
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Newidiadau yn Aelodau’r Pwyllgor Archwilio 

Rhifyn 4                            Cylchlythyr Pwyllgor Archwilio Cyngor Caerdydd   Gwanwyn / Haf 2020  

 

 

 Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd Newydd y Pwyllgor Archwilio 

Hoffwn gyflwyno fy hun fel y Cadeirydd presennol y Pwyllgor Archwilio. Rwy'n gyfreithiwr sydd wedi 

ymddeol, ac wedi gwasanaethu mewn Llywodraeth Leol am 40 o flynyddoedd, ac am bymtheng mlynedd fel 

Prif Weithredwr Cyngor Sir Morgannwg Ganol.  Ers hynny rwyf wedi gwasanaethu fel Cadeirydd ar gyfer 

nifer o gyrff cyhoeddus a mudiadau gwirfoddol cenedlaethol, ac ar hyn o bryd rwy'n un o bymtheng 

Ymddiriedolwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac fi ydy Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg. 

Fe'm penodwyd yn Gadeirydd yng nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio ym mis Ionawr 2020, a phenodwyd Gavin 

McArthur yn Ddirprwy Gadeirydd am weddill y flwyddyn ddinesig hon. Mae Gavin wedi bod yn aelod lleyg 

gwerthfawr o'r Pwyllgor Archwilio ers iddo ymuno dros dair blynedd yn ôl, gydaphrofiad proffesiynol ac 

arbenigedd penodol ym maes rheolaeth fewnol, rheoli risg, llywodraethu, archwilio mewnol, adolygu 

achosion busnes, a rheoli perfformiad. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio yn ein rolau newydd.  

Rwyf wedi meddiannu swydd y Dirprwy Gadeirydd ers mwy na phum mlynedd yn cefnogi Ian Arundale, a 

arweiniodd y Pwyllgor Archwilio dros y cyfnod hwn i gyflawni ei rôl yn gynhwysfawr, gan roi cryn amser, 

sylw a ffocws drwy ei wasanaethau gwerthfawr.   

Mae Ian wedi ymroi i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus drwy gydol ei yrfa, ac ar yr adeg hon mae angen 

sgiliau a phrofiad Ian yn yr heddlu. Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo cyfnod o absenoldeb ar gyfer Ian 

Arundale o'r Pwyllgor Archwilio am hyd at flwyddyn, i gymryd swydd y Dirprwy Brif Gwnstabl yn Heddlu 

Cleveland. Mae Ian yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i'w rôl yn y Pwyllgor Archwilio, ac mae'n bwriadu 

ailymuno â'r Pwyllgor, pan fo’r gwaith pwysig hwn gyda'r heddlu wedi'i gyflawni.  

 

Ein Hadolygiad Hunanasesu 

Bob blwyddyn rydym yn cynnal gweithdy i hunanasesu ein perfformiad yn erbyn fframwaith arfer 

gorau proffesiynol (CIPFA), sy'n ystyried arferion da ac effeithiolrwydd.  

Hwyluswyd y gweithdy eleni ar 21 Ionawr 2020 gan swyddogion o'r gwasanaeth Archwilio Mewnol, 

Cyllid, Gwasanaethau Democrataidd a Swyddfa Archwilio Cymru. 

Er y cawsom sicrwydd ynghylch cyflawni ein rôl, cydnabuom y cyfle i ni ganolbwyntio ymhellach ar 

sicrhau gwerth am arian, i geisio sicrwydd allanol pellach gan uwch swyddogion y Cyngor, ac i 

ganolbwyntio ar fonitro argymhellion a'r camau a godwyd drwy ein cyfarfodydd, a thrwy 

gydweithwyr archwilio.   

Adolygiad Perfformiad y Pwyllgor Archwilio 

 

 Aelod Newydd o’r Pwyllgor Archwilio  

Ar ran y Pwyllgor Archwilio, hoffwn groesawu'r Cynghorydd Elaine Simmons sydd wedi ymuno â'r 

Pwyllgor Archwilio yn ddiweddar ac edrychwn ymlaen at weithio gydag e.  



 

 

Polisi Dilysu Ar Sail Risg 
 
Ym mis Tachwedd 2019, ystyriom adroddiad ar y 
Polisi Dilysu ar Sail Risg arfaethedig ar gyfer 
asesiadau Budd-daliadau tai a Budd-daliadau’r 
Dreth Gyngor.  
 
Cawsom drosolwg ar y newidiadau, a gwybodaeth 
am sut y cafodd y system newydd ei datblygu a'i 
phrofi drwy ddull sy'n seiliedig ar broject. 
 
Gwnaethom sylwadau ar y polisi drafft ar ôl 
ystyried gwybodaeth gan y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol Tai a Chymunedau, a briff ymgynghori 
ar wahân gan yr Archwilwyr Mewnol. 
 
Cawsom ein sicrhau bod y polisi yn bodloni 
canllawiau'r Adran Gwaith a Phensiynau. Er bod y 
Pwyllgor wedi cael sicrwydd na ddefnyddir 
nodweddion a ddiogelir at ddibenion Dilysu ar Sail 
Risg, cytunodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol y 
byddent yn diwygio’r Polisi i gynnwys gofyniad i 
fonitro effaith gweithredu, ar y rhai sydd â 
nodweddion a ddiogelir.  

Rheoli Perygl Arfordirol 
 
Ym mis Ionawr 2020, cawsom y diweddariad 
diweddaraf ar y trefniadau rheoli perygl erydu 
arfordirol i liniaru'r risg o lifogydd o'r arfordir ar 
hyd Rover Way.  

  
Rydym wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf gan y 
Cyfarwyddwr Cynllunio Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd dros y deuddeng mis diwethaf ers i ni 
gofrestru diddordeb penodol mewn rheoli'r risg 
hwn.  
 
Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi cael 
gwybodaeth am natur a chynnydd y rhaglen 
amddiffyn rhag llifogydd. Rydym hefyd wedi cael 
gwybodaeth am ddigwyddiadau ymgysylltu â'r 
cyhoedd a gynhaliwyd i roi gwybodaeth i drigolion 
mewn ardal risg uchel. 
 
Gyda’r  wybodaeth uchod, rydym yn ceisio 
sicrwydd ar drefniadau rheoli digwyddiadau lleol, 
drwy ein hadolygiad parhaus ar y risg gorfforaethol 
hon.   

Rheoli’r Trysorlys 
 

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cael adroddiadau 
rheolaidd ar strategaeth rheoli’r trysorlys y Cyngor 
a pherfformiad y trysorlys. Ein ffocws parhaus yw 
defnyddio cronfeydd wrth gefn, lefelau benthyca a 
buddsoddi, a rheoli risg. 
 
Er mwyn ein cefnogi i adolygu'r maes technegol 
hwn, cawsom hyfforddiant gan ddarparwr allanol 
ym mis Ionawr 2020, a gafodd ymateb da.  
 
Ar gyfer ein hanghenion sicrwydd, cawsom 
adroddiad yn ddiweddar gan ymgynghorwyr 
trysorlys y Cyngor, a oedd yn edrych yn annibynnol 
ar sgiliau'r tîm corfforaethol, cydymffurfio ag arfer 
gorau, y rheoliadau gofynnol a'r canllawiau 
proffesiynol. Roedd yr adroddiad yn ganmoladwy 
ar y cyfan, a chawsom ymateb gan y rheolwyr gyda 
dyddiadau targed ar gyfer y nifer fach o gamau 
gweithredu a godwyd.    

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)  
 
Rydym wedi cymryd diddordeb yn y Bil Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru), gan y byddai'n newid 
enw ein Pwyllgor Archwilio yn Bwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio, a byddai'n ehangu ein rôl 
i gynnwys materion perfformiad penodol. 
 
Ym mis Ionawr 2020, cawsom drosolwg ar y Bil 
llawn, a chodom amrywiaeth o sylwadau. Ers hynny, 
rydym wedi cael manylion ymateb cydgysylltiedig 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i'r Bil, a oedd yn 
atgyfnerthu nifer o'r pwyntiau y teimlem roedd 
angen mwy o eglurder arnynt.  Rydym hefyd wedi 
cael gwybodaeth ddefnyddiol gan gydweithwyr yn y 
Gwasanaethau Cyfreithiol i gefnogi ein dealltwriaeth 
o'r Bil, a'r grymoedd amrywiol y mae'n eu darparu.  
 
Byddwn yn cadw llygad barcud ar y Mesur, a fydd 
wedi'i amserlennu ar gyfer Cydsyniad Brenhinol yr 
haf hwn, yr amserlen weithredu ddilynol a'r 
canllawiau cysylltiedig.  

 Llywodraethu Iechyd a Diogelwch 
 
Ym mis Ionawr 2020, cawsom drosolwg ar lywodraethu iechyd a diogelwch gan y Rheolwr Gweithredol 
corfforaethol. Holodd Aelodau'r Pwyllgor ynghylch trefniadau iechyd a diogelwch, cyfrifoldebau a lefelau 
cydymffurfio, a chawsant wybodaeth.   
 
Nododd y Pwyllgor y prif feysydd ffocws, a gwelliannau i gydymffurfiaeth gwaith cynnal a chadw statudol 
mewn cyfarwyddiaethau. Byddwn yn parhau i fonitro'r risg hon drwy'r gofrestr risg gorfforaethol.   

Meysydd Ffocws y Pwyllgor Archwilio  

 



 

 

 

Ers y cylchlythyr diwethaf, rydym wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Cyfarwyddwyr Corfforaethol, 

a'r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, am yr Amgylcheddau Rheolaeth Fewnol o fewn eu 

cyfarwyddiaethau. Roedd y diweddariadau hyn yn ymwneud â rheoli risg, rheolaeth fewnol a llywodraethu 

da. 

 

Pobl a Chymunedau 

Tai a Chymunedau, Perfformiad a Phartneriaethau a Datblygu Tai 

 
Heriau 

  
Rheoli effaith Diwygio Lles ar ddinasyddion Caerdydd yw'r risg 
mwyaf o hyd, o ran gwasanaethau tai. Mae'r rheolwyr yn 
teimlo na allant leihau'r risg ymhellach yn y byrdymor, o 
ystyried y ffactorau allanol dan sylw. 
 
Caiff yr ymateb i risg gorfforaethol ar reoli perfformiad ei 
gydlynu hefyd gan y tîm corfforaethol dan oruchwyliaeth y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol. 
  

 
Llywodraethu Da 

 
Asesodd y Gyfarwyddiaeth fod 
llywodraethu da wedi'i gymhwyso ar 
87% cryf neu uwch ar gyfer y 
swyddogaethau uchod. 

 

Strydlun 

 
Heriau 

 
Mae risg i’r Strydlun ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol ar gyfer 
rheoli gwastraff a'r methiant posibl i gyflawni cydymffurfiad cost 
effeithiol â deddfwriaeth gwastraff, gan gynnwys targedau 
ailgylchu statudol. Mae'r risg bresennol yn uchel a'r targed yw 
lleihau hynny drwy strategaeth wella. 
 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Archwiliadau Mewnol o'r 
meysydd yn adran Strydlun wedi rhoi lefel is o sicrwydd o 
gymharu ag meysydd eraill yn y Cyngor. Mae'r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol wedi bod yn canolbwyntio ar yr angen i wella 
arferion rheolaeth fewnol o fewn rhannau o'r gwasanaeth ers 
ymgymryd â'r cyfrifoldeb dros y strydlun ganol 2019.  Byddwn yn 
cadw llygad barcud ar y farn archwilio a ddarperir mewn gwaith 
archwilio mewnol yn y dyfodol, ac ymateb y rheolwyr i'r 
argymhellion a godwyd. 

 
Llywodraethu Da 

 
Asesodd y Gyfarwyddiaeth fod 
llywodraethu da wedi'i gymhwyso ar 
13% cryf neu uwch ar gyfer 
swyddogaethau Strydlun.  
 
Ers cymryd cyfrifoldeb am y strydlun, 
mae'r Cyfarwyddwr Corfforaethol 
wedi cadw'r asesiadau o 
lywodraethu da ar wahân, tra caiff 
prosesau eu halinio ar gyfer 
gwelliannau wedi'u targedu.  

 

Sicrwydd 
 

Pan gyfarfum â'r Cyfarwyddwr Corfforaethol, adroddwyd bod yr holl argymhellion archwilio mewnol ar y 
trywydd iawn i'w cyflawni ar gyfer y Gyfarwyddiaeth.  
 
Bydd y tri archwiliad yn y Strydlun, a roddodd sicrwydd 'anfoddhaol' eleni, yn destun gwaith archwilio 
dilynol pellach (Storfeydd Lamby Way, Contractau Rheoli Gwastraff a Thipio Anghyfreithlon).  

 

Adolygiadau Cyfarwyddiaethau 

s 

 



 

 

Adnoddau 

 
Heriau 

 
Mae'r risgiau a oruchwylir gan y gyfarwyddiaeth yn cynnwys y rhai 
sy'n gysylltiedig â Chyllid, TGCh, Iechyd a Diogelwch, Parhad Busnes, 
Cynllunio'r Gweithlu, Diogelwch y Ddinas (sy'n eiddo ar y cyd i 
adrannau Chynllunio, Trafnidiaeth a Amgylchedd). 

 
Cawsom wybod na ystyrir ei bod yn bosibl gostwng risg yn sylweddol 
ar hyn o bryd o ran Risgiau Corfforaethol Diogelwch y Ddinas, Parhad 
Busnes, Uchelgais Prifddinas a Chynllunio'r Gweithlu, er y bydd camau 
a gynllunnir ar gyfer y dyfodol yn atal cynnydd yn lefelau’r risg. 

 
Llywodraethu Da 

 
 
Asesodd y Gyfarwyddiaeth ei fod yn 
defnyddio Llywodraethu Da fel 96% 
cryf. 

 
 
 

 
Sicrwydd 

 
Mae gan y Gyfarwyddiaeth ymateb da i argymhellion yr archwiliad, a nodwyd bod yr holl argymhellion a 
godwyd ar y trywydd iawn i'w cyflawni. Mae'r Cyfarwyddwr Corfforaethol wedi rhoi gwybodaeth i ni am 
yr ymateb i'r nifer fach o archwiliadau, gyda'r farn archwilio isod yn effeithiol. 

 

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 

 
Heriau 

  
Mae'r gyfarwyddiaeth yn goruchwylio ac yn rheoli tair risg 
sylweddol o natur amgylcheddol. Rydym yn ystyried 
diweddariadau yn erbyn y risgiau hyn yn ein hadolygiad 

chwarterol ar reoli risg corfforaethol:  
 
Crynhoir y risgiau isod... 

 
Llywodraethu Da 

 
Asesodd y Gyfarwyddiaeth ei fod yn 
defnyddio Llywodraethu Da fel 74% 
cryf. 

 
 

 

 Ansawdd Aer ddim yn bodloni’r gofynion statudol a bennwyd ac yn cael effaith andwyol barhaus ar 
iechyd trigolion ac ymwelwyr â Chaerdydd. Rydym wedi cael gwybod bod Strategaeth Aer Glân y 
Cyngor yn cynnwys y mesurau arfaethedig i liniaru.  

 Erydu Arfordirol - Tor amod yr amddiffynfeydd presennol gan achosi llifogydd helaeth Rydym wedi 
ystyried y risg hon yn fwy manwl, fel yr amlinellir ym 'meysydd ffocws y Pwyllgor Archwilio'.  

 Argyfwng Hinsawdd – Yr angen i leihau ein hallyriadau a dod yn fwy gwydn ar gyfer effeithiau 
tebygol y newid yn yr hinsawdd. Mae'r effeithiau a ragwelir yn sgil y newid hinsawdd byd-eang yn y 
ddinas yn ddigwyddiadau tywydd eithafol fel llifogydd / storm a thywydd poeth. Mae nifer o fesurau 
ataliol wedi'u cynllunio yn y maes hwn. Gallwch ddod o hyd i'r gofrestr risgiau corfforaethol lawn fel 
rhan o'n papurau Pwyllgor Archwilio bob chwarter. 

 

 
Sicrwydd 

 
Mae gan y Gyfarwyddiaeth ymateb da i argymhellion yr archwiliad, a nodwyd bod yr holl argymhellion a 
godwyd ar y trywydd iawn i'w cyflawni. Ysgrifennodd y Pwyllgor Archwilio at y Cyfarwyddwr ynghylch 
cyflawni un argymhelliad ar gyfer archwiliad o dir mabwysiedig, a oedd yn hwyr. Cawsom esboniad am yr 
oedi, ac amserlen ddiwygiedig ar gyfer cyflawni.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethu Rheolaeth Fewnol Cyllid Rheoli Risg 

 

Rydym yn annibynnol  

Rydym yn cynnwys pedwar aelod lleyg annibynnol ac wyth Cynghorydd (nad ydynt yn y Cabinet)  

 

 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.   

 

Ein Timau Archwilio ac Ymchwilio Mewnol 

 

I wybod mwy am waith a chanfyddiadau'r Timau Archwilio ac Ymchwilio... 
Edrychwch ar Dudalennau'r Pwyllgor Archwilio ar Wefan y Cyngor – Rydym yn derbyn diweddariad ym 

mhob cyfarfod! 

Archwilio Mewnol  

Rydym wedi parhau i dderbyn adroddiadau cynnydd a gwybodaeth ym mhob cyfarfod Pwyllgor sy'n 

ymwneud â gwaith a chanfyddiadau ein Timau Archwilio ac Ymchwilio Mewnol. Rydym yn talu sylw 

arbennig i archwiliadau gyda barn archwilio anffafriol, ac rydym yn monitro cynnydd argymhellion. 

 

Ymwybyddiaeth o Dwyll 

Cymerodd Cyngor Caerdydd ran yn Wythnos Ymwybyddiaeth Twyll Ryngwladol (17-23 Tachwedd 
2019), wedi'i ategu gan negeseuon a chanllawiau ar gyfer yr holl staff gan y Pennaeth Cyllid ar Dwyll 
Mandad, y Pennaeth Caffael ar Dwyll Caffael, a'r Prif Swyddog Digidol ar Seiber Droseddau. 
 
Mae hyn wedi cefnogi'r ymgyrch i godi Ymwybyddiaeth o Dwyll ar draws y Cyngor dan arweiniad y Tîm 

Ymchwilio, gyda Sesiynau E-ddysgu ac wyneb yn wyneb gorfodol  wedi eu cyflwyno ar draws pob 

defnyddiwr nad yw'n ddefnyddiwr cyfrifiadur, a'i ddarparu'n ddiweddar i Aelodau. Hyd yma, mae 

niferoedd da wedi cwblhau’r modiwl dysgu hanfodol hwn, ac rwy'n argymell yn gryf y dylai'r holl staff 

flaenoriaethu ei gwblhau os nad ydynt wedi gwneud hynny eto. .   

Y dyddiad cau i'r holl staff gwblhau'r e-ddysgu Ymwybyddiaeth Twyll yw 31 Mawrth 2020.  

Mae gwaith archwilio wedi digwydd mewn ysgolion ac mae nifer o hyfforddiant wyneb yn wyneb wedi 

cael ei ddarparu i staff rheng flaen y Cyngor, ac yn fwyaf diweddar i Lywodraethwyr Ysgolion.   

 

 

 

  

Amdanom ni a'n Gwaith 

 

 


