
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i Gylchlythyr ein Pwyllgor Archwilio 

Rwy'n bwriadu ysgrifennu ein cylchlythyr ddwywaith y 
flwyddyn, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwaith 
a gyflawnwyd gennym, y gwaith rydym wedi ei gynllunio 

a'n canlyniadau. (David Hugh Thomas, Cadeirydd) 

Cadw'n Ddiogel ac yn Wyliadwrus 

Rhifyn 5                            Cylchlythyr Pwyllgor Archwilio Cyngor Caerdydd      Hydref / Gaeaf 2020  

 

 
 

Wrth ysgrifennu mewn cyfnod mor ddigynsail, mae meddyliau pennaf y Pwyllgor ar effaith ar bobl y 

pandemig presennol, sydd wedi effeithio mor sylweddol ar bob un ohonom.  

Rwy’n ymwybodol o'r gwaith caled a'r hyblygrwydd, a ddangoswyd gan nifer sylweddol o swyddogion wrth 

ymateb i heriau’r argyfwng, yr hoffwn eu cydnabod ar ran y Pwyllgor.    

Gyda ffyrdd newydd o weithio a'r angen i ymateb i heriau a blaenoriaethau cyfredol yn gyflym, mae'n hanfodol 

ein bod yn diogelu adnoddau cyhoeddus.  

Dyw'r risg o gael ein twyllo ddim wedi lleihau yn ystod y misoedd diwethaf.  I’r gwrthwyneb, mae cynnydd wedi 

bod yn ystod y pandemig yn nifer y sgamiau a gofnodwyd, gan gynnwys rhai sy'n targedu awdurdodau lleol. 

Dywedwyd wrth bob aelod o staff i barhau i fod yn wyliadwrus a chofio’r negeseuon allweddol a gafodd eu 

rhannu yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth am Dwyll. 

Rwy’n cynnwys dolenni i'r negeseuon fideo byr a ail ddosbarthwyd yn ddiweddar i staff, sy'n arbennig o 

ddefnyddiol:   

Fideo Twyll Mandad- gan y Pennaeth Cyllidhttps://youtu.be/Rr7_SeMeFHM 
 

Fideo Trosedd Seiber - gan y Prif Swyddog Digidol https://youtu.be/fCVlJV8DFWw 
 

Fideo Twyll Caffael - gan y Pennaeth Comisiynu a Chaffael https://youtu.be/fqJlecK7Tsw 
 

Cofiwch: 

 Rhaid i bob swyddog gwblhau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o dwyll, er mwyn helpu'r Cyngor i fynd i'r 

afael â risgiau Twyll. Rwy'n annog staff nad ydynt wedi cwblhau'r eDdysgu eto i wneud hynny drwy 

safle'r Academi.   

 Wrth ddatblygu ffyrdd newydd o weithio yn ogystal â systemau neu brosesau newydd, mae 

cydweithwyr yn y tîm Archwilio Mewnol ar gael i roi cyngor, arweiniad a chymorth.   

I gael mwy o gymorth neu wybodaeth, cysylltwch â’r tîm Archwilio Mewnol ar 029 2087 2284  / 

YmholiadauTwyll@caerdydd.gov.uk  

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio 

Newidiadau i Aelodaeth 

Ar ran y Pwyllgor Archwilio, hoffwn groesawu'r 
Cynghorydd Russell Goodway sydd wedi ymuno 
â'r Pwyllgor Archwilio yn ddiweddar. 

Hoffai'r Pwyllgor Archwilio ddiolch i'r 

Cynghorydd Roderick McKerlich, Aelod 

gwerthfawr, sy'n rhoi'r gorau i’w rôl i gael ei 

benodi'n Arglwydd Faer. 

 

Ailbenodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio 

Yn ein cyfarfod cyntaf yn y flwyddyn ddinesig hon (ar 28 Gorffennaf 
2020), cefais fy ailbenodi’n Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a chafodd 
Gavin McArthur ei ailbenodi'n Is-gadeirydd ar gyfer blwyddyn 
ddinesig 2020/21. 

Mae gennym raglen waith brysur a phwysig eleni, ac mae Gavin a 
minnau’n ddiolchgar am gefnogaeth Aelodau ein Pwyllgor Archwilio 

wrth i ni ganolbwyntio ein sylw ar gyflawni ein priod rolau. 

 

 

 

https://youtu.be/Rr7_SeMeFHM
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 Meysydd Ffocws y Pwyllgor Archwilio  

 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio 

 

Oherwydd y pandemig presennol, roedd angen i ni ganslo cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio ar 24 Mawrth 

2020 a 23 Mehefin 2020, ond ni wnaeth hynny ein hatal rhag cyflawni ein busnes.  

Gwnaethom ymgynghori ar y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2020/21 o bell yn ystod mis Mawrth a mis 

Ebrill ac gwnaethom ymgynghori ar y Datganiad Cyfrifon Drafft ar gyfer 2019/20 yn ystod mis Gorffennaf a 

mis Awst cyn eu hystyried yn ffurfiol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor  

Rydym wedi cynnal dau gyfarfod y Pwyllgor Archwilio o bell drwy weddarlledu hyd yma eleni ym mis 

Gorffennaf a mis Medi, ac mae'n ymddangos ein bod yn addasu'n dda. Rydym yn canolbwyntio ein hagenda 

ar fusnes craidd, a’r meysydd allweddol sicrwydd rheoli risg, llywodraethu da, a rheolaeth fewnol – ni fu 

sicrwydd yn y meysydd hyn erioed yn bwysicach!  

Caiff ein cyfarfodydd eu gwe-ddarlledu - beth am ein gwylio drwy glicio ar y ddolen isod? 
https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137&LLL=1 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB) 2019/20 

Ystyriom y DLlB drafft ar gyfer 2019/20 yng nghyfarfod ein Pwyllgor Archwilio ar 28 Gorffennaf 2020. Mae’r 

DLlB yn adroddiad pwysig ar y ffordd y cafodd llywodraethu da ei weithredu yn y Cyngor yn ystod y flwyddyn 

flaenorol.  Mae'n cynnwys barn flynyddol uwch reolwyr, a barn flynyddol annibynnol y Pwyllgor Archwilio a'r 

Rheolwr Archwilio.  

Mae ein barn flynyddol fel a ganlyn. 

“Yn seiliedig ar y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio yn ystod 2019/20, ystyrir mai barn y Pwyllgor 

yw bod gan y Cyngor, gan fwyaf, reolaethau mewnol a threfniadau llywodraethu cadarn ar waith.  Caiff risgiau 

strategol sy’n cynrychioli’r heriau gwirioneddol y mae’r Cyngor yn eu hwynebu eu nodi a'u hadolygu'n 

rheolaidd.”  

 

 

 

Datganiad Cyfrifon 2019/20 

Yng nghyfarfod ein Pwyllgor Archwilio ar 8 Medi 2020, ystyriwyd Datganiad Cyfrifon drafft 2019/20 Cyngor 

Caerdydd nas archwiliwyd, gan gynnwys Awdurdod Harbwr Caerdydd, a Chronfa Bensiwn Caerdydd a Bro 

Morgannwg. Roedd hyn yn dilyn proses ymgynghori 4 wythnos y cymerom ran ynddi, a oedd yn ein galluogi 

i ofyn cwestiynau i’r swyddogion cyllid arweiniol ac i’r swyddogion cyllid arweiniol ofyn cwestiynau hefyd. 

Adeg ein cyfarfod ym mis Medi, roedd yr Archwiliad allanol ar y gweill. Cafodd y dyddiad cau ar gyfer llofnodi 

a chymeradwyo Cyfrifon 2019/20 ei ymestyn yn genedlaethol oherwydd COVID 19. Cafodd y dyddiad cau ar 

gyfer archwilio a chyhoeddi'r Cyfrifon ei ymestyn o 15 Medi 2020 i 30 Tachwedd 2020.  

Byddwn yn derbyn y tystysgrifau Archwilio allanol ar ôl i'r Archwiliad ddod i ben, a byddwn yn ystyried 

rhinweddau cynnal Cyfarfod Pwyllgor Archwilio arbennig cyn y bwriad i gymeradwyo'r Cyfrifon yng 

nghyfarfod y Cyngor Llawn ar 22 Hydref 2020.  

Drwy ystyried y Cyfrifon ym mis Medi, bu i ni gydnabod maint y bwlch yn y gyllideb fel y cyfeirir ato yn yr 

adroddiad naratif. Nodomein bwriad i graffu'n fanwl ar waith rheoli cyllidebau yn ystod 2020/21. 

https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137&LLL=0


Adroddiad Atal Cenedlaethol 

Yn ein cyfarfod ym mis Medi, ystyriom adroddiad atal twyll diweddaraf Archwilydd Cyffredinol Cymru sef 
‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru. Diben yr archwiliad oedd ateb y cwestiwn 
hwn: 'A yw'r trefniadau ar gyfer atal a chanfod twyll yn y sector cyhoeddus yng Nghymru yn effeithiol?' 
 
Yn ôl yr adroddiad dylai pob corff cyhoeddus yng Nghymru ganolbwyntio ar wella ei berfformiad er mwyn 
mynd i’r afael â thwyll yn fwy effeithiol trwy ystyried 15 o argymhellion ar draws saith thema. Cafodd yr 
Aelodau gyflwyniad gan Archwilio Cymru, a chyflwynodd y Rheolwr Archwilio ymateb rheolwyr Cyngor 
Caerdydd i'r argymhellion cenedlaethol.  
 
Wrth drafod ag Archwilio Cymru a'r Rheolwr Archwilio, dywedwyd wrthym fod llawer o'r argymhellion 
cenedlaethol naill ai wedi’u cwblhau, neu eu bod yn cael eu gweithredu’n weithredol, yng Gyngor Caerdydd.  
Mae'r Aelodau'n cydnabod bod gan y Cyngor dîm gwrth-dwyll arbenigol bach, ac er bod capasiti'n gyfyngedig, 
nid oes gan nifer o Awdurdodau lleol yng Nghymru y ddarpariaeth hon.  
 
Rydym yn cael diweddariadau’n rheolaidd ar weithgareddau a chanlyniadau gwrth-dwyll yng nghyfarfodydd y 
Pwyllgor, y byddwn yn parhau i fonitro a thrafod gwaith pwysig y Cyngor yn y maes hwn ynddynt.  

Adroddiadau Blynyddol / Adolygiadau Diwedd Blwyddyn 

Pwyllgor Archwilio 

Ystyriom Adroddiad Blynyddol 2019/20 ein Pwyllgor Archwilio yn ein cyfarfod ym mis Gorffennaf. Mae'r 
adroddiad yn rhoi trosolwg o'n gwaith yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys ein prif arsylwadau a'n barn. Mae'r 
adroddiad yn nodi'r meysydd canlynol y byddwn yn ceisio sicrwydd parhaus penodol ar eu cyfer: 

 

 Rheoli Cyllidebau  Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Ysgolion 

 Rheolaeth Fewnol  Gwydnwch Ariannol a Rheoli’r Trysorlys 
 

Archwilio Mewnol 

Ystyriom yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar gyfer 2019/20 yn ein cyfarfod ym mis Gorffennaf. 
Mae’r adroddiad yn cynnwys adolygiad o amgylchedd rheoli mewnol y Cyngor a barn y Rheolwr Archwilio. 
Mae'n rhoi manylion y gwaith archwilio a gwblhawyd i gefnogi'r farn ac yn rhoi gwybodaeth am berfformiad 
a sicrwydd o gydymffurfiaeth barhaus â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.  

 
Mae’r Adroddiad Blynyddol yn nodi, yn seiliedig ar y rhaglen waith archwilio yr ymgymerwyd â hi i asesu 
rheolaethau mewnol ac adolygiadau o drefniadau llywodraethu a rheoli risg, yr ystyrir bod gweithredu’r 
fframwaith cyffredinol ar gyfer rheolaeth o fewn y Cyngor ar gyfer 2019/20 yn ‘effeithiol gyda chyfle i wella’. 

Rheoli Risg 

Cawsom wybod am sefyllfa rheoli risg diwedd y flwyddyn yn ein cyfarfod ym mis Gorffennaf. Yn ogystal â chael 
gwybod am y sefyllfa rheoli risg gorfforaethol, dywedwyd wrthym fod y Cyngor wedi rho ar waith drefniadau 
adrodd ar gyfer rheoli digwyddiadau o fis Mawrth 2020, gyda’r Uwch Dîm Rheoli yn cael cyfarfodydd ac 
adroddiadau dyddiol.  
 
Bydd y swyddogion yn rhoi mwy o fanylion i ni am y gwaith o weithredu arferion rheoli risg yn yr amgylchedd 
presennol mewn diweddariad yn y dyfodol.  

Rheoli’r Trysorlys 

Ystyriom yr Adroddiad Rheoli’r Trysorlys Blynyddol ar gyfer 2019/20 a roddodd wybodaeth weithredol a 
strategol am fenthyciadau a buddsoddiadau’r Cyngor.  Mae Rheoli'r Trysorlys yn faes technegol, a chawsom 
hyfforddiant ym mis Ionawr i'n cefnogi i geisio sicrwydd yn y maes pwysig hwn, y mae angen gwydnwch 
ariannol ar ei gyfer.  



 

Cynnwys Uwch Swyddogion  

Ar yr adeg hon yn ein rhaglen waith, mae'r Pwyllgor Archwilio wedi nodi tri uwch swyddog a fydd yn cael eu 
gwahodd i gyfarfodydd y Pwyllgor eleni, er gwybodaeth a sicrwydd ar eu meysydd cyfrifoldeb.  

Y Prif Weithredwr 

Rydym yn gwahodd y Prif Weithredwr i fynychu cyfarfod y Pwyllgor Archwilio yn flynyddol. Y llynedd, nid oedd 
hyn yn bosibl, gan fod angen canslo'r cyfarfod ym mis Mawrth 2020 y trefnwyd iddo fod yn bresennol ynddo 
ar fyr rybudd oherwydd y pandemig.  
 
Byddwn yn gofyn i'r Prif Weithredwr ymuno â ni mewn cyfarfod y Pwyllgor Archwilio yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn ddinesig, i roi trosolwg o amgylchedd rheoli'r Cyngor a sicrwydd arno.  

Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes 

Mae trefniadau'n cael eu gwneud i wahodd Sarah 
McGill, sydd wedi cymryd cyfrifoldeb statudol dros 
y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddiweddar, i 
gyfarfod nesaf ein Pwyllgor ar 17 Tachwedd 2020.  
 
Yn ein diweddariad ar amgylchedd rheoli'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwn yn 
canolbwyntio ein sylw ar weithredu llywodraethu 
da a rheoli risg, ac ymateb y gyfarwyddiaeth i 
adroddiadau archwilio, arolygu a rheoleiddio 
mewnol ac allanol.  

Byddwn yn gwahodd Melanie Godfrey, y cyfarwyddwr 
Addysg a Dysgu Gydol Oes, i gyfarfod y Pwyllgor yn y 
dyfodol.  
 
Disgwylir i’r Cyfarwyddwr newydd ddechrau yn ei swydd 
ym mis Tachwedd 2020, ac rydym yn awyddus i drafod 
llywodraethu a rheolaeth fewnol ysgolion, y mae 
cydweithwyr Archwilio Mewnol fel arfer yn adrodd lefel 
is o sicrwydd ar ei gyfer nag ar gyfer meysydd eraill y 
Cyngor.    
 

 

Atal Twyll 

Ystyriom yr Adroddiad Atal Twyll Blynyddol ar gyfer 2019/20 ym mis Medi. Roedd hwn yn nodi datblygu, 
ymgyrchoedd, adnoddau, gwaith a chydweithredu yn ymwneud ag atal twyll yn ystod y flwyddyn. Mae'r 
adroddiad yn cyd-fynd â'r Strategaeth Atal Twyll a Llygredd, a gymeradwywyd gan y Cabinet ym mis 
Gorffennaf 2019.  

Llywodraethu Rheolaeth Fewnol Cyllid Rheoli Risg 

 

Rydym yn annibynnol 

Rydym yn cynnwys pedwar Aelod Lleyg Annibynnol ac wyth Cynghorydd 

 

 Rydym yn adolygu llywodraethu a rheolaethau mewnol 

 Rydym yn adolygu adroddiadau ariannol, rheolaeth a gwerth am arian 

 Rydym yn adolygu rheoli risg 

 

Rydym yn derbyn ac yn trafod adroddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf gan ystod o Reolwyr, y 

Timau Archwilio Mewnol ac Allanol.   

 

Amdanom ni a'n Gwaith 

 

 


