
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i Gylchlythyr y Pwyllgor Archwilio 
Rwy’n bwriadu ysgrifennu cylchlythyr ddwywaith y 

flwyddyn, i roi diweddariad i chi ar y gwaith a 
gyflawnwyd, y gwaith sydd wedi’i gynllunio a’r 

canlyniadau. (Ian Arundale, Cadeirydd) 

Newidiadau i Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio 

Rhifyn 3                           Cylchlythyr Pwyllgor Arcwhilio Cyngor Caerdydd    Hydref/Gaeaf 2019  

 

 

Newidiadau i Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio  

Daeth y Cynghorydd Ashley Lister a’r Cynghorydd Rod McKerlich  i’w cyfarfod cyntaf o’r Pwyllgor 

Archwilio ym mis Medi 2019.  

Maen nhw eisoes yn cynnig gwerth da drwy eu cyfraniad gweithgar i’r Pwyllgor Archwilio.  

Mae’r Cynghorydd Phil Bale, y Cynghorydd Susan Goddard, y Cynghorydd Mary McGarry a’r 

Cynghorydd David Walker oll wedi rhoi’r gorau i fod yn Aelodau o’r Pwyllgor Archwilio ers i mi 

gyhoeddi’r Cylchlythyr diwethaf. 

Diolchwn iddynt am eu hamser a’u hymrwymiad gwerthfawr fel Aelodau o’r Pwyllgor Archwilio gan a 

dymunwn yn dda iddynt. 

 

 

Ein Hadolygiadau 

Gwnaethom gwblhau ein hadolygiad 

o Ddatganiad Cyfrifon (DG) 

2018/19, drwyddo y gwnaethom y 

canlynol: 

 Ystyried polisïau a chymwysiadau 

cyfrifyddu’r Cyngor 

 Herio a chwestiynu trafodion 

ariannol, balansau a gwybodaeth 

naratif 

 

Gwnaethom gwblhau ein hadolygiad 

o Ddatganiad Llywodraethu 

Blynyddol (DLlB) 2018/19 y Cyngor 

drwyddo y gwnaethom y canlynol: 

 Ystyried fframwaith a dull 

llywodraethu’r Cyngor 

 Herio a chwestiynu canlyniadau 

asesiadau ategol a datgeliadau 

 

 

 

 

Ein Barn 2018/19 

Rydym wedi cyflwyno'r farn gryno i’r Cyngor ar 

gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 

 ‘Barn y Pwyllgor, wedi ystyried, yw bod gan y 

Cyngor, ar y cyfan, reolaeth fewnol a threfniadau 

llywodraethu cadarn ar waith.  

Mae risgiau strategol sy’n cynrychioli’r gwir heriau 

sy’n wynebu’r Cyngor wedi’u nodi’n dda a chânt 

eu hadolygu yn rheolaidd. 

Rydym wedi nodi rhai pryderon yn y meysydd 

canlynol, y byddwn yn parhau i ganolbwyntio 

arnynt eleni.  

 Rheoli Cyllid 

 Rheolaeth Fewnol 

 Gwydnwch Ariannol  

 Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Ysgolion 

Os hoffech wybod mwy, darllenwch Adroddiad 

Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018/19 a 

gyflwynais gerbron y Cyngor ar 12 Medi 2019. 

 

Dywedd brysur y flwyddyn 2018/19 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ym mis Mehefin, cawsom ddiweddaraid gan y Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd ar eu Hamgylchedd 

Rheolaeth Fewnol. Roedd y diweddariad yn ymwneud â rheoli risg, rheolaeth fewnol a llywodraethu da. 

 

Datblygu Economaidd 

 
Heriau 

  
Mae Risg Cynnal a Chadw Offer Adeiladu Statudol 
yn cael ei fonitro drwy’r gofrestr risgiau 
corfforaethol.  
 
Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor, cododd nifer o 
Aelodau faterion yn ymwneud ag iechyd a 
diogelwch y gofynnwyd am gynnal trafodaethau 
pellach yn eu cylch gyda swyddogion arweiniol i 
geisio cael y sicrwydd angenrheidiol. 

 
Llywodraethu Da  

Sicrwydd 
 

Mae’r Gyfarwyddiaeth wedi cael ymateb da i’r argymhellion Archwilio, a nodwyd bod yr holl argymhellion 
a godwyd yn mynd rhagddynt yn foddhaol. 

 

Rhwydweithio ac Ymgysylltu 

 

 

Adolygiadau Cyfarwyddiaeth 

s 

 

Cyfarfodydd Gwe-ddarlledu 

Yn rhan o’n hymrwymiad i wella’r ymwybyddiaeth o ran  rôl a gwaith y Pwyllgor Archwilio, rydym 

wedi gwneud trefniadau i we-ddarlledu dau gyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio bob blwyddyn.  

Gwe-ddarlledwyd cyfarfod y Pwyllgor ym mis Medi a gellir ei weld drwy ddilyn y ddolen ganlynol  

https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=3933&Ver=4&LLL=0 

 

 
Y Pwyllgor Archwilio – Rhwydweithio a Datblygu 

Ym mis Hydref, cynhaliwyd ein digwyddiad Rhwydweithio i Gadeiryddion Pwyllgor Archwilio, a 

noddwyd gan CLlLC ac a fynychwyd gan y rhan fwyaf o Awdurdodau Lleol yng Nghymru.  

Roedd yn bleser Cadeirio’r digwyddiad, ynddo y cawsom arweiniad a chymorth arbenigol gan 

Swyddfa Archwilio Cymru a Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). 

Roedd y diwrnod yn cynnig cyngor a dealltwriaeth ymarferol i’n helpu i rannu syniadau a 

pharhau i wella ein heffeithiolrwydd fel Pwyllgor. Mae llawer o awydd i barhau i gynnal 

digwyddiadau rhwydweithio er budd pawb ohonom. 

Rydym wedi parhau i gael hyfforddiant fel Pwyllgor.   

Yn dilyn ein hyfforddiant sefydlu, yn ddiweddar cawsom hyfforddiant mewnol ar Reolaeth 

Ariannol a Chyfrifyddu ac Archwilio Mewnol. Mae trefniadau ar y gweill i ni gael Hyfforddiant 

Rheoli Trysorlys gan gynghorwyr trysorlys allanol y Cyngor. 

 

 

96% Cryf

4% 
Cymysg 

Mae’r 

Gyfarwyddiaeth 

wedi asesu bod 

gan ei ddull o 

gymhwyso 

llywodraethu da 

gryfder o 96%. 

. 

https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=3933&Ver=4&LLL=0


Ym mis Medi, cawsom un o’n diweddariadau chwe misol gan Nick Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu 

Gydol Oes.  

Llywodraethu Ysgolion, Balansau a Diffygion 
  

Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi croesawu diweddariadau parhaus ar lywodraethu ysgolion, balansau a 
diffygion, ond mae wedi parhau i fynegi pryderon am faterion llywodraethu a chydymffurfio mewn 
ysgolion, sy’n rheolaidd gyfrifol am y rhan fwyaf o adroddiadau archwilio sy’n destun pryder. Yn ein barn 
flynyddol yn 2018/19, rydym wedi nodi ein bod yn parhau i bryderu nad yw rhai ysgolion wedi llwyddo i 
gyflawni lefel stiwardiaeth a rheolaeth fewnol foddhaus.  
 
Mewn perthynas â balansau ysgolion, nododd y Pwyllgor fod deuddeg o ysgolion wedi dwyn balansau 
diffygiol ymlaen ar 31 Mawrth 2019, sy’n uwch na’r naw ysgol a nodwyd yn y flwyddyn flaenorol. Rydym 
hefyd wedi codi pryderon bod pedair ysgol ar ddeg gyda gwarged yn eu balans sy’n mynd dros drothwy 
Llywodraeth Cymru am dair blynedd yn olynol, nad ydynt wedi ymateb i gyfarwyddyd y Cyngor ar wario.  
Mae’r rheolwyr wedi nodi eu bod yn rhoi prosesau ychwanegol ar waith mewn cysylltiad â  Rheolwyr yr 
ysgolion i fynd i’r afael â hyn. 
 
Byddwn yn parhau i gael diweddariadau gan y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes ar lywodraethu 
ysgolion bob chwe mis ac yn adolygu’r sefyllfa ariannol yn flynyddol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Timau Archwilio ac Ymcwhilio Mewnol 

I gael gwybod mwy am waith a chanfyddiadau’r Tîm Archwilio ac Ymchwilio… 
Gweler tudalennau’r Pwyllgor Archwilio ar wefan y Cyngor – Cawn ddiweddariad yn ystod pob cyfarfod! 

Archwilio Mewnol 

Rydym wedi parhau i gael adroddiadau cynnydd a gwybodaeth ym mhob cyfarfod o’r Pwyllgor mewn 

cysylltiad â gwaith a chanfyddiadau ein Timau Archwilio ac Ymchwilio Mewnol. Rydym yn rhoi sylw 

arbennig i archwiliadau â barnau archwilio anffafriol, ac rydym yn monitro cynnydd yr argymhellion. 

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ym mis Medi, ysgrifennais at dri Chyfarwyddwr nad oeddent wedi rhoi’r 

argymhellion y cyflwynwyd iddynt ar waith yn eu meysydd cyfrifoldeb penodol. Fel Pwyllgor, rydym 

wedi gofyn am esboniad o ran yr oedi, ac ymrwymiad a thargedau adolygedig o ran cyflawni’r 

argymhellion dan sylw.  

.  

  
Ymgyrch Ymwybyddiaeth Twyll 

Cymeradwyodd y Cabinet Strategaeth Gwrth-Dwyll a Llygredd y Cyngor ym mis Gorffennaf 2019. 

Mae hyn wedi arwain at ymgyrch sylweddol o ran Ymwybyddiaeth Twyll ledled y Cyngor dan arweiniad 

y Tîm Ymchwiliadau, gyda sesiynau e-ddysgu ac wyneb-wrth-wyneb gorfodol yn cael eu cyflwyno i bob 

defnyddiwr nad yw’n defnyddio cyfrifiadur personol. 

Mae negeseuon a sicrwydd o ran Ymwybyddiaeth Twyll yn cael eu cyflwyno mewn ysgolion, drwy 

hyfforddiant wyneb-wrth-wyneb i Benaethiaid, mynediad i e-ddysgu i staff ysgolion, ac archwiliad 

mewnol ar sail Hunan-asesiad Rheoli Risg ym mhob ysgol yr hydref hwn.    

Mae’r Cyngor hefyd yn cymryd rhan yn Wythnos Ryngwladol Ymwybyddiaeth Twyll o 18 Tachwedd 

2019, drwyddi y bydd yn cyfleu negeseuon a gwybodaeth ac yn cynnig cymorth pellach i staff. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethu Rheolaeth Fewnol Cyllid Rheoli Risgiau 

 

Rydyn ni’n annibynnol  

Rydym ni’n cynnwys pedwar aelod lleyg annibynnol ac wyth o Gynghorwyr (nad ydynt yn aelodau 

o’r Cabinet)  

 

 Rydyn ni’n adolygu llywodraethu a rheolaeth fewnol 

 Rydyn ni’n adolygu adroddiadau Ariannol, rheolaeth a gwerth am arian 

 Rydyn ni’n adolygu’r gwaith o Reoli Risgiau 

 

Rydym yn cael ac yn trafod adroddiadau a diweddariadau gan amrywiaeth o Aelodau, y Timau 

Archwilio Mewnol ac Allanol.   

 

 

Ym mis Tachwedd, rydym yn edrych ymlaen at.... 

 Gwrdd â’r Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau i drafod y gwaith o reoli’r amgylchedd 

yn y gwasanaeth Tai a Chymunedau a Rheoli Gwastraff. 

 Ystyried ein rhaglen o eitemau parhaus yn seiliedig ar archwilio, y trysorlys a rheoli risgiau 

 

  


