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ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL 
 

1. CYFLWYNIAD 
 
1.1 Cefndir 

Mae’r Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol yn nodi perfformiad mewn perthynas â’r Cynllun 

Archwilio Mewnol. Mae’n crynhoi’r gwaith a wnaed, yr argymhellion blaenoriaeth a godwyd, 

y canfyddiadau sy’n gofyn am sylw brys, tueddiadau sy’n dod i’r amlwg, a chanfyddiadau 

gwerth am arian perthnasol. 

 

Mae’r adroddiad cynnydd yn cwmpasu’r cyfnod o 1 Ionawr i 30 Mehefin 2020, ac yn dilyn y 

diweddariadau a ddarparwyd yn y cyfarfod Pwyllgor diwethaf a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2020.   

Cafodd y Pwyllgor Archwilio a drefnwyd ar gyfer 24 Mawrth 2020 ei ganslo oherwydd COVID-

19. Mae’r adroddiad hwn wedi’i strwythuro i roi crynodeb o weithgareddau archwilio ar gyfer 

chwarter pedwar 2019/20, wedi’i ddilyn gan amlinelliadau o’r gweithgareddau a wnaed yn 

erbyn yn Cynllun Archwilio 2020/21.   

 

Cafodd Cynllun Archwilio 2019/20 ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio ar 2 Ebrill 2019, a 

derbyniwyd y Cynllun Archwilio gan y Pwyllgor Archwilio trwy gyfnod o ymgynghori rhwng 23 

Mawrth - 3 Ebrill 2020, y ceisir cymeradwyaeth ffurfiol ar ei gyfer yn eitem agenda 5.2.    

 

Mae'r Cynllun Archwilio Mewnol yn darparu’r fframwaith ar gyfer gwaith archwilio bob 

blwyddyn ac mae'n cyd-fynd â threfniadau llywodraethu corfforaethol y Cyngor, wrth ymateb 

hefyd i unrhyw newidiadau i'r risgiau a wynebir gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn. 

 

1.2 Annibyniaeth a gwrthrychedd 

Mae’r Adran Archwilio Mewnol yn adrodd i’r Rheolwr Archwilio. Yn unol â darpariaethau 

Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (1100), cynhelir annibyniaeth sefydliadol gan 

nad yw'r Rheolwr Archwilio yn gyfrifol am reoli unrhyw swyddogaethau y tu hwnt i'r timau 

Archwilio Mewnol ac Ymchwiliadau. Mae'r Rheolwr Archwilio yn adrodd yn weinyddol i'r 

Pennaeth Cyllid ac yn swyddogaethol i'r Pwyllgor Archwilio am faterion sy'n ymwneud ag 

archwilio. Ni fu unrhyw achosion o amharu ar annibyniaeth na gwrthrychedd. 

 

1.3 Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

Cwblhaodd archwilwyr eu hadolygiadau personol ddiwedd y flwyddyn yn unol â chyfarwyddyd 

corfforaethol, ac maent yn ffurfioli eu hamcanion ar gyfer 2020/21.   Cyn trafod perfformiad, 
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cwblhaodd archwilwyr eu hasesiad sgiliau mewn perthynas â Fframwaith Cymwyseddau 

Proffesiynol y SAM.   

Llywiodd canlyniadau adolygiadau personol ac asesiadau sgiliau adolygiad y Rheolwr Archwilio 

ar ddiwedd y flwyddyn yn erbyn y Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwelliant (Safon 1300), y 

cydnabuwyd llinell sylfaen gyffredinol gryf o wybodaeth a sgiliau ohoni ar draws y tîm 

archwilio.  

 

Mae meysydd o Fframwaith Cymwyseddau Proffesiynol y SAM lle sgoriodd archwilwyr eu 

hunain yn gymharol is yn cael eu targedu trwy sesiynau hyfforddi timau mewnol, a 

dechreuodd ym mis Mai 2020.    

 

2. CRYNODEB O'R GWAITH A GYFLAWNWYD 
 

Mae’r crynodeb archwilio canlynol wedi’i rannu’n ddwy ran. Mae’r ran gyntaf yn ymwneud â 

chasgliad y Cynllun Archwilio 2019/20, wedi’i dilyn gan ail ran sy’n ymwneud â’r rhaglen waith 

ar gyfer 2020/21, a’r gweithgareddau, adnoddau, canfyddiadau a mesurau perfformiad 

cysylltiedig yn chwarter un 2020/21. Mae’n gadarnhaol adrodd nad oes unrhyw farn archwilio 

‘anfoddhaol’ wedi’u darparu yn ystod y cyfnod adrodd. 

 

Casgliad 2019/20 

 
2.1 Cynllun Archwilio 2019/20 

Yn chwarter pedwar 2019/20, cwblhawyd tri deg pedwar o ddigwyddiadau archwilio i’r cam 

adroddiad drafft o leiaf, a darperir manylion ohonynt yn y tabl canlynol.  

 

Ffigur 1:Allbynnau a safbwyntiau ac archwilio Ch4 

Rhif   Digwyddiad Archwiliad Sicrwydd Barn Archwilio 

1. Ysgol Uwchradd Willows - Trefniadau Gwrth-dwyll  

Effeithiol 
 

2. Llywodraethu Projectau Mawr    

3. Gwasanaethau Digidol - Asiant Rhithwir  

4. Taliadau Credydwyr – profion yn ystod y flwyddyn   

5. Gwasanaethau Cymdeithasol - Iechyd a Diogelwch  

Effeithiol gyda lle i 
wella 

 

6. Datblygu Economaidd - Iechyd a Diogelwch 

7. Ysgol Gynradd Pentyrch  

8. Profion AAG yn ystod y flwyddyn   
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9. Trefniadau Llywodraethu  

10. Storfeydd Ffordd Lamby - gwaith dilynol    

11. Gofalwyr Maeth   

12. Rheoli Perfformiad   

13. Diogelu - gwaith dilynol    

14. Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd, Iechyd a Diogelwch    

15. Trefniadau Rheoli Risg  

16. Ysgol Gyfun Radur – Trefniadau Gwrth-dwyll 

17. Incwm o’r Gwasanaeth Cerdd - Gwaith dilynol   

Annigonol ag 
angen gwelliant 

mawr 

18. Rheoli Fflyd (ceir cronfa, trafnidiaeth gyhoeddus a’r fflyd llwyd) 

19. Addysg – Rheoli Asedau 

20. Adnoddau - Rheoli Asedau  

21. Datblygiad Economaidd - Rheoli Asedau  

22. Gwasanaethau Cymdeithasol - Rheoli Asedau  

Gwaith Archwilio gyda ‘Dim Barn’ 

23. Ffreutur Neuadd y Sir (ymgynghoriaeth) 

Ymgynghoriaeth, 
ardystio, cyngor 

ac arweiniad 

24. Menter Twyll Genedlaethol 2019-20 

25. Cyflogres - ymgynghoriaeth parhad a rheoli 

26. Caffael i dalu - ymgynghoriaeth parhad a rheoli 

27. Pont pwyso - adolygu a monitro 

28. Rheoli gwiriadau stoc - ymgynghoriaeth 

29. Taliadau Grant i Fusnesau - ymgynghoriaeth 

30. Cardiau caffael - ymgynghoriaeth 

31. Fleetwheel-  ymgynghoriaeth 

32. Ymddiriedolaeth yr Eglwys Norwyaidd 

33. Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Caerdydd  

34. Grant Ewropeaidd Dinasoedd Di-si 

 

Ym mis Mawrth 2020, mewn ymateb i’r argyfwng COVID-19, cafodd adnoddau archwilio eu 

defnyddio (o fewn dirprwyaeth y Rheolwr Archwilio i gytuno ar ddigwyddiadau archwilio bach 

heb fod yn fwy na 10 o ddiwrnodau archwilio a gynlluniwyd yr un) i ddarparu ymgynghori 

mewn meysydd fel gweinyddu grantiau busnes ar ran Llywodraeth Cymru, ac ar gyfer 

materion parhad a rheoli yn y gyflogres, caffael i dalu, gwirio stoc a phrosesau cerdyn caffael. 

Gwnaed darpariaeth yn y cynllun archwilio ar gyfer 2020/21 am ragor o wasanaethau 

ymgynghoriaeth, gan gydnabod y byddai galw gan y rheolwyr am gyngor ac arweiniad, ac 
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angen i drafod newidiadau mewn rheolaethau wrth i brosesau newid ac addasu mewn ymateb 

i’r argyfwng.    

 

Mae’r sefyllfa derfynol mewn perthynas â’r Cynllun Archwilio 2019/20 a gwybodaeth a 

mesurau ehangach perfformiad y tîm archwilio yn gynwysedig yn fanwl yn Adroddiad 

Blynyddol Archwilio Mewnol 2019/20  

 

Dangosir y sefyllfa gryno yn y tabl isod, lle y cwblhawyd 113 o ddigwyddiadau archwilio 

newydd i o leiaf y cam allbwn drafft yn erbyn cynllun gwreiddio o 162 archwiliad (70%), a 

chwblhawyd 21 arall o allbynnau drafft o’r blwyddyn flaenorol. Mae’r Cynllun archwilio’n 

ymatebol i risg ac, yn unol â hynny, ychwanegwyd, gohiriwyd a chanslwyd rhai archwiliadau 

yn ystod y flwyddyn ariannol, ac ar y pwynt hwnnw adroddwyd ar fanylion i’r Pwyllgor 

Archwilio. Dangosir yr archwiliadau yn 2019/20 a’r lefelau sicrwydd a roddir yn y tabl isod: 

Ffigur 2.Allbynnau a safbwyntiau archwilio  

 
Statws 

Nifer yr 
archwiliada

u a 
gwblhawyd 

Barn 

Effeithiol  
 Effeithiol gyda 

lle i wella 

 Annigonol ag 
angen 

gwelliant 
sylweddol 

Anfoddhaol 
Ni 

roddwy
d barn 

Drafft 33 5 17 11 0 0 

Terfyno
l 

101 4 50 12 4 31 

CYFANS
WM 

134 9 67 23 4 31 

  113 Digwyddiadau Archwilio Newydd a gwblhawyd  

 21 Digwyddiadau Archwilio Terfynol o 2018/19 

 
O fewn Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2019/20, mae’r Rheolwr Archwilio wedi rhoi 

barn o ‘Effeithiol gyda chyfle i wella’ ar amgylchedd rheoli’r Cyngor. Gan gydnabod bod yr 

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2019/20 yn rhoi’r sefyllfa sylweddol a manwl o ran 

gweithgareddau, perfformiad a barn yr Archwiliad Mewnol ar gyfer y flwyddyn ariannol 

ddiwethaf, mae adran hon yr Adroddiad Cynnydd yn gyfyngedig i ddarparu manylion y 

canfyddiadau beirniadol neu’r tueddiadau sy’n dod i’r amlwg, a chanfyddiadau gwerth am arian 

ar gyfer chwarter 4 2019/20, sy’n dilyn  diweddariad yr adroddiad cynnydd diwethaf i’r Pwyllgor 

Archwilio ar 21 Ionawr 2020. 
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2.2 Canfyddiadau Beirniadol neu Dueddiadau sy’n dod i’r Amlwg (Ch4 2019/20)  
 

Yn chwarter 4 2019/20, cyhoeddwyd chwe chanlyniad archwilio gyda barn archwilio drafft 

sicrwydd archwilio‘annigonol gyda gwelliant mawr’.  Roedd yr allbynnau archwilio yn cwmpasu 

tri maes sicrwydd, sef rheoli asedau, incwm o’r gwasanaeth cerddoriaeth a rheoli fflyd fel y 

dangosir yn y tabl yn ffigur 1, y darperir rhagor o fanylion ar ei gyfer isod. Mae’r allbynnau 

archwilio y cyfeirir atynt isod ar statws drafft, a chaiff y canfyddiadau eu trafod gyda’r rheolwyr, 

a phan fydd yr archwiliadau wedi’u cwblhau, caiff y barn a’r argymhellion terfynol eu hadrodd 

i’r Pwyllgor Archwilio.   

 

Rhoddodd pedwar allbwn archwilio thematig drafft a gyhoeddwyd ar reoli asedau’r 

cyfarwyddiaethau yn chwarter 4 farn o ‘annigonol gydag angen am welliant mawr’. Dilynodd yr 

archwiliadau hyn archwiliad corfforaethol o Reoli Stocrestrau ac Asedau TG, a ddarparodd barn 

o ‘annigonol gydag angen am welliant mawr’ hefyd o ystyried bylchau mewn cofnodion 

stocrestrau a thystiolaeth gyfyngedig o wiriadau cyfnodol i gyfrif am asedau TG a ddyrannwyd.  

Rhoddwyd trosolwg o ganfyddiadau’r archwiliad corfforaethol i’r Pwyllgor Archwilio yn ei 

gyfarfod ar 21 Ionawr 2020.   

 

Yn dilyn yr archwiliad corfforaethol, roedd archwiliadau rheoli asedau’r gyfarwyddiaeth yn 

cynnwys adolygiad mwy manwl o arferion, trefniadau a chofnodion o fewn cyfarwyddiaethau. 

Roedd yr archwiliadau’n cydnabod bod gan asedau sefydlog gwerth uwch, fel y rhai a 

gofnodwyd fel rhan o Ddatganiad Cyfrifon y Cyngor brosesau cadw cofnodion a goruchwylio 

rhesymol. Roedd y maes cyffredin i roi sylw iddo yn ymwneud ag offer a dyfeisiau, yr oedd rhai 

arferion da o fewn timau penodol, ond roedd angen sefydlu system lle mae cofrestrau asedau 

wedi’u sefydlu’n llawn er mwyn cynnwys yr holl eitemau perthnasol, wedi’u hategu gan drefn 

ar gyfer monitro, adolygu a goruchwylio cyfnodol.  Dywedwyd wrth reolwyr i roi blaenoriaeth 

gychwynnol i eitemau cludadwy, dymunol a gwerth uchel.  Adolygodd y tîm archwilio gofnodion 

o’r rhai sy’n gadael, ac roedd angen sampl o reolwyr i gyfrif am y dyfeisiau TG a ddyrannwyd i 

staff a oedd ers hynny wedi gadael y Cyngor. Roedd y rhan fwyaf o reolwyr yn gallu rhoi cyfrif 

am y dyfeisiau TG a samplwyd, ond roedd un achos yn y gyfarwyddiaeth Addysg, sy’n cael ei 

ddilyn gan y rheolwyr yn ôl yr angen, a oedd yn cynnwys gwerthu dyfais IT yn ôl pob sôn i gyn-

gyflogai nad oedd yr incwm wedi cael ei adennill.      

Daeth archwiliad dilynol o incwm y gwasanaeth cerddoriaeth i'r casgliad gan roi gwell barn 

archwilio ddrafft, o 'anfoddhaol' mewn adroddiadau blaenorol i 'annigonol gydag angen 

gwelliant mawr'.  Cydnabu’r archwiliad gamau cadarnhaol a gymerwyd i wella gweithdrefnau a 

rheolaethau, lleihau’r risg o gronni dyledion ymhellach y dylid datblygu gweithdrefnau wedi’u 
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dogfennu ar eu cyfer nawr. Dywedwyd hefyd wrth yr Adran Archwilio y byddai penderfyniad yn 

cael ei wneud ar y ddyled hir-sefydlog, a gafodd ei adrodd i’r Pwyllgor Archwilio mewn 

adroddiadau cryno gweithredol blaenorol. Er mwyn rhoi mwy o dryloywder a rheolaeth, erys yr 

argymhelliad i Bennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth gau’r 20 o gyfrifon banc cronfa breifat 

Ensemble a sefydlwyd gan arweinydd blaenorol yr Ensemble a sicrhau bod unrhyw gronfeydd 

preifat yn cael eu rhedeg yn unol â’r canllawiau cronfeydd preifat a gyhoeddwyd gan Gyngor 

Caerdydd. Erys argymhelliad pellach dros ben ar gyfer sefydlu cynllun busnes ar gyfer y 

Gwasanaeth, y mae’r Pennaeth Gwasanaeth wedi nodi y byddai’n cael ei lywio gan 

ganfyddiadau Adolygiad o’r Gwasanaeth, a oedd yn mynd rhagddo ar adeg yr archwiliad.   

 

Darparodd archwiliad o’r Adran Rheoli’r Fflyd (ceir cronfa, trafnidiaeth gyhoeddus a’r fflyd 

llwyd) farn ddrafft o ‘annigonol gyda’r angen am welliant mawr’. Nododd yr archwiliad fwy o 

ddefnydd tacsis a fflyd llwyd o’i gymharu â’r blynyddoedd blaenorol, a chapasiti ar gyfer mwy o 

ddefnydd o geir cronfa. Argymhellwyd y rhoddir ystyriaeth i baratoi  canllawiau corfforaethol 

ar yr opsiynau teithio mwyaf priodol ar gyfer staff, ac i amlinellu cyfleoedd i leihau teithio trwy 

atebion digidol, er mwyn bodloni amcanion corfforaethol ac amgylcheddol ehangach. Yn yr 

amser ers cyhoeddi’r adroddiad drafft, bu angen i nifer o staff weithio gartref mewn ymateb i’r 

pandemig, ac mae defnydd cyfarfodydd digidol o bell wedi cynyddu’n sylweddol. Mae 

amgylchiadau presennol hefyd yn gofyn am ganolbwyntio’n fwy ar liniaru risgiau heintiau fel 

rhan o unrhyw ganllawiau teithio corfforaethol. Ar wahân i'r materion gwerth am arian uchod 

sy'n deillio o ddewisiadau teithio sy'n cael eu gwneud gan swyddogion, nododd yr archwiliad 

hefyd fod angen gwell gwyliadwriaeth gan reolwyr mewn awdurdodiad a gweinyddu teithio, 

gan fod bylchau mewn awdurdodiad i yrru, derbynebau a dogfennau milltiroedd ar DigiGOV, 

sydd wedi bod yn faes a nodwyd  'w wella mewn profion archwilio blaenorol. 

 

2.3 Canfyddiadau Gwerth am Arian (Ch4 2019/20) 
 

Mae gan fwyafrif llethol yr archwiliadau a gynhelir gan y Tîm Archwilio Mewnol amcanion sy'n 

cwmpasu sicrwydd gwerth am arian, sy’n galluogi rhoi lefel foddhaol gyffredinol o ran sicrwydd 

ar gyfer y cyfnod adrodd. Fodd bynnag, o fewn yr archwiliadau â barn llai o sicrwydd, roedd 

bylchau rheoli y mae angen mynd i'r afael â hwy er mwyn rhoi sicrwydd bod amcanion y 

gwasanaethau hyn yn cael eu bodloni gyda sylw priodol i gyfuniad o ddarbodaeth, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 
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Rhaglen Waith 2020-2021 

 
2.4 Gweithgareddau Cyfredol 

 Mae’r gweithgareddau archwilio yn chwarter un wedi bod yn addasol ac yn ymatebol i’r 

amgylchedd o reoli argyfwng y mae’r Cyngor wedi bod yn gweithredu ynddo. Mae’r amgylchedd 

hwn wedi golygu bod angen canolbwyntio ar benderfyniadau beirniadol ac argyfwng ledled y 

Cyngor, y mae’r tîm archwilio wedi’i gydnabod yn y cymorth mae wedi’i gynnig, y meysydd 

canolbwyntio, a’r ymagwedd at ddarparu gweithgareddau sicrwydd ac ymgynghori. 

 

Canolbwyntiodd adnoddau archwilio ar y dechrau ar ddarparu cyngor a chymorth hanfodol i 

reolwyr wrth i’r Cyngor addasu gwasanaethau a sefydlu systemau newydd mewn ymateb i’r 

argyfwng. Tuag at ddiwedd y chwarter ariannol, pan oedd gwasanaethau ariannol yn symud 

tuag at ‘ailgychwyn’ wedi’i ddogfennu a’i reoli ar draws gyfarwyddiaethau, dechreuodd y tîm 

archwilio ymgysylltu mwy rheolaidd â chleientiaid archwilio, a symudwyd ymlaen â’r gwaith o 

sicrhau digwyddiadau archwilio o Gynllun Archwilio 2020/21. 

 

Yn ystod chwarter un 2020/21, blaenoriaethau ac ymagwedd y tîm archwilio oedd darparu 

cyfuniad o gymorth rheoli trwy ymgynghori ac ymgysylltu mewn meysydd risg uchel, symud 

gwaith sicrwydd ymlaen ar sail effaith isel hyd at gapasiti rheolwyr cleientiaid sy’n ymdrin â 

blaenoriaethau rheng flaen, a datblygu rhaglenni gwaith archwilio a hyfforddiant staff, fel a 

ganlyn: 

 
1. Ymgynghori ac ymgysylltu ar feysydd risg uchel - Lle y bu angen am newid hanfodol yn y 

broses, risg i wydnwch, yr angen i ymateb i rwymedigaeth neu her sylweddol o ganlyniad 

i’r argyfwng, neu risg benodol o dwyll neu reolaeth; 

 
2. Symud gwaith sicrwydd ymlaen gydag effaith isel ar gapasiti’r cleient- Trwy fwy o 

ddefnydd ar brofi pen bwrdd, data a holi’r system, a lleihad yn lefel yr ymgysylltiad 

rheolwyr yn ystod gwaith maes archwilio lle y bo’n briodol ac yn ddichonadwy. Roedd y 

ffocws ar gasgliadau archwiliadau a oedd eisoes y mynd rhagddynt ar ddiwedd blwyddyn 

ariannol 2019/20;  

 
3. Datblygu a chynllunio ar gyfer rhaglenni profi archwilio - Dyrannwyd basged o feysydd 

archwilio o’r Cynllun Archwilio i bob archwilydd er mwyn ymchwilio, datblygu rhaglenni 

profi ac thynnu allan a dadansoddi data lle y bo’n ddichonadwy er mwyn paratoi at y 

flwyddyn i ddod;    
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4. Datblygu a hyfforddiant i staff archwilio - Trwy’r archwilwyr yn cael meysydd penodol 

wedi’u dyrannu iddynt i’w hymchwilio a datblygu hyfforddiant i’w gyflwyno’n fewnol i’r 

tîm ehangach, o dan gyfarwyddyd y Rheolwr Archwilio. Dewiswyd y meysydd ar gyfer 

hyfforddiant a nodwyd trwy adolygiad o ganlyniadau’r hunanasesiadau fframwaith 

cymhwysedd SAM, y mae archwilwyr yn eu cwblhau i ategu eu hadolygiadau personol. 

Cyflwynwyd y sesiwn hyfforddi cyntaf ym mis Mai 2020 a chaiff rhagor o hyfforddiant ei 

gyflwyno’n raddol drwy gydol y flwyddyn. 

 
O ran y gweithgareddau ymgynghori, bu’r tîm archwilio yn gweithio’n uniongyrchol gyda’r 

rheolwyr, gan gefnogi nifer o feysydd yn ystod argyfwng COVID-19, Cydnabyddir yr 

ymgynghoriad hwn fel tri maes gwaith archwilio ar wahân i’w cydnabod yn y Cynllun Archwilio 

2020/21, gyda’r 100 diwrnod o amser archwilio swmp wedi’u dyrannu ar gyfer cymorth rheoli 

sy’n gysylltiedig â COVID-19.  Dangosir y meysydd, cwmpas y gwaith a statws cwblhau ar 

ddiwedd chwarter un ar gyfer yr ymgynghoriaeth yn y tabl isod.  

 

Ffigur 3:Gwaith Ymgynghori COVID-19 yn Ch1 2020/21.  

Cwmpas  Maes Cwmpas  
Statws 

(30/06/2020) 

1. Gwiriadau 
system newydd.  

cydymffurfio, 
rheolaethau 

mewnol a gwrth-
dwyll 

Grantiau Cychwyn 
Busnes 

Cefnogi tîm amlddisgyblaeth gyda 
chyngor ac arweiniad ar gynllunio’r 
system y gweinyddwyd ac y talwyd 
grantiau trwyddi.  
 

Parhaus 

Gweinyddu grantiau 
busnes 

Cwblhawyd 

Rhyddhad i 
gyflenwyr 

Trafodaeth ac ymgysylltu â chomisiynu a 
chaffael ac ysgolion. 

Cynllun cymorth 
gofal plant 

coronafeirws  

Cyngor ac arweiniad ar brosesau a 
rheolaethau yn y system ar gyfer prosesu 
a gweinyddu taliadau. 

Cwblhawyd 

2. Gwydnwch, 
parhad a rheolaeth. 

Ymgynghori  

Caffael i dalu 

Cyngor ac arweiniad mewn systemau 
caffael a defnydd cardiau caffael a reolir. 

Cardiau caffael 

3. Atal gwrth-dwyll 
a gwiriadau ôl 

sicrwydd. 

Gweinyddu grantiau 
busnes 

Gwiriadau cwmnïau gweithredol, a 
dilysu cymhwysedd a pherygl o dwyll er 
mwyn atal a chanfod twyll. 

Parhaus 
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Y gwaith mwyaf sylweddol a wnaed yn ystod y chwarter ariannol oedd parthed gweinyddu 

grantiau busnes ar ran Llywodraeth Cymru. Daeth y cynllun i ben ar gyfer ceisiadau newydd ar 30 

Mehefin 2020, pryd yr oedd 4,851  o daliadau grant wedi eu prosesu gyda gwerth cyffredinol o 

£65.572 miliwn. Er bod y cynllun wedi cau i geisiadau newydd, mae taliadau'n parhau i gael eu 

prosesu yn dilyn gwiriadau angenrheidiol i ymgeiswyr a gysylltodd â'r Cyngor i hawlio eu grant 

cyn y dyddiad cau. Ar gyfer y broses, yr oedd rhaid ei sefydlu’n gyflym, i ddechrau canolbwyntiodd 

sylw’r adran archwilio ar ddylunio systemau a darparu cyngor ac arweiniad ar gydymffurfio a 

rheoli, rheoli risgiau ac atebion gwrth-dwyll. 

 

Pan gafodd y system grantiau busnes ei sefydlu, dechreuwyd holi a dadansoddi manwl systemau 

archwilio. Defnyddiwyd nifer o swyddogion o’r timau archwilio ac ymchwilio i brofi unplygrwydd 

gwybodaeth am ardrethi busnes er mwyn atal taliadau anghymwys, ac i nodi a threfnu ymchwilio 

ac adfer priodol ar gyfer unrhyw daliadau a oedd wedi cael eu gwneud ar gyfer busnesau y 

nodwyd eu bod yn anghymwys trwy waith ôl-sicrwydd. Mae rhagor o wiriadau ôl-sicrwydd yn 

mynd rhagddynt trwy baru data ar gyfer taliadau grantiau, manylion banc a dilysiadau statws 

masnachu busnes.  

 

Mae’r tabl isod yn dangos rhestr o archwiliadau a’r statws adrodd yn ystod y flwyddyn bresennol 

tan 30 Mehefin 2020, lle y cwblhawyd 12 o ddigwyddiadau archwilio newydd hyd at y cam 

allbwn o leiaf. Nid oedd y rheolwyr yn ddarostyngedig i’r gohebiaeth ddilynol arferol yn ystod 

chwarter un er mwyn cwblhau adroddiadau drafft presennol, gan gydnabod bod angen lle 

arnynt er mwyn mynd i’r afael â blaenoriaethau brys sy’n gysylltiedig â’r argyfwng. Caiff pob 

adroddiad drafft ei ddilyn er mwyn cael ymateb y rheolwyr yn chwarter dau, ac ar yr adeg honno 

bydd adroddiadau archwilio a gyhoeddwyd o’r blaen yn dechrau cael eu cwblhau.  Dangosir 

crynodeb o’r allbynnau a’r barn archwilio yn y flwyddyn hyd yn hyn isod. 

 

Ffigur 4:Allbynnau a barn archwilio (ar 31 Mai 2019)  

 
Statws 

Nifer yr 
archwiliadau 
a gwblhawyd 

Barn 

Effeithiol  
 Effeithiol gyda 

lle i wella 

 Annigonol ag 
angen gwelliant 

sylweddol 
Anfoddhaol 

Ni roddwyd 
barn 

Drafft 7 2 3 2 0 0 

Terfynol 5 0 0 0 0 5 

CYFANSWM 12 2 3 2 0 5 

  12 Digwyddiadau Archwilio Newydd a gwblhawyd 

 0 Digwyddiadau Archwilio a Gwblhawyd o 2019/20 
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Ers y cyfnod adrodd diwethaf, cyhoeddwyd dau allbwn archwilio drafft gyda barn o annigonol 

gyda’r angen am welliant mawr. Ceir rhagor o wybodaeth am ganfyddiadau'r archwiliadau hyn yn 

Adran 2.7 – Canfyddiadau sy’n Gofyn Beirniadol neu Dueddiadau sy'n Dod i'r Amlwg. 

 

Ffigur 5:2020/21 Allbynnau a safbwyntiau archwilio (ar 30 Mehefin 2020)  

Nifer   Digwyddiad Archwiliad Sicrwydd Barn Archwilio 

1. Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol - Comisiynu a Chaffael 
Effeithiol 

2. Codau Ymddygiad 

3. Gwasanaethau Digidol - Post Hybrid 

Effeithiol gyda lle i 
wella 

4. Iechyd a Diogelwch - Adnoddau 

5. Rheoli Risg Rhaglenni a Phrosiectau 

6. Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd - Rheoli Asedau Annigonol ag angen 
gwelliant mawr 7. Strydlun (Rheoli Gwastraff) - Rheoli Asedau 

Gwaith Archwilio gyda ‘Dim Barn’ 

8. Cydbwyllgorau - Project Gwyrdd 

Ymgynghoriaeth, 
ardystio, cyngor ac 

arweiniad 

9. Cydbwyllgorau – Awdurdod Iechyd Porthladd 

10. Cydbwyllgorau - Archifau Morgannwg 

11. 
Gwiriadau system newydd - cydymffurfio, rheolaethau mewnol a gwrth-
dwyll 

12. Gwydnwch, parhad a rheolaeth - Ymgynghoriaeth 

 

Yn ogystal â’r tabl uchod, mae’r allbynnau na roddwyd barn sicrwydd arnynt a'r rhesymau dros 

hyn fel a ganlyn: 

 

Ffigur 6:Archwiliadau cyflawn heb farn sicrwydd (ar 30 Mehefin 2020)  

Archwiliad Sylwadau 

Cydbwyllgorau - Project Gwyrdd 

Gwaith i gefnogi cwblhau'r Datganiad Cyfrifon, 2019/20 Cydbwyllgorau – Awdurdod Iechyd Porthladd 

Cydbwyllgorau - Archifau Morgannwg 

Gwiriadau system newydd - cydymffurfio, 
rheolaethau mewnol a gwrth-dwyll 

COVID-19 - cyngor ac arweiniad ar sefydlu systemau a 
phrosesau newydd. 

Gwydnwch, parhad a rheolaeth - 
Ymgynghoriaeth 

COVID-19 - cyngor ac arweiniad ar systemau caffael a 
defnydd cardiau caffael a reolir. 

 

Dangosir statws yr adroddiad ar gyfer y flwyddyn hyd yn hyn yn Atodiad A. 
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2.5 Adnoddau 

Yn ystod chwarter un, mae’r argyfwng COVID-19 wedi effeithio’n sylweddol ar weithgareddau a 

chapasiti cleientiaid archwilio, ac mae hefyd wedi cael effaith sylweddol ar gapasiti’r tîm a’r 

adnoddau archwilio.  

 

Mae’r tîm archwilio wedi dilyn arweiniad corfforaethol, lle y mae swyddogion wedi cael 

absenoldeb arbennig am gyfnodau pan fu angen iddynt ofalu am ddibynyddion ac wedi methu 

gweithio. Mae’r tîm wedi dangos hyblygrwydd personol sylweddol yn eu hymrwymiad i gyfyngu’r 

defnydd o absenoldeb arbennig cyn belled ag y bo modd. Canmolir hyn gan y rheolwyr archwilio 

y rhoddwyd cyfrifoldebau iddynt yn y tîm, sy’n cynnwys darparu gofal plant ac addysg gartref, a 

bodloni anghenion gofal ar gyfer aelodau’r teulu sy’n agored i niwed. Effeithir hefyd ar adnoddau 

staff sydd ar gael gan lefel uwch o absenoldeb salwch a phrofedigaeth yn chwarter un, ac mae 

achosion yn cael eu rheoli yn unol â’r polisi corfforaethol. Mae un achos o salwch hirdymor yn y 

tîm ar ddiwedd y chwarter ariannol. Defnyddiwyd un aelod o’r tîm dros dro am nifer o wythnosau 

i gefnogi ei ddatblygiad personol ac i helpu’r tîm cyllid i baratoi’r Datganiad Cyfrifon 2019/20, 

effeithiodd hefyd ar yr adnodd staff.   

 

Gan fod pob archwilydd gweithredol a’r cynorthwy-ydd archwilio yn cofnodi’r amser 

gwirioneddol a weithiwyd, mae gwybodaeth rheoli defnyddiol ar gael at ddibenion cynllunio, 

monitro ac adrodd. Roedd data taflenni amser yn cynnwys 343 o ddiwrnodau trethadwy yn 

chwarter un, yn erbyn cynllun pro-rata o 478 o ddiwrnodau, sy’n dangos y bu’r tîm yn weithio ar 

gapasiti trethadwy o tau 72% o’r hyn a gynlluniwyd. Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon, ac wrth 

ystyried capasiti rhesymol staff archwilio a chleientiaid am weddill y flwyddyn cafodd targedau 

perfformio eu halinio ag adnoddau ar gyfer 2020/21, a chynhwysir manylion ar eu cyfer yn adran 

3.2 ‘Perfformiad’. 

 

 Mae dau aelod o'r tîm yn parhau i gael eu cefnogi trwy gymhwyster AMA gyda'r SAM. Mae un 

archwilydd yn gweithio tuag at ei drydydd arholiad, sydd hefyd yr un olaf, ac mae un archwilydd 

yn gweithio tuag at ei ail arholiad. Roedd y ddau archwilydd wedi bwriadu sefyll arholiadau dros 

y cyfnod adrodd, ,ond ni fu hyn yn bosibl oherwydd y cyfyngiadau  presennol sy’n gysylltiedig a 

COVID-19 gan yr SAM. Mae’r archwilwyr wedi parhau i astudio a byddant yn sefyll eu harholiadau 

nesaf maes o law. Mae’r tîm archwilio hefyd yn cynnwys lleoliad hyfforddai y Sefydliad Siartredig 

Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA) a gyflawnodd statws cyfrifydd CIPFA rhan-gymwysedig yn 

ddiweddar, yn dilyn arholiadau llwyddiannus yn yr haf.  Mae lleoliadau CIPFA yn gweithredu ar 

gylchdro blynyddol ar draws timau cyllid. Rydym yn rhagweld y bydd y lleoliad CIPFA nesaf yn 
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dechrau ym mis Medi 2020, a phryd hynny bydd y lleoliad presennol yn symud ymlaen gyda 

dymuniadau gorau gan y tîm.   

  

2.6 Cynllun blynyddol 

 Ystyriodd y Pwyllgor Archwilio’r Cynllun Archwilio drafft 2020/21 trwy broses ymgynghori (rhwng 

23 Mawrth a 3 Ebrill 2020), y tu allan i gyfarfod ffurfiol y Pwyllgor Archwilio. Trefnwyd y broses 

ymgynghori gan fod cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a drefnwyd ar gyfer 24 Mawrth 2020 wedi’i 

ganslo wrth ystyried anghenraid busnes a’r risg o COVID-19   

 

Trwy’r broses ymgynghori, ymatebodd y Rheolwr Archwilio i bob sylw a dderbyniwyd, a 

thrafodwyd y sefyllfa gyffredinol a’i chytuno gyda’r Cadeirydd a’i chymeradwyo gan y Prif 

Weithredwr ar ran yr Uwch Dîm Rheoli ar ddechrau mis Ebrill 2020.   

 

Ar ddiwedd chwarter un, mae’r Cynllun Archwilio yn destun nifer fach o addasiadau arfaethedig 

yn dilyn trefniadau rheoli perthynas archwilio gyda chyfarwyddwyr ac adolygiadau risg. Mae 

manylion y newidiadau hyn yn agenda eitem 5.2, lle y ceisir cymeradwyaeth ffurfiol gan y 

Pwyllgor Archwilio ar gyfer y Cynllun Archwilio.  

 

Er y caiff ei bennu’n flynyddol, mae’r Cynllun Archwilio’n addasadwy ac yn ymatebol a bydd yn 

testun asesiadau risg parhaus, blaenoriaethu ac adolygiadau drwy gydol y flwyddyn er mwyn 

gwneud y mwyaf o sicrwydd a chymorth rheolwyr.  Mae’n bosibl y caiff newidiadau yn ystod y 

flwyddyn eu cyflwyno lle y bo’n briodol, er mwyn ymateb i risgiau a materion sy’n dod i’r  amlwg 

wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen. 

 

Bydd cyfran y Cynllun y gellir ei gyflawni yn 2020/21 yn sylweddol is nag yn 2019/20, a darperir 

manylion am hyn yn adran 3.2. ‘Perfformiad’. Er y bu angen darparu sylw sylweddol i’r rheolwyr 

ar ffurf ymgynghoriaeth y ystod chwarter un, fel y nodir yn adran 2.4 ‘Gweithgareddau 

Presennol’, bydd lefel y gwaith archwilio sicrwydd yn cynyddu yn ystod gweddill y flwyddyn 

ariannol, wrth i wasanaethau ‘ailgychwyn’ fel rhan o’r ymagwedd corfforaethol at adferiad a 

reolir o’r argyfwng.  

 

Caiff archwiliadau eu dyrannu ar sail sy’n darparu’r sicrwydd a’r gwerth mwyaf, ac yn cyfyngu ar 

unrhyw nam ar farn flynyddol y Rheolwr Archwilio ar amgylchedd rheoli’r Cyngor ar gyfer 

2020/21.        

 



 _________________________________________________________________________________________  
Tudalen 14 o 39 

2.7 Canfyddiadau Beirniadol neu Dueddiadau sy’n dod i’r Amlwg (Ch4 2020/21)  

Cyhoeddwyd nifer lai o adroddiadau archwilio dros y cyfnod adrodd na’r arfer o ystyried y cyd-

destun amgylcheddol presennol, a chyhoeddwyd dau adroddiad archwilio gyda barn archwilio 

anffafriol a rhoddir rhagor o fanylion am y rhain yn y paragraff isod. Mae’r archwiliadau y cyfeirir 

atynt isod ar statws drafft, a chaiff y canfyddiadau eu trafod gyda’r rheolwyr, a phan fydd yr 

archwiliadau wedi’u cwblhau, caiff y barn a’r argymhellion terfynol eu hadrodd i’r Pwyllgor 

Archwilio.       

 

Roedd y ddau allbwn archwilio thematig drafft a gyhoeddwyd gyda barn o annigonol ag angen 

gwelliant mawr yn ymwneud â rheoli asedau’r gyfarwyddiaeth yn ‘Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 

Amgylchedd’ a ‘Rheoli Gwastraff’. Roedd canfyddiadau’r archwiliadau hyn, a’r meysydd i’w 

gwella, yn gyson â’r archwiliadau rheoli asedau’r gyfarwyddiaeth. Tra bod tystiolaeth o system 

ar gyfer rheoli asedau mwy yn rhesymol e.e. cerbydau, sgipiau ayyb., parthed offer a dyfeisiau 

cludadwy, roedd bylchau o ran cadw cofnodion a threfn ar gyfer monitro, adolygu a goruchwylio 

cyfnodol. Trwy brofi sampl fach o ymadawyr, roedd y rheolwyr yn gallu cyfrif am ddychwelyd 

offer perthnasol a gafodd ei ddyrannu i unigolion.     

 

2.8 Canfyddiadau Gwerth am Arian (Ch1 2020/21) 

Ni chynhaliwyd unrhyw archwiliadau ar thema gwerth am arian yn ystod y cyfnod adrodd.  

 

Mae gan fwyafrif llethol yr archwiliadau a gynhelir gan y Tîm Archwilio Mewnol amcanion sy'n 

cwmpasu sicrwydd gwerth am arian, sy’n galluogi rhoi lefel foddhaol gyffredinol o ran sicrwydd 

ar gyfer y cyfnod adrodd. Fodd bynnag, o fewn yr archwiliadau â barn ‘llai o sicrwydd’, roedd 

bylchau rheoli y mae angen mynd i'r afael â hwy er mwyn rhoi sicrwydd bod amcanion y 

gwasanaethau hyn yn cael eu bodloni gyda sylw priodol i gyfuniad o ddarbodaeth, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 

 

3. PERFFORMIAD ARCHWILIO A GWERTH YCHWANEGOL 
 

3.1   Gwerth Ychwanegol  

Cynhaliwyd cyfarfodydd y Rheolwr Perthynas gyda Chyfarwyddwyr a’u cynrychiolwyr yn ystod 

datblygu’r cynllun archwilio yn chwarter pedwar 2019/20. Yna cynhaliwyd rhagor o gyfarfodydd 

Rheoli Perthynas yn chwarter un 2020/21, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddeall y 

blaenoriaethau a’r risgiau o fewn pob tîm rheoli, a’r newidiadau i systemau neu brosesau a 
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gynlluniwyd neu sydd ar y gweill, er mwyn cyfarwyddo cyngor archwilio a llywio’r gwaith o 

gynllunio digwyddiadau archwilio.      

 

Roedd adborth gan gleientiaid archwilio yn gadarnhaol yn gyffredinol ynn 2019/20, gyda 

chyfraddau ar 99% ac 85% o gleientiaid yn dweud wrth eu cleientiaid bod eu harchwiliad yn 

‘ychwanegu gwerth’. Ceir rhagor o fanylion yn Adroddiad Blynyddol yr Archwiliad Mewnol 

2019/20, sy’n cael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio yn eitem 5.1 ar yr agenda. 

  

Prin iawn fu’r adborth archwilio yn chwarter un oherwydd, er y cafodd adroddiadau archwilio 

drafft eu cyhoeddi, llaciwyd yr amserlen arferol ar gyfer ymateb gan y rheolwyr i roi lle i’r 

rheolwyr flaenoriaethu risgiau a materion uniongyrchol fel sy’n briodol. Dywedwyd wrth y 

rheolwyr y gofynnir am ymatebion ar gyfer pob adroddiad drafft sydd dros ben ar ddechrau 

chwarter dau. Pan fydd archwiliadau wedi’u cwblhau, gofynnir i’r rheolwyr ymateb i holiaduron 

cleientiaid.   

 

Yn yr adroddiadau a gyhoeddwyd hyd yn hyn (30 Mehefin 2020), gwnaed 19 o argymhellion ac 

maent i gyd yn cael eu hystyried ar hyn o bryd gan gleientiaid archwilio trwy allbynnau archwilio 

drafft. Mae’r rhain wedi eu crynhoi isod: 

 

Ffigur 7.Argymhellion a godwyd ac a gytunwyd 

Statws 
Argymhellion a 

wnaed 
Argymhelliad a 

gytunwyd 
Argymhellion sy’n cael 

eu hystyried 

Coch 2 0 2 

Coch / Melyn 5 0 5 

Melyn / Gwyrdd 10 0 10 

Gwyrdd 2 0 2 

CYFANSWM 19 0 19 

 

3.2 Perfformiad 

 Fel yr amlinellwyd yn adran 2.4 (‘Gweithgareddau Presennol’), bu ffocws y gwaith archwilio yn 

chwarter un yn addasol ac yn ymatebol i’r amgylchedd presennol. Rhoddwyd blaenoriaeth 

gychwynnol i roi ymgynghoriaeth a chymorth archwilio i feysydd lle yr oedd angen i 

wasanaethau’r Cyngor newid ac addasu i’r argyfwng. Dilynwyd hyn gan ddechrau’r digwyddiadau 

archwiliadau sicrwydd yn fwy ffurfiol, tuag at ddiwedd y chwarter ariannol ar ôl i’r gwasanaethau 

ddechrau cyfnod ‘ailgychwyn’ ffurfiol.   
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Parthed y gwaith ymgynghori, er bod adnoddau sylweddol wedi cael eu defnyddio i gefnogi 

rheolwyr, cafodd y gwaith hwn ei grwpio a chyfrifwyd amdano o fewn tri maes i’w nodi, a 

chwblhawyd y gwaith mewn dau faes (a ddangosir yn ffigur 3). Dechreuodd nifer o 

ddigwyddiadau archwilio sicrwydd ym mis Mehefin 2020, sy’n cynrychioli dychweliad a reolir i 

fusnes fel arfer, dechreuwyd ar y gwaith o gyhoeddi allbynnau archwilio drafft a bydd y 

gweithgareddau’n cynyddu am weddill y flwyddyn ariannol.  

 

Ystyrir bod y dangosyddion perfformiad archwilio a ddefnyddiwyd yn 2019/20 yn parhau i roi 

mesur effeithiol iawn o gydrannau craidd darparu gwasanaeth archwilio effeithiol, a chynigir y 

cedwir y mesurau hyn ar gyfer 2020/21. Er yr ystyrir bod y dangosyddion yn effeithiol, cynigir bod 

y targedau archwilio’n cael eu haddasu er mwyn adlewyrchu lefel perfformiad ymestynnol ond 

cyflawnadwy yng nghyd-destun yr amgylchedd presennol.    

  

Fel yr amlinellir yn 2.5 (‘Adnoddau’) mae gwahanol resymau pam mae’r gwasanaeth archwilio’n 

gweithredu ar gapasiti is na’r arfer, a chydnabyddir y bydd cyfyngiad parhaus ar gapasiti 

gweithredu archwiliadau am weddill y flwyddyn, er i raddau llai wrth i fesurau’r cyfnod cloi ac 

ymbellhau cymdeithasol gael eu llacio’n raddol.  

 

Wrth ystyried y cyfyngiadau ar adnoddau yn chwarter un, a arweiniodd at y tîm yn gweithredu 

ar 72% o’r capasiti rhagweladwy y gellir codi tâl amdano, cynigir y dylid gosod canran targed 

cwblhau’r cynllun archwilio ar 60% ar gyfer 2020/21.  Wrth gymhwyso’r darged hon, byddai 

archwliadau’n cael eu dyrannu ar sail sy’n rhoi’r sicrwydd a’r gwerth mwyaf, ac yn cyfyngu ar 

unrhyw nam ar farn flynyddol y Rheolwr Archwilio ar amgylchedd rheoli’r Cyngor ar gyfer 

2020/21. Mae targedau arfaethedig diwrnodau cynhyrchiol o ran archwilio ac archwiliadau fesul 

cyflogai cyfwerth ag amser llawn yn alinio â chanran targed y cynllun archwilio arfaethedig. 

 

Mae nifer cyfartalog yr archwiliadau terfynol fesul CALl yn sylweddol is na’r targed yn chwarter 

un. Mae’r perfformiad hwn yn arwydd o’r ffaith bod archwilwyr wedi cyhoeddi adroddiadau 

drafft ar gyfer ymwybyddiaeth y rheolwyr, ond wedi hepgor eu trefn dilyn i fyny arferol er mwyn 

ceisio ymatebion y rheolwyr a chwblhau archwiliadau yn chwarter un. Gofynnwyd i archwilwyr 

stopio mynd ar ôl ymatebion rheolwyr i argymhellion yn ystod chwarter un, er mwyn rhoi lle 

iddynt fynd i’r afael â materion rheoli argyfwng. Bydd y sefyllfa'n gwella wrth i ymatebion rheoli 

gael eu ceisio'n weithredol o chwarter dau, mewn perthynas â'r adroddiadau a gyhoeddwyd hyd 

yma yn 2020/21, a'r rhai a gyhoeddwyd yn 2019/20 sydd hefyd ar statws drafft, ac sydd angen 

ymateb gan y rheolwyr i'w cwblhau.  
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O ran ysgolion, o ystyried y cau yn ystod chwarter un, a'r angen i reolwyr ysgolion ganolbwyntio 

ar ddisgyblion sy'n dychwelyd yn ddiogel yn nhymor yr hydref, mae'r dyddiadau targed ar gyfer 

holl argymhellion 'agored' yr ysgol sy'n ddyledus / yn fuan i'w cyhoeddi, wedi'u hymestyn tan 31 

Hydref 2020. Bydd hyn yn caniatáu i ysgolion ailosod eu sefyllfa a'u sylw i ymateb i argymhellion 

archwilio hanner ffordd drwy dymor yr Hydref.     

 

Mae Aelodau'r Pwyllgor Archwilio wedi cymryd diddordeb arbennig mewn perfformiad yn erbyn 

canran yr argymhellion archwilio a weithredwyd o fewn yr amserlen y cytunwyd arni, sydd wedi 

bod yn is na'r targed ers nifer o flynyddoedd.  Cynigir targed o 80% ar gyfer 2020/21, sy'n 

cynrychioli disgwyliad parhaus o gyflawni camau rheoli y cytunwyd arnynt yn uchel, a gwelliant 

disgwyliedig i berfformiad cyfarwyddiaethau o 2019/20.   Ysgrifennodd y Rheolwr Archwilio at 

bob Cyfarwyddwr ym mis Mehefin 2020, yn gofyn i ddyddiadau argymhellion targed gael eu 

hadolygu a'u diweddaru i gydnabod y bydd y blaenoriaethau angenrheidiol a roddwyd i faterion 

rheoli argyfwng yn chwarter un 2020/21 wedi effeithio ar dargedau.  Mae targedau'n cael eu 

diweddaru ar ôl derbyn ymatebion y Cyfarwyddwr, a gobeithir y bydd hynny'n galluogi ailosod 

amserlenni realistig i gyfarwyddiaethau weithio tuag atynt.    

 

Ffigur 8.  Perfformiad yn erbyn y targedau ar gyfer 2020-2021 (hyd yma) 

Dangosydd Perfformiad 
Canlyniad 
2019/20 

Targed 
2020/21 

Canlyniad 
Ch1 

Canran y Cynllun Archwilio a gwblhawyd 70%  60%  9% 

Nifer cyfartalog diwrnodau cynhyrchiol archwiliadau 
fesul CALl   

169  130 33 

Nifer cyfartalog yr archwiliadau wedi’u cwblhau fesul 
CALl 

11 9 *0.54 

Canran yr allbynnau archwilio drafft a gyflwynwyd o 
fewn chwe wythnos 

86%  85%  100% 

Canran yr argymhellion archwilio a roddwyd ar waith o 
fewn yr amser cytunedig 

60%  80%  **0% 

             

* Adroddiadau drafft heb eu dilyn i fyny i'w cwblhau yn Ch1, er mwyn caniatáu sylw ar flaenoriaethau COVID-19. 
** Gweithredu argymhellion nas dilynwyd i fyny yn Ch1, er mwyn caniatáu sylw ar flaenoriaethau COVID-19. 
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3.3 Gweithredu’r Cynllun Archwilio 

Yn ogystal â monitro a rheoli nifer yr archwiliadau a gynhelir, caiff archwiliadau eu dyrannu er 

mwyn sicrhau bod sicrwydd eang erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, a hwnnw'n sail ar gyfer 

rhoi barn flynyddol gyflawn gan Reolwr Archwilio.  

 

Fel yr amlinellir yn adran 2.4 – Gweithgareddau Cyfredol, cwblhawyd deuddeg o ddigwyddiadau 

archwilio yn chwarter un 2020/21.   Mae lefel y modd y caiff y Cynllun Archwilio ei gyflawni yn 

sylweddol is nag sy'n arferol ar hyn o bryd yn y flwyddyn ariannol, gan effeithio'n bennaf ar y 

ffocws helaeth ar wasanaethau ymgynghori, cyn i wasanaethau ddechrau ailgychwyn, a gallai 

ymgysylltu ag archwilio sicrwydd wneud cynnydd mwy ffurfiol.  Dangosir sefyllfa bresennol 

Cynllun Archwilio llawn 2020/21 yn Atodiad B – Cynllun Archwilio.   

 

3.4 Cydymffurfiaeth â SAMSC 

Mae'r Bwrdd Cynghori Safonau Archwilio Mewnol (IASAB) wedi darparu canllawiau i 

Benaethiaid Archwilio a Phwyllgorau Archwilio ar barhau i gydymffurfio â'r Safon Archwilio 

Mewnol Berthnasol (ASSS), sef Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (SAMSC) mewn 

perthynas â'r Cyngor.  Mae'r canllawiau wedi'u cynllunio i nodi'r camau y gellir eu cymryd i 

ddiogelu sefyllfa hirdymor archwilio mewnol, ac i roi sicrwydd na fydd dargyfeirio o waith 

archwilio arfaethedig yn golygu peidio â chydymffurfio â'r Safonau yn awtomatig. 

 

Wedi'i gynnwys o fewn Atodiad C yw'r canllawiau gan yr IASAB, ynghyd ag asesiad o'r Rheolwr 

Archwilio yn erbyn y rhestr wirio gysylltiedig yn Atodiad D. Ystyrir bod darpariaethau a mesurau 

diogelu addas ar waith i barhau i weithredu'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn unol â'r SAMSC.  

Cymerwyd camau i sicrhau bod blaenoriaethau a gweithgareddau archwilio yn cael eu cyfleu'n 

briodol, ac yn alinio â'r Genhadaeth Archwilio Mewnol 'i wella a diogelu gwerth sefydliadol drwy 

ddarparu sicrwydd, cyngor a mewnwelediad gwrthrychol sy'n seiliedig ar risg'. Mae mesurau 

diogelu i annibyniaeth a gwrthrychedd wedi'u gwreiddio drwy brosesau a chyfundrefnau sy'n 

bodoli eisoes, ac mae gweithgareddau archwilio yn cael eu cyflawni yn unol â chanllawiau'r 

Llywodraeth a'r Cyngor i fodloni'r holl ofynion iechyd a diogelwch angenrheidiol.    

 

3.5 Argymhellion 

Yn unol â chamau gweithredu o Weithdy Blynyddol y Pwyllgor Archwilio ar 21 Ionawr, 

cyflwynwyd Crynodeb o'r camau archwilio agored, ac mae wedi'i gynnwys o fewn Atodiad E, i 

gefnogi'r Pwyllgor Archwilio i fonitro ac adolygu ymateb y rheolwyr i'r argymhellion a godwyd.  
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Wedi’u cynnwys yn Atodiad F yw'r argymhellion coch a choch/melyn agored gan gynnwys yr 

ymateb rheoli presennol ar gyfer gwybodaeth a monitro'r Pwyllgor Archwilio. Mae Atodiad G yn 

cynnwys yr argymhellion coch a choch/melyn sydd wedi'u cwblhau ers cyfarfod diwethaf y 

Pwyllgor Archwilio. Rhoddir argymhellion melyn/gwyrdd a gwyrdd i'r Pwyllgor trwy lwybr ar 

wahân. 

 

Mae'r tabl isod yn dangos yr enghreifftiau lle mae dyddiadau gweithredu wedi cael eu diwygio, 

fel arfer gan gleientiaid archwilio ar SharePoint (ar 30.06.20). Fel y cyfeirir ato yn adran 3.2.  

'Perfformiad',  mae'r dyddiadau targed ar gyfer holl argymhellion 'agored' yr ysgol sydd i'w 

cyhoeddi / yn fuan i'w cyhoeddi, wedi'u hymestyn tan 31 Hydref 2020.  Adroddir am y sefyllfa yn 

erbyn argymhellion, i fonitro cynnydd ac i dargedu trafodaethau ar reoli risg yn effeithiol, mewn 

cyfarfodydd perthynas bob chwarter.  

 

 Ffigur 9.Dyddiadau diwygiedig ar gyfer rhoi argymhellion ar waith a’r statws 

Cyfarwyddiaeth/Categori Archwilio 
Nifer yr argymhellion 

gyda dyddiadau 
diwygiedig 

 

Camau 
gweithredu 

bellach wedi’u 
rhoi ar waith 

Camau 
gweithredu 

ar agor o 
hyd 

Addysg a Dysgu Gydol Oes  38  10 28 

Gwasanaethau Cymdeithasol 14  10 4 

Adnoddau 5  4 1 

Tai a Chymunedau 2  2 0 

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   4  3 1 

Rheoli Gwastraff 35  23 12 

Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog 9  0 9 

Datblygu Economaidd 18  10 8 

Allanol a Grantiau 0  0 0 

Sylfaenol 8  5 3 

Llywodraethu Corfforaethol 4  1 3 

Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol  1  0 1 

Sicrwydd arall  10  2 8 

  148  70 78 

Ysgolion 184   68 86 

CYFANSWM 332   138 194  

  

4. CASGLIAD 
 

4.1 Crynodeb 

 Mae chwarter un wedi gweld bod angen defnyddio adnoddau archwilio er mwyn rhoi cyngor, 

arweiniad a gwasanaethau cymorth i reolwyr gan eu bod wedi addasu systemau, ac wedi sefydlu 

prosesau newydd i fodloni blaenoriaethau'r Cyngor ac ymateb i argyfwng presennol COVID-19.  

Er y bydd angen i lefel o waith ymgynghori barhau, ar ôl 'ailgychwyn' gwasanaethau'r Cyngor tua 
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diwedd chwarter un 2020/21, mae digwyddiadau archwilio sicrwydd wedi gallu symud ymlaen, 

a byddant yn ganolbwynt blaenoriaeth am weddill y flwyddyn.   

 

 Llaciodd y Tîm Archwilio y drefn ar gyfer mynd ar drywydd ymatebion rheoli i adroddiadau drafft 

yn chwarter un er mwyn caniatáu i'r rheolwyr y lle yr oedd ei angen arnynt i ymateb i heriau mwy 

uniongyrchol sy'n gysylltiedig â COVID-19.  O chwarter dau, bydd yr holl adroddiadau drafft yn 

cael eu dilyn i fyny gyda'r rheolwyr i ofyn am eu hymateb ffurfiol i'r argymhellion a godwyd. 

 

 Mae'r Tîm Rheoli Archwilio wedi adolygu effaith barhaus yr argyfwng ar adnoddau, ac mae 

dangosyddion perfformiad arfaethedig ar gyfer 2020/21 wedi'u gosod ar lefelau sy'n ymestynnol 

ond yn realistig i unigolion a'r tîm yn gyffredinol.  Bydd y gwaith o gyflawni'r Cynllun Archwilio 

wedi'i dargedu yn cynyddu yn y chwarteri sy'n weddill yn y flwyddyn ariannol, gydag 

archwiliadau'n cael eu dewis gyda'r nod o leihau unrhyw nam ar farn gyffredinol y Rheolwr 

Archwilio ar amgylchedd rheoli'r Cyngor ar gyfer 2020/21.         

 

 Adolygwyd arferion archwilio yn erbyn y canllawiau diweddaraf gan y Bwrdd Cynghori ar Safonau 

Archwilio Mewnol.  Ystyrir bod darpariaethau a mesurau diogelu addas ar waith i barhau i 

weithredu'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn unol â'r SAMSC.  
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Atodiad A   

Statws yr Adroddiad (ar 30 Mehefin 2020) 
 

Barn Archwilio Maes Archwilio 
Argymhellion Risg Uchel 

Statws 
(os nad 

yw’n 
Derfynol) 

Cynigiwyd Cytunwyd 

                         Sylfaenol / Uchel 

Effeithiol 
 

Pobl a Chymunedau - Iechyd a Diogelwch   

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 

Taliadau Credydwyr – profion yn ystod y flwyddyn 
2019/20 

  

Codau Ymddygiad    

Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol - Comisiynu a 
Chaffael 

  

Effeithiol gyda lle i 
wella 

 

Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol - Iechyd a 
Diogelwch 

  

 
Cyhoeddwyd 

Drafftiau 

Moeseg a Gwerthoedd - Buddiannau Busnes a 
Phersonol 

  

Profion AAG yn ystod y flwyddyn     

Trefniadau Llywodraethu   

Datblygu Economaidd - Iechyd a Diogelwch   

Gwasanaethau Cymdeithasol - Iechyd a Diogelwch     

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd - Iechyd a 
Diogelwch 

  

Iechyd a Diogelwch – Adnoddau    

Rheoli Risg Rhaglenni a Phrosiectau   

Annigonol ag 
angen gwelliant 

sylweddol 

Taliadau Uniongyrchol 2  

Cyhoeddwyd 
Drafftiau 

Rheoli Gwastraff – Iechyd a Diogelwch 1  

Addysg – Rheoli Asedau 1  

Adnoddau - Rheoli Asedau  1  

Datblygu Economaidd - Rheoli Asedau 1  

Gwasanaethau Cymdeithasol - Rheoli Asedau 1  

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd - Rheoli Asedau   1  

Strydlun (Rheoli Gwastraff) - Rheoli Asedau  1  

 
Canolig   

Effeithiol 

Trefniadau gwrth-dwyll - Willows   

Cyhoeddwyd 
Drafft 

Llywodraethu Prosiectau Mawr    

Gwasanaethau Digidol - Asiant Rhithwir   

Gwasanaethau Digidol - Post Hybrid   
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Barn Archwilio Maes Archwilio 
Argymhellion Risg Uchel 

Statws 
(os nad 

yw’n 
Derfynol) 

Cynigiwyd Cytunwyd 

Effeithiol gyda lle i 
wella 

 

Ysgol Plasmawr - Llywodraethu TGCh   

Archwiliad o Swyddogaethau Craffu   

Anableddau Dysgu   

Ysgol Gynradd Kitchener – Trefniadau gwrth-dwyll   

Ysgol Gyfun Radur – Trefniadau Gwrth-dwyll   

Casglu incwm mewn ysgolion   

Ysgol Gynradd Pentyrch    

Storfeydd Ffordd Lamby - gwaith dilynol   

Diogelu - gwaith dilynol   

Rheoli Perfformiad   

Gofalwyr Maeth   

Annigonol ag 
angen gwelliant 
sylweddol 

Stocrestr TG a rheoli asedau 1  

Cyhoeddwyd 
Drafft 

Uned Ffilm 1  

Gofal Cartref 1  

Rheoli Fflyd (ceir cronfa, fflyd lwyd ac ati)   1  

Gwasanaeth Cerddoriaeth - gwaith dilynol 2  

 Grantiau / Cyfrifon / Cyrff Allanol   

 
Ni roddwyd barn 

sicrwydd 

Yr Eglwys Norwyaidd 

Adolygiadau / Ardystiad 
/ Cymorth Datganiad 

Cyfrifon 
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

Grant Gwella Addysg  

Dinasoedd Di-si 

Addysg - Prosesau Incwm 

Cydbwyllgorau - Prosiect Gwyrdd 

 Cydbwyllgorau – Awdurdod Iechyd Porthladd 

Cydbwyllgorau - Archifau Morgannwg 

 Aseiniadau eraill   

Ni roddwyd barn 
sicrwydd 

Gwiriadau system newydd - cydymffurfio, rheolaethau 
mewnol a gwrth-dwyll Ymgynghoriaeth 

COVID-19 
 
 

Gwydnwch, parhad a rheolaeth - Ymgynghoriaeth 
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CYNLLUN ARCHWILIO DRAFFT, 2020/21  
  

Atodiad B 
  

            

Categori Archwilio Risg Math o 
Ymgysylltu 

Cynllun 
archwilio 

gwreiddiol  

Aseiniad Diwrnodau Cwmpas Archwiliadau  Mater 
Cenedlaethol  

 
Statws Allbwn 

Archwilio 
30.06.20  

 
Barn 

Archwilio 
Archwiliadau Sylfaenol - 

Sicrwydd S151   

  

Prynu a Thaliadau  Uchel Sicrwydd 55  Taliadau credydwyr - diwedd blwyddyn 
2019/20  

25  Mae Pryniannau a Thaliadau yn 
cydymffurfio, yn awdurdodedig, yn gywir 
ac yn amserol.  

  
 

  
 

  

HARP 2020/21  5    
 

  
 

  

Profion yn ystod y flwyddyn (Canol 
Blwyddyn 2019/20)  

25    
 

  
 

  

Taliadau Credydwyr - Profion yn ystod y 
flwyddyn 2019/20 (wedi’u cario ymlaen o 
2019/20) 

0    
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol 

Cyflogres     60  Adolygiadau sefydliadol 15  Mae prosesau recriwtio yn dryloyw a 
chadarn, dim ond taliadau bona fide, 
awdurdodedig a chywir a wneir, gan atal, 
canfod ac adennill gwallau'n effeithiol  

  
 

  
 

  

HARP 2020/21  5    
 

  
 

  

Profion yn ystod y flwyddyn 2019/20 5    
 

  
 

  

Cyflogres - Recriwtio cf  0    
 

  
 

  

Profion yn ystod y flwyddyn 2020/21 15    
 

  
 

  

Taliadau Ychwanegol (cyflogres a 
lwfansau) 

20  Taliadau ychwanegol bona fide, effeithiol, 
effeithlon a chywir 

  
 

  
 

  

Y Dreth Gyngor 20  Y Dreth Gyngor 20  Cydymffurfio a rheoli, â phrosesau 
effeithiol ac effeithlon.   

  
 

  
 

  

Ardreth Annomestig 
Genedlaethol 

              
 

  
 

  

  Ardreth Annomestig Genedlaethol - 
Profion yn ystod y flwyddyn 2018/19 
(wedi’u cario ymlaen o 2019/20) 

0  Mae casglu a rheoli ardrethi busnes yn 
gweithio'n effeithiol ac yn effeithlon.  

  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol 
gyda lle i 

wella 

Budd-dal Tai / Lwfansau Tai 
Lleol / Cynllun Gostyngiad y 
Dreth Gyngor 

Uchel Sicrwydd 20  Budd-dal Tai / Lwfansau Tai lleol / 
Cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor 

20  Rheolaethau effeithiol i sicrhau bod 
hawliadau bona fide yn cael eu prosesu'n 
gywir 

  
 

  
 

  

Rheolaeth Trysorlys               
 

  
 

  

          
 

  
 

  

Prif Gyfrifyddu               
 

  
 

  

          
 

  
 

  

Incwm a Dyledwyr               
 

  
 

  

Rheoli Asedau               
 

  
 

  

Rhenti Tai               
 

  
 

  

Cyfanswm     155    155      
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Sicrwydd Llywodraethiant 
Corfforaethol - Archwiliad 

    Cynllun 
archwilio 

gwreiddiol 

Aseiniad Diwrnodau     
 

  
 

  

Archwiliad o’r trefniadau 
rheoli risg   

Uchel Sicrwydd 20  Rheoli Risg Rhaglenni a Phrosiectau 10  Mae trefniadau rheoli risg yn effeithiol ac 
yn cael eu gweithredu'n gyson  

  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Rheoli Risg y Gyfarwyddiaeth 10    
 

  
 

  

Archwiliad o’r trefniadau 
llywodraethiant 

Sicrwydd   Trefniadau Llywodraethiant 20  Archwiliad o'r defnydd o drefniadau 
llywodraethiant da o ran Gwneud 
penderfyniadau a rheoli Covid-19 

  
 

  
 

  

20  Trefniadau Llywodraethiant (a gariwyd 
ymlaen o 2019/20) 

0  Cymhwyso Cod Llywodraethiant 
Corfforaethol y Cyngor yn effeithiol. 

  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Archwiliad o swyddogaethau 
craffu 

Canolig 0 Archwiliad o swyddogaethau craffu (a 
gariwyd ymlaen o 2019/20)  

0  Gweithgareddau a chanlyniadau craffu 
effeithiol  

  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Archwiliad o foesegau a 
gwerthoedd 

Uchel Sicrwydd 20  Clod a Chwynion  10  Cysoni polisi â gwerthoedd sefydliadol, 
gyda datgeliadau priodol yn cael eu 
gwneud.    

  
 

  
 

  

Codau Ymddygiad 10    
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol 

Buddiannau Busnes a Phersonol (a 
gariwyd ymlaen o 2019/20)  

0    
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Archwiliad o Lesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 

Sicrwydd 20  Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 20  Cymhwyso gofynion Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol yn effeithiol.  

ie 
 

  
 

  

Archwiliad o reoli 
perfformiad 

Sicrwydd 0 Rheoli Perfformiad (a gariwyd ymlaen o 
2019/20)  

0  Mae trefniadau rheoli perfformiad yn 
effeithiol, ac yn cael eu gweithredu'n 
gyson.   

  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Archwiliad o Iechyd a 
Diogelwch  

              
 

  
 

  

              
 

  
 

  

Archwiliad o lywodraethiant 
Gwybodaeth 

              
 

  
 

  

Cyfanswm     80    80      
 

  
 

  

Gwasanaethau Digidol Canolig Sicrwydd 0 Gwasanaethau Digidol - Post Hybrid cf 0  Mae trefniadau rheoli prosiectau yn 
gweithredu'n effeithiol, yn unol â 
gofynion corfforaethol.   

  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

0 Gwasanaethau Digidol - Asiant Rhithwir 
(a gariwyd ymlaen o 2019/20)  

0    
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol 

Dirprwyo a gwneud 
penderfyniadau 

              
 

  
 

  

Rhaglen a Phrosiectau Canolig Sicrwydd 20  Llywodraethiant Rhaglenni a Phrosiectau 20  Trefniadau llywodraethiant prosiectau yn 
effeithiol, clir a chyson. 

  
 

  
 

  

Cyfanswm     20    20      
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Sicrwydd Arall      Cynllun 
archwilio 

gwreiddiol 

Aseiniad Diwrnodau     
 

  
 

  

Archwiliad Contractau Canolig Sicrwydd 40  Archwiliad Crud i’r Bedd 20  Cydymffurfio, rheoli a chyflawni amcanion 
yn effeithiol mewn contractau  

  
 

  
 

  

Rheoli a Monitro Contractau  20    
 

  
 

  

Bws Caerdydd - 
llywodraethiant 

Sicrwydd 10  Bws Caerdydd - llywodraethiant  10  Adran 151 Sicrwydd ar drefniadau 
llywodraethiant 

  
 

  
 

  

Addysg - Cynllun 
Trefniadaeth Ysgolion 

Canolig Sicrwydd 15 Addysg - Adolygiad Cynllunio 
Trefniadaeth Ysgolion o Fand B  

15  Cyflawni amcanion, gan gydymffurfio a 
rheoli'n effeithiol  

  
 

  
 

  

Archwiliad TGCh Uchel Sicrwydd 50  Rheolyddion rheoli newid a phatcho  15  Cydgysylltu, rheoli risg a rheoli'n 
effeithiol.  

  
 

  
 

  

Y Diwydiant Cardiau Talu (dyfeisiau 
sglodion a phin)  

15  Cydymffurfio a rheoli effeithiol.    
 

  
 

  

Parhad Busnes TG 20  Cydgysylltu, rheoli risg a rheoli'n 
effeithiol.  

  
 

  
 

  

Rhestr a rheoli asedau TG (a gariwyd 
ymlaen o 2019/20) 

0  Rhestrau TG a rheolaethau rheoli asedau 
effeithiol 

  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Astudiaethau Gwerth am 
Arian 

Canolig Sicrwydd 30  Gwerth am Arian mewn Mentrau Digidol 15  Sicrwydd ynghylch gwerth am arian mewn 
mentrau digidol  

  
 

  
 

  

Gwerth am Arian ar ddefnydd cerbydau'r 
Cyngor 

15  Gwerth am arian wrth ddefnyddio 
cerbydau'r Cyngor  

  
 

  
 

  

Trethiant (gan gynnwys 
TAW) 

Sicrwydd 20  Trethiant 20  Cydymffurfio a rheoli effeithiol.    
 

  
 

  

Datblygu Systemau I’w 
gadarnhau 

30  Datblygu Systemau 30  Gwasanaethau ymgynghori neu sicrwydd, 
fel y bo'n berthnasol.  

  
 

  
 

  

Menter Twyll Genedlaethol Sicrwydd 0 Mentrau Twyll Cenedlaethol cf 0  Ymarfer gwrth-dwyll sy'n cyfateb i ddata.    
 

  
 

  

Pensiynau a Buddsoddiadau Uchel Sicrwydd 0 Pensiynau a Buddsoddi - Profi yn ystod y 
flwyddyn CF 

0  Cydymffurfio a rheoli effeithiol.    
 

  
 

  

            
 

  
 

  

Yswiriant Uchel Sicrwydd 15  Yswiriant 15    
 

  
 

  

Iechyd a diogelwch               
 

  
 

  

Milltiredd a chynhaliaeth Uchel Sicrwydd 15  Milltiredd a chynhaliaeth 15  Hawlio ac awdurdodi'n gywir ar gyfer 
gwariant rhesymol.  

  
 

  
 

  

Rheoli Fflyd (ceir cronfa, fflyd 
lwyd ac ati)  

      Rheoli Fflyd (ceir cronfa, fflyd llwyd, ac ati) 
(a gariwyd ymlaen o 2019/20) 

0  Cyflawni amcanion gwasanaeth gan 
gydymffurfio a rheoli'n effeithiol.  

  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Caffael               
 

  
 

  

Storfeydd Canolig Sicrwydd 10  Stofeydd Dros Dro Donimions Way 10  Rheoli storfeydd yn effeithiol ac yn 
effeithlon, a rheoli stoc / offer  

  
 

  
 

  

Parhad Busnes Uchel Sicrwydd 20  Parhad Busnes a Rheoli Digwyddiad 20  Systemau effeithiol ar gyfer adfer 
busnesau a rheoli digwyddiadau.  

ie 
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Lwfansau Aelodau  Canolig Sicrwydd 15  Lwfansau Aelodau  15  Llywodraethiant a rheoli lwfansau 
Aelodau'n effeithiol 

  
 

  
 

  

Grantiau Busnes - Sicrwydd  Uchel Sicrwydd 0  Grantiau Busnes - Sicrwydd  12  Cydymffurfio a rheoli'n effeithiol wrth 
weinyddu Grantiau Busnes  

  
 

  
 

  

I’w gadarnhau    Sicrwydd 12  I’w gadarnhau  0  I’w gadarnhau    
 

  
 

  

Cyfanswm     282    282      
 

  
 

  

Archwiliadau ar 
wasanaethau penodol  

    Cynllun 
archwilio 

gwreiddiol 

Aseiniad Diwrnodau     
 

  
 

  

Ymgynghoriaeth 
Gwasanaeth / Prosesau  

Uchel Ymgynghori  100  Darparu Gwasanaethau / Ymgynghori ar 
Brosesau 

100  Cymorth ymgynghori ar draws y Cyngor 
wrth i wasanaethau addasu ac ymateb i 
ofynion gwasanaethau yn sgil COVID-19 

  
 

Gwaith wedi'i 
gwblhau 

mewn Dau 
Faes 

Thematig - 
Gwaith yn 

mynd 
rhagddo 

 
Ni ddarparwyd 

unrhyw Farn  

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd  

Uchel Sicrwydd 80  Rheoli Asedau cf 0  Cofnodi, monitro, rheoli a rheoli asedau 
ffisegol yn effeithiol gan y Gyfarwyddiaeth  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Comisiynu a Chaffael 15  Cydymffurfio a rheoli Comisiynu a 
Chaffael 

 
  

 
  

Incwm a Dyledwyr 15  Gweithredu trefniadau priodol i gofnodi, 
monitro ac adennill dyledion amrywiol. 

 
  

 
  

Rheoli Perfformiad  15  Mae trefniadau rheoli perfformiad yn 
effeithiol, ac yn cael eu gweithredu'n 
gyson.   

 
  

 
  

Rheoli Gwybodaeth  15  Arferion rheoli gwybodaeth rheoledig, 
effeithiol sy'n cydymffurfio.  

 
  

 
  

Sicrwydd Cyn y Contract  10  Cynhelir gwiriadau cydymffurfio a 
diwydrwydd dyladwy perthnasol  

 
  

 
  

Iechyd a Diogelwch (wedi'i gario ymlaen 
o 2019/20) 

0  Cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a 
rheoli risg y Gyfarwyddiaeth. 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol 

Storfeydd Ffordd Lamby - Gwaith Dilynol 
(a gariwyd ymlaen o 2019/20) 

0  Archwiliad dilynol  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Canolig Gwasanaethau Profedigaeth 10  Cydymffurfio a rheoli mewn 
Gwasanaethau Profedigaeth  

 
  

 
  

Pobl a Chymunedau Uchel Sicrwydd 150  Rheoli Asedau cf 0  Cofnodi, monitro, rheoli a rheoli asedau 
ffisegol yn effeithiol gan y Gyfarwyddiaeth  
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Incwm a Dyledwyr 15  Gweithredu trefniadau priodol i gofnodi, 
monitro ac adennill dyledion amrywiol. 

 
  

 
  

Rheoli Perfformiad  15  Mae trefniadau rheoli perfformiad yn 
effeithiol, ac yn cael eu gweithredu'n 
gyson.   

 
  

 
  

Comisiynu a Chaffael 15    
 

  
 

  

Rheoli Gwybodaeth  15  Arferion rheoli gwybodaeth rheoledig, 
effeithiol sy'n cydymffurfio.  

 
  

 
  

Sicrwydd Cyn y Contract  15  Cynhelir gwiriadau cydymffurfio a 
diwydrwydd dyladwy perthnasol  

 
  

 
  

Iechyd a Diogelwch (wedi'i gario ymlaen 
o 2019/20) 

0  Cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a 
rheoli risg y Gyfarwyddiaeth. 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol 

Canolig Cyllid Hyblyg mewn Tai  10  Cyflawni amcanion gwasanaeth gan 
gydymffurfio a rheoli'n effeithiol.  

 
  

 
  

Gwasanaeth Ewch â Fi Adre  15  
 

  
 

  

Byw’n Annibynnol 10  
 

  
 

  

Polisi gosod mewn llety fflatiau uchel  10  
 

  
 

  

Cynlluniau CGI (gan gynnwys Teuluoedd 
yn Gyntaf)  

10  
 

  
 

  

Gwiriad ar Sail Risg 10  
 

  
 

  

Llyfrgelloedd 10  
 

  
 

  

Pobl a Chymunedau (Rheoli 
Gwastraff)  

Uchel Sicrwydd 100  Rheoli Asedau cf 0  Cofnodi, monitro, rheoli a rheoli asedau 
ffisegol yn effeithiol gan y Gyfarwyddiaeth  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Iechyd a Diogelwch (wedi'i gario ymlaen 
o 2019/20) 

0  Cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a 
rheoli risg y Gyfarwyddiaeth. 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Canolig Ymgynghori  Ymgynghoriaeth Rheoli Gwastraff 15  Cyngor, arweiniad a chymorth  
 

  
 

  

  GWAITH DILYNOL - Tipio Anghyfreithlon  15  Archwiliad dilynol  
 

  
 

  

Porthdy 15  Cydymffurfio a rheoli mewn systemau 
porthdy / pont bwyso.  

 
  

 
  

Gwastraff Masnachol  15  Systemau effeithiol, cydymffurfiaeth a 
rheolaeth  

 
  

 
  

Ailgylchu mewn CAGCau 20  
 

  
 

  

CAMAU DILYNOL - Contractau Rheoli 
Gwastraff 

10  Archwiliad dilynol  
 

  
 

  

Troliau  10  Systemau effeithiol, cydymffurfiaeth a 
rheolaeth  

 
  

 
  

Datblygu Economaidd Uchel Canolig 105  Incwm a Dyledwyr 15  Gweithredu trefniadau priodol i gofnodi, 
monitro ac adennill dyledion amrywiol.  
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Rheoli Perfformiad  15  Mae trefniadau rheoli perfformiad yn 
effeithiol, ac yn cael eu gweithredu'n 
gyson.   

 
  

 
  

Rheoli Gwybodaeth  15  Arferion rheoli gwybodaeth rheoledig, 
effeithiol sy'n cydymffurfio.  

 
  

 
  

Sicrwydd Cyn Contract 15  Cynhelir gwiriadau cydymffurfio a 
diwydrwydd dyladwy perthnasol  

 
  

 
  

Comisiynu a Chaffael 15  Cydymffurfio a rheoli Comisiynu a 
Chaffael  

 
  

 
  

Landlord Corfforaethol 15  Arferion landlord corfforaethol effeithiol 
sy'n cydymffurfio.  

 
  

 
  

Gwaredu Tir ac Adeiladau 15  Cyflawni amcanion gyda chydymffurfiaeth 
a rheolaeth effeithiol.  

 
  

 
  

Rheoli Asedau (a gariwyd ymlaen o 
2019/20)  

0  Cofnodi, monitro, rheoli a rheoli asedau 
ffisegol yn effeithiol gan y Gyfarwyddiaeth  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Iechyd a Diogelwch (wedi'i gario ymlaen 
o 2019/20) 

0  Cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a 
rheoli risg y Gyfarwyddiaeth. 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Canolig Llywodraethiant Prosiectau Mawr (a 
gariwyd ymlaen o 2019/20) 

0  Gweithredu trefniadau priodol ar gyfer 
Prosiectau Mawr  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol 

Uned Ffilm (a gariwyd ymlaen o 2019/20)  0  Cyflawni amcanion gwasanaeth gan 
gydymffurfio a rheoli'n effeithiol.  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Addysg a Dysgu Gydol Oes  Uchel Sicrwydd 245  Incwm a Dyledwyr 10  Gweithredu trefniadau priodol i gofnodi, 
monitro ac adennill dyledion amrywiol.  

 
  

 
  

Rheoli Perfformiad  15  Mae trefniadau rheoli perfformiad yn 
effeithiol, ac yn cael eu gweithredu'n 
gyson.   

 
  

 
  

Rheoli Gwybodaeth  15  Arferion rheoli gwybodaeth rheoledig, 
effeithiol sy'n cydymffurfio.  

 
  

 
  

Sicrwydd Cyn Contract 15  Cynhelir gwiriadau cydymffurfio a 
diwydrwydd dyladwy perthnasol  

 
  

 
  

Comisiynu a Chaffael 15  Cydymffurfio a rheoli comisiynu a chaffael  
 

  
 

  

Iechyd a Diogelwch 15  Cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a 
rheoli risg y Gyfarwyddiaeth. 

 
  

 
  

Rheoli Asedau (a gariwyd ymlaen o 
2019/20)  

0  Cofnodi, monitro, rheoli a rheoli asedau 
ffisegol yn effeithiol gan y Gyfarwyddiaeth  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 
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Canolig Grantiau'r Cyngor Prydeinig  20  Cydymffurfio a rheoli'n effeithiol wrth 
weinyddu Grantiau'r Cyngor Prydeinig.  

 
  

 
  

Gwaith mewn ysgolion unigol  45  Archwiliadau o systemau llywodraethiant 
a rheolaeth fewnol o fewn ysgolion unigol  

 
  

 
  

Ysgol 1 - Ysgol Uwchradd Gorllewin 
Caerdydd 

 
  

 
  

Ysgol 2 - Ysgol Bro Edern 
 

  
 

  

Ysgol 3 - Ysgol Gynradd Llanedern  
 

  
 

  

Ysgol 4 - Ysgol Uwchradd Y Fair Ddihalog  
 

  
 

  

Ysgol 5 - Ysgol Gynradd Marlborough  
 

  
 

  

Ysgol 6 - Ysgol Gynradd Sant Cuthbert 
 

  
 

  

Ysgol 7 - Ysgol Uwchradd Cantonian 
 

  
 

  

HARP Ysgolion 20  Cydymffurfio a rheoli effeithiol  
 

  
 

  

HARP Ysgolion - Archwiliadau Ysgol 
Unigol  

20  Cynnal ymarfer HARP gyda phob ysgol.  
 

  
 

  

HARP - Ysgol 1  Archwiliadau HARP o systemau 
llywodraethu a rheolaeth fewnol o fewn 
ysgolion unigol 

 
  

 
  

HARP - Ysgol 2  
 

  
 

  

HARP - Ysgol 3  
 

  
 

  

HARP - Ysgol 4  
 

  
 

  

Arlwyo mewn ysgolion sydd wedi optio 
allan  

15  Cyflawni amcanion, gan gydymffurfio a 
rheoli'n effeithiol  

 
  

 
  

GWAITH DILYNOL - Ysgol Gynradd 
Pontprennau  

7  Archwiliad dilynol  
 

  
 

  

GWAITH DILYNOL - Ysgol Gynradd 
Babyddol Sant Pedr 

8  Archwiliad dilynol  
 

  
 

  

GWAITH DILYNOL - Gweithdrefnau 
Incwm yng Ngheginau'r Ysgol cf 

0  Archwiliad dilynol  
 

  
 

  

Derbyniadau i Ysgolion  15  Trefniadau effeithiol a lywodraethir yn 
dda ar gyfer derbyn i ysgolion  

 
  

 
  

Trefniadau gwrth-dwyll - Ysgol Uwchradd 
Willows (a gariwyd ymlaen o 2019/20)  

0  Sicrwydd gwrth-dwyll mewn 
gweithgareddau llywodraethiant 
ysgolion, trafodion, caffael a recriwtio 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol 

Trefniadau gwrth-dwyll - Ysgol Gynradd 
Kitchener (a gariwyd ymlaen o 2019/20)  

0  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Arlwyo heb arian parod mewn ysgolion 
uwchradd  

10  Trefniadau effeithiol a rheoledig i 
dderbyn, cofnodi a monitro incwm   

 
  

 
  

Llywodraethiant TGCh ar gyfer ysgolion - 
Ysgol Plasmawr (a gariwyd ymlaen o 
2019/20) 

0  Mecanweithiau Llywodraethiant TGCh 
effeithiol ar gyfer cydymffurfio, parhad 
busnes a rheolaeth 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Addysg - Prosesau Incwm (wedi'u cario 
ymlaen o 2019/20) 

0  Cydymffurfio a rheoli effeithiol wrth 
gasglu incwm ysgolion.  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Ni ddarparwyd 

unrhyw Farn  

Ysgol Gynradd Pentyrch (a gariwyd 
ymlaen o 2019/20)  

0  Archwiliadau llawn o systemau 
llywodraethiant a rheolaeth fewnol 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 
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Gwasanaeth Cerdd - gwaith dilyniol 
(wedi'i gario ymlaen o 2019/20) 

0  Archwiliad dilynol  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Llywodraethiant a 
Gwasanaethau Cyfreithiol  

Uchel Sicrwydd 60  Incwm a Dyledwyr 10  Gweithredu trefniadau priodol i gofnodi, 
monitro ac adennill dyledion rywiol. 

 
  

 
  

Rheoli Perfformiad  15  Mae trefniadau rheoli perfformiad yn 
effeithiol, ac yn cael eu gweithredu'n 
gyson.   

 
  

 
  

Rheoli Gwybodaeth  15  Arferion rheoli gwybodaeth rheoledig, 
effeithiol sy'n cydymffurfio.  

 
  

 
  

Sicrwydd Cyn Contract 10  Cynhelir gwiriadau cydymffurfio a 
diwydrwydd dyladwy perthnasol  

 
  

 
  

Comisiynu a Chaffael  10  Cydymffurfio a rheoli Comisiynu a 
Chaffael  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol 

Iechyd a Diogelwch (wedi'i gario ymlaen 
o 2019/20) 

0  Cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a 
rheoli risg y Gyfarwyddiaeth. 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Adnoddau Uchel Sicrwydd 80  Comisiynu a Chaffael  10  Cydymffurfio a rheoli Comisiynu a 
Chaffael 

 
  

 
  

Incwm a Dyledwyr 10  Gweithredu trefniadau priodol i gofnodi, 
monitro ac adennill dyledion amrywiol.   

 
  

 
  

Rheoli Perfformiad  15  Mae trefniadau rheoli perfformiad yn 
effeithiol, ac yn cael eu gweithredu'n 
gyson.   

 
  

 
  

Rheoli Gwybodaeth  15  Arferion rheoli gwybodaeth rheoledig, 
effeithiol sy'n cydymffurfio.   

 
  

 
  

Sicrwydd Cyn Contract 10  Cynhelir gwiriadau cydymffurfio a 
diwydrwydd dyladwy perthnasol   

 
  

 
  

Adnoddau Iechyd a Diogelwch  10  Cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a 
rheoli risg y Gyfarwyddiaeth. 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Rheoli Asedau (a gariwyd ymlaen o 
2019/20)  

0  Cofnodi, monitro, rheoli a rheoli asedau 
ffisegol yn effeithiol gan y Gyfarwyddiaeth  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Canolig Canolfan Derbyn Larwm  10  Darparu amcanion y gwasanaeth gan 
gydymffurfio a rheoli'n effeithiol.  

 
  

 
  

Adnoddau (GTC) Sicrwydd 10  Adnoddau (GTC) 10  
 

  
 

  

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Uchel Sicrwydd 205  Comisiynu a Chaffael 15  Cydymffurfio a rheoli Comisiynu a 
Chaffael 

 
  

 
  

Incwm a Dyledwyr 15  Gweithredu trefniadau priodol i gofnodi, 
monitro ac adennill dyledion amrywiol. 

 
  

 
  

Rheoli Perfformiad  15  Mae trefniadau rheoli perfformiad yn 
effeithiol, ac yn cael eu gweithredu'n 
gyson.   

 
  

 
  

Rheoli Gwybodaeth  15  Arferion rheoli gwybodaeth rheoledig, 
effeithiol sy'n cydymffurfio.   
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Sicrwydd Cyn Contract 15  Cynhelir gwiriadau cydymffurfio a 
diwydrwydd dyladwy perthnasol  

 
  

 
  

Iechyd a Diogelwch (wedi'i gario ymlaen 
o 2019/20) 

0  Cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a 
rheoli risg y Gyfarwyddiaeth. 

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Taliadau Uniongyrchol (a gariwyd ymlaen 
o 2019/20)  

0  Rheoli, rheoli a monitro Taliadau 
Uniongyrchol yn effeithiol  

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Rheoli Asedau (a gariwyd ymlaen o 
2019/20)  

0  Cofnodi, monitro, rheoli a rheoli asedau 
ffisegol yn effeithiol gan y Gyfarwyddiaeth   

 
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Diogelu - Gwaith dilynol (a gariwyd 
ymlaen o 2019/20)  

0  Archwiliad dilynol  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Canolig Cynllun cymorth cynnar (effaith Pwynt 
Cyswllt Cyntaf) 

15  Cyflawni amcan gwasanaeth gyda 
chydymffurfiaeth a rheolaeth effeithiol  

 
  

 
  

Gwasanaethau Cymdeithasol - Iechyd 
Plant ac Anabledd 

15  
 

  
 

  

Gwasanaethau Diwrnod Iechyd Meddwl 15  
 

  
 

  

Tîm Dyletswydd Argyfwng 15  
 

  
 

  

Taliadau i'r Rhai sy'n Gadael Gofal  20  
 

  
 

  

Lleoliadau Plant (gan gynnwys y tu allan 
i'r sir)  

20  
 

  
 

  

Gofal Preswyl 15  
 

  
 

  

Datblygu’r Gweithlu - I’w gadarnhau 15  
 

  
 

  

Anableddau Dysgu (a gariwyd ymlaen o 
2019/20)  

0  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Gofalwyr Maeth (a gariwyd ymlaen o 
2019/20)  

0  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Effeithiol gyda 

lle i wella 

Gofal Cartref (wedi’i gario ymlaen o 
2019/20)  

0  
 

Cyhoeddwyd 
Drafft 

 
Annigonol ag 

angen 
gwelliant 
sylweddol 

Cyfanswm     1,135    1,135      
 

  
 

  

Allanol     Cynllun 
archwilio 

gwreiddiol 

Aseiniad Diwrnodau     
 

  
 

  

Cleientiaid allanol  Uchel Sicrwydd 20  Bargen Ddinesig 2019/20 cf 0  Cwmpas yn unol â CLG treigl  ie 
 

  
 

  

Bargen Ddinesig 2020/21 5  Cwmpas yn unol â CLG treigl  ie 
 

  
 

  

  Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach 
Caerdydd - i’w gadarnhau 

2  Ardystio grantiau / gwaith datganiad 
cyfrifon  

  
 

  
 

  

Ymddiriedolaeth Gadwraeth yr Eglwys 
Norwyaidd - i’w gadarnhau 

2    
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Cydbwyllgorau 6    
 

Wedi'i 
gwblhau (x 3 
Archwiliad)  

 
Ni ddarparwyd 

unrhyw Farn  

Darpariaeth ar gyfer gwaith arall 5    
 

  
 

  

Ymddiriedolaeth Gadwraeth yr Eglwys 
Norwyaidd - 2018/19 (wedi’i gario 
ymlaen o 2019/20) 

0    
 

Cyfrifon 
Terfynol / 

Cyflwynwyd 
Argymhellion 

Drafft 

 
Ni ddarparwyd 

unrhyw Farn  

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach 
Caerdydd 2018/19 (wedi'i chario ymlaen 
o 2019/20) 

0    
 

Cyfrifon 
Terfynol / 

Cyflwynwyd 
Argymhellion 

Drafft 

 
Ni ddarparwyd 

unrhyw Farn  

Grantiau Sicrwydd 10  Archwilio Cyffredinol (darpariaeth) 10    
 

  
 

  

Cyfanswm     30    30      
 

  
 

  

Argyfyngau      Cynllun 
archwilio 

gwreiddiol 

Aseiniad Diwrnodau     
 

  
 

  

Archwiliad Cyffredinol     30  Archwiliad Cyffredinol (darpariaeth ar 
gyfer cynnal archwiliadau)  

30      
 

  
 

  

Cyfanswm     30    30      
 

  
 

  

Rheolaeth      Cynllun 
archwilio 

gwreiddiol 

Aseiniad Diwrnodau     
 

  
 

  

Gwaith corfforaethol – 
Pwyllgor Archwilio, Swyddfa 
Archwilio Cymru ac ati.  

Canolig Rheoli 50  Gwaith corfforaethol – Pwyllgor 
Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru ac 
ati.  

50  Gweithgareddau rheoli, cynllunio, 
canllawiau a chymorth Archwilio Mewnol.  

  
 

  
 

  

Mapio Sicrwydd  Rheoli 10  Mapio Sicrwydd  10    
 

  
 

  

Datblygu Hunanasesiadau 
Rheoli Risg Parhaol (HARP) 

Rheoli 0  Datblygu Hunanasesiadau Rheoli Risg 
Parhaol (HARP) 

0    
 

  
 

  

Datblygu prosesau Rheoli 20  Datblygu prosesau 20    
 

  
 

  

Gwaith i’r Rheolwr Archwilio Rheoli 30  Gwaith i’r Rheolwr Archwilio 30    
 

  
 

  

Cynllunio, monitro ac adrodd Rheoli 30  Cynllunio, monitro ac adrodd 30    
 

  
 

  

Adolygu rheolau ariannol ac 
ati. 

Rheoli 20  Adolygu rheolau ariannol ac ati. 20    
 

  
 

  

Cyngor ac arweiniad 
cyffredinol 

Rheoli 20  Cyngor ac arweiniad cyffredinol 20    
 

  
 

  

Cyfanswm     180    180      
 

  
 

  

  
           

Cyfanswm y diwrnodau 
taladwy 

  
1,912  

 
1,912  
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   ATODIAD C 

 

Cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn ystod 

pandemig y coronafeirws.  

  

Mae’r Bwrdd Ymgynghori ar Safonau Archwilio Mewnol wedi llunio’r canllawiau hyn i gefnogi 

penaethiaid archwilio mewnol ac archwilwyr mewnol unigol yn y sector cyhoeddus yn y DU. Mae 

ganddo gefnogaeth holl Osodwyr Safonau Archwilio Mewnol Perthnasol y DU (RIASS)1.   

  

Bydd holl archwilwyr mewnol unrhyw sefydliad mewn gwledydd yr effeithir arnynt yn sylweddol gan 
COVID-19 yn ailasesu eu cynlluniau gwaith a'u blaenoriaethau staff.  Mae cyfrifoldeb ychwanegol ar 
archwilwyr mewnol y sector cyhoeddus. Mae cyfrifoldeb gan bob aelod o staff mewn corff gwasanaeth 

cyhoeddus i weithio er budd y cyhoedd. Mewn cyfnod o argyfwng cenedlaethol mae angen gweithredu 
er lles iechyd, diogelwch a bywoliaeth y cyhoedd yn ogystal â chefnogi anghenion gweithredol y 
sefydliad.  

O ganlyniad, ychydig iawn o archwilwyr mewnol fydd yn gweithredu o dan amodau 'busnes fel arfer'. 
Leiaf oll, byddant yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith o bell, ac mae staff mewn llawer o dimau yn 
debygol o ymgymryd â rolau gwahanol i gefnogi eu sefydliad a budd y cyhoedd.  

Prif bryder penaethiaid archwilio mewnol fydd cefnogi eu sefydliad a'i swyddogaethau ynghyd â 
phryder am les eu staff. Mae’n bosibl y byddant hefyd yn poeni y gallai'r penderfyniadau a wnânt 
arwain at beidio â chydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus y DU (PSIAS2).  

Dylai'r canllawiau hyn roi sicrwydd i benaethiaid archwilio mewnol a'r pwyllgor archwilio na fydd gwyro 

oddi wrth waith archwilio arfaethedig yn golygu'n awtomatig nad ydynt yn cydymffurfio. Fodd bynnag, 

mae rhai camau sylfaenol i'w cymryd i ddiogelu sefyllfa tymor hwy archwilio mewnol.   

 

 

Sylwer bod deunydd ychwanegol defnyddiol yn cael ei ddarparu mewn Papur Gwybodaeth Gwneud 

pethau'n wahanol yn ystod pandemig y coronafeirws – addasu i'r normal newydd sydd ar gael ar 

wefan y Bwrdd Ymgynghori ar Safonau Archwilio Mewnol yn www.iasab.org. Mae hyn hefyd yn 

cysylltu ag adnoddau ar-lein defnyddiol eraill a ddatblygwyd mewn ymateb i'r argyfwng presennol.  

                                            

 

 

 
 
1 Y Gosodwyr Safonau Archwilio Mewnol Perthnasol (RIASS) yw:   

• Trysorlys EM mewn perthynas â llywodraeth ganolog;   

• Llywodraeth yr Alban, Adran Gyllid Gogledd Iwerddon a Llywodraeth Cymru mewn perthynas â llywodraeth ganolog a'r sector iechyd yn eu 

tiriogaethau;   

• yr Adran Iechyd mewn perthynas â'r sector iechyd yn Lloegr (ac eithrio Ymddiriedolaethau Sefydledig); a’r   Sefydliad Siartredig Cyllid 

Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth mewn perthynas â llywodraeth leol ledled y DU.   

2 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn seiliedig ar elfennau gorfodol Fframwaith Arferion Proffesiynol Rhyngwladol (IPPF) y Sefydliad 

Archwilwyr Mewnol (IIA) ac maent yn cynnwys gofynion a dehongliadau ychwanegol sector cyhoeddus y DU.  
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Cenhadaeth Archwilio Mewnol  
  

Cenhadaeth Archwilio Mewnol yw ‘Gwella a diogelu gwerth y sefydliad trwy roi sicrwydd gwrthrychol 
ar sail risg, cyngor a dealltwriaeth.’ O dan yr amgylchiadau presennol, bydd archwilwyr mewnol yn 
cyflawni eu Cenhadaeth mewn ffyrdd sy’n wahanol i’r arfer. Fodd bynnag, y pwynt tyngedfennol yw y 
dylent barhau i gyflawni'r Genhadaeth honno.  Yn ddelfrydol, bydd hyn yn rhoi digon o sicrwydd i 
gefnogi barn archwilio, ac ar gyfer y Datganiad Llywodraethu, er y bydd yn sicr yn briodol tynnu sylw 

at gyd-destun y sicrwydd hwn a chyfyngiadau posibl.  Os nad yw'n bosibl cael digon o ddyfnder neu 
gynnwys, bydd angen gosod cafeat ar y farn a/neu'r Datganiad Llywodraethu, ac egluro effaith hyn a 
beth fydd yn cael ei wneud i adfer y sefyllfa yn y dyfodol. Fodd bynnag, y pwynt allweddol yw diogelu 
gwerth sefydliadol. 

Dyma enghreifftiau o ffyrdd y gall archwilio mewnol ddiogelu gwerth sefydliadol:  

• Helpu i ddiogelu gweithrediadau'r sefydliad drwy helpu rheolwyr i ddod o hyd i ffyrdd newydd 

o weithio  

• Rhoi cyngor a mewnwelediad amser real wrth ddatblygu systemau a rheolaethau newydd. 

Er enghraifft, lle mae'n rhaid i'r sefydliad weithredu polisi llywodraeth newydd a brys.  

• Sicrhau bod gwaith archwilio mewnol yn parhau i gael ei seilio ar risg, ond yn cael ei 

ailasesu'n barhaus i adlewyrchu'r newidiadau sylweddol a'r cynnydd mewn lefelau risg.  

• Rhoi sicrwydd amser real i'r bwrdd a'r pwyllgor archwilio ar y camau gweithredu a'r 

penderfyniadau sy'n cael eu gwneud.  

• Helpu'r sefydliad i ddeall a chynllunio ar gyfer risgiau tymor hwy sy'n deillio o'r argyfwng 

presennol i ddiogelu y sefydliad a'i wasanaethau yn y dyfodol.  

  

Cymhwyso'r Safonau  
 

Pa waith archwilio mewnol bynnag a wneir, dylai fod yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus. Yn ymarferol, mae'r sefyllfa weithredol yn debygol o wneud hyn yn fwy heriol. Gallai'r 
heriau gynnwys:  

• Dargyfeirio staff archwilio mewnol i waith arall: gall hyn leihau'r gallu i gynnal gwaith 

archwilio, y gallu i fonitro ansawdd y gwaith hwnnw, a gall ei gwneud yn anos rheoli 

bygythiadau i annibyniaeth   

• Dargyfeirio staff gweithredol i ddyletswyddau eraill: gall hyn ei gwneud yn anodd cael 

gafael ar wybodaeth neu gael atebion i ymholiadau archwilio.  

• Y rhan fwyaf o staff yn gweithio gartref: yn dibynnu ar effeithiolrwydd trefniadau parhad 

busnes mewn amgylchedd gweithio gartref, gallai fod gan staff archwilio mewnol a staff 

gweithredol lai o fynediad at systemau ac adnoddau.  

Gall hyn fod yn fater penodol i sefydliadau llai yn y sector cyhoeddus.  

• Lefelau uwch o absenoldeb oherwydd salwch/absenoldeb salwch: gall y rhain 

waethygu'r materion uchod  

 
Fodd bynnag, mae pob archwilydd mewnol yn cadw cyfrifoldeb personol am weithredu yn unol â 
Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus a dylai anelu at weithredu'n broffesiynol. Mae'r 
Egwyddorion Craidd yn y Fframwaith Arferion Proffesiynol Rhyngwladol yn mynegi effeithiolrwydd 
archwilio mewnol, ac maent yn atgoffa mewn modd cryno a phendant o broffesiynoldeb archwilydd 
mewnol. Mae'n amlwg y bydd straen ar adnoddau, a bydd hyn yn ei gwneud yn anos cynnal ansawdd 
a glynu wrth safonau proffesiynol. Yn aml, bydd pwysau i gyfrannu at y llinell amddiffyn gyntaf a'r ail 
linell amddiffyn yn hytrach na rhoi sicrwydd, a gall hyn yn ei dro greu bygythiadau i annibyniaeth y 
mae angen eu rheoli.    
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Camau Allweddol i'w Cymryd   

  

1. Cynghori'r pwyllgor archwilio a rhanddeiliaid 1allweddol eraill yn y broses lywodraethu o'r 

newidiadau i gynllun archwilio a gweithrediadau'r tîm archwilio mewnol.  Nid oes angen 

adroddiad hir ond dylid sicrhau bod y pwyllgor yn ymwybodol ohono. Dylid darparu 

diweddariadau byr ond rheolaidd wrth i'r sefyllfa ddatblygu.   

2. Cynnal cysylltiadau rheolaidd ac adeiladol ag archwilio allanol. Bydd hyn yn helpu archwilio 

allanol i ddeall sut mae sicrwydd yn cael ei roi ar waith ac yn darparu gwybodaeth am 

newidiadau yn system lywodraethu a rheoli'r sefydliad  

3. Os caiff staff archwilio mewnol eu hailaseinio i ymgymryd â gwaith cynghori neu ymgynghori 

yn hytrach na gwaith sicrwydd, yna dylid sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r safonau sy'n 

ymwneud â gweithgareddau ymgynghori, os nad ydynt eisoes yn gyfarwydd â hwy.  

4. Pan gaiff staff archwilio mewnol eu cyfeirio at rolau gweithredol, dylid gwneud yn glir nad yw'r 

staff yn gweithredu fel archwilwyr mewnol am y cyfnod. Pan fydd staff yn dychwelyd i'w rôl 

archwilio mewnol, gellir cynnal adolygiad i weld a oes angen cymryd unrhyw gamau i fynd i'r 

afael ag amhariad ar annibyniaeth a gwrthrychedd (safon 1130).  

5. Cadw cofnodion clir o'r newidiadau i rolau a chynlluniau. Bydd y rhain yn helpu rhanddeiliaid 

allweddol i ddeall y trefniadau diwygiedig a byddant yn helpu i ddatrys unrhyw wrthdaro 

buddiannau yn nes ymlaen.   

6. Cofiwch y Genhadaeth Archwilio Mewnol a gweithredwch yn unol â hi. Pan fydd yr argyfwng 

drosodd, dylai’r pennaeth archwilio mewnol allu dangos sut mae gweithrediad archwilio 

mewnol wedi helpu i gyflawni'r Genhadaeth.  

7. Dylai Archwilwyr Mewnol bob amser gydymffurfio â chyngor y Llywodraeth a chyngor eu 

sefydliad ynghylch iechyd a diogelwch yn ystod pandemig y coronafeirws.    

Asesiad Ansawdd Allanol  
 

Efallai y bydd penaethiaid archwilio mewnol mewn sefyllfa lle na fyddai asesiad ansawdd allanol yn 
dangos y lefel ddisgwyliedig o gydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus. Er y 
gallai hyn fod yn rhesymol yn wyneb yr heriau a nodir uchod, dylent, serch hynny, gynllunio i adfer y 
sefyllfa gydymffurfio dros amser. Bydd angen i gynlluniau o'r fath edrych yn realistig ar darfu parhaus 
ar arferion gwaith yng ngoleuni gwybodaeth sy’n dod i law: efallai y byddai'n briodol dechrau adfer 
cyn dychwelyd i weithio'n gwbl normal.   

Dylai aseswyr sy'n cynnal adolygiad Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn ystod y 
flwyddyn nesaf ystyried yr ymyriad sylweddol i fusnes fel arfer a brofir gan dimau archwilio mewnol 
yn y sector cyhoeddus. Mae’n bosibl y bydd angen i aseswyr hefyd fod yn hyblyg er mwyn trefnu a 
chynnal eu gwaith mewn modd nad yw'n ymyrryd ag ymateb i'r argyfwng. Byddai'r Bwrdd 
Ymgynghori ar Safonau Archwilio Mewnol yn annog aseswyr i roi sylw i'r nodyn cyfarwyddyd hwn.  

  

                                                
1 Er enghraifft, mewn llywodraeth ganolog, bydd angen rhoi gwybod i'r Swyddog Cyfrif am newidiadau 

i weithrediad arferol archwilio mewnol.  
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ATODIAD Ch 

Rhestr Wirio Safonau Archwilio – COVID-19 
Cam IASAB a Argymhellir Ymateb Archwilio Mewnol 

1 Cynghori'r pwyllgor archwilio a rhanddeiliaid 
allweddol eraill yn y broses lywodraethu o'r 
newidiadau i gynllun archwilio a gweithrediadau'r tîm 
archwilio mewnol.  Nid oes angen adroddiad hir ond 
dylid sicrhau bod y pwyllgor yn ymwybodol ohono. 
Dylid darparu diweddariadau byr ond rheolaidd wrth 
i'r sefyllfa ddatblygu. 

Mae’r Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol yn nodi: 
 

 Sut y defnyddir 100 diwrnod ymgynghori archwilio ar gyfer cyngor, arweiniad a 

chymorth sy’n gysylltiedig â COVID-19, o fewn tri maes gwaith eang a diffiniedig 

 Newidiadau pellach i ymwybyddiaeth ac ystyriaeth o’r Cynllun Archwilio ar gyfer y 

Pwyllgor Archwilio.  

 

2 Cynnal cysylltiadau rheolaidd ac adeiladol ag 
archwilio allanol. Bydd hyn yn helpu archwilio allanol 
i ddeall sut mae sicrwydd yn cael ei roi ar waith ac yn 
darparu gwybodaeth am newidiadau yn system 
lywodraethu a rheoli'r sefydliad.  

Mae'r Rheolwr Archwilio yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda Swyddfa Archwilio Cymru 
(SAC). Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch y meysydd gwaith blaenoriaeth yn chwarter un, 
a chanfyddiadau allweddol.    

3 Os caiff staff archwilio mewnol eu hailaseinio i 
ymgymryd â gwaith cynghori neu ymgynghori yn 
hytrach na gwaith sicrwydd, yna dylid sicrhau eu bod 
yn ymwybodol o'r safonau sy'n ymwneud â 
gweithgareddau ymgynghori, os nad ydynt eisoes yn 
gyfarwydd â hwy.  
 

Mae darpariaethau ar waith i archwilwyr fod yn ddigon ymwybodol o'r Safonau, a'u 
cyfrifoldebau. 
 

Yn flynyddol o leiaf, mae pob archwilydd yn cwblhau hunanasesiad yn erbyn Fframwaith 
Cymwyseddau Proffesiynol Archwilio Mewnol yr IIA. Mae'r fframwaith yn ymdrin â 
gofynion technegol ac ymddygiadol.   
 

I atgyfnerthu gofynion ymhellach; ym mis Mai 2020, derbyniodd pob archwilydd 
hyfforddiant mewnol ar y Fframwaith Arferion Proffesiynol Rhyngwladol (IPPF), a holl 
ofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS). 

4 Pan gaiff staff archwilio mewnol eu cyfeirio at rolau 
gweithredol, dylid gwneud yn glir nad yw'r staff yn 
gweithredu fel archwilwyr mewnol am y cyfnod. Pan 
fydd staff yn dychwelyd i'w rôl archwilio mewnol, 
gellir cynnal adolygiad i weld a oes angen cymryd 
unrhyw gamau i fynd i'r afael ag amhariad ar 
annibyniaeth a gwrthrychedd (safon 1130).  

Prin fu'r ailbennu archwilwyr i rolau gweithredol. Darparodd hyfforddai CIPFA rywfaint o 
gymorth wrth baratoi Datganiad Cyfrifon y Gronfa Bensiwn.  

 Mae pob archwilydd yn darparu ffurflen datgan buddiannau yn rheolaidd;  

 Asesir annibyniaeth a gwrthrychedd pob archwilydd cyn pennu pob ymgysylltiad 

archwilio, ac; 

 Mae risgiau i annibyniaeth yn cael eu hystyried a'u rheoli'n barhaus yn ystod 

digwyddiadau archwilio er mwyn cynnal holl ofynion angenrheidiol y PSIAS. 
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Cam IASAB a Argymhellir Ymateb Archwilio Mewnol 

5 Cadw cofnodion clir o'r newidiadau i rolau a 
chynlluniau. Bydd y rhain yn helpu rhanddeiliaid 
allweddol i ddeall y trefniadau diwygiedig a byddant 
yn helpu i ddatrys unrhyw wrthdaro buddiannau yn 
nes ymlaen.   
 

Caiff unrhyw newidiadau i'r Cynllun Archwilio eu cyfleu fel rhan o adroddiadau cynnydd y 
Pwyllgor Archwilio. Cofnodir cwmpas lefel uchel pob ymgysylltiad archwilio yn y cynllun 
archwilio.  
 

Cyhoeddir cylch gorchwyl ar ddechrau pob ymgysylltiad archwilio, i nodi amcanion yr 
archwiliad. Mae amcanion yr archwiliad yn cyd-fynd â chwmpas cyffredinol yr archwiliad, 
ond fe'u paratoir yn dilyn asesiad rhagarweiniol o risgiau a materion wrth gynllunio'r 
archwiliad.  
 

Byddai unrhyw estyniad, addasiad neu amhariad ar gwmpas yn cael eu hadrodd i'r cleient 
a byddai manylion yn cael eu rhoi i'r Pwyllgor Archwilio fel y bo'n briodol.       

6 Cofiwch y Genhadaeth Archwilio Mewnol a 
gweithredwch yn unol â hi. Pan fydd yr argyfwng 
drosodd, dylai’r pennaeth archwilio mewnol allu 
dangos sut mae gweithrediad archwilio mewnol wedi 
helpu i gyflawni'r Genhadaeth.  
 

Ar waith Mae adroddiad cynnydd yr archwiliad ym mis Gorffennaf 2020 yn nodi sut mae'r 
Tîm Archwilio Mewnol wedi gweithio tuag at gyflawni ei genhadaeth drwy gysoni 
blaenoriaethau a gweithgareddau archwilio â'r amgylchedd y mae'r rheolwyr wedi bod yn 
gweithredu ynddo.  
 

Mae'r dull wedi cynnwys blaenoriaethu digwyddiadau archwilio ymgynghoriadau sy'n 
gysylltiedig â COVID-19 i ddechrau, ar gyfer cyngor, arweiniad a chymorth beirniadol, gan 
fod rheolwyr wedi gorfod addasu ac ymateb i'r argyfwng.  
 

Yna cyflwynwyd y digwyddiadau archwilio sicrwydd o'r Cynllun Archwilio tua diwedd 
chwarter un, wrth i wasanaethau ddechrau 'ailgychwyn', er mwyn rhoi sicrwydd ynghylch 
gweithredu systemau a rheolaethau sydd ar waith.  

7 Dylai Archwilwyr Mewnol bob amser gydymffurfio â 
chyngor y Llywodraeth a chyngor eu sefydliad 
ynghylch iechyd a diogelwch yn ystod pandemig y 
coronafeirws.   

Mae Archwilwyr Mewnol wedi gweithio ar sail bwrdd gwaith, gweithio gartref yw’r norm 
bellach, ac mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb wedi dod i ben. Mae arferion wedi'u 
cynllunio i ddilyn gofynion a chanllawiau'r llywodraeth a rhai corfforaethol.  
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Crynodeb o Argymhellion - (Argymhellion agored 'Coch' a 'Coch / Ambr')         5.3 Atodiad D 

    argymhellion agored' - yn ôl sgôr sicrwydd archwiliad argymhelliad agored' yn ôl statws 

Cyfarwyddiaeth / Adran 
Nifer yr 

Archwiliadau 

Nifer yr 
Argymhellion 

Coch 

Nifer yr 
Argymhellion 
Coch/Ambr 

Nifer yr 
Argymhellion 

 
Effeithiol 

Nifer yr 
Argymhellion 

 
Effeithiol gyda 

Lle i Wella 

Nifer yr 
Argymhellion 

 
Annigonol ag 

angen gwelliant 
sylweddol 

Nifer yr 
Argymhellion 

 
Anfoddhaol 

Nifer yr 
Argymhellion 

 
Cyfyngedig  

Nifer yr 
Argymhellion â 

Dyddiad 
Gweithredu 
Diwygiedig 

Nifer yr 
Argymhellion lle 
mae’r dyddiad 

gweithredu wedi 
mynd heibio 

Dyddiad 
targed 

presennol 
ddim yn 

ddyledus eto  

Gweithrediadau’r Ddinas 1 0 1         1 1 1   

Llywodraethu 
Corfforaethol 

2 0 2   2       1 1 1 

Datblygu Economaidd 2 1 4   1 4     5 5   

Addysg a Dysgu Gydol Oes 
- Ysgolion 

21 10 88   30 49 19   92 0 6 

Addysg a Dysgu Gydol Oes 5 4 14   6   12   15 18 0 

Llywodraethiant a 
Gwasanaethau Cyfreithiol 

1   1   1       0 1 0 

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd 

1   2   2         2 0 

Sylfaenol 1 1       1     1 1 0 

Sicrwydd Arall  4   5   5       1 2 3 

Pobl a Chymunedau 
(Rheoli Gwastraff) 

5 5 15     3 17   9 12 8 

Tai a Chymunedau 1   1   1       0 0 1 

Adnoddau 2   2   2       1 2 0 

Adnoddau (GTC) 1 1 7     8     8 8 0 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

1   3     3     3   3 

CYFANSYMIAU 48 22 145 0 50 68 48 1 137 53 22 
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Atodiadau Dd-E 

 

Traciwr Argymhellion Archwiliadau 
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Deddf Llywodraeth Leol 1972 
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