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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 critigol, tueddiadau sy’n dod i’r amlwg, a chanfyddiadau gwerth 

am arian perthnasol.  

 

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

blwyddyn ac mae'n cyd-fynd â threfniadau llywodraethiant corfforaethol y Cyngor, gan 

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

 

 Derbyniwyd Cynllun Archwilio 2020/21 gan y Pwyllgor Archwilio drwy gyfnod o 

ymgynghori rhwng 23 Mawrth a 3 Ebrill 2020, a chafodd gymeradwyaeth ffurfiol ar 

28 Gorffennaf 2020.  

 Er mwyn egluro ymhellach feysydd blaenoriaeth y ffocws archwilio eleni, yn erbyn 

targed perfformiad i gyflawni 60% o’r Cynllun Archwilio gwreiddiol, cymeradwyodd 

y Pwyllgor Archwilio ohirio 32 o Archwiliadau ar 17 Tachwedd 2020.   

 

Mae'r adroddiad cynnydd hwn  yn rhoi crynodeb o weithgareddau archwilio, canfyddiadau 

a chynnydd yn erbyn y Cynllun Archwilio fel ar 28 Chwefror 2021. 

  

 

 

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 diwedd blwyddyn a ffurfioli eu 

hamcanion ar gyfer 2020/21 yn unol ag amserlenni corfforaethol.  Cyn trafod perfformiad, 
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diweddarodd archwilwyr eu hasesiadau sgiliau o ran Fframwaith Cymwyseddau 

Proffesiynol y Sefydliad Archwilwyr Mewnol (SAM).  

 

Llywiodd canlyniadau adolygiadau personol ac asesiadau sgiliau adolygiad y Rheolwr 

Archwilio ar ddiwedd y flwyddyn yn erbyn y Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwella (Safon 

1300), y cydnabuwyd llinell sylfaen gyffredinol gref o wybodaeth a sgiliau ohoni ar draws 

y tîm archwilio.  Mae meysydd Fframwaith Cymwyseddau Proffesiynol (SAM) lle sgoriodd 

archwilwyr eu hunain yn gymharol is yn cael eu targedu trwy sesiynau hyfforddi timau 

mewnol, a ddechreuodd ym mis Mai 2020. 

 
 

2. Crynodeb o'r Gwaith a Gyflawnwyd 
 

Mae'r crynodeb canlynol yn ymdrin â'r rhaglen waith ar gyfer 2020/21, a'r 

gweithgareddau, yr adnoddau, y canfyddiadau a'r mesurau perfformiad cysylltiedig fel ar 

28 Chwefror 2021. 

 
 
2.1 Gweithgareddau Presennol 

 

Gwasanaethau ymgynghori sy’n gysylltiedig â COVID-19 

 

 Fel y cynghorwyd y Pwyllgor Archwilio ers dechrau’r pandemig, rhoddwyd cryn sylw 

archwilio i ddarparu cyngor a chymorth critigol i reolwyr fel yr addasodd y Cyngor 

wasanaethau a sefydlu systemau newydd mewn ymateb i’r argyfwng.   Ymgynghorwyd 

ac ymgysylltwyd mewn achosion lle roedd angen newid proses sylfaenol, risg i wydnwch, 

angen ymateb i rwymedigaeth neu her sylweddol o ganlyniad i'r argyfwng, neu risg twyll 

neu reoli penodol. 

 
 Ers chwarter dau, ac ar ôl hynny, mae mwyafrif yr ymgynghoriad a’r cymorth wedi cael ei 

ddarparu o ran gweinyddu arian Llywodraeth Cymru ar gyfer ystod o gynlluniau grant a 

thaliadau rhyddhau.  Wrth i gyfrifoldebau gweinyddu gael eu dyrannu i'r Cyngor ar gyfer 

cynlluniau pellach, bydd cydweithwyr archwilio yn parhau i fod ar gael i roi cyngor ac 

arweiniad ar gynllunio a chymhwyso rheolaethau cadarn.  

 
Cydnabyddir gwaith ymgynghori COVID-19 fel tri maes archwilio ar wahân yng Nghynllun 

Archwilio 2020/21, wedi'u cynnwys yn y 100 diwrnod o amser archwilio swmp sydd ar gael. 

Mae'r tabl canlynol yn cynnwys manylion y gwaith ymgynghori COVID-19 a wnaed yn ystod 

flwyddyn hyd yma.  
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Ffigur 1.  Gwaith ymgynghori COVID-19 a statws.  

Cwmpas  Maes Cwmpas  Statws 

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.  

Cwblhawyd 

Gweinyddu grantiau 
busnes 

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

Cwblhawyd 

Cronfa adfer diwylliant 
Cymru – cymorth 

llawrydd 

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

Cwblhawyd 

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

Cwblhawyd 

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

Cwblhawyd 

Y gronfa i fusnesau dan 
gyfyngiadau 

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

Cwblhawyd 

Rhyddhad i gyflenwyr 
Trafod ac ymgysylltu â chomisiynu a chaffael 
ac ysgolion. 

Cwblhawyd 

Cynllun cymorth gofal 
plant coronafeirws  

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

Cwblhawyd 

Grant darparwyr gofal 
plant 

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

Cwblhawyd 

Cynllun tâl £500 
gweithwyr gofal 

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

Cwblhawyd 

Cynllun ychwanegu at 
dâl salwch statudol 

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

Cwblhawyd 

Grant cymorth i 
ddarparwyr gofal plant 

(CWTCH) 

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

Cwblhawyd 

Cronfa i Fusnesau dan 
Gyfyngiadau - Grant 

Ymestyn 

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

Parhaus 

2. Gwydnwch, 
parhad a 
rheolaeth. 

 
Ymgynghori  

Caffael i dalu 
Cyngor ac arweiniad mewn systemau caffael a 
defnydd rheoledig o gardiau caffael. 

Cwblhawyd 

Cardiau caffael 
Cyngor ac arweiniad mewn systemau caffael a 
defnydd rheoledig o gardiau caffael. 

Cwblhawyd 

3. Atal gwrth-
dwyll a gwiriadau 

ôl-sicrwydd. 

Gweinyddu grantiau 
busnes 

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

Cwblhawyd 
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Digwyddiadau archwilio sicrwydd 

 

Fel y cynghorwyd y Pwyllgor Archwilio o’r blaen, ar ddechrau’r Flwyddyn Ariannol 

rhoddwyd ffocws cychwynnol i orffen yr archwiliadau a oedd eisoes ar y gweill. Symudwyd 

archwiliadau yn eu blaenau gydag effaith isel ar gapasiti’r cleient, trwy fwy o ddefnydd o 

brofi bwrdd gwaith a holi data a systemau a lleihad yn lefel ymgysylltiad rheolwyr yn ystod 

gwaith maes archwilio lle y bo’n briodol ac yn ddichonadwy. Tua diwedd chwarter un, pan 

oedd gwasanaethau'r Cyngor yn symud i 'ailgychwyn' wedi'i ddogfennu a'i reoli ar draws 

cyfarwyddiaethau, dechreuodd y tîm archwilio ddarparu digwyddiadau archwilio sicrwydd 

targedig o'r Cynllun Archwilio.  

 

Mae archwilwyr wedi parhau i gwblhau eu gwaith tra'n gweithio o bell gartref ac, er y nodir 

y gall gymryd mwy o amser nag arfer i dderbyn yr holl wybodaeth a dogfennau sydd eu 

hangen i gwblhau archwiliad, mae'r broses yn gweithio'n dda ar y cyfan. Eleni, bydd unrhyw 

ymweliadau safle yn cael eu hystyried ar sail angenrheidrwydd busnes yn unig, a chânt eu 

cefnogi gan asesiadau risg awdurdodedig a phrosesau rheoli.  

 

Mae'r tabl isod yn dangos y rhestr o archwiliadau a gwblhawyd a'u statws adrodd yn y 

flwyddyn gyfredol hyd at 28 Chwefror 2021. Cwblhawyd 58 o ymgysylltiadau archwilio 

newydd eleni - mae 38 archwiliad wedi'u cwblhau ac mae 20 o archwiliadau ar y cam allbwn 

drafft. Mae 26 o archwiliadau drafft pellach o'r llynedd wedi'u cwblhau yn y flwyddyn hyd 

yma. Dangosir crynodeb o’r allbynnau a’r farn archwilio yn y flwyddyn hyd yn hyn isod. 

 

 

Ffigur 2.  Allbynnau a barn archwilio (ar 28 Chwefror 2021)  

 
Statws 

Nifer yr 
archwiliadau 
a gwblhawyd 

Barn 

Effeithiol  
 Effeithiol 
gyda lle i 

wella 

 Annigonol 
(angen 

gwelliant 
mawr) 

Anfoddhaol 
Ni 

roddwyd 
barn 

Drafft 20 1 14 4  1 0 

Terfynol 64 11 29 12 0 12 

CYFANSWM 84 12 43 16 1 12 

  58 Ymgysylltiadau Archwilio Newydd a gwblhawyd 

 26 Ymgysylltiadau Archwilio a Gwblhawyd o 2019/20 

Ers y cyfnod adrodd diwethaf, cafodd un allbwn archwilio ei gyhoeddi gyda barn ddrafft o 

annigonol gydag angen gwelliant mawr, y darperir gwybodaeth am y canfyddiadau ar ei gyfer 

yn Adran 2.4 (Canfyddiadau neu Dueddiadau sy’n Dod i’r Amlwg).  
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Ffigur 3. Dadansoddiad o allbynnau a barn archwilio (ar 28 Chwefror 2021)  

Rh Ymgysylltiad Archwilio Sicrwydd Barn Archwilio 

 Cyflawni Cynllun Archwilio 2020/21  

1. 
Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol - Comisiynu a 
Chaffael 

Effeithiol 

2. Codau Ymddygiad Effeithiol 

3. Cyflogres - Profi yn Ystod y Flwyddyn (2019/20) Effeithiol 

4. Cyflogres - Profi yn Ystod y Flwyddyn (2020/21) Effeithiol 

5. Trefniadau Llywodraethiant 2020/21 Effeithiol 

6. Sicrwydd Grantiau Busnes   Effeithiol 

7. Pobl a Chymunedau - Comisiynu a Chaffael Effeithiol 

8. Llywodraethiant a Gwasanaethu Cyfreithiol - Incwm a Dyledwyr  Effeithiol 

9. Gwasanaethau Digidol - Post Hybrid Effeithiol gyda lle i wella 

10. Iechyd a Diogelwch - Adnoddau Effeithiol gyda lle i wella 

11. Rheoli Risg Rhaglenni a Phrosiectau Effeithiol gyda lle i wella 

12. Rheoli Risg y Gyfarwyddiaeth Effeithiol gyda lle i wella 

13. Cwynion a Chanmoliaethau  Effeithiol gyda lle i wella 

14. Bargen Ddinesig 2019/20 Effeithiol gyda lle i wella 

15. CTA - Trolïau Effeithiol gyda lle i wella 

16. Pensiynau a Buddsoddi - Profi yn ystod y flwyddyn Effeithiol gyda lle i wella 

17. Adnoddau - Comisiynu a Chaffael Effeithiol gyda lle i wella 

18. CTA - Comisiynu a Chaffael Effeithiol gyda lle i wella 

19. Pobl a Chymunedau - Rheoli Asedau Effeithiol gyda lle i wella 

20. Recriwtio  Effeithiol gyda lle i wella 

21. Datblygu Economaidd - Comisiynu a Chaffael Effeithiol gyda lle i wella 

22. Grant Gwella Addysg 2019/20 Effeithiol gyda lle i wella 

23. Landlord Corfforaethol Effeithiol gyda lle i wella 

24. Camau dilynol - Cysylltiadau Rheoli Gwastraff Effeithiol gyda lle i wella 

25. Gwaith dilynol - Gweithdrefnau Incwm mewn Ceginau Ysgol  Effeithiol gyda lle i wella 

26. Comisiynu a Chaffael - Addysg Effeithiol gyda lle i wella 

27. Incwm a Dyledwyr - Addysg Effeithiol gyda lle i wella 

28. Incwm a Dyledwyr - Gwasanaethau Cymdeithasol Effeithiol gyda lle i wella 

29. Taliadau Ychwanegol (cyflogres a lwfansau) Effeithiol gyda lle i wella 

30. Gwaith dilynol - Ysgol Gynradd Pontprennau   Effeithiol gyda lle i wella 

31. Pobl a Chymunedau - Incwm a Dyledwyr  Effeithiol gyda lle i wella 

32. Gwaith dilynol - Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr Effeithiol gyda lle i wella 
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Rh Ymgysylltiad Archwilio Sicrwydd Barn Archwilio 

33. Llywodraethiant Rhaglenni a Phrosiectau -  Effeithiol gyda lle i wella 

34. Datblygu economaidd - Incwm a Dyledwyr  Effeithiol gyda lle i wella 

35. Yswiriant Effeithiol gyda lle i wella 

36. Parhad Busnes TG Effeithiol gyda lle i wella 

37. Trethiant Effeithiol gyda lle i wella 

38. CTA - Rheoli Asedau 
Annigonol gydag angen 

gwelliant mawr 

39. Strydlun (Rheoli Gwastraff) - Rheoli Asedau 
Annigonol gydag 

angen gwelliant mawr 

40. Gwasanaethau Cymdeithasol - Comisiynu a Chaffael 
Annigonol gydag 

angen gwelliant mawr 

41. Gwasanaethau Profedigaeth 
Annigonol gydag 

angen gwelliant mawr 

42. Porthdy 
Annigonol gydag 

angen gwelliant mawr 

43. Milltiroedd a Chynhaliaeth  
Annigonol gydag 

angen gwelliant mawr 

44. Gwaith Dilynol - Tipio Anghyfreithlon   
Annigonol gydag 

angen gwelliant mawr 

45. Bws Caerdydd - Llywodraethiant 
Annigonol gydag 

angen gwelliant mawr 

46. Grantiau'r Cyngor Prydeinig  Anfoddhaol 

 Gwaith Archwilio gyda ‘Dim Barn’  

47. Cydbwyllgorau - Prosiect Gwyrdd 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

48. Cydbwyllgorau – Awdurdod Iechyd Porthladd 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

49. Cydbwyllgorau - Archifau Morgannwg 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

50. 
Gwiriadau system newydd - cydymffurfio, rheolaethau mewnol 
a gwrth-dwyll 

Ymgynghoriaeth, 
ardystio, cyngor ac 

arweiniad 

51. Gwydnwch, parhad a rheolaeth - Ymgynghoriaeth 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

52. Gwrth-dwyll, atal a gwiriadau ôl-sicrwydd 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

53. Cyflogres – HRhR 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

54. Taliadau credydwyr - HRhR 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

55. HRhR Ysgolion 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

56. Cynllun Prydlesu Rhent Preifat 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 
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Rh Ymgysylltiad Archwilio Sicrwydd Barn Archwilio 

57. Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Caerdydd 2019/20 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

58. Dinasoedd Di-si 
Ymgynghoriaeth, 

ardystio, cyngor ac 
arweiniad 

 Adroddiadau wedi’u cwblhau o'r flwyddyn flaenorol   

59. Iechyd a Diogelwch - Pobl a Chymunedau Effeithiol 

60. Llywodraethiant Prosiectau Mawr  Effeithiol  

61. Credydwyr - profion canol blwyddyn 2019/20 Effeithiol 

62. Gwasanaethau Digidol - Asiant Rhithwir Effeithiol 

63. Iechyd a Diogelwch - Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Effeithiol gyda lle i wella 

64. Iechyd a Diogelwch - Datblygu Economaidd Effeithiol gyda lle i wella 

65. Casglu incwm - Ysgol Uwchradd Caerdydd Effeithiol gyda lle i wella 

66. Trefniadau Llywodraethu 2019/20 Effeithiol gyda lle i wella 

67. Rheoli Perfformiad  Effeithiol gyda lle i wella 

68. Diogelu - gwaith dilynol Effeithiol gyda lle i wella 

69. Profion AAG yn ystod y flwyddyn Effeithiol gyda lle i wella 

70. Storfeydd Ffordd Lamby - Gwaith Dilynol  Effeithiol gyda lle i wella 

71. Ysgol Gynradd Pentyrch  Effeithiol gyda lle i wella 

72. Iechyd a Diogelwch - Gwasanaethau Cymdeithasol  Effeithiol gyda lle i wella 

73. Gofalwyr Maeth Effeithiol gyda lle i wella 

74. 
Iechyd a Diogelwch - Llywodraethiant a Gwasanaethau 
Cyfreithiol 

Effeithiol gyda lle i wella 

75. Anableddau Dysgu Effeithiol gyda lle i wella 

76. Ymddiriedolaeth Gadwraeth yr Eglwys Norwyaidd Effeithiol gyda lle i wella 

77. Datblygu Economaidd - Rheoli Asedau 
Annigonol gydag angen 

gwelliant mawr  

78. Stocrestr TG a rheoli asedau 
Annigonol gydag angen 

gwelliant mawr  

79. Swyddfa Ffilm Caerdydd 
Annigonol gydag angen 

gwelliant mawr  

80. Iechyd a Diogelwch - Rheoli Gwastraff  
Annigonol gydag angen 

gwelliant mawr  

81. Gwasanaethau Cymdeithasol - Rheoli Asedau 
Annigonol gydag angen 

gwelliant mawr  

82. Adnoddau - Rheoli Asedau 
Annigonol gydag angen 

gwelliant mawr  

83. Gwasanaethau Cymdeithasol - Taliadau Uniongyrchol 
Annigonol gydag angen 

gwelliant mawr  

84. Gofal Cartref 
Annigonol gydag angen 

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

dros hyn fel a ganlyn: 

 

 

Ffigur 4.  Archwiliadau cyflawn heb farn sicrwydd (ar 28 Chwefror 2021)  

Archwilio Sylwadau 

Cydbwyllgorau - Prosiect Gwyrdd 
Gwaith i gefnogi cwblhau'r Datganiad Cyfrifon, 
2019/20. 

Cydbwyllgorau – Awdurdod Iechyd 
Porthladd 

Gwaith i gefnogi cwblhau'r Datganiad Cyfrifon, 
2019/20.. 

Cydbwyllgorau - Archifau Morgannwg 
Gwaith i gefnogi cwblhau'r Datganiad Cyfrifon, 
2019/20. 

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 rheoledig o gardiau caffael. 

Gwrth-dwyll, atal a gwiriadau ôl-sicrwydd 
Cymryd rhan mewn dadansoddi data a gwiriadau 
dilynol i nodi achosion grant busnes anghymwys / 
twyllodrus. 

Cyflogres – HRhR 

Rheoli ymatebion Hunanasesu Risg Rheoli (HRhR) a 
dderbyniwyd. Bydd yr honiadau a wnaed yn yr 
ymatebion rheoli yn cael eu dilyn gan brofion archwilio 
manwl yn ystod y flwyddyn, lle bydd barn archwilio yn 
cael ei dyrannu. 

Taliadau credydwyr - HRhR 

Rheoli ymatebion Hunanasesu Risg Rheoli (HRhR) a 
dderbyniwyd. Bydd yr honiadau a wnaed yn yr 
ymatebion rheoli yn cael eu dilyn gan brofion archwilio 
manwl yn ystod y flwyddyn, lle bydd barn archwilio yn 
cael ei dyrannu. 

HRhR Ysgolion 

Paratowyd a Chyflwynwyd Hunanasesiad Rheoli Risg 
(CRSA) i’r Fforwm Cyllideb Ysgolion a’i ddosbarthu i 
ysgolion i’w gwblhau erbyn diwedd mis Ionawr 2021. 
Mae’r honiadau a wnaed gan Ysgolion yn cael eu 
gwirio yn y ffurflenni a’r dystiolaeth ategol a 
dderbyniwyd, a darperir canllawiau fel y bo’n briodol.   

Cynllun Prydlesu Rhent Preifat 
Cyngor ac arweiniad ar ddatblygu rheolau effeithiol yn 
y cynllun.  

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach 
Caerdydd 2019/20 

Tystysgrif Grant ar gyfer 2019/20. 

Dinasoedd Di-si Tystysgrif Grant ar gyfer 2019/20. 

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

 

2.2 Adnoddau 
 

 Ar ddiwedd chwarter tri, gadawodd Prif Archwilydd y tîm i weithio yn yr Adran Gyfrifyddu. 

Ystyrir bod y swydd archwilio yn hanfodol, a chafodd ei hysbysebu ar unwaith. Roedd yr 

ymarfer recriwtio yn llwyddiannus, ac roedd deiliad newydd y swydd yn ymgeisydd allanol y 

trefnir y bydd yn dechrau ar ddechrau Mai 2021. 

 

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 
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archwilio. Mae’r tîm archwilio wedi dilyn arweiniad corfforaethol lle bu’n rhaid i swyddogion 

gymryd absenoldeb arbennig am gyfnodau i ofalu am ddibynyddion, gan fethu gweithio. 

Mae’r tîm wedi dangos hyblygrwydd personol sydd wedi cyfyngu’r defnydd o absenoldeb 

arbennig cymaint â phosibl.   

 

Yn yr adroddiad cynnydd archwilio blaenorol eleni, hysbyswyd y Pwyllgor Archwilio bod y 

staff sydd ar gael hefyd wedi cael eu heffeithio gan lefel uwch o absenoldeb salwch a 

phrofedigaeth. Yn ystod chwarter pedwar (hyd yma) mae un achos o salwch hirdymor wedi 

bod yn barhaus. O ystyried maint cymharol fach y tîm, mae unrhyw achosion o salwch 

hirdymor yn effeithio ar lefel y cynnydd y gellir ei wneud yn erbyn y Cynllun ym mhob cyfnod 

adrodd. 

 

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

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

monitro ac adrodd. Roedd data taflenni amser yn cynnwys 1,345.8 o ddiwrnodau taladwy ar 

28 Chwefror 2021, yn erbyn cynllun pro-rata o 1,727.9 o ddiwrnodau, gan ddangos y bu’r 

tîm yn gweithredu ar gapasiti taladwy o tua 78% o’r hyn a gynlluniwyd. Mae'r targedau 

archwilio ar gyfer cyflawni Cynllun Archwilio 2020/21, fel y nodir yn adran '3.3 - Perfformiad', 

yn seiliedig ar gyflawni 75% o'r lefel a dargedir o dan amodau arferol, o ystyried yr 

amgylchedd presennol. 

 

Fel y dywedwyd ym mis Ionawr 2021, mae un aelod o’r tîm yn dechrau astudio ar gyfer 

cymhwyster Archwilydd Systemau Gwybodaeth Ardystiedig ISACA (CISA) er mwyn gwella’r 

sgiliau archwilio TG yn y tîm. Mae un aelod o’r tîm yn parhau i gael ei gefnogi trwy 

gymhwyster CIA gyda’r IIA ac yn gweithio tuag at ei drydydd arholiad, sef yr un terfynol.  

 

2.3 Cynllun blynyddol 
 

Wrth ystyried y Cynllun Archwilio ym mis Mawrth 2020, ac wrth roi cymeradwyaeth ffurfiol 

ar 28 Gorffennaf 2020, cynghorwyd y Pwyllgor Archwilio y byddai'r ddarpariaeth yn 

sylweddol is nag arfer oherwydd amrywiaeth o ffactorau sy'n gysylltiedig â’r argyfwng 

COVID-19. Adeiladwyd y Cynllun ar argaeledd a chapasiti'r archwilydd a’r cleient mewn 

amgylchedd gweithredu arferol, ond gosodwyd targed o 60% ar gyfer cyflawni'r Cynllun ar 

gyfer y flwyddyn, y mae’r targed fel arfer yn 80%). 

 

Ar 17 Tachwedd 2020, cytunodd y Pwyllgor Archwilio ar ohiriad targedig ar ddigwyddiadau 

archwilio y Cynllun Archwilio, er mwyn darparu ffocws clir sy’n seiliedig ar risg yn y meysydd 
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lle y câi adnoddau archwilio eu targedu. Prin fu’r newid dilynol i’r Cynllun Archwilio, ac ni 

chynigir unrhyw newidiadau ers y cyfnod adrodd diwethaf.  

 

Yn dilyn perfformiad cryf yn erbyn y Cynllun yn chwarter 3, fel yr adroddwyd i’r Pwyllgor ym 

mis Ionawr 2021, mae’r tîm wedi cyhoeddi chwe allbwn archwilio yn chwarter pedwar hyd 

yma. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae llawer o archwiliadau naill ai ar y cam drafftio 

adroddiadau neu mewn proses waith maes archwilio, ac mae pum archwiliad ar y camau 

cynllunio.   

 

Mae’r tabl isod yn dangos y sefyllfa parthed archwiliadau sy’n parhau, y mae pob un ohonynt 

wedi’u targedu i’w cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Os caiff pob un o’r 

archwiliadau hyn eu cwblhau yn ôl y bwriad, bydd cyflawni’r Cynllun tua 56%, sy’n brin o’r 

targed o 60%, er yn yr amgylchedd digynsail presennol câi ei ystyried yn ganlyniad effeithiol. 

Byddai unrhyw lithriad wrth gynnal yr archwiliadau canlynol yn effeithio ar y perfformiad yn 

erbyn y mesur hwn, y mae trefniadau monitro a chymorth ar waith ar ei gyfer. 

 

Ffigur 5.  Statws archwiliadau a dargedwyd i’w cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 

 

Archwilio Statws (28.02.21) 

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

Ymddiriedolaeth Gadwraeth yr Eglwys Norwyaidd 2019/20 Drafftio Adroddiadau 

Storfeydd Dros Dro Dominions Way Gwaith Maes Archwilio 

Dilysiad ar Sail Risg Gwaith Maes Archwilio 

Taliadau credydwyr - diwedd blwyddyn 2019/20 a Chanol y Flwyddyn 
2020/21 

Gwaith Maes Archwilio 

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

Gwaith Maes Archwilio 

Ailgylchu mewn CAGCau Gwaith Maes Archwilio 

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd Gwaith Maes Archwilio 

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cuthbert   Gwaith Maes Archwilio 

Addysg - Adolygiad CTY o Fand B  Gwaith Maes Archwilio 

Y Diwydiant Cardiau Talu (dyfeisiau sglodyn a phin)  Gwaith Maes Archwilio 

Ymgynghoriaeth Rheoli Gwastraff Parhaus 

Y Dreth Gyngor Cynllunio Archwilio 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cynllunio Archwilio 

Rheoli a Monitro Contractau  Cynllunio Archwilio 

Rheolyddion rheoli newid a phatsho  Cynllunio Archwilio 

Menter Twyll Genedlaethol Cynllunio Archwilio 
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O ran ysgolion, rhoddwyd blaenoriaeth i gwblhau ac adolygu ymatebion CRSA cymaint â 

phosibl.  Bu’n ofynnol i bob ysgol gymryd rhan mewn ymarfer HRhR, gan ei wneud yn 

ofynnol iddynt ymateb i set fanwl o ddatganiadau rheoli, er mwyn adnabod camau 

gweithredu gwella os digwydd bod unrhyw fylchau, a darparu portffolio o dystiolaeth i 

gefnogi’r honiadau yn eu ffurflenni.   Mae adolygiad sampl bwrdd gwaith o ffurflenni HRhR 

ar y gweill i ddarparu ystod eang o sicrwydd sylfaenol ar draws ysgolion i gefnogi’r barn 

archwilio flynyddol. 

 

Dylid nodi hefyd bod cryn dipyn o waith ymgynghori’n gysylltiedig â COVID a wnaed, er ei 

fod yn hanfodol ei natur, yn cael ei gynrychioli fel tair uned o waith archwilio. Mae’r gwaith 

hwn, fel y nodir yn Ffigur 1 ‘2.1 - Gweithgareddau Cyfredol’ wedi bod yn hanfodol a byddant 

yn parhau ochr yn ochr â’r cynllun archwilio sicrwydd ehangach. 

 

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

yn destun 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. Mae’r sefyllfa yn erbyn y Cynllun Archwilio llawn wedi’ chynnwys yn eitem 

agenda 7.1 (atodiad 6), ac felly nid yw wedi’i chynnwys fel atodiad i’r adroddiad hwn er 

mwyn osgoi dyblygu.   

 

2.4 Canfyddiadau critigol neu dueddiadau sy’n dod i’r amlwg 
  

Ar ddechrau mis Mawrth, yn dilyn diwedd y cyfnod adrodd, cafodd yr archwiliad o Grantiau’r 

Cyngor Prydeinig ei gwblhau. Derbyniodd yr archwiliad hwn farn sicrwydd anfoddhaol, a 

chafodd ei adrodd i’r Pwyllgor Archwilio ar gam yr adroddiad drafft ar 26 Ionawr 2021. 

Bellach mae’r adroddiad wedi’i gwblhau ac yn unol â hyn, mae adroddiad cryno gweithredol 

wedi’i gynnwys o fewn Atodiad B ar gyfer gwybodaeth y Pwyllgor Archwilio. 

 

Dros y cyfnod adrodd byr ers diweddariad diwethaf y Pwyllgor, cafodd un allbwn archwilio 

drafft ei gyhoeddi gyda barn annigonol ac angen gwelliant mawr.  Mae’r canfyddiadau’n cael 

eu trafod gyda’r rheolwyr a phan fyddant wedi’u cwblhau, caiff y farn a’r argymhellion terfynol 

eu hadrodd i’r Pwyllgor Archwilio.  

 

Darparodd yr Archwiliad o ‘Lywodraethu Bysiau Caerdydd’    a gychwynnwyd gan y 

Swyddog Adran 151 fel rhan o becyn o gymorth dichonoldeb i Bws Caerdydd a gytunwyd 

gan y Cyngor ym mis Hydref 2020, farn o ‘annigonol ac angen gwelliant mawr’.     Roedd yr 
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archwiliad yn cydnabod y bu’r Cyngor yn ymgymryd â phecyn cydunol o gamau gwella er 

mwyn mynd i’r afael â llywodraethu Bws Caerdydd ochr yn ochr â thîm rheoli newydd yn y 

Cwmni, gan gynnwys penodi dwy rôl anweithredol ar y Bwrdd, a nifer o gamau i gryfhau 

dichonoldeb y cwmni gan gynnwys cynhyrchu cynllun gweithredu gan y Bwrdd a oedd yn 

cynnwys gweithio gyda’r Cyngor i helpu wrth fynd i’r afael â materion y gronfa bensiwn a 

sicrhau elw.  Cychwynnwyd adolygiad llywodraethu gyda’r rheolwyr yn cydnabod yr angen 

am ragor o welliannau.  

 

O safbwynt y Cyngor, er y nodwyd bod adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor ym mis Hydref 

yn cynnwys disgrifiad manwl o risgiau allweddol yn perthyn i Fws Caerdydd, ni chafodd y 

risgiau hyn eu cynnwys mewn cofrestrau risg perthnasol y Cyngor er mwyn lliniaru camau 

i’w cofnodi a’u monitro fel rhan o strategaeth rheoli risg y Cyngor, neu o fewn datganiadau 

sicrwydd uwch reolwyr (SMAS). Ystyriodd yr archwiliad y dylai’r Cyngor gynrychioli a sefydlu 

yn briodol adrodd ar faterion llywodraethu a risg Bws Caerdydd perthnasol drwy’r 

mecanweithiau hyn. Argymhellir hefyd y dylai’r Cyngor ystyried a phan gâi ei benderfynu, 

gyfathrebu ei ofynion adrodd ar berfformiad gyda Bws Caerdydd, sut mae’n cyd-fynd â 

fframwaith llywodraethu’r Cyngor, a’i ymgorffori i gyflawni blaen-gynlluniau. Ar adeg yr 

adolygiad, roedd ystyriaeth yn cael ei rhoi i alinio adrodd ariannol gyda’r Cyngor, a fyddai’n 

rhoi sicrwydd a goruchwyliaeth amserol o sefyllfa Bws Caerdydd. Hefyd cafodd arsylwadau 

eu darparu i’r Swyddog Adran 151 parthed datblygu trefniadau rheoli risg Bws Caerdydd, 

prosesau gweithredol a goruchwylio a rheoli prosiectau, a ddylid eu trafod gyda Rheolwyr/ 

Aelodau Bwrdd Bws Caerdydd, er mwyn sicrwydd perthnasol.  

 

2.5 Canfyddiadau gwerth am arian 
 

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

Mae gan fwyafrif llethol yr archwiliadau a gynhaliwyd gan y Tîm Archwilio Mewnol amcanion 

sy'n cwmpasu sicrwydd gwerth am arian, sy’n cynnig lefel foddhaol gyffredinol o sicrwydd 

ar gyfer y cyfnod adrodd.  

 

3. Perfformiad Archwilio a Gwerth Ychwanegol 
 

  
3.1 Gwerth ychwanegol 

Mae cyfarfodydd Rheoli Perthnasoedd wedi parhau i gael eu cynnal bob chwarter gydag 

uwch swyddogion ym mhob cyfarwyddiaeth. Canolbwyntiwyd yn benodol ar ddeall y 

blaenoriaethau a’r risgiau o fewn pob tîm rheoli, a’r newidiadau i systemau neu brosesau a 

gynlluniwyd neu sydd ar y gweill, er mwyn cyfarwyddo cyngor archwilio a llywio’r gwaith o 
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gynllunio digwyddiadau archwilio. Rhoddwyd sylw hefyd i drafod cynnydd yn erbyn cyflawni 

argymhellion archwilio a chwblhau adroddiadau archwilio. 

 

Mae'r adborth gan gleientiaid archwilio wedi bod yn gadarnhaol yn y flwyddyn hyd yma. 

Derbyniwyd tri deg pedwar  o ymatebion i holiaduron ac, yn cyfrif am bob maes yr 

ymatebwyd iddo (yn cwmpasu, cyngor, adrodd a pherfformiad),  mae boddhad yn 98.5%  

Ym mhob ymateb adborth a gafwyd, dywedodd cleientiaid fod yr archwiliad yn 'ychwanegu 

gwerth'. 

 

Yn yr allbynnau archwilio a gyhoeddwyd hyd yma (fel ar 28 Chwefror 2021), gwnaed 417 o 

argymhellion: cytunwyd ar 236 o argymhellion, ac mae'r 181 sy'n weddill yn cael eu hystyried 

gan gleientiaid archwilio drwy allbynnau archwilio drafft. Mae’r rhain wedi eu crynhoi isod: 

 

Ffigur 6.  Argymhellion a godwyd ac a gytunwyd  

Sgôr 
Argymhellion a 

wnaed 
Argymhelliad a 

gytunwyd 
Argymhellion sy’n 
cael eu hystyried 

Coch 33 14 19 

Coch / melyn 178  99 79 

Melyn / gwyrdd 176  103 73 

Gwyrdd 30 20 10 

CYFANSWM 417  236  181  

 

3.2 Perfformiad 
 
 Fel yr amlinellir yn adran 2.1 ('Gweithgareddau Cyfredol'), ffocws y gwaith archwilio ar 

ddechrau'r flwyddyn ariannol oedd darparu ymgynghoriaeth archwilio a chymorth i feysydd 

lle roedd angen i wasanaethau'r Cyngor newid ac addasu i'r argyfwng. Dilynwyd hyn gan 

ymgysylltiadau archwilio sicrwydd mwy ffurfiol a dychwelyd i fusnes fel yr arfer ym mis 

Mehefin 2020, ar adeg pan ddechreuodd gwasanaethau gyfnod 'ailgychwyn' ffurfiol.  

Cynyddodd y gwaith sicrwydd yn ystod chwarter tri, a gosodwyd targedau ar gyfer chwarter 

pedwar fel yr amlinellir yn 2.3 (‘Cynllun Blynyddol). 

 

Fel yr amlinellir yn 2.2 ('Adnoddau'), mae amryw resymau pam mae'r gwasanaeth archwilio 

wedi bod yn gweithredu ar gapasiti is, ac ar effeithlonrwydd is mewn rhai achosion, na’r 

arfer. Er mwyn cydnabod yr amgylchedd presennol a all effeithio ar gapasiti ac argaeledd 

archwilwyr a chleientiaid, cafodd targedau perfformiad eu gostwng o'u lefelau arferol, eu 

gosod ar lefelau estynnol ond mwy realistig ar gyfer y flwyddyn, a'u trafod gyda'r Pwyllgor 

Archwilio ym mis Gorffennaf - fe’u dangosir yn Ffigur 7. 
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Darparwyd y sefyllfa o ran perfformiad parthed chwarter tri i’r Pwyllgor Archwilio ym mis 

Ionawr 2021, gyda sylwebaeth berthnasol, ac fe’i darperir isod i gyfeirio ati cyn ystadegau 

chwarter pedwar a gaiff eu coladu ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. 

 

Ffigur 7.  Perfformiad yn erbyn targedau ar gyfer 2020-2021 (fel ar ddiwedd Ch3)  

Dangosydd Perfformiad 
Canlyniad 
2019/20 

Targed 
2020/21 

Canlyniad 
Ch1 

Canlyniad 
Ch2 

Canlyniad 
Ch3 

Canran y Cynllun Archwilio a 
gwblhawyd 

70%  60%  9% 20%  38% 

Nifer gyfartalog diwrnodau archwilio 
cynhyrchiol fesul CALl   

169  130 33 67 109 

Nifer gyfartalog yr archwiliadau 
wedi’u cwblhau fesul CALl 

11 9  *0.54 2.48 5.06 

Canran yr allbynnau archwilio drafft 
a gyflwynwyd o fewn chwe wythnos 

86%  85%  100% 100% 100% 

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

60%  80%  **0% 50%  82% 

 

* 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. 

 

Mae’r drefn o fynd ar drywydd ymatebion y rheolwyr i argymhellion a chwblhau archwiliadau 

yn parhau. Dangosir statws pob archwiliad yn Atodiad A, a rhoddir manylion am y sefyllfa o 

ran argymhellion yn 3.4, a’r atodiadau y cyfeirir atynt. 

 

 

 

3.3 Barn archwilio – datblygu 

Yn ystod y flwyddyn ariannol, mae’r Cynllun Archwilio a’r ymagwedd at gyflawni wedi’i 

addasu er mwyn targedu sicrwydd ar risgiau a rheolaethau allweddol, ac er mwyn darparu 

corff o waith sicrwydd sy’n ddigonol i gefnogi barn flynyddol lawn ar amgylchedd rheoli’r 

Cyngor.  Mae hyn wedi cynnwys ychwanegu darpariaeth sylweddol yn y Cynllun ar gyfer 

gwaith ymgynghori archwilio sy’n gysylltiedig â COVID-19, pennu ymagwedd wedi’i 

flaenoriaethu at archwilio systemau sylfaenol a llywodraethiant corfforaethol, a datblygu 

gwaith sicrwydd ehangach wedi’i dargedu. 

Cafodd yr holl benderfyniadau parthed y Cynllun eu gwneud gyda sylw priodol at risg, 

safonau proffesiynol a chynghorion gan CIPFA a’r IIA, a chyngor swyddogion proffesiynol a 

chyfoedion. Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi darparu copi o ganllawiau CIPFA a gyhoeddwyd 

ym mis Ionawr (‘Barn Flynyddol Pennaeth  Archwilio Mewnol’). 

 

Yn amodol ar gyflawni’r digwyddiadau archwilio yn rhesymol, a’r adolygiad HRhR ysgol, fel 

y cyfeirir ato yn 2.3 (‘Cynllun Archwilio’), ni ragwelir y bydd angen cyfyngu ar y farn flynyddol 
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ar amgylchedd rheoli’r Cyngor.  Fodd bynnag, mae trafodaethau/adolygiadau cyfoedion a 

phroffesiynol yn parhau a byddant yn llywio’r ymagwedd a gymerir at adrodd yn dilyn diwedd 

y flwyddyn ariannol.  

 

3.4 Argymhellion 
 

 

 

  

Mae crynodeb o'r camau archwilio agored wedi'i gynnwys yn Atodiad C, i gefnogi'r Pwyllgor 

Archwilio i fonitro ac adolygu'r ymateb rheoli i'r argymhellion a godwyd. 

Wedi’u cynnwys yn Atodiad D mae’r argymhellion coch a choch/melyn agored gan gynnwys 

yr ymateb rheoli presennol er gwybodaeth i’r Pwyllgor Archwilio a’i waith monitro. Mae 

Atodiad E yn cynnwys yr argymhellion coch a choch/melyn sydd wedi'u cwblhau ers iddynt 

gael eu hystyried ddiwethaf gan y Pwyllgor Archwilio. Rhoddir argymhellion melyn/gwyrdd 

a gwyrdd i'r Pwyllgor trwy lwybr ar wahân. 

Adroddir am y sefyllfa yn erbyn argymhellion, i fonitro cynnydd ac i dargedu trafodaethau ar 

reoli risg yn effeithiol, mewn cyfarfodydd perthnasau bob chwarter.  Mae'r tabl isod yn 

dangos yr enghreifftiau lle mae dyddiadau gweithredu wedi cael eu diwygio, fel arfer gan 

gleientiaid archwilio ar SharePoint (ar 28.02.21). 

 
 Ffigur 8.  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  41  11 30 

Gwasanaethau Cymdeithasol 30  11 19 

Adnoddau 9   4  5  

Pobl a Chymunedau 4   2 2 

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 26  9  17 

Rheoli Gwastraff 66  45 21 

Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog 9   7 2 

Datblygu Economaidd 25  21 4  

Allanol a Grantiau 8  2 6 

Sylfaenol 10  7 3  

Llywodraethiant Corfforaethol 17  8 9  

Llywodraethiant a Gwasanaethau 
Cyfreithiol  

3  
 

1 2 

Sicrwydd arall  18  11 7 

  266   139 127 

Ysgolion 193   136 57 

CYFANSWM 459   275  184  
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 DS - Dylid nodi bod y tabl uchod yn cynrychioli’r sefyllfa ar 28 Chwefror 2021, tra bo 

atodiadau’r traciwr argymhellion yn dangos y sefyllfa fanwl yn erbyn pob argymhelliad ar y 

dyddiad agosaf posibl i bob cyfarfod Pwyllgor.  

 

4. Casgliad 
 

4.1 Crynodeb 
 

 Mae’r Tîm Archwilio wedi parhau i ddarparu cyngor, arweiniad a gwasanaethau cymorth i’r 

rheolwyr wrth i systemau a phrosesau ymateb i’r argyfwng, er bod gofynion o ran adnoddau 

ar gyfer y gwaith hwn wedi lleihau yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau 

ymgynghori sy'n gysylltiedig â COVID-19 bellach yn ymwneud â darparu cyngor ac 

arweiniad ar gymhwyso rheolaethau effeithiol wrth weinyddu amrywiaeth o gronfeydd 

Llywodraeth Cymru.  

 

Mae nifer o archwiliadau wedi’u targedu i’w cyflawni erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Os 

caiff pob un o’r archwiliadau hyn eu cwblhau yn ôl y bwriad, bydd cyflawni’r Cynllun tua 56%, 

sy’n brin o’r targed o 60%, er yn yr amgylchedd digynsail presennol câi ei ystyried yn 

ganlyniad effeithiol. Byddai unrhyw lithriad wrth ddod ag archwiliadau i ben yn effeithio ar y 

mesur perfformiad, y mae trefniadau monitro a chymorth ar waith ar ei gyfer. 

 

Bu’n ofynnol i bob ysgol gymryd rhan mewn ymarfer HRhR, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt 

ymateb i set fanwl o ddatganiadau rheoli, adnabod camau gweithredu gwella os digwydd 

bod unrhyw fylchau, a darparu portffolio o dystiolaeth i gefnogi’r honiadau a wnaed yn eu 

ffurflenni.   Mae adolygiad sampl bwrdd gwaith mawr o ffurflenni HRhR ar y gweill i ddarparu 

ystod eang o sicrwydd sylfaenol ar draws ysgolion. 

 

Yn amodol ar gyflawni’r digwyddiadau archwilio’n rhesymol, ac adolygiad HRhR yr ysgol a 

gynlluniwyd, ni ragwelir y bydd angen cyfyngu ar y farn flynyddol ar amgylchedd rheoli’r 

Cyngor. Mae trafodaethau/ adolygiadau cyfoedion a phroffesiynol yn parhau a byddant yn 

llywio’r ymagwedd a gymerir at adrodd yn dilyn diwedd y flwyddyn ariannol.  
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Atodiad A   

Statws yr Adroddiad (fel ar 28 Chwefror 2021)  

 

Barn 
Archwilio 

Maes Archwilio 

Argymhellion Risg 
Uchel 

Statws 
(os nad 

yw’n 
Derfynol) 

Cynigiwyd Cytunwyd 

 Sylfaenol / Uchel    

 Pobl a Chymunedau - Comisiynu a Chaffael    
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 Pobl a Chymunedau - Iechyd a Diogelwch   
 

 

 
Taliadau Credydwyr – profion yn ystod y 
flwyddyn 2019/20 

   

 Codau Ymddygiad    

Effeithiol Trefniadau Llywodraethiant 2020/21    

 
Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol 
- Comisiynu a Chaffael 

   

 
Cyflogres - Profi yn Ystod y Flwyddyn 
(2019/20 a 2020/21) 

   

 
Llywodraethiant a Gwasanaethu Cyfreithiol - 
Incwm a Dyledwyr  

   

 Grantiau Busnes - Sicrwydd     

 
Moeseg a Gwerthoedd - Buddiannau 
Busnes a Phersonol 

   

 Adnoddau - Iechyd a Diogelwch     

 Rheoli Risg Rhaglenni a Phrosiectau    

 Rheoli Risg y Gyfarwyddiaeth   
Cyhoeddwyd 

Drafftiau  

 Addysg - Incwm a Dyledwyr    

 
Gwasanaethau Cymdeithasol - Incwm a 
Dyledwyr 

   

 Parhad Busnes TG    

Effeithiol gyda lle 
i  wella 

Addysg - Comisiynu a Chaffael    

 
Diogelu - gwaith dilynol    

 Recriwtio     

 Cwynion a Chanmoliaethau     

 
Pensiynau a Buddsoddi - Profi yn ystod y 
flwyddyn 

   

 Adnoddau - Comisiynu a Chaffael    

 CTA - Comisiynu a Chaffael    

 Pobl a Chymunedau - Rheoli Asedau    

 
Gwasanaethau Cymdeithasol - Iechyd a 
Diogelwch   

   

 Profion AAG yn ystod y flwyddyn      
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Barn 
Archwilio 

Maes Archwilio 

Argymhellion Risg 
Uchel 

Statws 
(os nad 

yw’n 
Derfynol) 

Cynigiwyd Cytunwyd 

 CTA - Iechyd a Diogelwch    

 
Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol - 
Iechyd a Diogelwch 

   

 Trefniadau Llywodraethu 2019/20    

 Rheoli perfformiad    

 Landlord Corfforaethol    

 Taliadau Ychwanegol (cyflogres a lwfansau)    

 Pobl a Chymunedau - Incwm a Dyledwyr     

 Datblygu Economaidd - Incwm a Dyledwyr    

 Datblygu Economaidd - Iechyd a Diogelwch    

 
Datblygu Economaidd - Comisiynu a 
Chaffael 

   

 Yswiriant    

 Addysg – Rheoli Asedau 1  
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 Milltiroedd a Chynhaliaeth 1  
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 Datblygu Economaidd - Rheoli Asedau 1 1  

 CTA - Rheoli Asedau   1 1  

Annigonol gydag   Strydlun (Rheoli Gwastraff) - Rheoli Asedau  1 1  

angen gwella 
mawr 

Gwasanaethau Cymdeithasol - Rheoli 
Asedau 

1 1  

 Rheoli Gwastraff – Iechyd a Diogelwch 1 1  

 
Gwasanaethau Cymdeithasol - Comisiynu a 
Chaffael 

1 1  

 Stocrestr TG a rheoli asedau 1 1  

 Taliadau Uniongyrchol 2 2  

 Adnoddau - Rheoli Asedau  1 1  

 Canolig    

 Trefniadau gwrth-dwyll - Willows   
Cyhoeddwyd 

Drafft 

Effeithiol Llywodraethiant Prosiectau Mawr     

 Gwasanaethau Digidol - Asiant Rhithwir    

 Ysgol Plasmawr - Llywodraethiant TGCh    

Effeithiol gyda lle 
i   

Archwiliad o Swyddogaethau Craffu   
Cyhoeddwyd 

Drafft 

wella Ysgol Gynradd Kitchener – Trefniadau 
gwrth-dwyll 

   

 Gwaith Dilynol - Contractau Rheoli Gwastraff    
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Barn 
Archwilio 

Maes Archwilio 

Argymhellion Risg 
Uchel 

Statws 
(os nad 

yw’n 
Derfynol) 

Cynigiwyd Cytunwyd 

 
Gwaith Dilynol - Gweithdrefnau Incwm mewn 
Ceginau Ysgol  

   

 Gwaith Dilynol - Ysgol Gynradd Pontprennau     

 
Gwaith Dilynol - Ysgol Gynradd Gatholig 
Sant Pedr 

2   

 Llywodraethiant Rhaglenni a Phrosiectau     

 Trethiant    

 
Casglu incwm mewn ysgolion – Ysgol 
Uwchradd Caerdydd 

  
 
 

 Trolïau     

 Ysgol Gynradd Pentyrch     

 Storfeydd Ffordd Lamby - gwaith dilynol    

 Gofalwyr Maeth    

 Gwasanaethau Digidol - Post Hybrid    

 Anableddau Dysgu    

 
 

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

 Gwasanaeth Cerdd - gwaith dilynol 2   

 Porthdy 2  
Cyhoeddwyd 

Drafft 

Annigonol gydag  Gwaith Dilynol - Tipio Anghyfreithlon  2   

angen gwella 
mawr 

Bws Caerdydd - Llywodraethiant 1   

 Uned Ffilm 1 1  

 Profedigaeth 2 2  

 Gofal Cartref 1 1  

Anfoddhaol Grantiau'r Cyngor Prydeinig  7  
Cyhoeddwyd 

Drafft 

 Grantiau / Cyfrifon / Cyrff Allanol    

 Cydbwyllgorau - Prosiect Gwyrdd   

 
Cydbwyllgorau – Awdurdod Iechyd 
Porthladd 

  

Ni roddwyd barn 
sicrwydd 

Cydbwyllgorau - Archifau Morgannwg 
Adolygiadau/Ardystiad 

Datganiad Cyfrifon  
 

 Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach 
Caerdydd 2019/20 

/ Cymorth 
 

 
Dinasoedd Di-si   

 
Grant Gwella Addysg 2019/20  

Cyhoeddwyd 
Drafft 

Effeithiol gyda lle 
i 

Yr Eglwys Norwyaidd 2018/19   

wella 
Bargen Ddinesig 2019/20   
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Barn 
Archwilio 

Maes Archwilio 

Argymhellion Risg 
Uchel 

Statws 
(os nad 

yw’n 
Derfynol) 

Cynigiwyd Cytunwyd 

 Aseiniadau eraill   

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

 
 
 
 

 
Gwydnwch, parhad a rheolaeth - 
Ymgynghoriaeth 

Ymgynghoriaeth COVID-
19 

 

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

  

Ni roddwyd barn 
sicrwydd 

Cynllun Prydlesu'r Sector Rhentu Preifat 
Ymgynghori ac 

Arweiniad 
 

 Cyflogres – HRhR   

 Taliadau credydwyr - HRhR 
Hunanasesiad Rheoli 

Risg 
 

 HRhR Ysgolion   
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Atodiad B 

Crynodeb Gweithredol 
Grantiau'r Cyngor Prydeinig  

 
Cefndir 

 

1 Cynhaliwyd adolygiad archwilio o’r amgylchedd rheoli wrth weinyddu Grantiau’r Cyngor 
Prydeinig gan Gysylltiadau Ysgol Rhyngwladol (ISL), sy’n wasanaeth a redir gan y Cyngor 
i gefnogi ysgolion i ddatblygu dimensiwn byd-eang ar draws y cwricwlwm Dechreuodd yn 
2012 (pan gafodd gwasanaethau ymgynghorol ar draws Cymru eu had-drefnu) a daeth yn 
wasanaeth masnachol, y mae ysgolion wedi talu tanysgrifiad ar ei gyfer.  
 

2 Ers 2014, mae’r grantiau wedi’u hariannu gan Erasmus+ ac mae’r cyngor wedi llwyddo i 
wneud cais am geisiadau consortiwm o dan gyllid Cam Gweithredu Allweddol (KA) 1, KA2 
a DPP. O dan KA1, mae athrawon yn teithio i weld arfer addysgol mewn gwledydd eraill; 
o dan brosiectau KA2 mae angen mwy o allbynnau deallusol a theithio/ cyfarfodydd. 
Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer (ymhlith eraill) addysg a hyfforddiant, 
ac mae’n agored i wledydd yn Ewrop a’r tu hwnt. 
 
 

Prif Gasgliadau  
 

3 Ystyriodd yr archwiliad fod angen i’r rheolwyr fynd i’r afael a nifer o fylchau rheoli er mwyn 
rhoi’r sicrwydd sydd ei angen ar lywodraethu da wrth weinyddu arian, a dyrannwyd barn 
archwilio o anfoddhaol.  
 

4 Roedd prosesau i godio incwm a gwariant yn annigonol ac ni chawsant eu cysoni ar lefelau 
prosiect unigol parthed cyllid a hawliwyd ac a gymhwyswyd, y mae angen cysoniad llawn 
ar ei gyfer gydag ymgysylltiad y corff dyfarnu grant, er mwyn sicrhau bod telerau ac 
amodau yn cael eu bodloni. 
 

5 Roedd gofyn am welliannau ledled prosesau, gan gynnwys rhoi cyfrif am gynrychiolwyr, 
goruchwylio cardiau caffael, rheoli gwybodaeth, a ffurfioli trefniadau a chyllid ar gyfer llety 
swyddfa yn Ysgol Gynradd Greenway. Er y dywedwyd wrth gydweithwyr archwilio bod 
buddiannau busnes a phersonol perthnasol wedi cael eu cyfleu a’u trafod gyda’r rheolwyr, 
ni chwblhawyd datganiadau yn ffurfiol. 

 

6 Mae’r awdurdod hefyd wedi codi angen am welliannau rheoli yn yr amgylchedd gweithredu, 
oherwydd bod swyddog blaen y Cyngor wedi bod yn swyddog a chyfarwyddwr blaen endid 
ar wahân, y bu’r aelodau staff preifat yn adrodd ac yn gweithio mewn swyddfa a rennir. 
Cynghorwyd y rheolwyr yn gryf i wahanu endidau’r Cyngor a’r rhai nad ydynt yn rhan o’r 
Cyngor er mwyn sicrhau bod yr holl fuddion busnes yn cael eu datgelu’n briodol, a bod 
ymarferoldeb unrhyw swyddog y Cyngor sy’n gweithio i’r ddau endid yn cael ei ystyried yn 
llawn, gydag ymgysylltiad Gwasanaethau Pobl AD. 

 
 

Argymhellion Gweithredu 
 

7 Roedd yr archwiliad yn cynnwys pedwar ar bymtheg o argymhellion (saith coch, chwech 

coch/melyn a chwech melyn/gwyrdd). 

 
8 Mae’r rheolwyr wedi cytuno ar bob un o’r pedwar ar bymtheg o argymhellion a godwyd yn 

ystod yr archwiliad. 
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Y Sefyllfa Ddiweddaraf  
 

9 Mae’r rheolwyr wedi cytuno i gyflawni’r holl argymhellion drwy adolygu a diweddaru 

prosesau a goruchwylio gweithredol gydag ymgysylltu cydweithwyr mewn Gwasanaethau 

Pobl AD a Llywodraethu Gwybodaeth, a chymorth wrth ddylunio a chysoni systemau 

ariannol gan gydweithwyr Cyllid.  

 
10 Bydd Archwilio Mewnol yn parhau i fonitro’r amgylchedd rheoli mewnol drwy’r traciwr 

argymhellion a thrwy gynnal trafodaethau rheolaidd gyda rheolwyr. Bydd archwiliad ategol 

arall yn cael ei gynnal yn unol â’r protocol archwilio.  



 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Tudalen 24 o 25 

Crynodeb o'r Argymhellion - (argymhellion agored 'Coch' a 'Choch / Melyn')   Atodlen 1 - Atodiad C 

 

    '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/Melyn 

Nifer yr 

Argymhellion 

Effeithiol 

Nifer yr 

Argymhellion 

Effeithiol gyda 

Lle i Wella 

Nifer yr 

Argymhellion 

Annigonol 

gydag angen 

gwelliant mawr 

Nifer yr Argymhellion 

Anfoddhaol 
Nifer yr 

Argymhellion 

Cyfyngedig 

Nifer yr 

Argymhellion 

â Dyddiad 

Gweithredu 

Diwygiedig 

Nifer yr 

Argymhellion 

lle mae’r 

dyddiad 

gweithredu 

wedi pasio 

Dyddiad 

targed 

presennol 

ddim ar y 

gweill 

 

Llywodraethu 

Corfforaethol 

(Adnoddau) 

2   2   2       1 0 2  

Datblygu 

Economaidd 
3   4   3 1     2 0 4  

Datblygu 

Economaidd - 

Gwastraff/ RNS 

5 1 11   2 3 7   12 6 6 

Mae 6 o gamau hwyr wedi’u 
hadolygu fel rhan o archwiliad 

dilynol, a chânt eu disodli pan 
fydd yr adroddiad wedi’i 

gwblhau (Contractau mewn 
Rheoli Gwastraff) 

 

Addysg a Dysgu 

Gydol Oes - 

Ysgolion 

11 6 41   13 15 19   47 24 23 

Mae 19 o gamau hwyr wedi’u 

hadolygu fel rhan o archwiliad 

dilynol, a chânt eu disodli pan 

fydd yr adroddiad wedi’i 

gwblhau (San Pedr) 

Addysg a Dysgu 

Gydol Oes 
8 9 21   13 4 13   4 0 30  

Allanol a Grantiau 

(Adnoddau) 
1   4   4       4 0 4  

Llywodraethiant a 

Gwasanaethau 

Cyfreithiol 

2   2   2       2 0 2  

Cynllunio, 

Trafnidiaeth a’r 

Amgylchedd 

6 3 14   5 11   1 8 3 14  

Sylfaenol                        

Sicrwydd Arall                         

Pobl a 

Chymunedau 
4 1 10   6 5     4 1 10  

Adnoddau 5 1 6   3 4     4 1 6  

Oedolion, Tai a 

Chymunedau 
3 3 9     12     7 1 11  

Gwasanaethau 

Plant 
1   1   1       1 0 1  

Gwasanaethau 

Cymdeithasol - 

Cyffredinol 

3 1 3   1 3     3 0 4  

CYFANSYMIAU 54 25 128 0 55 58 39 1 99 36 117  
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Atodiadau D-E 

Traciwr Argymhellion Archwiliadau 
 

 

 

 
Yn rhinwedd paragraff(au) 14, 21 o Ran(nau) 4 a 5 o Atodlen 12A  

Deddf Llywodraeth Leol 1972 
 

Dogfen wedi'i Chyfyngu 
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