGCh eisoes wedi dechrau 
mudo staff i Office 365 (a oedd yn disodli’r system e-byst a’r systemau swyddfa 
a ddefnyddid); mae’r mudo wedi parhau a’r mwyafrif wedi’i gwblhau nawr. Mae 
defnydd y system wedi cynyddu yn ystod y pandemig. Adroddwyd am nifer y 
bygythiadau seiber aflwyddiannus (maleiswedd a negeseuon gwe-rwydo) i’r 
Pwyllgor Craffu. Mae TGCh yn parhau i gynorthwyo pob maes gwasanaeth ac 
wrthi’n galluogi Cyngor i ddarparu gwasanaethau yn fwy digidol.   

 
2.21 Caiff adolygiadau o’r trefniadau wrth gefn a’r trefniadau adfer o ran Technoleg 

Gwybodaeth eu gwirio wrth gynnal pob archwiliad rheoli allweddol. Ni 
chynhaliwyd unrhyw archwiliadau Technoleg Gwybodaeth ar wahân yn ystod 
2021/22, ond rhoddir sylw i hyn yn 2022/23 yn unol â'r hyfforddiant a 
dderbyniwyd o ran Archwilio a Thechnoleg Gwybodaeth. (Cynhaliwyd adolygiad 
o system cyflogres newydd Ceri ITrent yn ystod 2017/18 gan archwilwyr 
arbenigol TGCh un o’r Cynghorau cyfagos; yn ogystal, cynhaliodd y rhain 
archwiliad o system llyfrau cyfrif cyfrifiadurol Ariannol y Cyngor yn 2018/19).  

 
2.22 Neilltuwyd mwy o amser ar gyfer ymarfer mapio sicrwydd yn ystod y flwyddyn 

hon, yn unol â Chynllun Gwella Archwilio Mewnol 2021/22.  Rhestrir yr holl 
sicrwydd ychwanegol a roddwyd fel sail ar gyfer barn yr archwiliad yn Atodiad 4.
  

2.23 Paratowyd adroddiad ar wahân eleni i amlinellu’r gwaith atal twyll a wnaed gan 
y gwasanaeth, yn unol â chais y Pwyllgor. 

 
 
3 CANFYDDIADAU 2021/22 
  
3.1 Mae cyfanswm o 23 o ‘gamau y mae angen eu cymryd’ i’w gweld yn yr 

adroddiadau terfynol a ddosbarthwyd yn ystod 2021/22. Roedd rhai ohonynt yn  
rhai nad ystyriwyd eu bod yn ddifrifol ond eu bod yn teilyngu ystyriaeth (felly 
cânt eu nodi yn y tabl isod). 

 

         
 
3.2 Mae’r camau gweithredu sylweddol wedi’u hadrodd yn rheolaidd i’r Pwyllgor yn 

Adroddiadau Cynnydd chwarterol yr Adain Archwilio Mewnol.   

Y Camau Gweithredu fesul dosbarth 
Cyfanswm 

Sylfaenol Sylweddol Cymedrol Teilyngu sylw  

0 2 17 4 23 
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4 YR ADNODDAU SYDD AR GAEL  
 
4.1 Mae strwythur presennol yr Adain Archwilio Mewnol i’w weld yn Atodiad 5. 

Ymddeolodd deilydd blaenorol swydd Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol ar 
31 Rhagfyr 2021 a dechreuodd y cyn Uwch Archwilydd yn y swydd Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol ar 01 Ionawr 2022.  Penodwyd yr Archwilydd 
Cynorthwyol ar Brentisiaeth yn Uwch Archwilydd o 01 Ionawr 2022 ymlaen.  Bwriedir 
newid strwythur Archwilio Mewnol yn 2022/23 gan fod achos busnes ar gyfer 
Cynorthwyydd Llywodraethu ac Archwilio wedi ei gyflwyno i gael ei gymeradwyo.  
Bydd y swydd hon yn lle swydd Archwilydd Cynorthwyol ar Brentisiaeth a bydd yn 
cynnig cefnogaeth i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn ogystal â’r Swyddog 
Llywodraethu.     

 
4.2 Mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant ymsefydlu ynghylch gwaith yr Adain 

Archwilio Mewnol yn ogystal â hyfforddiant ymsefydlu corfforaethol, gan gynnwys 
modiwlau e-ddysgu gorfodol.  

 
4.3 Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd cyfanswm o 865 diwrnod o weithgaredd archwilio 

(sy’n cyfateb i oddeutu 102% o’r dyddiau gofynnol).  
    
4.4 Mae’r Rheolwr Archwilio wedi parhau i gydlynu a gweithio ar yr ymarfer o fewn y 

Fenter Twyll Cenedlaethol (NFI) yn ystod y flwyddyn, sef ymarfer gorfodol y mae 
Archwilio Cymru yn ei gynnal sy’n paru data electronig o fewn cyrff y sector 
cyhoeddus a phreifat, a rhyngddynt, er mwyn atal a chanfod twyll.  

 
4.5 Hefyd, mae staff wedi cyfrannu at y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a pholisïau a 

gweithdrefnau corfforaethol eraill; ac wedi mynychu gweithdai/cyfarfodydd, gan 
gynnwys y Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol, Gweithdai Rheolwyr Corfforaethol, 
Grŵp Rheoli Arian – Addasu Economaidd i gael sicrwydd. 

 
4.6 Cwblhawyd mwyafrif yr archwiliadau o fewn yr amcangyfrif a roddwyd o ran y 

diwrnodau a ganiateir (96%). Aethpwyd i’r afael â rhai o’r archwiliadau rheolaeth 
ariannol allweddol cyn y cylchdro 3 blynedd arferol oherwydd y risgiau ychwanegol 
yn sgil gweithio o gartref; a gwnaed gwaith atal twyll yn y meysydd hyn hefyd.  

 
4.7 Yn ogystal â'r uchod, cynhaliwyd nifer o archwiliadau ac ymgynghoriadau a oedd 

wedi’u cynllunio a heb eu cynllunio, ar draws amrywiaeth eang o wasanaethau'r 
Cyngor.  

 
4.8 Gwnaed trefniadau yn ystod y flwyddyn i  allu dosbarthu Adroddiadau Archwilio’r 

gwasanaeth drwy feddalwedd rheoli archwiliadau Pentana (MKI), fel y nodir yng 
Nghynllun Gwella’r Adain Archwilio Mewnol ar gyfer 2021/22.  Mae defnydd yr Adain 
Archwilio Mewnol o feddalwedd Pentana wedi’i werthuso ac mae hyfforddiant wedi’i 
drefnu ar gyfer holl staff yr Adain Archwilio Mewnol a Llywodraethu er mwyn eu 
dysgu sut i osod a defnyddio holl swyddogaethau Pentana.  Yn y cyfamser, defnyddir 
ffeiliau electronig a rennir i gofnodi’r holl waith adweithiol a gwblhawyd.   
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5 PERFFORMIAD YR ADAIN ARCHWILIO  
 
5.1 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol wedi cynnal hunanasesiad 

blynyddol gan ddefnyddio rhestr wirio CIPFA i asesu cydymffurfiaeth yr Adain 
Archwilio Mewnol â’r Safonau a Nodyn Cymhwyso Llywodraeth Leol, caiff hyn 
ei adrodd i PLlA ym mis Medi 2022. Mae crynodeb o ganlyniadau hunanasesiad 
2020/21 i’w gweld yn Atodiad 6 yr adroddiad hwn. (Mae gwerthusiad o’r system 
Pentana (MKI) wedi’i drosglwyddo o gynllun 2020/21 at yr eitem hon yn y 
cynllun).  

 

5.2 Cynhaliodd Rheolwr Archwilio Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy adolygiad 
allanol o’r asesiad yn ystod 2016/17. Yn unol â’r Safonau, mae angen i asesydd 
annibynnol cymwysedig gynnal yr asesiad hwn bob pum mlynedd. Gwnaed 
cynlluniau eto gyda Grŵp Prif Archwilwyr Cymru; mae asesiad nesaf Ceredigion 
ar waith ar hyn o bryd ac yn cael ei gwblhau gan Bennaeth Archwilio Ynys Môn.  
(Bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn cynnal asesiad Sir 
Ddinbych ym mis Chwefror 2023). 

 
5.3 Byddwn yn adrodd am hunanasesiad 2021/22 a’r cynllun gwella dilynol yn 

ogystal â chyflwyno adroddiad yr adolygiad allanol.   
 

5.4 Caiff unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio â’r safonau ei adrodd gerbron y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Caiff unrhyw wyriadau sylweddol eu nodi 
yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

 

5.5 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn sicrhau bod yr Adain yn 
cydymffurfio â’r Genhadaeth o ran Safonau, Diffiniad Archwilio Mewnol, y Cod 
Moesegol a'r Safonau fel y’i hamlinellir yn y Siarter drwy raglen sicrwydd 
ansawdd a gwella benodol:   

 

• Mae gan bob aelod o staff Archwilio Mewnol fynediad at ddogfen leol -  
‘Llawlyfr Archwilio Mewnol’ sy’n rhoi sylw i feysydd megis rôl a 
chyfrifoldebau’r archwilwyr, y safonau ar gyfer dogfennau, ac ati. (Mae’r 
llawlyfr hwn wedi’i ddiweddaru ar gyfer 2022/23)  

• Mae’r Siarter Archwilio Mewnol, Polisïau’r Cyngor, cofnodion y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio, ac ati, oll ar gael ar wefan y Cyngor neu system 
Ceri ac mae’r gwasanaeth wedi cofrestru â safleoedd cyfeirio megis Fforwm 
Gwell Llywodraethu CIPFA a Tis-online sy’n darparu rhagor o wybodaeth a 
chanllawiau.  

• Ystyrir sgiliau a phrofiad pob archwilydd cyn pennu dyletswyddau. Mae staff 
yr Adain Archwilio yn cael eu hyfforddi a’u goruchwylio’n briodol. Mae dwy o 
staff yr Adain Archwilio ar hyn o bryd yn astudio un o gymwysterau’r 
Sefydliad Archwilio Mewnol. Mae’r gwaith yn cael ei adolygu i fonitro’r 
cynnydd a wneir.  

• Mae pob darn o waith yn destun adolygiad ansawdd yr adain archwilio 
mewnol cyn i’r adroddiadau gael eu cyhoeddi, a chaiff tystiolaeth o hyn ei 
dangos. 

• Gofynnir am adborth gan ddefnyddwyr drwy gyfrwng holiadur rheoli 
ansawdd, er mwyn nodi unrhyw welliannau posibl i’r gwasanaeth (er nad yw 
hwn wedi bod ar gael yn ystod y pandemig oherwydd adnoddau’r 
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gwasanaethau – mae hwn wedi’i nodi yn y cynllun gwelliant ar gyfer 
2022/23). 

• Cynhelir adolygiadau rheolaidd, i asesu’r hyn y mae’r gwasanaeth wedi’i 
gyflawni o gymharu â’r strategaeth a bennwyd. Ar yr adeg honno, caiff 
unrhyw gamau sydd angen eu cymryd yn sgil hyn eu nodi a’u rhoi ar waith.  

• Mae Cynllun Busnes Archwilio Mewnol yn cyfrannu at Gynlluniau’r 
Gwasanaethau. Mae’r rhain yn cynnwys camau lefel uchel ar gyfer sicrhau 
perfformiad, datblygiad a gwelliant drwy’r flwyddyn ac mae’r Cyngor yn eu 
monitro yn ffurfiol. 

• Mae adroddiadau cynnydd chwarterol y Rheolwr Corfforaethol Archwilio 
Mewnol sy’n mynd gerbron y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn rhoi 
gwybodaeth am sefyllfa’r Adain a’r hyn a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn; 
mae’r adroddiad blynyddol yn nodi sut mae’r Adain wedi bodloni ei nodau 
a’i hamcanion erbyn diwedd y flwyddyn. 

• Mae pob aelod o staff yn derbyn arfarniad blynyddol o dan Gynllun y 
Cyngor, sy’n gofyn am ehangu gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau yn 
barhaus. Mae cyfarfodydd rheolaidd y tîm Archwilio Mewnol a’r cyfarfodydd 
un-i-un gyda’r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol (sydd wedi parhau 
tra bônt yn gweithio gartref oherwydd y pandemig) yn cefnogi’r broses 
arfarnu. 

• Mae gofyn i bob aelod o staff archwilio a llywodraethu lofnodi datganiad 
buddiannau a chadarnhau’r cod moeseg bob blwyddyn.  

• Mae gwaith yr Adain Archwilio Mewnol yn destun adolygiad gan Archwilio 
Cymru, a chyrff adolygu / aseswyr eraill. 

• Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn paratoi ystod eang o 
ddangosyddion perfformiad fel y’u pennwyd gan y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yn seiliedig ar ddangosyddion meincnodi CIPFA: 

 

 

Dangosydd Mesur Targed 2021/22 

Nifer yr archwiliadau a gwblhawyd Nifer - 26 

Canran yr amser a gynlluniwyd ar ei gyfer sy’n 
cael ei dreulio ar archwiliadau 

% 80 102 

Canran yr holiaduron rheoli ansawdd a 
ddychwelwyd. 

% 50 - 

Canran ymatebion y cleientiaid a oedd yn nodi 
eu bod yn ‘fodlon’ neu’n ‘fwy na bodlon’. 

% 95 - 

Canran y camau a dderbyniwyd o gymharu â’r 
camau a gymerwyd   

% 95 96 

Canran yr archwiliadau a gwblhawyd o fewn yr 
amser a gynlluniwyd ar eu cyfer. 

% 80 92.3 

Nifer cyfartalog y diwrnodau rhwng diwedd yr 
archwiliad ac adeg cyhoeddi'r adroddiad drafft 

Diwrnodau 10 7.9 

Nifer cyfartalog y diwrnodau rhwng y cyfarfod 
ymadael a’r adroddiad terfynol  

Diwrnodau 5 0 
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5.6 Yn ystod 2021/22, cwblhawyd 26 o adolygiadau. Ni anfonwyd unrhyw  
holiaduron rheoli ansawdd ond derbyniwyd nifer o sylwadau ffafriol a 
derbyniwyd 96% o’r argymhellion.   

 
5.7 Roedd canran yr amser a dreuliwyd ar archwiliadau yn uwch na’r targed a 

osodwyd, sef 80%. Roedd y ganran yn is na chanran y flwyddyn flaenorol a’r 
rheswm dros hyn oedd fod aelod ychwanegol o staff yn y strwythur ar gyfer y 
dyddiau a ddynodwyd yn y cynllun:  

 

  

 

5.8 O’i gymharu â’r llynedd, cafwyd gostyngiad bach iawn yng nghanran yr 
archwiliadau a gwblhawyd o fewn yr amser a gynlluniwyd ar eu cyfer, ac roedd 
hyn hefyd yn uwch na’r targed a osodwyd sef 80%:  

 

 

 

80

96

75

92.3

Targed / Target Bl Blaenerol /
Previous Yr

Cyfaraledd WCAG
Average

Bl Cyfredol / Current
Yr

% Archwiliadau Cwblhawyd mewn Amser / 
% Audits Completed within Time
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5.9 Roedd nifer cyfartalog y diwrnodau rhwng diwedd gwaith maes yr adain 
archwilio mewnol ac adeg cyhoeddi’r adroddiad drafft yn is na’r llynedd ac o 
fewn y targed o 10 diwrnod (gellir priodoli hyn yn rhannol i’r nifer o adolygiadau 
grantiau / adolygiadau ymgynghorol yr oedd modd eu cyflawni’n gyflym): 

  

 

5.10 Yn dilyn y sylwadau uchod, mae’r gwaith rhwng y cyfarfod ymadael a 
chyhoeddi'r adroddiad terfynol yn parhau i gael ei gyflawni’n gyflym, gyda nifer 
o adroddiadau’n cael eu cyhoeddi yr un diwrnod â'r cyfarfod ymadael: 

 

 

  

10
9

8 7.9

Targed / Target Bl Blaenerol /
Previous Yr

Cyfaraledd WCAG
Average

Bl Cyfredol / Current
Yr

Nifer y diwrnodau i gyhoeddi adroddiad drafft / 
Number of days to produce draft report

5

1.9

4

0

Targed / Target Bl Blaenerol /
Previous Yr

Cyfaraledd WCAG
Average

Bl Cyfredol / Current
Yr

Nifer y diwrnodau i gyhoeddi adroddiad terfynol / 
Number of days to produce final report
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6 Y CASGLIAD A’R FARN GYFFREDINOL 
 
6.1 Mae’r diwylliant moesegol o fewn y Cyngor yn dda, ac mae disgwyl i’r gweithwyr 

a’r aelodau gydymffurfio â’r Codau, y polisïau a’r canllawiau a gyhoeddir (a gaiff 
eu hadolygu bob tair blynedd). Mae’r rhain ar gael ar wefan y Cyngor a/neu 
fewnrwyd Ceri. Mae’r Rheolwyr hefyd wedi derbyn yr hyfforddiant a ddarperir gan 
Adnoddau Dynol ynglŷn ag amrywiol agweddau ar gynllunio, datblygu a rheoli’r 
gweithlu, ynghyd â chyfle i astudio un o gymwysterau’r Sefydliad Arwain a 
Rheoli. Mae’n rhaid i bob aelod o staff gwblhau modiwlau hyfforddi gorfodol ar 
faterion megis cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch, ac ati. Caiff hyn 
ei fonitro gan y Grŵp Arweiniol. Ychwanegwyd modiwlau eraill yn ystod y 
pandemig ee Rheoli Timau o Bell. 

 
6.2 Bu’n rhaid parhau i weithio mewn modd mwy ‘adweithiol’ yn ystod 2021/22, 

mewn ymateb i anghenion y Cyngor yn ystod y pandemig.  Mae’r gwasanaeth 
wedi ymateb yn brydlon i unrhyw ofynion brys, wedi ailasesu risgiau, ac wedi 
ailgyfeirio adnoddau yn unol â’r gofynion pennaf.  Mae hyn wedi ei gyflawni, gan 
gydymffurfio â chanllawiau CIPFA a IASAB.  

 
6.3 Mae rhan fwyaf yr Adroddiadau Archwilio a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn 

wedi arwain at lefel sicrwydd cadarnhaol.  Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i ddulliau 
eraill o gael sicrwydd. 

 
6.4 Bydd adolygiadau archwilio dilynol yn cael eu cynnal o 2022/23 ymlaen pan fo 

angen. 
 
6.5 Mae’r trefniadau sydd ar waith i sicrhau bod y rheolwyr wirioneddol yn mynd i’r 

afael â’r materion a godwyd gan yr Adain Archwilio Mewnol wedi’u cryfhau yn 
sgil ffurfio’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 

 

 
    

AEJ/Aud145          __ 
6 Mai 2022                   Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 
 

6.6 Gellir felly ddod i’r casgliad, yn seiliedig ar:  

• y nifer, y cwmpas a’r sicrwydd a gafwyd o’r adolygiadau mewnol 
ac allanol a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 
2022,  

• a’r ffaith bod y rheolwyr (pan ar gael) wedi derbyn y camau a 
gymerwyd,  

 fod gan Gyngor Sir Ceredigion fframwaith boddhaol ar waith o ran 
llywodraethu, rheoli risgiau a rheolaethau mewnol i reoli’r modd y 
cyflawnir amcanion y sefydliad. 
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Atodiad 1 
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Atodiad 2 
Cynllun Gweithredol Archwilio Mewnol 2021/22  

Rhaglen Archwilio 2021/22 

Pwnc Archwilio Sgôp / Nodiadau 

Newidiadau oherwydd y pandemig   

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

  - Grantiau Ardrethi Busnes, ayb a ddygwyd 
ymlaen  

Cwmpas: Grantiau Ardrethi Busnes – gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r 
dogfennau; cynnal profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi / apeliadau. Mae 
mwyafrif y gwaith hwn wedi’i gwblhau yn 2020/21, ond rydym yn dal i aros am benderfyniad 
ynghylch ambell i gais lle ceir ymholiadau.  

  - Grantiau Cofid - 2021 
Cwmpas: Grantiau – gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r dogfennau; 
cynnal profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi / apeliadau.   

   - Grantiau Busnes 2022 
Cwmpas: Grantiau 2022 – gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r dogfennau; 
cynnal profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi/apeliadau.   

   - Grantiau Dewisol 2022 
Cwmpas: Grantiau 2022 – gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r dogfennau; 
cynnal profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi/apeliadau.   

  - Grantiau Caledi i Denantiaid – Awst 2021 
Cwmpas: Yn debyg i Grantiau 2021 hy gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth 
a’r dogfennau; cynnal profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi / apeliadau.  

  - Gwasanaeth Cofrestru – casglu incwm  
Cwmpas: Gwasanaeth Cofrestru – cynnal dilysiad annibynnol o’r taliadau a ddaeth i law ac a 
fanciwyd tra oedd y swyddfa ar gau. I’w gynnal unwaith y bydd staff yn dychwelyd i’r 
swyddfeydd. 

  - Prydau Ysgol am Ddim   
Cwmpas: Prydau Ysgol am Ddim – gwirio sampl o’r lwfansau a dalwyd (tocyn & arian parod); 
hefyd y cais i LlC. Profion archwilio cychwynnol wedi’u cwblhau - adolygiad pellach gan RhCAM.  

  - Cyfarpar Diogelu Personol Cwmpas: – Archwiliad annibynnol o’r lefelau stoc a drosglwyddwyd wrth symud o daenlenni 
cymryd stoc i systemau cyfrifiadurol  

Grant Cymorth Tai – Grŵp Llywio 

Cwmpas: Mae aelod o staff yr Adain Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp, gan 
wneud yn siŵr bod trefniadau Llywodraethu boddhaol ar waith o ran y Grant Cymorth Tai ac 
mae hefyd yn darparu cyngor ac arweiniad pan fo angen.  Asesir sicrwydd y gweithdrefnau sydd 
ar waith er mwyn gwneud yn siŵr bod y grŵp yn derbyn cymorth digonol ac yn cyflanwi ei 
amcanion.   
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Addasu’r Economi – y Grŵp Rheoli Arian 

Cwmpas: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yng Nghyngor Sir Ceredigion i roi cyngor ac arweiniad 
yn ôl y gofyn. Asesir sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith er mwyn gwneud yn siŵr bod y 
Grŵp yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion.  Mae’r grŵp yn dal i gwrdd bob 
pythefnos. 

Archwiliadau rheolau allweddol   

Y brif system gyfrifyddu 

Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’n ystyried y 
trefniadau i fonitro prif system gyfrifyddu’r Cyngor, ei chysoni, a sicrhau ei bod yn cydymffurfio â 
pholisïau, ynghyd â’r trefniadau awdurdodi, y trefniadau i wahanu dyletswyddau, a’r cynlluniau 
wrth gefn. NID yw’n cynnwys y system TGCh.  

Treth y Cyngor  

 Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau sydd ar waith i brosesu taliadau treth y Cyngor: trefniadau gwahanu 
dyletswyddau rhwng creu a casglu debyd; trefniadau talu; cysoni’r debyd i’r rhestr brisiant; 
cyflymder prosesu newidiadau; postio dyddiol i’r cyfrifon; eitemau anhysbys wedi’u postio i’r 
cyfrif dros dro; taliadau coll; monitro casgliadau; cysoni taliadau i’r cyfriflyfr; diogelwch y system 
TGCh. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros am adolygiad 
ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Rheoli’r Trysorlys  

Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau sydd ar waith ar gyfer buddsoddiadau a benthyciadau: monitro cofrestri, eu 
cysoni gyda’r brif system gyfrifyddu, cydymffurfio â pholisïau, trefniadau awdurdodi, y trefniadau 
i wahanu dyletswyddau a’r cynlluniau wrth gefn. NID yw’n cynnwys y system TGCh. Cyflwynwyd 
fersiwn ddrafft yr adroddiad i’r gwasanaeth.  

Budd-daliadau Tai  

Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau sydd ar waith i brosesu ceisiadau budd-daliadau tai: cynlluniau wrth gefn, 
cydymffurfio â’r Fframwaith Gwirio Cenedlaethol, ymwybyddiaeth am dwyll, cyflymder prosesu 
ceisiadau, ffeiliau paramedr y system, data’r system, adrodd eithriadau, cydlynu i’r systemau 
bwydo, gwirio annibynnol ar sampl o gyfrifiadau, diogelwch y system TGCh. 

Budd-daliadau Tai – Adolygiad Ansawdd 2021-22 
Cwmpas: Sicrwydd ansawdd. Cwblhawyd yn flynyddol (fel arfer yn rhan o’r archwiliad rheolau 
allweddol). Ystyried sampl o geisiadau budd-daliadau tai o ddechrau i’r diwedd i sicrhau 
cyflawnrwydd a chywirdeb. 
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Ardreth Annomestig Genedlaethol 

Cwmpas: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau ar waith i brosesi taliadau ardreth annomestig genedlaethol: trefniadau 
gwahanu dyletswyddau rhwng creu a casglu debyd; modd talu; cysoni’r debyd i’r rhestr prisiant; 
cyflymder prosesi newidiadau; postio dyddiol i’r cyfrifon; eitemau anhysbys wedi’u postio i’r cyfrif 
dros dro; taliadau coll; monitro casgliadau; cysoni taliadau i’r cyfriflyfr; diogelwch y system 
TGCh. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad 
ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Credydwyr 

Cwmpas: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau ar waith i: awdurdodi a thalu costau’r Cyngor a’r rheolau yn y broses. Dyw’r 
sgôp ddim yn ystyried natur y taliad na chyflawniad gwerth am arian. Wedi’i gynnwys eleni i 
sicrhau bod rheolau dal mewn lle tra bod staff yn gweithio o adre. Profion archwilio wedi’u 
cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / 
Rheolwr Corfforaethol AM. 

Mân ddyledwyr 

Cwmpas: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau ar waith i: godi archebion i ddyledwyr y Cyngor; cywirdeb gwerth a codio; 
prydlondeb yn codi’r anfonebau; monitro casgliadau; dyled yn cae ei wirio’n annibynnol i’r 
cyfriflyfr; casglu ôl-ddyledion ar waith; atebolrwydd anfonebau; diogelwch y system. Wedi’i 
gynnwys eleni i sicrhau bod rheolau dal mewn lle tra bod staff yn gweithio o adre. Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Y gyflogres 

Cwmpas: Maes allweddol o ran risg ariannol. Caiff ei gwblhau bob 3 blynedd. Mae’r adolygiad 
yn ystyried y trefniadau ar gyfer prosesu’r gyflogres gan gynnwys gwahaniaethu rhwng y gwaith 
o greu a diwygio rolau swyddi a manylion staff a’r gwaith o brosesu’r gyflogres; mae hefyd yn 
ystyried diogelwch y system. NID yw hyn yn cynnwys y system TGCh. Archwiliad ar y gweill. 

Adolygiad dilynol o gamau gweithredu 2018/19 
ymlaen 

Cwmpas: Sicrwydd bod y camau gweithredu a gafodd eu hargymell mewn archwiliadau 
blaenorol wedi’u cwblhau lle bo’n briodol. Taenlen wedi’i pharatoi o’r holl gamau gweithredu 
sydd angen ail-edrych arnynt sy’n cael ei ddiweddaru’n reolaidd. I’w gynnal unwaith bod staff yn 
dychwelyd i swyddfeydd. 

Llywodraethu Corfforaethol    

Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Cwmpas: Mae’r Fframwaith Llywodraethu yn cael ei redeg ar sail adolygiad cyson. Mewnbwn i 
derfynu DLlB 2020/21 a system 2021/22, lle mae’n briodol, trwy gydol y flwyddyn. 

Adolygu Fframwaith Y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021/22 

Cwmpas: Adolygiad llywodraethu sy’n ystyried effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu, yn 
enwedig y meysydd cyfeirir ato yn rhaglen weithredol y DLlB. 
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Y Grŵp Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes 

Cwmpas: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion.  Cafodd y grŵp ei ddisodli gan y Drefn Rheoli Aur/Arian 
oherwydd y pandemig, ond ail-gychwynnodd y cyfarfodydd Mis Ebrill – cwrdd yn chwarterol. 

Blychau Ystafelloedd Gorffwys mewn Argyfwng 
Cwmpas: mewnbwn AM i archwiliad y gwasanaeth o’r blychau ystafelloedd gorffwys mewn 
argyfwng, i sicrhau diogelwch y blychau wedi’u lleoli mewn safleoedd penodol.  

Parhad Busnes 
Cwmpas: Adolygiad o’r risg gan ystyried y trefniadau sydd ar waith ynghylch Parhad Busnes. 
Rhoddir sicrwydd drwy asesu’r gweithdrefnau sydd wedi’u nodi yn y Cynlluniau Parhad Busnes 
Corfforaethol a Chynlluniau Parhad Busnes y Gwasanaethau 

Adolygu’r Cyfansoddiad 
Cwmpas: Mae’r Cyfansoddiad yn cael ei adolygu’n reolaidd gan y Swyddog Monitro a’r 
Swyddog Llywodraethu i sicrhau ei bod yn gyfoes ac yn briodol. Archwilio Mewnol yn cael 
mewnbwn yn ôl y gofyn. Sicrwydd yn cael ei asesu ar y broses ar waith.   

Rheoli Risg a’r Gofrestr Risg Gorfforaethol:   

Rheoli Risg 
Cwmpas: Mae trefniadau’r Fframwaith Risg yn cael ei monitro a’i adrodd yn reolaidd i’r PLlA. 
Archwilio Mewnol yn cyfannu lle mae’n briodol.  

Y Gofrestr Risg Gorfforaethol: Gwirio’r rheolau sydd 
ar waith i liniaru risgiau 

Cwmpas: Rheoli risg. Mae’r adolygiad yn asesu pa mor effeithiol yw’r trefniadau sydd ar waith i 
reoli’r risgiau a nodir yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol. Byddwn yn dewis elfennau penodol ac yn 
adolygu effeithiolrwydd y rheolaethau a bennwyd i’w lliniaru. Cyfyngir cwmpas yr archwiliad i’r 
trefniadau a nodir yn yr adroddiad.   

Grŵp Brexit  

Cwmpas: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn chwarterol. 

Brexit  
Cwmpas: Adolygiad risg sy’n ystyried y trefniadau mewn lle i monitro newidiadau o ganlyn 
Brexit. Ar waith. 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Cydraddoldeb   

Ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn y gwasanaethau  

Cwmpas: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r adolygiad yn ystyried y trefniadau sydd 
ar waith i sicrhau bod gwasanaethau’n rhoi sylw i amcanion corfforaethol yn eu cynlluniau, a’u 
bod wedi ystyried gofynion y Ddeddf. Byddwn yn adolygu’r rhaglen gychwynnol o gamau 
gofynnol o dan y Ddeddf, ac yn gwirio sampl o’r dystiolaeth.  
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Adolygu ac asesu Asesiadau Effaith Integredig 
Cwmpas: Mae’r adolygiad yn ystyried y trefniadau sydd ar waith i baratoi ac i gyflwyno 
Asesiadau Effaith Integredig, a’r cysondeb o ran y modd y maent yn cael eu paratoi.  

Y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol 
Cwmpas: Adolygiad o’r trefniadau sydd mewn lle i gydymffurfio gyda gofynion y Ddyletswydd 
newydd. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad 
ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Safonau Cymraeg 
Cwmpas: Archwiliad i ystyried y trefniadau mewn lle i gydymffurfio gyda gofynion y Safonai 
Cymraeg.  

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) / 
Diogelu Data  

  

Cydymffurfio gyda’r Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data (Canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth) 

Cwmpas: GDPR. Daeth y Rheoliad i rym ym mis Mai 2018 ac mae wedi effeithio’n fawr ar y 
modd y caiff data eu cadw a’u diogelu. Os na fydd y Cyngor yn cydymffurfio â’r Rheoliad, gallai 
beryglu ei enw da a gallai wynebu cosb ariannol. Bydd yr adolygiad yn asesu trefniadau’r 
Cyngor i gydymffurfio â gwahanol rannau o’r Rheoliad, ee hysbysiadau preifatrwydd ac 
archwiliadau data. 

Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn yr 
Ysgolion 

Cwmpas: Mae’n rhaid i bob ysgol sy’n prosesu data personol dalu ffi i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth (SCG).  Mae’r adolygiad yn cynnwys gwirio’r sefyllfa yn achlysurol, er mwyn 
sicrhau bod holl ysgolion CSC wedi talu eu ffi flynyddol i SCG.  NID yw’r gwaith yn cynnwys 
adolygiad o’r data a ddarparwyd i SCG. 

Ddiogelu Data yn yr Ysgolion – archwiliad dilynol 
Cwmpas: Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Dilynol i’r uchod. Profion archwilio wedi’u 
cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / 
Rheolwr Corfforaethol AM. 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth 
Cwmpas: Mae’r tîm llywodraethu gwybodaeth yn cwrdd yn fisol. Nid oes aelod o archwilio 
mewnol yn mynychu’r cyfarfodydd, ond mae’r RhCAM yn cael gair gyda’r Swyddog Diogelu 
Data yn reolaidd ar gyfer sicrwydd. 

Prosiectau   

Y Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol 

Cwmpas: Prosiectau newydd. Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i 
sicrhau ein bod yn gwybod am unrhyw newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes 
angen i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y 
gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Panel yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei 
amcanion. Cwrdd bob pythefnos. 

Grŵp Datblygu  

Cwmpas: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau ein bod yn 
gwybod am unrhyw newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes angen i’r gwasanaeth 
Archwilio Mewnol gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i 
sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn 
chwarterol. 
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Rheolaeth Gorfforaethol   

Gweithdy’r Rheolwyr Corfforaethol 

Cwmpas: Mae’r RhCam yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau ein bod yn gwybod am unrhyw 
newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes angen i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol 
gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp 
yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn chwarterol. 

Grantiau   

Cyllid Ôl-16 - 2020/21 
Cwmpas: Archwilio grantiau. Casglu gohebiaeth a gwybodaeth i’w hanfon at Lywodraeth Cymru 
i ategu’r datganiadau a wnaed. I’w gyflawni yn chwarter 4. 

Grant Gwella Addysg - 2020/21 archwiliad terfynol 
diwedd blwyddyn  

Cwmpas: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhestr brofi archwiliad diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd ei fod yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y 
rhoddwr grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac 
amodau ariannu’r rhoddwr grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y 
derbynnydd grant.  

Grant Datblygu Disgyblion - 2020/21 archwiliad 
terfynol diwedd blwyddyn 

Cwmpas: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhestr brofi archwiliad diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd ei fod yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y 
rhoddwr grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac 
amodau ariannu’r rhoddwr grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y 
derbynnydd grant.  

Gwasanaethau a Systemau Eraill   

CLIC 
Cwmpas: Gwerthuso’r gwasanaeth a ddarperir – cwmpas yr archwiliad i’w gytuno. I’w gynnal 
unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Cardiau Credyd 

Archwilio system. Canolbwyntio ar systemau / cardiau newydd. Dogfennu’r system; pennu’r 
risgiau yn y system; gwerthuso’r trefniadau llywodraethu a’r rheolaethau gofynnol; profi’r system.   
Cododd cwestiynau yn dilyn adolygiad ansawdd sydd angen sylw unwaith bod staff yn 
dychwelyd i’w swyddfeydd.  Cyhoeddwyd adroddiad 25/3/21 yn sgil camau gofynnol.  Ni roddir 
sicrwydd nes bod gwaith ychwanegol wedi’i gyflawni.  

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân  
Cwmpas: Gwirio prosesau terfynol diwedd blwyddyn i cysoni’r cronfeydd i brif system gyfrifyddu 
y Cyngor, a’r dogfennau dychwelwyd gan wasanaethau i’w cefnogi.  

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân Cwmpas: Archwiliad dilynol i’r uchod. Helpu roi’r camau newydd mewn lle yn unol a’r canllawiau. 
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Cyfrif yr Harbyrau 2020/21  

Cwmpas: Rhaid i’r Cyngor baratoi cyfrifon blynyddol gan ddilyn arferion priodol fel y’u nodir yng 
nghyhoeddiad Un Llais Cymru/Cymdeithas Clercod Llywodraeth Leol, Llywodraethu ac 
Atebolrwydd i Gynghorau Lleol yng Nghymru – Canllaw i Ymarferwyr. Mae’r Canllaw yn datgan 
y caiff cyrff baratoi eu cyfrifon gan ddefnyddio ffurflen flynyddol a baratoir gan Archwilio Cymru 
sy’n cynnwys mewnbwn gan y gwasanaeth archwilio mewnol o ran paratoi’r cyfrifon. Roedd hyn 
yn ymwneud â chyfrif 2020/21. 

Adolygiad o’r Harbyrau (Cyllid)  

Cwmpas: Profion i gefnogi cyfrif yr Harbyrau, yn ôl hyn y nodwyd gan ffurflen AW: cadwyd 
llyfrau cyfrif addas, cydymffurfiwyd a’r rheoliadau cyllidol, mesurwyd risgiau, proses cynilo 
addas, derbyniwyd yr oll arian y disgwyliwyd, gweithredwyd cyflogau a chasgliadau yn gywir, 
cadwyd cofrestrau asedau a buddsoddiadau, a pharatowyd dadansoddiadau cyfrifon cywir. 

Adolygiad o’r Harbyrau (IA)  
Cwmpas: Profion i gefnogi cyfrif yr Harbyrau, yn ôl hyn y nodwyd gan ffurflen AW. Darparwyd i 
Cyllid yn chwarter 1 i gefnogi gwaith y cyfrif. Paratowyd drafft hefyd i Iechyd yr Amgylchedd sy’n 
gweithredu’r harbyrau’n ddyddiol, i gyflawni’r camau gofynnol o samplo’r cyfrif.  

TAW 

Cwmpas: Profion ar gyfrifo a chodio taliadau TAW gan gynnwys anfonebau credydwyr a 
dyledwyr a thrafodion eiddo. Ystyried a ydy’r canllawiau o ran TAW yn cyd-fynd â gofynion 
HMRC. Gwirio bod TAW yn cael ei gyfrifo ar y gyfradd gywir ac yn amserol a bod y ffurflen TAW 
yn cael ei chwblhau’n gywir a’i chyflwyno’n brydlon. 

Canolfan Llesiant Llambed - Derbynfa 
Cwmpas: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). 
Gofynnwyd am gyngor cyf rheolau a diogelwch ar broses derbyn arian yn y dderbynfa. 

Canolfan Llesiant Llambed 

Cwmpas: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). Yn 
ogystal â’r dymuniad am gyngor cyf rheolau a diogelwch ar broses derbyn arian yn y dderbynfa 
(gweler uchod), bydd y gwasanaeth yn cynnwys AM wrth baratoi’r systemau newydd i gynnwys 
yr amnewidiad i’r system bwcio cyfoes.  

Cyngor Chwaraeon Ceredigion  
Cwmpas: Archwilio cyfrif. Yn hanesyddol, mae AM yn paratoi ac yn archwilio cyfrifon blynyddol y 
corff erbyn ei Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol. 

AD – Casgliad JustGiving  
Cwmpas: Gofynnwyd i AM gan AD i adolygu’r broses casglu rhoddion ar gyfer elusen banciau 
bwyd gan staff. 
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Gwastraff 

Gwerthuso’r gweithdrefnau a gyflwynwyd i gasglu gwastraff, yn unol â’r drafodaeth ag AC. 
Ystyried trefniadau llywodraethu’r system – yn enwedig sefyllfa’r Strategaeth. Sut aethpwyd i’r 
afael â phroblemau ee gwylanod? A gafwyd llwyddiant? Os na, pam? Beth sydd yn yr arfaeth? 
Ymgysylltu â’r cyhoedd?  Penodwyd SLR Group Limited (SLR) gan y Cyngor i archwilio 
opsiynau ystyrlon ar gyfer rheoli gwastraff yng Ngheredigion yn y dyfodol.  Mae’r angen i’r 
strategaeth derfynol ffurfio llinell sylfaen ar gyfer Adolygiad Gwerth Gorau o Reolaeth Gwastraff 
hefyd yn rhan o’r Briff. 

Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS) 
Cwmpas: Gwirio bod gan y Cyngor systemau mewn lle, i gydymffurfio hefo gofynion. Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Archwiliad Amgylcheddol 
Cwmpas: Gwirio bod gan y Cyngor systemau mewn lle, i gydymffurfio hefo gofynion.   Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Gwasanaeth Ystadau – Methiant cyfathrebu gyda 
AC  

Cwmpas: Ymchwiliad i ddarganfod y rheswm bu methiant yn y cyfathrebu rhwng staff 
gwasanaeth ystadau a Archwilio Cymru tra’n paratoi’r archwiliad allanol o’r cyfrifon, yn ôl gofyn y 
PLlA. 

Amgueddfa   

Cwmpas: Archwilio system. I ganolbwyntio ar wasanaethau newydd 'arian parod' a 'stoc' 
cyflwynwyd i’r Amgueddfa hy caffeteria, siop a bar. (Dogfennu systemau. Penodi’r risgiau yn y 
system; a’r modd llywodraethu a rheolau y disgwylir. Profi)  Cododd cwestiynau yn dilyn 
adolygiad ansawdd sydd angen sylw unwaith bod staff yn dychwelyd i’w swyddfeydd. 

Troi Tai’n Gartrefi - cyffredinol 
Cwmpas: Menter eiddo gwag. Cais i adolygu’r gweithdrefnau. Cytunir ar gwmpas yr archwiliad. 
I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Crwner – Adroddiad Cryno Cwmpas: Crynodeb o’r adroddiadau archwilio blaenorol cyf Gwerth am Arian.  

Crwner – Adroddiad Dilynol 
Cwmpas: Yn dilyn ymlaen i’r adroddiad dyddiedig 23/6/21 y cyflwynwyd yn bapur eithriedig i’r 
PLlA ar 9/9/21. Darparwyd gwybodaeth ychwanegol, yn unol a’r gofyn, ar gyfer pwrpasau 
cymharu.   

Crwner – System Newydd  
Cwmpas: Sefydlu system newydd i gysoni’r gwasanaeth gyda system Archebion / Taliadau y 
Cyngor. 

Crwner – Cymharu Ffioedd ag Awdurdodau Lleol 
eraill 

Cwmpas: Gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am gymharu ffioedd Trefnwyr 
Angladdau Ceredigion â ffioedd Trefnwyr Angladdau Awdurdodau Lleol eraill Cymru. 
Archwiliad ar y gweill. 

Diogelu   
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Gweithdrefnau diogelu’r gwasanaethau  
Cwmpas: Sicrhau bod pob gwasanaeth wedi cyflwyno polisi diogelu ar gyfer staff, a’i fod yn cael 
ei archwilio’n rheolaidd. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Gweithdrefnau diogelu corfforaethol 

Cwmpas: Archwiliad system, wedi’i selio ar argymhellion CIPFA o’i canllawiau ar TISonline. 
Ambell prawf heb ei wneud oherwydd y pandemig. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad 
drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio/Rheolwr 
Corfforaethol AM. 

Taliadau Uniongyrchol  Cwmpas: Sicrhau bod rheolau yn y system newydd o Ebrill 2021.  

Atal Twyll (gan gynnwys y Fenter Twyll 
Genedlaethol) 

  

Y Fenter Twyll Genedlaethol 

Cwmpas: Mae’r adolygiad hwn yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da’r Cyngor a cholledion 
ariannol oherwydd gweithgarwch twyllodrus, a hynny drwy gymryd rhan yn y Fenter Twyll 
Genedlaethol sy’n paru data electronig cyrff yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat i atal ac i 
ganfod twyll. 

Strategaeth Atal Twyll 
Cwmpas: Adolygiad pob tair-mlynedd i’w weini yn 2021. Cydlynwyd diweddariad y Strategaeth 
gan AM; cymeradwywyd gan PLlA 3/6/21 a’i gyflwyno i’r Cyngor 17/6/21 am gymeradwyaeth 
terfynol. Mae’r Strategaeth cyfoes ar y wefan erbyn hyn. 

Modiwl hyfforddiant Cod, Moeseg a Thwyll 
Cwmpas: Yn dilyn cyflwyniad llwyddiannus gan Zurich i’r Gweithdy Rheolwyr ar 28/5/21 mae 
trefniadau ar waith gan Ddysgu & Datblygu i ymgorffori'r wybodaeth mewn modiwl e-ddysgu i 
staff ac Aelodau. 

Archwiliad Moeseg 

Cwmpas: Archwiliad system, wedi’i selio ar argymhellion CIPFA o’i canllawiau ar TISonline. 
Ambell prawf heb ei wneud oherwydd y pandemig. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad 
drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr 
Corfforaethol AM. 

Adolygiad y Cod Ymddygiad 
Cwmpas: Mae’r Cod yn cael ei adolygu’n reolaidd gan y Swyddog Monitro a’r Swyddog 
Llywodraethu i sicrhau ei bod yn gyfoes ac yn briodol. Archwilio Mewnol yn cael mewnbwn yn ôl 
y gofyn. Sicrwydd yn cael ei asesu ar y broses ar waith.  

Active Data 
Unioni / dadansoddi data. Mae’r adolygiad hwn yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da’r Cyngor a 
cholledion ariannol oherwydd gweithgarwch twyllodrus, a hynny drwy ddefnyddio’r system 
analytig data 'Active Data'.  

  - Grantiau Ardrethi Busnes, ayb 
Cwmpas: Defnyddio ActiveData i wirio’r ddogfen taliadau grantiau yn erbyn unrhyw wybodaeth 
amheus sy’n dod i’r golwg ee  rhybuddion o NAFN (Rhwydwaith Atal Twyll Cenedlaethol).  

Papur Archwilio’r Alban 
Cwmpas: Holiadur i reolwyr ar drefniadau atal twyll, rheoli risg, ayb. I’w amgylchu unwaith bod 
staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Twyll Mandad   
Cwmpas: Darpar cymorth mewn achlysur; hy pan fydd rhywun yn dynwared trydydd parti, megis 
cyflenwr, ac yn mynnu taliad brys, ee credydwr yn newid ei fanylion banc. Angen ei adrodd i’r 
Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol.  
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Twyll Mandad - Canllawiau 
Cwmpas: Mae canllawiau gweithredol y gwasanaeth yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd i 
sicrhau eu bod yn gyfoes ac yn briodol. Gofynnwyd AM am fewnbwn. 

Caffael Cwmpas: Gwirio sampl o’r credydwyr newydd i sicrhau eu bod yn fusnesau go iawn.  

Recriwtio  
Cwmpas: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr holl fanylion gofynnol wedi’u 
darparu. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Y Gyflogres Cwmpas: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr unigolion mewn swydd. 

Teithio  Cwmpas: Gwirio sampl o geisiadau teithio i sicrhau bod nifer y milltiroedd yn addas a chywir.  

Gwallau/twyll yn ymwneud â theithio Gwirio sampl o hawliau teithio i sicrhau bod nifer y milltiroedd yn addas a chywir.  

Archwilio TGCh   

Safon PCI (Diwydiant Carden Taliad)  
Cwmpas: Gwirio cydymffurfiaeth â gofynion y Safon.   I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd 
i swyddfeydd.  

Logiau Archwilio 
Cwmpas: Profi’r logiau archwilio a gynhyrchir gan sampl o’r systemau, a gwerthuso’r modd y 
mae’r gwasanaeth yn eu defnyddio. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd..  

Diogelwch – ffisegol ac amgylcheddol 
Cwmpas: Gwerthuso trefniadau diogelwch y prif adeiladu (ac yna i'w gyflwyno mewn 
swyddfeydd llai o faint a sefydliadau eraill fel ysgolion).. I’w gynnal unwaith bod staff yn 
dychwelyd i swyddfeydd..  

Grŵp Ystwythder Seiber a Llywodraethu 
Gwybodaeth  

Cwmpas: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Bydd y grŵp yn ystyried a lleihau risg seiber a gwella 
diogelwch seiber y Cyngor, diogelwch gwybodaeth a llywodraethu. Cwrdd yn fisol.  

Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru - Grŵp 
Twyll 

Cwmpas: NMWA - Grŵp Twyll: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y 
grŵp sy’n gyfrifol am rhannu gwybodaeth a  & sgiliau cyf atal twyll i adeiladu ystwythder trwy’r 
Cynghorau. Cwrdd yn chwarterol. 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021   

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 

Cwmpas: Cefnogi PLlA. Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  
gynllunio, paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

Cyflwyniad Grwpiau Cydbwyllgor Corfforaethol 
Cwmpas: Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  gynllunio, 
paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 
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Trefniadau Hunan-asesiad 
Cwmpas: Cefnogi PLlA. Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  
gynllunio, paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

Ymgynghorol (ac eraill)   

Cefnogi’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cwmpas: Cynorthwyo’r Pwyllgor Archwilio yn ôl y gofyn. 

Protocol AC 
Cwmpas: Cefnogi PLlA. Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  
gynllunio, paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r protocol newydd. 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC - NFI 2018-21 Cwmpas: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer NFI. 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC – Taclo Twyll Cwmpas: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer trefniadau twyll. 

Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 
Cwmpas: Mewnbwn AM i’r ymgynghoriad. Posibilrwydd o adolygiad pellach yn dibynnu ar 
canlyniad yr ymgynghoriad.  

Gweithdrefnau Bancio Incwm 
Darparu cyngor ar weithdrefnau bancio newydd ar gyfer incwm a gesglir yn lleoliadau Cyngor 
Sir Ceredigion.   

Adolygiadau ychwanegol / ymholiadau / 
adolygiadau wrth gefn 

  

Llyfrgell / Swyddfa Leol Llambed  Cwmpas: Gofynnwyd am gyngor ynglŷn â mater diogelu arian.   

Caffael-gweithdrefnau pwrcasu 
Ymholiad gan y Gwasanaeth Caffael ynghylch y gweithdrefnau o ran cydnabod derbyn nwyddau 
a ddanfonir i gartrefi aelodau o staff e.e deunyddiau ysgrifennu ayb.  

Canolfan Hamdden Plascrug – peiriannau gwerthu 
Ymholiad gan Ganolfan Hamdden Plascrug ynghylch cael gwared ar  gwerthu o’r Ganolfan 
Hamdden a gwerthu stoc dros y cownter  

Cynllun Gofal Plant  Cynhaliwyd ymholiadau ac ymchwil cychwynnol – y cwmpas i’w benderfynu 

Canolfannau Croeso mewn Argyfwng  
Cwmpas: darparu cyngor ynghylch trefniadau llywodraethu a rheolaethau Canolfannau Croeso 
mewn Argyfwng 

Sicrwydd   

Mapio Sicrwydd  Cwmpas: Ystyried sicrwydd sydd ar gael o ffynonellau eraill. 
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Caiff y gwaith o archwilio gwasanaethau ei asesu fel a ganlyn:                                                                                                Atodiad 3    

      
 

Lefel: Uchel  Sylweddol Cymedrol Cyfyngedig 

Digonolrwydd 
y 
Rheolaethau: 

Mae rheolaethau ar waith 
i sicrhau bod amcanion y 
gwasanaeth yn cael eu 
cyflawni ac i amddiffyn y 
Cyngor yn erbyn risgiau 
rhagweladwy sylweddol.  
Ni chanfuwyd dim 
gwendidau sylfaenol. 

Mae rheolaethau ar 
waith i sicrhau bod 
amcanion y gwasanaeth 
yn cael eu cyflawni ac i 
leihau risgiau 
rhagweladwy sylweddol.  
Nodwyd rhai meysydd 
i’w gwella. 

Mae rheolaethau ar waith 
i raddau amrywiol. 
Nodwyd blychau sy’n 
golygu bod y gwasanaeth 
yn agored i risgiau 
penodol. Mae angen 
sicrhau gwelliannau. 

Ystyrir bod y rheolaethau 
yn annigonol. Mae angen 
cryfhau’r gweithdrefnau 
yn fawr gan sicrhau 
cydymffurfiaeth.  

Risgiau: Mân risgiau yn unig. Mae’r cyfle yn bodoli i 
wella’r sefyllfa o ran bod 
yn agored i risg.     

Mae angen cyflwyno 
rheolaethau ychwanegol 
a/neu wella 
cydymffurfiaeth. 

Os na chaiff y rheolaethau 
eu gwella, mae’r Cyngor 
yn agored i risg sylweddol 
(colled ariannol fawr, colli 
enw da, methu â 
chyflawni amcanion 
allweddol y gwasanaeth). 

Canllaw: Nid oes angen cymryd 
camau gweithredu 
sylfaenol na sylweddol. 

Nid oes angen cymryd 
camau gweithredu 
sylfaenol. Mae angen 
cymryd rhai camau 
gweithredu sylweddol. 

Mae angen cymryd nifer 
o gamau gweithredu 
sylweddol. 

Mae angen cymryd nifer o 
gamau gweithredu 
sylfaenol / sylweddol. 

Camau 
dilynol sydd 
angen eu 
cymryd: 

Archwiliad cychwynnol yn 
unig.  

Camau dilynol o ran 
unrhyw gamau 
gweithredu sylweddol yn 
unig / hunanasesiad 
gyda samplau i ddangos 
tystiolaeth o 
gydymffurfio.  

Camau dilynol i’w cymryd 
gan Archwilio Mewnol 
gan gynnwys cynnal 
profion sampl i sicrhau 
bod pob cam wedi’i 
weithredu ac i ailasesu’r 
sicrwydd. 

Camau dilynol i’w cymryd 
gan Archwilio Mewnol gan 
gynnwys cynnal profion 
llawn i sicrhau bod pob 
cam wedi’i weithredu ac i 
ailasesu’r sicrwydd. 
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Atodiad 4 
Eitemau sicrwydd a nodwyd yn ystod Ymarfer Mapio Sicrwydd Archwilio Mewnol 2021/22: 

Ffynhonnell Sicrwydd 

Cyllid Allweddol  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol/ 
Y Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol/yn  R005 

• Y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig bresennol yw’r un a grëwyd yn 2018/2019 ac wedi hynny, ond 
mae bellach wedi'i diwygio i adlewyrchu setliad refeniw 2022/2023 (Y Cyngor 3/3/22) 

• Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn amlinellu cynllun i ymateb i heriau ariannol a chyllidebol yn 
y dyfodol 

• Adroddiadau cyfalaf yn cael eu cyflwyno i’r Cabinet yn chwarterol 

• Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2022/23 (Cabinet 22/2/22) 

• ISA260 2020/21 (PLlA 25/11/21) 

Llywodraethu  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Strwythur Llywodraethu Covid-19 a gyflwynwyd gan y Cyngor, i gynnwys pwerau dirprwyedig dros dro ar 
gyfer y Prif Weithredwr a Grŵp Arweiniol y Cyngor trwy ddefnyddio Penderfyniadau Brys ac ar gyfer 
penderfyniadau sy'n ymwneud ag ymateb COVID-19 y Cyngor, yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor – 
daeth hwn i ben ar 31 Awst 2021. Er 1 Medi 2021, mae’r Grŵp Rheoli Aur wedi bod yn gwneud 
penderfyniadau gweithredol ar sail Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004. 

• Cofnod o Benderfyniadau Brys, ar gyfer penderfyniadau brys a wnaed gan Grŵp Arweiniol 
Covid-19 (‘Y Grŵp Rheoli Aur’) a gyhoeddwyd ar Wefan y Cyngor 

• Roedd Penderfyniad Brys yr arweinydd yn cael ei adolygu bob 3 mis pan oedd mewn grym 

• Cydymffurfiad y Cyngor â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020, sy'n 
caniatáu mynediad o bell i gyfarfodydd a gofynion mynediad cyhoeddus / cyhoeddi dogfennau  

• Mae Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 yn nodi ac yn egluro sut mae'r Cyngor yn bwriadu cyflawni ei 
prif flaenoriaeth strategol 

• Archwilio Cymru – Archwiliad o Gynllun Gwelliant 2020-21 Cyngor Sir Ceredigion 

• Fframwaith Llywodraethu yn cael ei fonitro a’i adolygu’n rheolaidd (PLlA 19/1/22) 

• Y Cyngor yn paratoi i gydymffurfio â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

• Deialog gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (‘PSOW’), a rheoleiddwyr eraill gan 
gynnwys Estyn, CIW, ICO ac IPCO 
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Ffynhonnell Sicrwydd 

• Protocol AC ar waith (i ystyried cyfatebiaeth AC a sicrhau bod pob ffurflen atebion rheolwyr yn cael eu 
cwblhau a’u monitro) 

R003 • Mae cynlluniau addasu busnes / gwasanaeth wedi parhau i gael eu diweddaru  

• Cynllunio busnes ar gyfer 2021/22 ar waith (GA); gyda chefnogaeth cyflwyniad yng ngweithdy CM 
4/3/22 

Cerinet • Gwerthusiadau Staff ar gyfer 2022/23 ar y gweill (dyddiad cau 1/6/22) 

Risg  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Adroddiad i'r Cabinet 24.09.2019 a ddarparwyd ar Adolygiad o’r Fframwaith Rheoli Risg Corfforaethol 
(gan gynnwys Polisi Rheoli Risg) gyda'r Polisi a'r Fframwaith yn cael eu cymeradwyo, gan gyflwyno'r 
rhaglen hyfforddi ar gyfer Aelodau, Uwch Reolwyr a Rheolwyr, a'r Polisi a'r Strategaeth Rheoli Risg 
newydd wedi'i danategu gan y Fframwaith Rheoli Risg a gyhoeddwyd ar CeriNet ac ar gael i bob Aelod 
Staff. Diwygiwyd dogfennau i adlewyrchu risgiau ychwanegol a gwybodaeth gefndir i wneud 
penderfyniadau gwybodus 

• Cofrestr Risg yn eitem sefydlog ar Agenda’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

R004 / Grŵp Rheoli 
Parhad Cynllunio At 
Argyfwng a Pharhad 
Busnes 

• Cynllun Ymateb Brys gyda’r Grŵp Rheoli Aur wedi'i gefnogi gan grwpiau Rheoli Arian ar waith i ddelio â 
phandemig 

• Lansio modiwl e-Ddysgu newydd ar gyfer Canolfannau Gorffwys mewn Argyfwng; gyda chefnogaeth 
cyflwyniad yng ngweithdy CM 26/2/21 

• Cyfarfod o'r Grŵp Rheoli Parhad Busnes Brys a gynhaliwyd 23/5/22 

• Pecyn Gweithdrefnau Canolfan Gorffwys mewn Argyfwng ar gael i staff 

• Gwirfoddolwyr wedi'u recriwtio a'u hyfforddi i redeg canolfannau gorffwys mewn argyfwng 

RO15 • Mae gwefan y Cyngor yn darparu gwybodaeth am hylendid a diogelwch bwyd; ac arweiniad i fusnesau 
bwyd 

RO16 / is-grŵp Brexit 
 
 
 

• Llunio asesiad effaith Brexit a'i ddiweddaru'n rheolaidd 

• Roedd yr is-grŵp Brexit mewnol yn cwrdd yn rheolaidd. Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ar 7 Chwefror 
2022. 

• Swyddog yn mynychu Panel Cynghori Parodrwydd Llywodraeth Leol yr UE 

• Adroddiadau / dogfennau a gylchredwyd i aelodau’r is-grwpiau a’u storio ar ‘Timau’ 
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Ffynhonnell Sicrwydd 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol  

 

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Mae Amcanion Llesiant 2020-2021 wedi'u hadolygu i sicrhau eu bod yn cwrdd â'r Strategaeth 
Gorfforaethol 

• Rhaid i bob aelod o Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ar Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (‘WFGA’) 

• Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwelliant 2019-20 (PLlA 12/11/20) 

RO12 • Adroddiad Blynyddol Rheoli Carbon i fod i gael ei adrodd i Craffu Cymunedau Ffyniannus ym mis Mai 
(blaenraglen waith) 

RO13 • Mae gwefan y Cyngor yn darparu gwybodaeth am gynnal a chadw cyrsiau dŵr gan gynnwys hawliau a 
chyfrifoldebau, a dolenni i wefannau defnyddiol 

• Mae gwefan y Cyngor yn darparu gwybodaeth ynghylch cymeradwyo draenio cynaliadwy (archwiliad 
wedi’i ddechrau) 

Trosolwg a Chraffu • Cyflwynwyd Adroddiad Monitro'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019-20 (20/1/21) 

• Dechreuwyd trefniadau ynghylch Dyletswydd Gymdeithasol-Economaidd a'u cyflwyno (21/1/21) 

DP / GDPR  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Hysbysiad Preifatrwydd y Cyngor ar y wefan 

• Mae’r Amserlen Gadw yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd ac yn cael ei diweddaru.  

R009 • Polisi Diogelu Data / GDPR; Polisi Diogelwch Gwybodaeth; Polisi Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion 
wedi'i gymeradwyo gan Gabinet 19/2/19 

Tîm Llywodraethu 
Gwybodaeth 

• Y Tîm yn cwrdd yn fisol 

• Cynnal adolygiad blynyddol o Hysbysiadau Preifatrwydd Data 

• Yn y broses o gynnal archwiliad data i nodi risgiau cysylltiedig 

• Amserlen gadw i fod yn fwy pwrpasol i'r Cyngor 

• Mae’r Swyddog Diogelu Data yn mynychu Grŵp Llywodraethu Gogledd Cymru i rannu arfer gorau 

Prosiectau newydd  

CPMP • Cyfle i swyddogion o bob gwasanaeth cymwys i adolygu cynigion prosiectau Newydd 
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Ffynhonnell Sicrwydd 

Gwasanaethau eraill   

 • Ysgolion - System Categoreiddio Genedlaethol LlC 

• Ysgolion – Graddau / sicrwydd arolygu Estyn 

• Ysgolion – Cefnogaeth y Gwasanaeth Ysgolion dros y cyfnod clo a thu hwnt (Craffu 7/10/21) 

• Cwynion – Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019/20 (Cabinet 6/10/20) 

• Gwasanaeth Cofrestru - Archwiliad Stoc a Diogelwch gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol  

• Economi ac Adfywio – Hybu Economi Ceredigion Strategaeth ar gyfer Gweithredu 2021-35 

• Economi ac Adfywio – Gwerth Asedau ar bob Agenda PLlA 

• Economi ac Adfywio – Archwilio Cymru – Adolygiad y Gwasanaeth Cynllunio Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 17.1.22 

Diogelu  

R006 • Y broses o ailstrwythuro’r rhaglen Gydol Oes a Llesiant wedi’i chwblhau; cefnogwyd gan nodweddion ar 
Cerinet 

• Hyfforddiant Gydol Oes a Lles ar gael yn rhithiol 

RO17 • Modiwl e-ddysgu Diogelu Gorfodol ar gyfer yr holl staff 

• Hyfforddiant gorfodol ychwanegol ar gyfer staff perthnasol 

• Adroddiadau Diogelu Grwpiau Gweithredol Lleol Cyfun CYSUR / CWMPAS a gyflwynwyd i'r Pwyllgor 
Cydlynu Trosolwg a Craffu 

Cabinet / Craffu • Adroddiadau Diogelu Cysur/Cwmpas yn chwarterol 

• Adroddiadau Gwasanaeth Adolygu Annibynnol yn chwarterol 

• Llythyr Craffu Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru 2021 (Cabinet 5/10/21) 

Atal Twyll / Moeseg  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Cynghorodd y Swyddog Monitro y Prif Swyddogion ynghylch yr angen i ddatgan cysylltiadau personol 
agos â Swyddogion neu Aelodau eraill 

• Y Swyddog Monitro yn diweddaru Cod Ymddygiad Swyddogion 

• Anfonodd y Swyddog Monitro neges e-bost at Swyddogion ar 29.10.2020 yn atgoffa Swyddogion o 
ofynion datganiadau a Lletygarwch a Buddiannau 

• Neges e-bost y Swyddog Monitro ynghylch datganiadau buddiant ar gyfer grantiau cloi i lawr Covid-19 
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Ffynhonnell Sicrwydd 

gwell 

• Ffurflenni gollyngiad wedi'u diweddaru 

• Cynhadledd Safonau 2018 a gynhelir ar y cyd gan Gyngor Sir Powys & Ceredigion 

• Cyhoeddi Cofrestr Contractau ar Wefan y Cyngor 

• Polisi Recriwtio'r Cyngor a Pholisi DBS 

• Mae'r Cyngor wedi datblygu Polisi Caethwasiaeth Fodern (a anfonwyd at gontractwyr y Cyngor), 
Datganiad Blynyddol Gwrth-Gaethwasiaeth 2019-202 a Chod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn 
Cadwyni Cyflenwi 

• Crëwyd swydd Ymgysylltu a Chydraddoldeb  

• Cyhoeddwyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 

• Rhaid i'r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ar Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg 
• Cyhoeddir ymgynghoriadau ar adran Gorfforaethol Gwefan y Cyngor 

TGCh  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Rhaid i'r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ar Ddiogelwch Gwybodaeth 

• Rhaid i'r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ar Ddiogelu Data 

R009 • Polisi Diogelu Data / GDPR; Polisi Diogelwch Gwybodaeth; Polisi Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion 
wedi'i gymeradwyo gan Gabinet 19/2/19 

Craffu • Monitro TGCh a Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod y pandemig (25/11/20) 
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Atodiad 5a 
 

 
Strwythur yr Adain Archwilio Mewnol (1 Tachwedd 2020)  

 

 
 

 
 
 

Rheolwr 

Corfforaethol – 

Archwilio 

Mewnol

Rheolwr 

Archwilio

Uwch-archwilydd

Archwilydd Archwilydd

Archwilydd 

Cynorthwyol ar 

Brentisiaeth 

Swyddog 

Llywodraethu
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Atodiad 5b 

 
Strwythur Arfaethedig Archwilio Mewnol  

 

 
 
 
 

 

 

 

Rheolwr 

Corfforaethol 

– Archwilio 

Mewnol

Rheolwr 

Archwilio

Uwch-

archwilydd

Archwilydd Archwilydd

Cynorthwyydd 

Llywodraethu 

ac Archwilio

Swyddog 

Llywodraethu
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Cynllun Gwella Archwilio Mewnol 2021/22                                                 Atodiad 6 

 

 

Cyf Y safon, y camau arfaethedig a’r amserlen 
Y camau a gymerwyd hyd yma 
(Chwarter 3) 

Safon 
1311 

5.4.5 A yw’r broses barhaus o fonitro 
perfformiad yn cynnwys derbyn 
adborth gan randdeiliaid?  
 

Cyn gynted ag y bydd y Cynllun 
Archwilio ar waith, mae holiaduron 
rheoli ansawdd i gael eu dosbarthu 
i’r sawl sy’n cael eu harchwilio.   
 

Yn ystod 2021/22 

Ni ddosbarthwyd holiaduron 
rheoli ansawdd yn 2020/21 
oherwydd y pandemig.  

Safon 
2010 

6.1.1 A yw’r Prif Weithredwr Archwilio 
wedi penderfynu beth yw 
blaenoriaethau’r gweithgaredd 
archwilio mewnol mewn cynllun 
seiliedig ar risg?  
 

Cynhyrchu cynllun archwilio 
seiliedig ar risg yn unol â 
‘chynlluniau’ y gwasanaethau.  
 
Yn ystod 2021/22 

Ar hyn o bryd, cynhelir 
archwiliadau/adolygiadau ar 
sail asesiad risg parhaus.  
Nid oes Cynllun Archwilio 
gweithredol pendant ar waith.  

Safon 
2050 

6.1.15 Defnyddio ffynonellau sicrwydd 
eraill.  
 
System fapio sicrwydd i’w 
diweddaru a’i monitro mewn 
cyfarfodydd tîm wythnosol.   
 
Drwy gydol 2021/22 
 

System fapio sicrwydd ar 
waith – angen diweddaru hon 
yn rheolaidd.  

Safon 
2500 

6.6.1 Pan fo materion wedi codi yn 
ystod proses ddilynol, a yw’r Prif 
Weithredwr Archwilio wedi ystyried 
adolygu’r farn archwilio fewnol?  
 

Bydd yr archwiliadau dilynol y dylid 
eu cynnal yn cael eu cario ymlaen i 
2021/22. 
 
31 Mawrth 2022 

Oherwydd y pandemig, ni 
chynhaliwyd gwaith dilynol yn 
ystod 2020/21. Bydd y rhan 
fwyaf yn cael eu cario ymlaen 
oherwydd y pandemig.  Mae’r 
rhain wedi’u cofnodi ar 
daenlen ac eir i’r afael â nhw 
cyn gynted ag y bydd staff 
wedi dechrau dychwelyd i 
swyddfeydd ayb.  
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Archwilio Mewnol – Cydymffurfio â Safonau 2020/21 

Cyf 
Y safon, y camau arfaethedig a’r 
amserlen 

Y camau a gymerwyd hyd yma 
(Chwarter 3) 

AR Ni chafwyd system Pentana (MKI) 

mor ddefnyddiol wrth weithio’n 

adweithiol.  

 
Caiff y system ei gwerthuso 
cyn gynted ag y bydd Archwilio 
Mewnol yn ailafael yn ei 
dyletswyddau arferol.  
 
31 Mawrth 2022 
 

Mae datblygiadau ar y gweill ond 
nid yw’r system mor ddefnyddiol 
wrth weithio’n adweithiol.   
Bydd Pentana (MKI) yn cael ei 
ddefnyddio lle bo hynny’n bosibl, 
ond bydd gwaith adweithiol yn 
parhau i gael ei wneud a’i gofnodi 
gan ddefnyddio ffolderi electronig 
a rennir.   
Mae system Pentana wedi’i 
gwerthuso ac mae gwaith ar y 
gweill i’w hailadeiladu er mwyn ei 
defnyddio’n effeithiol.  Mae 
hyfforddiant llawn hefyd wedi’i 
drefnu i holl staff yr Adain 
Archwilio Mewnol.  

 

Cydymffurfio â’r Safonau Cydymffurfiaeth 2020/21 
Cyfan 

swm 

 I R N  

1. Cenhadaeth Archwilio Mewnol 1   1 

2. Diffiniad o Archwilio Mewnol 2   2 

3. Egwyddorion Craidd 10   10 

4. Cod Moesegol 5   5 

5. Priodoli Safonau  

1000 Pwrpas, Awdurdod a Chyfrifoldeb 4   4 

1100 Annibyniaeth a Gwrthrychedd  21   21 

1200 Gallu a Gofal Proffesiynol Dyledus   10   10 

1300 Sicrwydd Ansawdd a Gwella  14 1  15 

 6. Safonau Perfformiad 

2000 Rheoli Gwaith Archwilio Mewnol 15 2  17 

2100 Natur y Gwaith 10   10 

2200 Cynlluniau Ymgysylltu 12   12 

2300 Cyflawni’r Gwaith Ymgysylltu  7   7 

2400 Cyfathrebu Canlyniadau 18   18 

2500 Monitro Cynnydd 1 1  2 

2600 Cyfathrebu mewn perthynas â derbyn 
risgiau   

1   1 

Cyfanswm 
231 

98% 

4 

2% 

0 

- 

235 

100% 
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