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Croeso i Gylchlythyr ein Pwyllgor Llywodraethu ac 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) 

 

Ein Haelod Newydd 
 

Aelodau Annibynnol Newydd 
 
Ar ran y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, hoffwn groesawu Dr Janet Wademan a benodwyd yn 
ddiweddar i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fel Aelod Annibynnol.  
 
Mae Janet wedi dod yn lle Ian Arundale a ymddiswyddodd ym mis Mawrth 2021, ac mae ganddi 
gyfoeth o brofiad Busnes, Pwyllgorau a Bwrdd a chyflawniadau academaidd cryf a fydd o fudd i'n 
Pwyllgor.  
 
Edrychwn ymlaen at weithio gyda'n Haelod newydd, yn ein Pwyllgor o Wyth Aelod Etholedig a 
phedwar Aelod Annibynnol.    
 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (2021) 
 

 

Cyflawni ein Cyfrifoldebau 'Perfformiad' 
 
 

Cyfeiriais at Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn fy nghylchlythyr blaenorol.  
Mae'r Ddeddf wedi rhoi cyfrifoldebau penodol i ni dros elfennau o 'berfformiad' ac mae ein gwaith dros y 6 mis 

diwethaf i gyflawni'r cyfrifoldebau hyn wedi ei nodi isod. 

Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan 

Ar 6 Medi 2021, cefais y fraint o Gadeirio Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio 
Cymru Gyfan, a gynhaliwyd drwy sesiwn fideo o bell ac a gydlynwyd unwaith eto gan ein Rheolwr Archwilio, 
Chris Pyke. 
 
Diben digwyddiad y rhwydwaith Awdurdodau Lleol oedd deall cyfrifoldebau 'perfformiad' y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio yn sgil Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, i'n cefnogi i gyflawni 
ein cyfrifoldebau newydd yn effeithiol.  
 
Roedd tair eitem ar yr agenda, fel a ganlyn: 
 
 1. Rhoddodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wybodaeth a thrafodaeth ar gyfrifoldebau 

 newydd Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio yn ymwneud â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
 (Cymru) 2021, a datblygu rhaglen gymorth. 

 
 2. Rhoddodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wybodaeth am waith yr Awdurdod 

 Safonau Cwynion mewn Awdurdodau Lleol, y data a gesglir a thrafodwyd dangosyddion 
 perfformiad 'da'. 

 
 3. Cyflwynodd Archwilio Cymru sesiwn ryngweithiol i atgyfnerthu dysgu o'r Ddeddf. 
 
Darparodd y digwyddiad wybodaeth a mewnwelediad amhrisiadwy, wrth i ni barhau i elwa ar y fforwm pwysig 
hwn o gyfoedion a chynghorwyr arbenigol. Mae CLlLC yn datblygu rhaglen o gymorth i'n helpu ymhellach 
gyda’n cyfrifoldebau'n gysylltiedig â'r Ddeddf, wrth iddi ddod i rym. 
 
 



Gweithio gyda Phwyllgorau'r Cyngor 

Mae'r Ddeddf newydd yn gofyn am gydgysylltu gofalus rhwng y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
Phwyllgorau Craffu'r Cyngor.  Rwy'n awyddus i weithio'n agos gyda Chadeiryddion y Pwyllgorau Craffu wrth i 
ni ddechrau ar y cyfrifoldebau cydgysylltiedig newydd canlynol.   
 

• Mae gan ein Pwyllgor gyfrifoldeb dros adolygu systemau a threfniadau cyffredinol sydd ar waith ar 
gyfer agweddau ar berfformiad. 

• Mae Pwyllgorau Craffu yn gyfrifol am graffu ar faterion perfformiad penodol o fewn eu cylch gorchwyl 
a'u penderfyniadau gweithredol.  

• Bydd gwaith y Pwyllgorau Craffu fel y maent yn ymwneud â materion perfformiad yn bwydo i mewn i 
Adroddiad Lles Blynyddol y Cyngor a fydd yn cael ei rannu â'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 

• Yna bydd ein Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn adolygu ac yn gwneud argymhellion, mewn 
perthynas â'r materion lefel uchel yn  ymwneud â bodloni'r gofynion perfformiad gan ddefnyddio 
seilwaith llywodraethu’r Cyngor yn hytrach nag argymhellion ynghylch y  materion perfformiad penodol 
y mae Pwyllgorau Craffu eu hunain yn ymdrin â nhw. 

 

Delio â Chwynion 

 

Mae gennym gyfrifoldeb dros ‘Adolygu ac asesu gallu'r Cyngor i ymdrin â chwynion yn effeithiol’.  I'n cefnogi i 
gyflawni'r cyfrifoldeb hwn, cawsom yr eitemau canlynol yn ein cyfarfod ym mis Gorffennaf. 

Torri Cod Ymddygiad yr Aelodau Adroddiad a Phroses Cwyno a Chanmol 

 
Rhoddodd Davina Fiore, Cyfarwyddwr Llywodraethu a 
Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro, y 
canlynol i ni: 
 
1. Adroddiad ar y trefniadau sydd ar waith ar gyfer 

ymdrin â chwynion yn ymwneud ag achosion 
honedig o dorri Cod Ymddygiad yr Aelodau.   

2. Adroddiad Blynyddol 2019/20 y Pwyllgor Safonau 
a Moeseg at ddibenion ymwybyddiaeth. 

 
 
Fe'n cynghorwyd: 
- Bod y Cyngor wedi mabwysiadu'r fframwaith 

statudol fel y'i nodir yn Rhan III Deddf Llywodraeth 
Leol 2000.   

- Bod y Cod Ymddygiad Enghreifftiol statudol wedi ei 
fabwysiadu heb ei ddiwygio a’i fod wedi ei gynnwys 
yn Rhan 5 Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd. 

- Bod Protocol Datrys Lleol wedi ei fabwysiadu ym 
mis Mai 2013 (diwygiwyd yn 2017) lle mae 
Aelodau'n ymrwymo i gadw ato fel rhan o 
Ymrwymiad Caerdydd, i’w gadarnhau’n gyhoeddus 
gan bob Aelod ym mhob cyfarfod Cyngor Blynyddol. 

 
Cawsom wybod am ddyletswyddau a phwerau'r 
Swyddog Monitro a'r Pwyllgor Safonau a Moeseg 
mewn perthynas ag unrhyw gwynion am gamymddwyn 
a gyfeirir gan yr Ombwdsmon yn Rheoliadau 
Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau 
Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 
2001.   
 
 

 
Rhoddodd Isabelle Bignall, Prif Swyddog Digidol, 
adroddiad i ni a oedd yn cynnwys: 
 
 
1. Y Polisi Sylwadau, Cwyno a Chanmol 

Corfforaethol a’r Polisi a Gweithdrefn Cwynion 
Gwasanaethau Cymdeithasol.   

2. Adroddiadau Blynyddol Drafft Cwyno a Chanmol 
Corfforaethol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
2020/21. 

 
Fe'n cynghorwyd: 
- Bod Polisi Corfforaethol y Cyngor yn 

adlewyrchu’r arweiniad a roddir ym Mhapur Polisi 
Enghreifftiol ac Arweiniad ar gyfer Delio â 
Chwynion Llywodraeth Cymru.  

- Ei bod yn ofyniad statudol i Awdurdodau Lleol 
gael polisi cwynion ar waith ar gyfer y 
Gwasanaethau Cymdeithasol.  

- Bod y Protocol Datrysiad Lleol yn unol ag 
argymhellion yr Ombwdsmon, i ymdrin â 
chwynion cymharol 'isel eu lefel' a wneir gan 
Aelod neu Swyddog arall o’r Cyngor.   

 
Cawsom fanylion am systemau a phrosesau cwyno 
a chanmol y Cyngor. Trafodwyd sut y diffinnir 
cwynion a sut y gwahaniaethir rhwng cwynion a 
sylwadau.  Dywedwyd wrthym bod od sylwadau, 
ceisiadau am wasanaeth a chwynion wedi eu diffinio 
o fewn paramedrau clir. 



Cynllunio a Rheoli Perfformiad 

 
Mae gan ein Pwyllgor gyfrifoldebau newydd yn deillio o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021: 

 
➢ Adolygu Adroddiad Hunanasesu blynyddol drafft y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22 a phob 

blwyddyn ariannol wedi hynny, a gwneud unrhyw argymhellion priodol ar gyfer newidiadau. 
 

➢ Pan gaiff ei baratoi o leiaf unwaith bob cylch etholiadol, i ystyried Adroddiad Asesu Perfformiad Panel 
y Cyngor, adolygu ymateb drafft y Cyngor, a gwneud argymhellion ar gyfer newidiadau. 

 
Cyflwynodd Gareth Newell, Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau, eitem ar Gynllunio a Rheoli Perfformiad 
i'n Pwyllgor ym mis Medi 2021, lle trafodwyd y canlynol.  
 

Y Cyd-destun Deddfwriaethol ar gyfer Perfformiad 

- Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; a  

- Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (2021). 

Gwybodaeth Cynllunio 

- Amcanion a Mesurau Llwyddiant – Sef drwy Amcanion a Dangosyddion Lles Uchelgais Prifddinas y 
Cyngor. 

- Y Fframwaith Cynllunio a Pherfformiad - Yn cynnwys y Cynllun Corfforaethol, Cynlluniau Cyflawni'r 
Cyfarwyddiaethau, Amcanion Perfformiad, wedi eu cefnogi gan fframweithiau eraill fel a ganlyn 
(Fframweithiau Cyllideb / Rheoli Risg, Gweithlu / Asedau / Cynlluniau Partneriaethau, Caffael a 
strategaethau statudol ac anstatudol eraill). 

Adroddiadau gwybodaeth 

- Y Fframwaith Adrodd – Cawsom wybod am y trefniadau asesu, adrodd a goruchwylio ar gyfer pob 
elfen o'r Fframwaith Cynllunio a Pherfformiad.  

- Y Broses Hunanasesu – Bydd hyn yn gweithredu fel adroddiad hunanasesu statudol y Cyngor wedi'i 
integreiddio’n rhan o’r prosesau cynllunio, perfformiad a llywodraethu corfforaethol.  

- Rôl ein Pwyllgor – I gefnogi ein hadolygiad o'r Adroddiad Hunanasesu, bwriedir ein bod yn derbyn yr 
Adroddiad Lles Blynyddol drafft bob mis Gorffennaf, a'n bod yn cael sesiwn friffio bob mis Ionawr ar 
allbwn ac ymagwedd yr ymarfer Hunanasesu canol blwyddyn. 

Gwelliant 

- Bydd camau gwella y cytunwyd arnynt yn cael eu cynnwys yn y Fframwaith Adrodd Corfforaethol 
presennol, a'u hadrodd drwyddo, gyda threfniadau ar gyfer y dadansoddiad, y ddealltwriaeth a'r 
ymateb angenrheidiol. 

Asesiad Panel Perfformiad 

- Rhaid i'r Panel gynnwys aelodau annibynnol sy’n bodloni meini prawf penodol; a  

- Rhaid iddo asesu i ba raddau y mae'r Cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad o leiaf unwaith yn 
ystod cylch etholiadol.  

- Rhaid i'r Cyngor wneud drafft o'i ymateb i'r asesiad ar gael i'n Pwyllgor, i ni ei adolygu a gwneud 
argymhellion ar gyfer newidiadau i'r ymateb.  

- Rhaid i'r Cyngor adrodd y rhesymau dros beidio â gwneud newidiadau a argymhellir. 

Y Ddyletswydd i Ymgynghori 

- Ymgynghorir gydol y flwyddyn â grwpiau rhanddeiliaid diffiniedig. 
- Defnyddir gwybodaeth i lywio'r asesiad perfformiad. 
- Bydd Strategaeth Ymgysylltu â Dinasyddion newydd yn cael ei datblygu a'i halinio â'r broses.  
- Bydd y gwaith o ystyried y trefniadau ar gyfer ymgynghori ac ymgysylltu yn cael ei gynnal drwy 

Ddatganiadau Sicrwydd Uwch Reolwyr a'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

 

 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51862/Performance%20Management%20Framework%20-%2021%20September.pdf?LLL=0


Meysydd Ffocws i’r Pwyllgor 
 
 
 

Adroddiadau Blynyddol / Adolygiadau Diwedd Blwyddyn 
 

Rydym wedi derbyn adroddiadau ac adolygiadau blynyddol ar gyfer y meysydd canlynol, a derbyniom hefyd 
ddiweddariadau chwarterol ar Archwilio Mewnol, Rheoli Risg, Rheoli'r Trysorlys ac Atal Twyll. 

Pwyllgor Archwilio 

Ystyriom Adroddiad Blynyddol 2020/21 ein Pwyllgor Archwilio yn ein cyfarfod ym mis Gorffennaf cyna drodd 
i’r Cyngor.  Hwn oedd yr adroddiad olaf yn ein henw blaenorol sef y 'Pwyllgor Archwilio'. 
 
Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg o'n gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys ein prif arsylwadau 
a'n barn. Yn ystod y flwyddyn cawsom nifer o eitemau safonol ar yr agenda i gyflawni ein rôl sylweddol, ac 
ystyriasom hefyd eitemau untro amrywiol. Mae disgrifiad o'r gwaith hwn a'i ganlyniadau wedi'u cynnwys yn 
ein hadroddiad. Rydym hefyd yn adrodd sut rydym wedi mesur ac asesu ein perfformiad i roi sicrwydd i'r rhai 
sy'n dibynnu ar ein gwaith.  
 
Mae'r adroddiad yn nodi'r meysydd canlynol y byddwn yn ceisio sicrwydd parhaus penodol ar eu cyfer: 
 

• Rheoli Cyllidebau 

• Rheolaeth Fewnol 

• Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Ysgolion 

• Gwydnwch Ariannol a Rheoli’r Trysorlys 

Archwilio Mewnol 

Ystyriom yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar gyfer 2020/21 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 yn amlinellu sut, oherwydd yr ystod o flaenoriaethau ac anawsterau'n gysylltiedig â'r pandemig 
a effeithiodd ar allu staff archwilio a chleientiaid, y cafodd y Cynllun Archwilio a'r dull darparu eu haddasu. 
Roedd y tîm yn targedu gwaith sicrwydd yn ymwneud â risgiau a rheolaethau allweddol, ac yn darparu corff 
digonol o waith sicrwydd i gefnogi barn flynyddol lawn ar amgylchedd rheoli'r Cyngor. 
 
Mae’r Adroddiad Blynyddol yn nodi, ar sail y rhaglen o waith archwilio a wnaed i asesu'r fframwaith a'r defnydd 
o lywodraethu, rheoli risg a rheoli, mai'r farn flynyddol ar gyfer 2020/21 yw effeithiol gyda lle i wella. Mae’r farn 
hon yn seiliedig ar lunio Cynllun Archwilio digonol, ac ar gydnabyddiaeth o’r pwysau sylweddol ar adnoddau 
yng nghyd-destun pandemig parhaus o ran galw a chyllidebau, a gafodd eu rheoli trwy ddiwylliant perfformio 
gwydn. 

Rheoli Risg 

Cawsom wybod am sefyllfa rheoli risg diwedd y flwyddyn yn ein cyfarfod ym mis Gorffennaf. Gwnaethom 
adolygu'r gofrestr risg gorfforaethol a rhoddwyd manylion am weithgarwch rheoli risg corfforaethol a 
chyfarwyddiaeth, yn ogystal â manylion am sut mae'r Uwch Dîm Rheoli wedi goruchwylio risgiau'n gysylltiedig 
â'r coronafeirws a Brexit, a’u lliniaru.      
    

Rheoli’r Trysorlys 

Ystyriom Adroddiad Rheoli’r Trysorlys Blynyddol ar gyfer 2020/21 a roddodd wybodaeth weithredol a strategol 
am fenthyciadau a buddsoddiadau’r Cyngor.   
  

Atal Twyll 

Ystyriom yr Adroddiad Atal Twyll Blynyddol ar gyfer 2020/21 ym mis Medi. Roedd hwn yn nodi’r datblygiadau, 
ymgyrchoedd, adnoddau, gwaith a chydweithredu yn ymwneud ag atal twyll yn ystod y flwyddyn, yn ogystal a’r 
dull o fesur ac atal twyll. Mae'r adroddiad yn cyd-fynd â'r Strategaeth Atal Twyll a Llygredd, a gymeradwywyd 
gan y Cabinet ym mis Gorffennaf 2019. 

  



Ymgysylltu ag Uwch Swyddogion 
 
 

Rydym yn cwrdd â llawer o uwch swyddogion i gael gwybodaeth a sicrwydd am eu meysydd cyfrifoldeb. 

Cyfarwyddwr – Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol 

Ym mis Medi 2021, cawsom y wybodaeth ddiweddaraf gan Davina Fiore am yr amgylchedd rheoli Llywodraethu 
a Gwasanaethau Cyfreithiol. Cawsom: 
 

o Wybodaeth gefndir am strwythur a rheolaeth gwasanaethau, manylion perfformiad perthnasol a chyd-
destun gweithredol. 

o Trosolwg a manylion am risgiau'r gyfarwyddiaeth a'r trefniadau ar gyfer eu hadnabod a'u rheoli. 
o Gwybodaeth am yr adroddiadau archwilio mewnol a dderbyniwyd, a'r cynnydd o ran cyflawni camau 

gweithredu cysylltiedig. 
o Manylion yr amgylchedd rheoli ehangach, sy'n cynnwys rheoli perfformiad, sicrwydd uwch reolwyr, 

sicrwydd allanol a gwerth am arian. 
 

Roedd y cyflwyniad a'r drafodaeth yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth, ac fel gydag unrhyw eitem a 
ystyriwn, mae papurau'r cyfarfod ar gael ar dudalennau gwe'r Pwyllgor, ynghyd â'r gweddarllediad os hoffech 
wybod mwy.   

 

Ymgysylltu â'r Uwch Swyddogion ar y Gweill 

Rydym wedi trefnu i gwrdd â'r Cyfarwyddwyr canlynol fel rhan o'n rhaglen waith dros y misoedd nesaf. 

Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd 
 
o Mae'r Pwyllgor wedi trefnu i gael y wybodaeth 

ddiweddaraf am Lywodraethu, Rheolaeth 
Fewnol a Rheoli Risg o fewn Rheoli Gwastraff: 
- Mae'r gwasanaeth Rheoli Gwastraff fel arfer 

wedi cael sgoriau sicrwydd is mewn 
adroddiadau archwilio mewnol na meysydd 
eraill. 

- Rydym hefyd wedi cael gwybod am achosion 
lle bu ymchwiliadau i gyflogeion yn deillio o 
faterion rheoli.  

- Rydym wedi gweld gwelliant yn y sefyllfa o 
ran sicrwydd archwilio yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf ac yn dilyn ein 
cyfarfod diweddaraf gyda'r Cyfarwyddwr ym 
mis Mawrth a sesiwn friffio gyfrinachol fanwl 
gan y Rheolwr Archwilio ym mis Mehefin 
2021, rydym wedi trefnu cyfarfod i 
ymgysylltu â'r Cyfarwyddwr ymhellach.   

Andrew Gregory - Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth 
a'r Amgylchedd  
 
o Rydym wedi gwahodd y Cyfarwyddwr i roi 

gwybodaeth a sicrwydd am yr amgylchedd 
rheolaeth fewnol ar gyfer ei feysydd cyfrifoldeb.  

o Drwy'r diweddariad, bydd gennym ddiddordeb yn y 
canlynol:  
- asesu a rheoli llywodraethu’r gyfarwyddiaeth a 

rheoli risg.  
- sicrwydd gwerth am arian. 
- barn ac ymateb i  archwilio mewnol ac allanol, 

adroddiadau rheoleiddio ac archwilio.  
 

 

Amdanom ni a'n Gwaith 
 

 

Llywodraethiant        Rheolaeth Fewnol         Cyllid        Rheoli Risg Perfformiad 
 

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 adolygu'r asesiad perfformiad 

 

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

Archwilio Mewnol ac Allanol.   
 

Beth am wylio ein cyfarfodydd drwy weddarllediad  

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

