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1. Rhagair gan David Hugh Thomas (Cadeirydd y Pwyllgor) 
 

Wrth ysgrifennu mewn cyfnod mor ddigynsail, mae fy meddyliau pennaf ar effaith y pandemig 

presennol ar bobl - mae wedi effeithio mor sylweddol ar bob un ohonom. Mae COVID-19 yn dod â 

heriau sylweddol i bob rhan o'r Cyngor, a'r cymunedau y mae'n eu gwasanaethu, a byddwn ni fel 

Pwyllgor Archwilio yn ceisio sicrwydd ynghylch rheolaeth y Cyngor o'r ystod o risgiau ariannol, 

economaidd a chymdeithasol wrth i ni symud ymlaen ym mlwyddyn ddinesig 2020/21.  

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o waith y Pwyllgor Archwilio ym mlwyddyn ddinesig 2019/20, 

pan yr oedd pethau fel yr arfer am y rhan fwyaf o'r flwyddyn, cyn cyfnodau cloi’r llywodraeth a 

chychwyn mesurau a ffocws gweithredol brys. Er i'n cyfarfod olaf ar 24 Mawrth 2020 gael ei ganslo, 

sicrhawyd ein bod yn cyfathrebu ar faterion sy'n sensitif o ran amser y tu allan i'n cyfarfod ffurfiol. 

Fel Pwyllgor, bydd angen i ni barhau i fod yn hyblyg ac yn wydn yn y ffordd rydym yn gweithredu, 

fel y bydd gweddill y Cyngor am y flwyddyn i ddod.  

Hoffwn gofnodi fy niolchiadau i’r holl Aelodau Etholedig a’r Aelodau Lleyg Annibynnol sydd wedi 

gwasanaethu ar y Pwyllgor eleni. Mae aelodau o’r grwpiau gwleidyddol wedi dod ynghyd mewn 

ffordd effeithiol yn ein pedwar cyfarfod eleni, gydag ymdeimlad cryf o waith tîm. Mae’n galonogol 

nodi bod presenoldeb da wedi’i weld yn gyffredinol mewn cyfarfodydd, yn ogystal â digwyddiadau 

gwybodaeth a hyfforddiant ehangach, o ystyried pa mor brysur mae Aelodau yn cyflawni rolau a 

chyfrifoldebau eraill.  

Fi yw Cadeirydd presennol y Pwyllgor Archwilio, wedi i mi gael fy mhenodi 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, ac edrychaf ymlaen at weithio gydag ef yn ein rolau newydd.   

Rwyf wedi meddiannu swydd y Dirprwy Gadeirydd ers pum mlynedd yn cefnogi Ian Arundale a 

arweiniodd y Pwyllgor Archwilio drwy’r cyfnod hwn i gyflawni ei rôl, gan roi cryn amser, sylw a ffocws 

drwy ei wasanaeth gwerthfawr. Mae Ian wedi bod yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau 

cyhoeddus drwy gydol ei yrfa, ac ar yr adeg hon mae angen sgiliau a phrofiad Ian yn yr Heddlu. Mae 

Ian, gyda bendith y Cyngor a'r Pwyllgor, wedi cael caniatâd o absenoldeb o’r Pwyllgor Archwilio am 

hyd at flwyddyn yn dechrau ar 28 Tachwedd 2019, i feddiannu swydd Dirprwy Brif Gwnstabl 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.  

Rydym wedi gweld rhai newidiadau mewn aelodaeth yn ystod y flwyddyn, ac ar adeg ysgrifennu'r 

adroddiad hwn, mae gan y Pwyllgor Archwilio un sedd Lafur wag. Ymddiswyddodd y Cynghorydd 

Phil Bale a'r Cynghorydd Susan Goddard fel Aelodau o'r Pwyllgor Archwilio ym mis Medi a mis Hydref 

2019 yn y drefn honno. Rhaid i mi fynegi fy niolchgarwch i’r Aelodau sydd wedi gadael am eu 

hymrwymiad cadarn a’r gwerth y daethant ag ef i’r Pwyllgor yn ystod eu hamser fel aelodau. Rydym 

hefyd wedi croesawu'r Cynghorydd Ashley Lister a'r Cynghorydd Rod McKerlich, a fynychodd eu 

cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio cyntaf ym mis Medi 2019. Rydym eisoes wedi teimlo manteision eu 

cyfraniadau a’u cyfranogiad gweithredol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor. Yn fwyaf diweddar, mae'r 

Cynghorydd Elaine Simmons wedi ymuno â'r Pwyllgor Archwilio, ac edrychwn ymlaen at weithio 

gyda hi yn y flwyddyn ddinesig sydd i ddod.  

Mae proffiliau aelodau mewn Atodiad i'r adroddiad hwn, sy'n rhoi gwybodaeth gefndirol am 

gyfrifoldebau penodol ein Cynghorwyr anweithredol, a sgiliau a phrofiad yr Aelodau Lleyg 

Annibynnol sy'n gwasanaethu ar y Pwyllgor Archwilio. 
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Trwy gydol y flwyddyn, mae’r Pwyllgor Archwilio wedi parhau i dderbyn cymorth proffesiynol a 

werthfawrogir yn fawr gan yr adrannau Cyfrifyddiaeth, Archwilio Allanol (Archwilio Cymru), 

Archwilio Mewnol, Rheoli Risg a Rheoli’r Trysorlys. O ran Rheoli'r Trysorlys, eleni cawsom ein cysuro 

gan adroddiad sicrwydd annibynnol canmoliaethus gan ymgynghorwyr rheoli trysorlys y Cyngor, a 

ystyriodd sgiliau'r tîm corfforaethol, cydymffurfiaeth ag arfer gorau, y rheoliadau gofynnol a'r 

canllawiau proffesiynol. Ceir dyfyniad o gasgliad cyffredinol yr adroddiad a'r camau rheoli sy'n cael 

eu cymryd yn Adran 3.3.  

Rydym wedi gwahodd swyddogion i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor i ymateb i bryderon a godwyd 

gan Aelodau neu a nodwyd trwy adroddiadau Pwyllgor amrywiol, megis y rhai hynny gan yr 

adrannau archwilio mewnol ac allanol. I gefnogi unrhyw Aelodau newydd i’r Pwyllgor Archwilio, 

cynhelir hyfforddiant sefydlu cyn iddynt fynychu un o gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio am y tro 

cyntaf, ac fel grŵp, rydym wedi derbyn rhaglen o hyfforddiant i’n cefnogi i ddatblygu ein rôl bwysig 

a’i chyflawni’n effeithiol.  

Mae’r Pwyllgor wedi parhau i dderbyn adroddiadau systematig gan aelodau’r Uwch Dîm Rheoli 

(UDRh), ar amgylcheddau rheoli eu cyfarwyddiaethau, sy’n cynnwys llywodraethu, rheoli risgiau a 

threfniadau sicrwydd / rheoli mewnol. Mae’r dull hwn wedi creu cyfle da i ni ymgysylltu ag aelodau’r 

UDRh yn unigol, a cheisio sicrwydd perthnasol yn y meysydd hyn. Yn ogystal â'n meysydd gwaith 

safonol, mae'r Pwyllgor Archwilio wedi ystyried rhai risgiau, materion polisi a llywodraethu eleni fel 

rhan o eitemau penodol ar yr agenda i ddarparu adolygiad mwy penodol. Drwy'r gwaith hwn rydym 

wedi darparu her, ceisio sicrwydd a chodi argymhellion mewn meysydd lle'r oeddem o'r farn fod 

hyn yn briodol. 

Rydym wedi adolygu ein rhaglen waith ym mhob cyfarfod Pwyllgor gan ystyried risgiau a 

blaenoriaethau sy’n newid trwy’r adroddiadau a’r wybodaeth rydym yn eu derbyn gan Aelodau, 

Swyddogion, rhanddeiliaid allanol a Phwyllgorau eraill y Cyngor. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd 

ein rôl i ystod o randdeiliaid, ac wedi myfyrio ar effeithiolrwydd llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 

wrth roi barn sicrwydd gyffredinol a llywio Datganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor ar gyfer 

2018/19. Rydym yn parhau i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'n gwaith drwy gyhoeddi cylchlythyr ein 

Pwyllgor Archwilio ddwywaith, ac rydym wedi gwneud hynny ers mis Hydref 2018. Rydym wedi 

ymrwymo i barhau i hyrwyddo ein neges a chyfleu ein gwaith ac, wrth wneud hynny, gefnogi 

diwylliant y Cyngor o atebolrwydd a sicrwydd.    

Rydym hefyd wedi rhoi o’n hamser i adolygu ein perfformiad er mwyn sicrhau bod ffydd gan y rhai 

hynny sy’n dibynnu ar ein gwaith. Ym mis Ionawr 2020, cynhaliom weithdy hunanasesu yn erbyn 

fframwaith arfer gorau y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA). Ategwyd yr 

asesiad gan y defnydd o asesiadau unigol yn erbyn meysydd craidd fframwaith gwybodaeth a sgiliau 

CIPFA, a myfyrio ar yr adborth a gawn gan y rhai a fynychodd gyfarfodydd Pwyllgor. Mae holl 

elfennau ein hadolygiad a’n cynllun gweithredu ar gyfer gwella wedi’u hatodi at yr adroddiad hwn. 

Sefydlwyd Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgor Archwilio Cymru gyfan gennym eleni a chynhaliwyd 

ein digwyddiad cyntaf ym mis Hydref 2019, fel rhan o fenter i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer dysgu a 

datblygu ar y cyd ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. Noddwyd y digwyddiad gan CLlLC, 

Archwilio Cymru, a'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA) yr oedd pob un 

ohonynt yn darparu eitemau ar yr agenda; derbyniwyd cyfraniadau pellach gan Gadeiryddion 

awdurdodau lleol Cymru a Phenaethiaid Archwilio. Cafodd y digwyddiad ymateb da, ac er bod ail 
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ddigwyddiad wedi'i gynllunio ar gyfer haf 2020, fe’i gohiriwyd oherwydd y cyfyngiadau presennol ar 

deithio anhanfodol. Penderfynir ar yr amserlen ar gyfer rhwydweithio yn y dyfodol maes o law.    

Cyfeiriaf at Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yn yr adroddiad blynyddol hwn, sy'n cynnig 

newid enw'r Pwyllgor Archwilio i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, er mwyn ehangu ein rôl i 

gynnwys materion perfformiad penodol. Yn ystod y flwyddyn hon, ystyriodd y Pwyllgor Archwilio, 

ar ôl cael adroddiadau gan Bennaeth Swyddfa'r Cabinet a'r Gwasanaethau Cyfreithiol ar gydrannau 

a phwerau'r Bil, yr ymateb i ymgynghoriad CLlLC hefyd, y cytunwyd arno gydag awdurdodau lleol. 

Byddwn yn cadw llygad barcud ar y Bil, y disgwylir iddo gael Cydsyniad Brenhinol yr haf hwn, yr 

amserlen weithredu ddilynol a'r canllawiau cysylltiedig. Bydd yn pennu'r amserlen a'r dull o wneud 

addasiadau i'n cylch gorchwyl yn y dyfodol.  

Gan edrych ymlaen at 2020/21, bydd yr heriau ariannol, economaidd a chymdeithasol sy'n wynebu'r 

Cyngor a gwasanaethau cyhoeddus yn sicr o fod yn sylweddol. Yng nghyd-destun y pandemig COVID-

19, mae amgylchedd ariannol heriol yn anochel ynghyd â'r galw cynyddol am wasanaethau a 

gwelliant perfformiad parhaus. Yn y cyd-destun hwn, mae pwysigrwydd Pwyllgor Archwilio effeithiol 

yn parhau i fod yn hanfodol. 
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2. Swyddogaeth y Pwyllgor Archwilio  

Rôl y Pwyllgor Archwilio yw magu ffydd y cyhoedd yng ngwrthrychedd a thegwch adroddiadau 

ariannol ac adroddiadau eraill a rhoi sicrwydd annibynnol o ran prosesau rheoli, rheoli risg a 

llywodraethu. 

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdod Lleol fod â Phwyllgor 

i: 

 adolygu a chraffu ar faterion ariannol yr awdurdod 
 llunio adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â materion ariannol yr awdurdod  
 adolygu ac asesu trefniadau rheoli risg, rheoli mewnol a llywodraethu corfforaethol yr 

awdurdod 
 llunio adroddiadau ac argymhellion i’r awdurdod ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd y 

trefniadau hynny 
 goruchwylio trefniadau archwilio mewnol ac allanol yr awdurdod; ac  
 adolygu’r datganiadau ariannol a baratoir gan yr awdurdod. 
 

Hefyd yn ôl y Mesur, mae angen Aelodau Lleyg ar Bwyllgorau Archwilio Cynghorau.  Mae’r Cyngor 

wedi penderfynu y byddai’r Pwyllgor Archwilio’n cynnwys 12 Aelod (wyth Aelod Etholedig a phedwar 

Aelod Lleyg Annibynnol), sy’n bodloni gofyniad y Mesur a’r cynigion ym Mil Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru).  

Roedd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer 2019/20 fel a ganlyn: 

Datganiad o Ddiben 

 Mae ein Pwyllgor Archwilio yn rhan allweddol o broses llywodraethu corfforaethol Cyngor 

Caerdydd. Mae’n rhoi ffocws annibynnol lefel uchel ar drefniadau archwilio, sicrwydd ac 

adrodd sy’n sail i safonau ariannol a llywodraethu da.  

 Diben ein Pwyllgor Archwilio yw rhoi sicrwydd annibynnol i aelodau Cyngor Caerdydd ar 

ddigonolrwydd y fframwaith rheoli risg a'r amgylchedd rheolaeth fewnol. Mae'n darparu 

adolygiad annibynnol o fframweithiau llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth Cyngor Caerdydd 

ac yn goruchwylio'r prosesau adrodd ariannol a llywodraethu blynyddol. Mae’n goruchwylio 

archwilio mewnol ac archwilio allanol, gan gynorthwyo i sicrhau bod trefniadau sicrwydd 

effeithiol ac effeithlon ar waith.   

Llywodraethu, Risg a Rheolaeth 

 Adolygu trefniadau llywodraethu corfforaethol y Cyngor yn erbyn y fframwaith llywodraethu 

da, gan gynnwys y fframwaith moesegol, ac ystyried adroddiadau a sicrwydd llywodraethu 

blynyddol.  

 Adolygu’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol cyn iddo gael ei gymeradwyo ac ystyried a yw’n 

adlewyrchu’n gywir yr amgylchedd risg a sicrwydd cysylltiedig, gan ystyried barn archwilio 

mewnol ar gapasiti ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu’r Cyngor, risg a 

rheolaeth fewnol.   

 Ystyried trefniadau’r Cyngor i sicrhau gwerth am arian ac adolygu sicrwydd ac asesiadau ar 

effeithiolrwydd y trefniadau hyn.  

 Ystyried fframwaith sicrwydd y Cyngor a sicrhau ei fod yn mynd i’r afael â risgiau a 

blaenoriaethau’r Cyngor yn gywir.   
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 Monitro a chraffu ar ddatblygiad a gweithrediad effeithiol trefniadau rheoli risg y Cyngor.  

 Monitro cynnydd o ran mynd i’r afael â materion sy’n gysylltiedig â risg a adroddir i’r 

Pwyllgor.  

 Ystyried adroddiadau ar effeithiolrwydd rheolaethau mewnol a monitro gweithrediad camau 

gweithredu y cytunwyd arnynt. 

 Adolygu’r asesiad o risgiau twyll a’r niwed posibl i’r Cyngor gan dwyll a llygru.   

 Monitro’r strategaeth, camau gweithredu ac adnoddau gwrth-dwyll.  

 Adolygu'r trefniadau llywodraethu a sicrwydd ar gyfer partneriaethau neu gydweithrediadau 

arwyddocaol.    

Archwilio Mewnol 

 Cymeradwyo’r Siarter Archwilio Mewnol.  

 Adolygu cynigion sy’n ymwneud â phenodi darparwyr allanol gwasanaethau archwilio 

mewnol a gwneud argymhellion. 

 Cymeradwyo’r cynllun archwilio mewnol ar sail risg, sy’n cynnwys gofynion archwilio 

mewnol o ran adnoddau, yr ymagwedd at ddefnyddio ffynonellau eraill o sicrwydd ac 

unrhyw waith sydd ei angen i ddibynnu ar y ffynonellau eraill hynny.    

 Cymeradwyo newidiadau sylweddol dros dro i’r cynllun archwilio mewnol a gofynion o ran 

adnoddau.  

 Gwneud ymholiadau priodol i’r rheolwyr a’r rheolwr archwilio er mwyn penderfynu a oes 

unrhyw gyfyngiadau amhriodol i gwmpas neu adnoddau.  

 Ystyried unrhyw rwystrau i annibyniaeth neu wrthrychedd a ddaw o rolau neu gyfrifoldebau 

ychwanegol y Rheolwr Archwilio y tu allan i archwilio mewnol. Cymeradwyo ac adolygu 

mesurau diogelu’n rheolaidd i leihau rhwystrau o’r fath.  

 Ystyried adroddiadau gan y Rheolwr Archwilio am berfformiad yr adran Archwilio Mewnol 

yn ystod y flwyddyn gan gynnwys perfformiad darparwyr allanol gwasanaethau archwilio 

mewnol. Bydd y rhain yn cynnwys:  

- Diweddariadau ar waith archwilio mewnol gan gynnwys canfyddiadau allweddol, 

materion o bryder a chamau gweithredu sydd ar y gweill o ganlyniad i waith archwilio 

mewnol  

- Adroddiadau rheolaidd ar ganlyniadau’r Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwella 

(RhSAG)  

- Adroddiadau ar ddigwyddiadau pan nad yw’r swyddogaeth archwilio mewnol yn 

cydymffurfio â SAMSC a’r Nodyn Defnydd Llywodraeth Leol (NDLlL), sy’n ystyried a 

yw’r diffyg cydymffurfiaeth yn ddigon sylweddol fel y bo’n rhaid ei gynnwys yn y 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol.    

 Ystyried adroddiad blynyddol y Rheolwr Archwilio:  

- Y datganiad o’r lefel cydymffurfiaeth â SAMSC a NDLlL, yn ogystal â chanlyniadau’r 

RhSAG sy’n cefnogi’r datganiad - bydd y rhain yn nodi pa mor ddibynadwy yw 

casgliadau’r archwiliad mewnol.  

- Y farn ar ddigonolrwydd ac effeithlonrwydd fframwaith llywodraethu, rheoli risg a 

rheolaeth y Cyngor ynghyd â chrynodeb o’r gwaith sy’n cefnogi’r farn – bydd y rhaid 

yn cynorthwyo’r Pwyllgor wrth adolygu’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
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 Ystyried crynodebau adroddiadau archwilio penodol ar gais.    

 Derbyn adroddiadau sy’n amlinellu’r camau gweithredu a gymerwyd lle mae’r Rheolwr 

Archwilio wedi dod i’r casgliad bod y rheolwyr wedi derbyn lefel o risg sy’n annerbyniol o 

bosibl i’r awdurdod neu pan fo pryderon ynglŷn â chynnydd o ran gweithredu’r camau y 

cytunwyd arnynt.  

 Cyfrannu at y Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwella ac yn benodol asesiad sicrwydd allanol 

archwilio mewnol a gynhelir o leiaf unwaith bob pum mlynedd.  

 Ystyried adroddiad ar effeithiolrwydd archwilio mewnol er mwyn cefnogi’r Datganiad 

Llywodraethu Blynyddol, lle bo gwneud hynny’n ofynnol gan y Rheoliadau Cyfrifon ac 

Archwilio. 

 Rhoi mynediad rhydd a dilyffethair at Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio i’r Rheolwr Archwilio, 

gan gynnwys y cyfle i gael cyfarfod preifat â'r Pwyllgor. 

Archwilio Allanol 

 Ystyried llythyr blynyddol yr archwilydd allanol, adroddiadau perthnasol a’r adroddiad i’r 

rheini sydd â’r dasg o lywodraethu.   

 Ystyried adroddiadau penodol fel y’u cytunwyd gyda’r archwilwyr allanol.   

 Gwneud sylwadau ar gwmpas a dyfnder gwaith archwilio allanol a sicrhau ei fod yn rhoi 

gwerth am arian.  

 Comisiynu gwaith gan archwilio mewnol ac allanol.  

 Cynghori ac argymell ar effeithiolrwydd perthnasoedd rhwng archwilio allanol a mewnol ac 

asiantaethau arolygu neu gyrff perthnasol eraill.   

Adrodd Ariannol 

 Adolygu’r datganiad cyfrifon blynyddol. Yn benodol, ystyried a ddilynwyd polisïau cyfrifyddu 

priodol ac a oes pryderon sy’n codi o’r datganiadau ariannol neu o’r archwiliad y mae angen 

tynnu sylw’r Cyngor atynt.   

 Ystyried adroddiad yr archwilydd allanol i’r rhai sydd â’r dasg o lywodraethu ar faterion sy’n 

codi o archwilio’r cyfrifon.  

 Ceisio sicrwydd bod y Cyngor wedi cydymffurfio â Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Arferion 

trwy ddangos rheolaeth effeithio dros y risgiau cysylltiedig a dilyn y perfformiad gorau sy’n 

gyson â’r risgiau hynny.   

Trefniadau Atebolrwydd 

 Adrodd i’r Cyngor ar ddarganfyddiadau, casgliadau ac argymhellion y Pwyllgor o ran 

digonolrwydd ac effeithiolrwydd y fframweithiau llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 

fewnol, trefniadau adrodd ariannol a swyddogaethau archwilio mewnol ac allanol.   

 Adrodd i'r Cyngor yn flynyddol a chyhoeddi adroddiad blynyddol ar waith y Pwyllgor, ei 

berfformiad mewn perthynas â'r Cylch Gorchwyl, a'i effeithiolrwydd o ran cyflawni ei ddiben.     

 Codi proffil cywirdeb yn gyffredinol o fewn y Cyngor ac adrodd ar faterion o bryder i’r Aelod 

Cabinet unigol, i'r Pwyllgor Craffu perthnasol, i’r Cabinet neu i’r Cyngor fel y bo’n 

angenrheidiol ac yn briodol.   

 Gweithio mewn synergedd â phum Pwyllgor Craffu'r Cyngor a chysylltu â Phwyllgorau eraill 

y Cyngor fel y bo’n briodol i osgoi dyblygu mewn rhaglenni gwaith.   
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 Hyfforddi a Datblygu 

 Mynychu sesiynau hyfforddi perthnasol yn unol â’r Rhaglen Datblygu Aelodau gan gynnwys 

hyfforddiant arbenigol wedi’i deilwra ar gyfer Aelodau'r Pwyllgor Archwilio e.e. Rheoli’r 

Trysorlys. 

 

3. Ein Gwaith yn 2019/20 

Mae’r Pwyllgor Archwilio’n derbyn adroddiadau rheolaidd mewn perthynas â themâu agenda 

safonol ac adroddiadau o fuddiant ar sail risg, llywodraethu a rheolaeth fewnol. Adroddir ar bob 

agwedd isod. 
. 

Eitemau Safonol 

3.1 Cyllid 

Mae Chris Lee (y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau (Swyddog Adran 151)) wedi rhoi 

diweddariadau ariannol ym mhob cyfarfod i roi i Aelodau’r Pwyllgor drosolwg o sefyllfa ariannol y 

Cyngor yn ystod cyfnod o bwysau ariannol parhaus digynsail. Mae Aelodau hefyd wedi cael 

hyfforddiant ar gyfrifyddu a rheoli ariannol i gefnogi ein ffocws ar y rheolaethau a’r prosesau sydd 

ar waith i gefnogi’r gwaith o reoli cyllideb yn effeithiol.  

Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi nodi’r heriau sy’n wynebu’r Cyngor mewn perthynas â Strategaeth y 

Gyllideb ar gyfer y flwyddyn hon a’r tymor canolig.   

Mae’r Pwyllgor wedi derbyn, adolygu a chael y cyfle i roi sylwadau ar adroddiadau cyllid allweddol 

yn 2019/20, gan gynnwys: 

• Datganiad Cyfrifon ac Adroddiad Archwilio Drafft 2018/19  

• Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2018/19 

• Datganiad Cyfrifon ac Adroddiad Archwilio Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg 2018/19  

• Adroddiadau Rheoli'r Trysorlys, adolygiad annibynnol, a diweddariadau 

• Diweddariadau Cydnerthedd Ariannol 

Fel y adroddwyd mewn blynyddoedd blaenorol, mae’r Pwyllgor Archwilio wedi parhau i fynegi 

pryderon am orwario sylweddol a thargedau arbed heb eu bwrw yng Nghyfarwyddiaeth y 

Gwasanaethau Cymdeithasol. Aeth y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol i gyfarfod y 

Pwyllgor ym mis Ionawr 2019 i roi diweddariad ar yr heriau sy’n wynebu’r gyfarwyddiaeth yn ogystal 

â rhoi trosolwg llawn o’r amgylchedd rheoli sicrwydd.  

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod y Gyfarwyddiaeth yn cymryd camau i reoli ei orddibyniaeth ar 

weithwyr asiantaeth, ac i roi strategaeth ar waith i ateb y galw uwch am Wasanaethau Plant drwy’r 

dulliau mwyaf cost-effeithiol. Yn dilyn hynny, mae uwch reolwyr wedi darparu, er gwybodaeth i’r 

Pwyllgor, ddadansoddiad o orwariant y Gwasanaethau Cymdeithasol am y tair blynedd ddiwethaf 

a'u rhesymau. 
. 
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3.2 Llywodraethu a Rheoli Risg  

Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi creu safbwynt ar drefniadau rheolaeth fewnol, rheoli risg a 

llywodraethu’r Cyngor gan ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol 

Adnoddau (Swyddog Adran 151), Archwilio Cymru, y Rheolwr Archwilio, y Tîm Rheoli Risg a 

swyddogion eraill y Cyngor. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio’n chwarae rhan allweddol wrth gyfrannu at a herio cynnwys y Datganiad 

Llywodraethu Blynyddol (DLlB). Mae’r DLlB yn ddogfen datgeliadau llywodraethu bwysig ac mae’n 

rhan o’r Datganiad Cyfrifon.  

Adolygodd y Pwyllgor Archwilio DLlB 2018/19 ym mis Mehefin 2019 a mis Medi 2019. Bydd y 

Pwyllgor Archwilio yn adolygu DLlB 2019/20 ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol, lle bydd 'Barn y 

Pwyllgor Archwilio' (adran 8) yn cael ei datgelu.   

Mae’r Pwyllgor wedi derbyn ac wedi cael y cyfle i roi sylwadau ar y datgeliadau rheoli risg a 

llywodraethu canlynol: 

Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Eitem a Adolygwyd 

Mehefin 2019 
 Rheoli Risg Gorfforaethol (Diweddariad Ch4) 2018/19 
 Adolygiad Uwch Reolwyr - Datganiad Diwedd Blwyddyn 2018/19 

Medi 2019  Rheoli Risg Gorfforaethol (Diweddariad Ch1) 2019/20 

Tachwedd 2019  Rheoli Risg Gorfforaethol (Diweddariad Ch2) 2019/20   

Ionawr 2020  Ymateb Datganiad Sicrwydd Canol Blwyddyn Uwch Reolwyr 2019/20 
 

 

Ystyriom ni’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Drafft cyn iddo gael ei gymeradwyo a’i ymgorffori yng 

Nghyfansoddiad y Cyngor ym mis Mawrth 2019. Yn y Cod, mae’r broses Datganiad Sicrwydd Uwch 

Reolwyr (DSUR) yn fecanwaith craidd ar gyfer hunanadolygu a datgelu agored uwch reolwyr.  Rydym 

yn croesawu’r gwaith parhaol o ddatblygu’r broses DSUR yn unol â’r Cod i greu lefel ehangach o 

heriau annibynnol gan ddisgyblaethau amrywiol y Cyngor, ac i gryfhau’r sicrwydd a roddir.  

Rydym wedi parhau i adolygu Datganiadau Sicrwydd Uwch Reolwyr gan yr Uwch Dîm Rheoli 

ddwywaith y flwyddyn, ac rydym hefyd wedi holi aelodau’r UDRh yn fanwl a cheisio mwy o sicrwydd 

trwy’r adroddiadau rydym wedi’u derbyn ganddynt yn unigol ar amgylcheddau rheoli eu 

cyfarwyddiaethau trwy gydol y flwyddyn.  

Yn wreiddiol, gwnaethom ystyried a llywio'r gwaith o ddatblygu Strategaeth a Pholisi Rheoli Risg y 

Cyngor, cyn cael cymeradwyaeth y Cabinet ym mis Gorffennaf 2018, ac rydym wedi derbyn 

diweddariadau rheoli risg chwarterol gan swyddogion arweiniol drwy gydol y flwyddyn. Rydym 

hefyd wedi gwahodd perchnogion risg a phrosesau i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor, i gwblhau 

adolygiadau mwy penodol ar feysydd risg a llywodraethu, gan ganolbwyntio ar y rheolaethau sydd 

ar waith a chamau rheoli arfaethedig. Mae mwy o wybodaeth am ein hadolygiadau risg yn adran 

3.7, ‘meysydd o ffocws arbennig’.    
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3.3 Rheoli'r Trysorlys 

Mae’r Pwyllgor Archwilio’n ceisio sicrwydd bod y Cyngor wedi cydymffurfio â Strategaeth Rheoli’r 

Trysorlys ac Arferion, a’i fod wedi dangos gwaith effeithiol o ran rheoli perfformiad a risg.  

Dros y 12 mis diwethaf, mae’r Pwyllgor wedi derbyn adroddiadau ar yr Adroddiad Blynyddol Rheoli’r 

Trysorlys, Adroddiad Canol Blwyddyn 2019/2 a Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2020/21.  

Trwy’r adroddiadau a diweddariadau rheoli’r trysorlys ym mhob cyfarfod Pwyllgor, mae Aelodau 

wedi achub ar y cyfle i graffu a herio’r dull a ddefnyddiwyd a’r penderfyniadau a gymerwyd. Mae 

hwn yn faes cymhleth, a thrwyddo mae’r Pwyllgor wedi cyflawni ei rôl trwy holi a chraffu ar 

strategaethau, adroddiadau a data a ddarparwyd.  

Mae Aelodau wedi parhau i ganolbwyntio’u sylw ar ddefnyddio cronfeydd wrth gefn, lefelau 

benthyca a buddsoddi, a rheoli risg. Er mwyn cefnogi'r Pwyllgor Archwilio yn ei rôl, cafodd Aelodau'r 

Pwyllgor Archwilio hyfforddiant rheoli'r trysorlys ym mis Ionawr 2020 gan ymgynghorwyr trysorlys 

allanol y Cyngor. 

Mae'r Pwyllgor wedi derbyn papur briffio, a oedd yn manylu ar ffocws y gwaith a'r sicrwydd a 

roddwyd gan ein Timau Archwilio Mewnol ac Allanol. Rydym hefyd wedi derbyn adroddiad pellach 

ar adolygiad allanol a gynhaliwyd gan ymgynghorwyr rheoli trysorlys y Cyngor, a ystyriodd sgiliau'r 

tîm corfforaethol, cydymffurfiaeth ag arfer gorau, y rheoliadau gofynnol a'r canllawiau proffesiynol. 

Roedd yr adroddiad yn ganmoliaethus, a chawsom ymateb gan reolwyr gyda dyddiadau targed ar 

gyfer y nifer fach o gamau a godwyd. Dyma ddyfyniad o gasgliad yr adroddiad. 

"Casgliad cyffredinol yr archwiliad o sut y rheolir y trysorlys yng Nghyngor Caerdydd, yw bod hyn yn 
cael ei wneud i safon uchel o fewn cyfyngiadau'r lefel bresennol o adnoddau sydd gan y tîm rheoli'r 
trysorlys. Yn wir, canfuwyd bod y perfformiad yn rhagorol mewn rhai meysydd ac y gallai fod yn 
fodel o arfer gorau i awdurdodau lleol eraill ei efelychu. Fy myfyrdodau personol ar reolaeth o’r 
trysorlys yng Nghyngor Caerdydd yw bod y safon yn bendant yn chwartel uchaf yr adolygiadau CTCA 
a gynhaliwyd gennyf yn flaenorol ar awdurdodau lleol eraill" (Link Asset Services, 2019) 
 

Roedd cynllun gweithredu cysylltiedig yn cynnwys ymrwymiadau rheoli i ystyried yr opsiwn o 

Strategaeth Gyfalaf 10 mlynedd a fyddai'n cefnogi’r Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, i adolygu'r 

gweithgareddau a allai ddod o dan gredyd defnyddwyr mewn perthynas â Rheoliadau’r AYA ar 

gredyd defnyddwyr, ac i gwblhau adolygiad parhaus a diweddariad o bolisi gwrth-wyngalchu arian 

y Cyngor. 

 

3.4 Archwilio Allanol (Archwilio Cymru) 

Mae'r Pwyllgor yn dibynnu ar waith Archwilio Cymru fel archwilydd allanol y Cyngor. Mae’r Pwyllgor 

wedi derbyn dogfennau allweddol trwy’r flwyddyn: 

 Gweithgarwch Archwilio / Diweddariadau Cynnydd 

 Adroddiad Archwilio Datganiadau Ariannol - Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg 
2018/19. 

 Adroddiad Gwella Blynyddol  
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Mae’r Pwyllgor Archwilio hefyd wedi derbyn diweddariadau rheolaidd gan Archwilio Cymru, a 

arweiniwyd gan Ann-Marie Harkin (Cyfarwyddwr Archwilio Ariannol / Ymgysylltu), Phil Pugh 

(Rheolwr Archwilio Ariannol) a Sara-Jane Byrne (Rheolwr Archwilio Perfformiad). Yn ogystal ag 

astudiaethau penodol Caerdydd, mae Aelodau’r Pwyllgor Archwilio’n derbyn nifer o 

ddiweddariadau ar astudiaethau cenedlaethol a rhanbarthol eraill gan Archwilio Cymru ym mhob 

cyfarfod, gyda’r prif ganfyddiadau a negeseuon yn cael eu cyfathrebu.  

Ym mis Tachwedd 2019, darparodd Archwilio Cymru amlinelliad o ganfyddiadau ei adroddiad, 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Archwiliad o 'Ddatblygu a Lansio Gweledigaeth Trafnidiaeth ac Aer 

Glân Newydd ar gyfer y Ddinas'. Hwn oedd y cyhoeddiad cyntaf yn ystod y flwyddyn o gyfres o 

astudiaethau Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Cydnabu'r adroddiad fod y Cyngor wedi ymgorffori'r 

egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei ddull gweithredu, a dywedodd fod angen i'r Cyngor bellach 

ymgorffori dealltwriaeth gyson o'r egwyddor a phum ffordd o weithio yn ei ymdrechion i wella 

canlyniadau i'w ddinasyddion. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r disgwyliadau ar gyfer 

aeddfedrwydd yn cynyddu mewn archwiliadau yn y dyfodol. Mae'r Pwyllgor Archwilio yn ystyried 

sicrwydd Cenedlaethau'r Dyfodol fel rhan o eitemau agenda’r Datganiad Sicrwydd Uwch Reolwyr.    

Mae'r Rheolwr Archwilio’n derbyn hysbysiadau o gyhoeddiadau perthnasol Archwilio Cymru, sy'n 

cael eu trafod lle bo hynny'n berthnasol i gylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio gyda Chadeirydd y 

Pwyllgor Archwilio, a’u dosbarthu fel y bo'n briodol i'r Pwyllgor ehangach.    

 

3.5 Archwilio Mewnol 

Mae'r Pwyllgor yn parhau i ddibynnu ar waith Tîm Archwilio Mewnol y Cyngor. Mae'n derbyn 

adroddiad cynnydd gan y Rheolwr Archwilio ym mhob cyfarfod Pwyllgor, sy'n cynnwys barn archwilio, 

canfyddiadau beirniadol a chynnydd yn erbyn y cynllun archwilio, ynghyd â mesurau perfformiad 

ehangach a gwybodaeth archwilio am olrhain argymhellion. Mae Aelodau hefyd wedi derbyn 

hyfforddiant ar archwilio mewnol eleni, wedi'i alinio â fframwaith gwybodaeth a sgiliau CIPFA ar gyfer 

Pwyllgorau Archwilio.  

Mae’r Rheolwr Archwilio’n cyflawni rôl adrodd swyddogaethol i’r Pwyllgor Archwilio a rôl adrodd 

weinyddol i’r Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog Adran 151). Mae’r Pwyllgor wedi cael sicrwydd nad 

oes unrhyw amharu wedi bod trwy’r flwyddyn ar annibyniaeth a gwrthrychedd Archwilio Mewnol yn 

unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (SAMSC).  

Cymeradwyodd y Pwyllgor Archwilio y Siarter Archwilio Mewnol a'r Cynllun Archwilio Mewnol ym mis 

Ebrill 2019, gan fonitro cynnydd ac ystyried unrhyw newidiadau ar sail risg i'r cynllun drwy gydol y 

flwyddyn. Ym mis Ionawr 2020, ystyriodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Cryno a'r Siarter ar gyfer 

2020/21, a oedd i gael eu cymeradwyo ar 24 Mawrth 2020. Fodd bynnag, cafodd cyfarfod y Pwyllgor 

ym mis Mawrth ei ganslo wedyn oherwydd yr argyfwng COVID-19. 

Cynhaliwyd proses ymgynghori pythefnos o hyd gan y Pwyllgor Archwilio ar Siarter a Chynllun drafft 

terfynol 2020/21 y tu allan i amgylchedd arferol y cyfarfod, yn absenoldeb cyfarfod Pwyllgor ym mis 

Mawrth 2020. Ar ddiwedd y broses ymgynghori, ar ôl i'r holl sylwadau gael eu hystyried, eu cyfrif a’u 

hateb, trafodwyd y fersiwn derfynol o Siarter Archwilio a Chynllun Archwilio 2020/21 gyda Chadeirydd 

y Pwyllgor Archwilio, ac fe’i derbyniwyd ganddo. Rhannwyd y dogfennau terfynol gyda holl Aelodau'r 

Pwyllgor Archwilio, ac fe'u cymeradwywyd gan y Prif Weithredwr ar ran yr UDRh, cyn rhoi 

cymeradwyaeth ffurfiol yng nghyfarfod cyntaf y Pwyllgor Archwilio yn 2020/21. 
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Derbyniodd y Pwyllgor y dogfennau allweddol canlynol yn ystod y flwyddyn: 

 Adroddiadau Cynnydd y Tîm Ymchwilio ac Archwilio Mewnol 

 Traciwr Argymhellion Archwilio Mewnol  

 Adroddiadau Blynyddol y Tîm Ymchwilio ac Archwilio Mewnol 

 Newidiadau i ddogfennau allweddol a diweddariadau cynllun gweithredu'r Tîm Ymchwilio ac 
Archwilio Mewnol.  

 

Yng Nghynllun Archwilio 2019/20, mae archwiliadau o natur thematig i gael sicrwydd ym mhob 

cyfarwyddiaeth ar draws y Cyngor. Yr archwiliadau thematig a gwblhawyd i bob pwrpas yn ystod y 

flwyddyn oedd Iechyd a Diogelwch a Rheoli Asedau, yn ogystal â chyfres o archwiliadau gwerth am 

arian. Cwblhawyd dau archwiliad thematig pellach ar draws ysgolion, mewn perthynas â 

Llywodraethu TGCh a Gwrth-dwyll. 

Mae trosolwg o’r holl adroddiadau archwilio a gyhoeddwyd wedi’i roi i’r Pwyllgor Archwilio, gyda 

phwyslais ar argymhellion sydd wedi cael sgôr blaenoriaeth o Goch neu Goch / Ambr. Mae’r Pwyllgor 

Archwilio’n derbyn ac wedi cael y cyfle i fonitro’r holl argymhellion archwilio a’r ymateb rheoli 

cysylltiedig a’r diweddariadau hyd at yr adeg gweithredu.  

Mae angen gwella nifer yr argymhellion archwilio a weithredir o fewn amserlenni cytunedig, gyda 

perfformiad ar 60% yn erbyn taged o 90%. Mae'n hanfodol bod cleientiaid archwilio yn blaenoriaethu 

cyflawni argymhellion archwilio o fewn yr amserlenni y maent yn cytuno iddynt, ac i gefnogi hyn, 

ysgrifenasom at nifer fach o gyfarwyddwyr a oedd ag argymhellion arbennig o hwyr yn eu portffolio 

yn ystod y flwyddyn. Ar ddiwedd y flwyddyn, rydym yn cydnabod y bydd yn rhaid i'r rheolwyr ddatrys 

blaenoriaethau uniongyrchol, y disgwylir iddynt gael effaith bellach ar gyflawni argymhellion 

archwilio. Fodd bynnag, mae'n bwysig cynnal yr amgylchedd rheoli, a byddwn yn parhau i ystyried 

perfformiad yn y maes hwn yn 2020/21.  

Mae Archwilio Mewnol yn destun adolygiad allanol bob pum mlynedd er mwyn adrodd 

cydymffurfiaeth â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (SAMSC). Cwblhaodd Rheolwr 

Archwilio Rhondda Cynon Taf yr adolygiad hwn yn ystod 2017/18 a rhoddodd sicrwydd fod y 

swyddogaeth Archwilio Mewnol yn cydymffurfio â’r safonau. Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi derbyn 

sicrwydd mewnol parhaol trwy adroddiadau perfformiad gan y Rheolwr Archwilio ym mhob cyfarfod 

Pwyllgor eleni fod y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn gweithredu mewn cydymffurfiaeth â’r SAMSC.  

Bydd y Pwyllgor yn derbyn trosolwg blwyddyn lawn o waith archwilio a gwblhawyd, a negeseuon 

allweddol, pan gaiff yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ei gyflwyno yng nghyfarfod cyntaf y 

Pwyllgor Archwilio yn 2020/21. Bydd yr adroddiad hwn yn cynnig barn y Rheolwr Archwilio ar sefyllfa 

gyffredinol y Cyngor mewn perthynas â risg, llywodraethu a rheoli mewnol ac adolygiad blynyddol a 

datganiad sicrwydd ar gydymffurfiaeth â’r SAMSC. 

 

Eitemau Untro 

Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi ymgysylltu’n rheolaidd ag uwch swyddogion trwy ei raglen waith eleni 

i gael sicrwydd ar yr amgylchedd rheoli ar gyfer ei feysydd arolygu perthnasol. Rydym hefyd wedi 

ystyried rhai risgiau, materion polisi a llywodraethu eleni fel rhan o eitemau penodol ar yr agenda i 

ddarparu adolygiad mwy penodol.  
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3.6 Adolygiadau Amgylchedd Rheoli 

Mynychodd y Prif Weithredwr gyfarfod Pwyllgor Archwilio ym mis Ebrill 2019 i roi amlinelliad a 

sicrwydd ar waith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol cyffredinol y Cyngor. Mae’r Pwyllgor 

wedi parhau i gydnabod yr amgylchedd ariannol heriol sy’n wynebu’r awdurdod, ac mae wedi 

pwysleisio pwysigrwydd rôl y Swyddog Adran 151, a’r UDRh o greu’r ymyriadau sydd eu hangen i reoli 

arian y Cyngor yn effeithiol. Mae’r Prif Weithredwr wedi rhoi sicrwydd i’r Pwyllgor am y fframweithiau 

ar gyfer mesur a rheoli llywodraethu a risg yn y Cyngor. Roedd angen i ni ohirio ein cyfarfod 

arfaethedig gyda'r Prif Weithredwr ym mis Mawrth 2020, a byddwn yn ystyried y ffordd fwyaf priodol 

o ymgysylltu â'r Prif Weithredwr a chael sicrwydd yn 2020/21.   

Daeth y Cyfarwyddwyr Corfforaethol a dau Gyfarwyddwr arall i'r Pwyllgor Archwilio yn 2019/20 i roi 

trosolwg o amgylcheddau rheoli eu cyfarwyddiaethau. Cawsom fanylion llywodraethu, rheoli risg a 

rheolaeth fewnol cyfarwyddiaethau, ac roedd y materion amlwg a drafodwyd a'r camau y cytunwyd 

arnynt fel a ganlyn:  

 

Adolygiadau Amgylchedd Rheoli Cyfarwyddiaethau 2019/20 

1. Datblygu Economaidd 2. Adnoddau 

Mae risg Cynnal a Chadw Cyfarpar Adeiladu Statudol yn 
cael ei monitro drwy'r gofrestr risg gorfforaethol, a 
darparodd y cyfarwyddwr adroddiad ar y camau lliniaru 
sydd ar waith.  
  
Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor, cododd nifer o Aelodau 
faterion iechyd a diogelwch y cynhaliwyd trafodaethau 
pellach arnynt wedyn gyda swyddogion arweiniol am y 
sicrwydd angenrheidiol. Cafwyd cyflwyniad manylach ar 
lywodraethu iechyd a diogelwch mewn cyfarfod pwyllgor 
pellach fel yr amlinellir yn Adran 3.7. 
 
Cafodd y Gyfarwyddiaeth ymateb da i argymhellion yr 
archwiliad, a nodwyd bod yr holl argymhellion a godwyd 
ar y trywydd iawn ar gyfer eu cyflawni. 

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 a 
Diogelwch y Ddinas (sy'n eiddo ar y cyd gyda’r adran 
Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd). Cawsom ein 
harfarnu ar y camau lliniaru ar gyfer pob risg. 
  
Fe'n cynghorwyd, ar gyfer y risgiau corfforaethol 
Diogelwch y Ddinas, Parhad Busnes, Uchelgais Prifddinas 
a Chynllunio'r Gweithlu, er y bydd camau gweithredu 
arfaethedig yn y dyfodol yn atal cynnydd mewn lefelau 
risg, nad ystyrir ei bod yn bosibl lleihau risg yn sylweddol 
ar hyn o bryd. 
 
Cafodd y Gyfarwyddiaeth ymateb da i argymhellion yr 
archwiliad, a nodwyd bod yr holl argymhellion a godwyd 
ar y trywydd iawn ar gyfer eu cyflawni. 

3. Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 

Tair risg sylweddol a oruchwylir gan y gyfarwyddiaeth: 
  

 Ansawdd Aer - Ddim yn bodloni’r gofynion statudol a bennwyd ac yn cael effaith negyddol barhaus ar iechyd 
trigolion ac ymwelwyr â Chaerdydd.  

 Erydu Arfordirol - Gorlifwyd yr amddiffynfeydd presennol gan achosi llifogydd helaeth.  

 Argyfwng Hinsawdd – Yr angen i leihau ein hallyriadau a dod yn fwy gwydn ar gyfer effeithiau tebygol y newid yn 
yr hinsawdd.  

 
Rydym wedi cael gwybod am y camau lliniaru ar gyfer pob risg, ac wedi archwilio'r risg arfordirol yn fanylach, fel yr 
amlinellir yn adran 3.7 o'r adroddiad hwn. 
 
Ac eithrio un argymhelliad hirsefydlog, cafodd y Gyfarwyddiaeth ymateb da i argymhellion yr archwiliad, a nodwyd 
bod yr holl argymhellion a godwyd ar y trywydd iawn ar gyfer eu cyflawni. 
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4. Pobl a Chymunedau (Ac Eithrio Gwasanaethau Cymdeithasol) 

Tai a Chymunedau, Perfformiad a Phartneriaethau a 
Datblygu Tai 

Strydlun 

Rheoli effaith Diwygio Lles ar ddinasyddion Caerdydd yw'r 
risg fwyaf o hyd o ran gwasanaethau tai. Teimla'r 
rheolwyr nad ydynt yn gallu lleihau'r risg ymhellach yn y 
byrdymor, o ystyried y ffactorau allanol dan sylw.  
  
Mae'r ymateb i risg gorfforaethol ar reoli perfformiad 
hefyd yn cael ei gydgysylltu gan y tîm corfforaethol a 
oruchwylir gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol.  
 
Pan gyfarfuom â'r Cyfarwyddwr Corfforaethol, 
adroddwyd bod yr holl argymhellion archwilio mewnol ar 
y trywydd iawn i'w cyflawni ar gyfer y Gyfarwyddiaeth.   

Mae gan yr adran Strydlun risg ar y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol ar gyfer Rheoli Gwastraff a'r methiant 
posibl i sicrhau cydymffurfiaeth gost-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 feysydd yn yr adran Strydlun wedi rhoi lefel is 
o sicrwydd o gymharu â 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 ysgwyddo cyfrifoldeb dros 
Strydlun yn 2019/20.  Byddwn yn cadw llygad barcud ar y 
farn archwilio a ddarperir mewn gwaith archwilio mewnol 
yn y dyfodol, a'r ymateb gan reolwyr i'r argymhellion a 
godwyd. 

 

3.7 Meysydd Ffocws Penodol 

Yn ogystal â'n meysydd gwaith safonol, mae'r Pwyllgor Archwilio wedi ystyried rhai risgiau, materion 

polisi a llywodraethu eleni fel rhan o eitemau penodol ar yr agenda i ddarparu adolygiad mwy 

penodol. Ceir disgrifiad byr o'n hadolygiadau o'r meysydd hyn isod.    

 

Sicrwydd Addysg a Dysgu Gydol Oes 

Aeth y Cyfarwyddwr Addysg i gyfarfod y Pwyllgor Archwilio ym mis Medi 2019 i adrodd ar 

Lywodraethu Ysgol a Diffygion Ariannol. Dywedodd wrth aelodau fod 44 o ysgolion â balansau sy'n 

fwy na'r trothwy a argymhellir gan Lywodraeth Cymru, a gofynnwyd i’r Cadeirydd Llywodraethwyr 

priodol ddarparu cyfiawnhad a disgrifiad o'r defnydd a gynlluniwyd ar gyfer y balans yn 2019/20.  

Dywedwyd wrth yr aelodau hefyd fod 12 ysgol yn cario balans diffyg ymlaen i 2019/20, y mae gan bob 

ysgol gynllun ariannol tymor canolig ar waith ar ei gyfer yn dangos sut y bydd yn lleihau ei diffyg, a 

swyddog monitro i gefnogi'r corff llywodraethu.  

Dywedodd y Cyfarwyddwr wrth yr Aelodau fod gormod o ysgolion yn cael eu hasesu’n llai na boddhaol 

trwy adroddiadau archwilio mewnol, ac y bydd y pwerau ymyrraeth yn cael eu gweithredu pan fydd 

angen gwneud hynny ar gyfer ysgolion sydd â rheolaeth ariannol wael a llywodraethu gwael. 

Dywedwyd wrth yr aelodau hefyd y byddai canllawiau ar gyfer clercod y Corff Llywodraethol yn cael 

eu cryfhau i gefnogi cydymffurfiaeth mewn meysydd llywodraethu.  

Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi parhau i godi pryderon am faterion llywodraethu a chydymffurfio 

mewn ysgolion, gan eu bod yn gyson gyfrifol am gyfradd uwch o adroddiadau archwilio sy’n peri 

pryder. Er ein bod, ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, yng nghanol cyfnod o gau ysgolion, wrth 

symud ymlaen byddwn yn parhau i ofyn am ddiweddariadau rheolaidd gan y Cyfarwyddwr Addysg a 

Dysgu Gydol Oes ar lywodraethu ysgolion, eu priod sefyllfaoedd ariannol, ac amgylchedd rheoli'r 

gyfarwyddiaeth ehangach.   
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Sicrwydd Rheoli Gwastraff 

Bu pryderon ynghylch cadernid rheolaethau mewn perthynas â'r swyddogaeth Rheoli Gwastraff. 

Ymchwiliwyd i gyfres o ymchwiliadau i honiadau o dwyll, cwblhawyd y rhan fwyaf o wrandawiadau 

disgyblu cysylltiedig yn unol â pholisi disgyblu'r Cyngor, a chysylltir â’r Heddlu yn barhaus.  Unwaith y 

bydd materion yn dod i ben o fewn y Gwasanaeth Rheoli Gwastraff, mae'r Pwyllgor Archwilio wedi 

gofyn am ystyried y cylch gorchwyl ar gyfer adolygiadau ôl-ymchwilio er mwyn sicrhau bod gwersi'n 

cael eu dysgu.  

Mae'r Pwyllgor Archwilio wedi cyfarfod â'r Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau eleni, 

sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am bortffolio Strydlun (gan gynnwys Rheoli Gwastraff). Cawsom 

Ddatganiad Sicrwydd Uwch Reolwyr, a oedd yn cydnabod nifer o feysydd ffocws targedig i wella 

materion perfformiad, llywodraethu a rheoli.  

Eleni, canolbwyntiwyd yn barhaus ar reoli gwastraff, a darparwyd dwy farn archwilio anfoddhaol. Fe'n 

cynghorwyd bod rheolwyr wedi parhau i fod yn agored gyda'r Tîm Archwilio Mewnol ynghylch y 

meysydd lle mae'r angen mwyaf am sicrwydd, cyngor a chymorth. Er bod y Pwyllgor yn croesawu'r 

cyfnewid gwybodaeth agored hwn, bydd y Pwyllgor yn parhau i gadw llygad barcud ar y gwelliannau 

sydd eu hangen.    

Rheoli Risg Llifogydd Arfordirol 

Eleni, mae'r Pwyllgor Archwilio wedi parhau i adolygu'r ffordd y rheolir y rhaglen rheoli risg erydu 

arfordirol er mwyn lliniaru'r perygl o lifogydd o'r arfordir ar hyd Rover Way - amddiffynnir yn ei erbyn 

ar hyn o bryd drwy gyfuniad o ddeunyddiau a thechnegau ac mae wedi’i gynnwys ar y gofrestr risg 

gorfforaethol.  

Ym mis Ionawr 2019, mynychodd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd gyfarfod 

Pwyllgor Archwilio i ddarparu gwybodaeth am y cynllun atal llifogydd hwn, i'w gyflwyno mewn 

partneriaeth â Llywodraeth Cymru gyda’r bwriad o’i adeiladu erbyn 2024. Rhoddwyd sicrwydd i’r 

Pwyllgor na ragwelir llifogydd cyn i’r amddiffynfeydd gael eu cwblhau, ond os bydd yn digwydd, gellir 

galw am ymateb amlasiantaethol.   

Yn y cyfarfod hwn, argymhellodd y Pwyllgor y dylai'r rheolwyr:   

 Adolygu gwydnwch y cynlluniau rheoli digwyddiadau lleol, a datblygu cynlluniau penodol ar 

gyfer digwyddiad llifogydd yn sgil y risg gorfforaethol erydu arfordirol;   

 Datblygu strategaeth ymgysylltu i gyfathrebu â’r rheiny sydd fwyaf mewn perygl;   

 Adrodd ar gynnydd mewn cyfarfod Pwyllgor Archwilio yn y dyfodol. 

Rydym wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf gan y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 

Amgylchedd dros y deuddeg mis diwethaf ers i ni gofrestru diddordeb arbennig mewn rheoli'r risg 

hon, a mynychodd y Cyfarwyddwr gyfarfod Pwyllgor pellach ym mis Ionawr 2020. 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.  

Yng nghyfarfod mis Ionawr 2020, nododd Aelodau fod rheolwyr wedi cadw'r dull o ddefnyddio 
trefniadau rheoli digwyddiadau cenedlaethol, yn hytrach na datblygu cynlluniau rheoli digwyddiadau 
lleol. Bydd y Pwyllgor Archwilio yn parhau i ystyried ac adolygu'r ffordd y rheolir y risg hon yn 2020/21.  
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Llywodraethu Iechyd a Diogelwch 

Mae gan y Pwyllgor Archwilio ddiddordeb arbennig mewn llywodraethu iechyd a diogelwch, gan 

gydnabod bod risg gyffredinol o Iechyd a Diogelwch a risg fwy penodol o Gynnal a Chadw Cyfarpar 

Adeiladu Statudol wedi’u cynnwys ar y gofrestr risg gorfforaethol.   

Ym mis Ionawr 2020, cawsom drosolwg ar lywodraethu iechyd a diogelwch gan y Rheolwr 

Gweithredol corfforaethol. Cyn y cyfarfod, manteisiodd nifer o aelodau'r Pwyllgor ar y cyfle i drafod 

materion iechyd a diogelwch penodol mewn rhai ysgolion, lle cawsant fanylion am gyfrifoldebau 

corfforaethol ac ysgolion, a'r drefn ar gyfer adolygu'r trefniadau sydd ar waith. Yn ystod cyfarfod y 

Pwyllgor, cododd Aelodau'r Pwyllgor gwestiynau a derbyniwyd gwybodaeth am drefniadau iechyd a 

diogelwch, cyfrifoldebau a lefelau cydymffurfio. Byddwn yn parhau i fonitro'r risg hon drwy'r gofrestr 

risg gorfforaethol. 

 

Polisi Dilysu ar Sail Risg - Asesiad Budd-dal Tai a’r Dreth Gyngor 

Ym mis Tachwedd 2019, ystyriodd y Pwyllgor Archwilio adroddiad ar y Polisi Dilysu ar Sail Risg (DSR) 

arfaethedig ar gyfer asesiadau Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor.  Mae Dilysu ar Sail Risg yn 

ddull o ddefnyddio gwahanol lefelau o wiriadau dilysu ar gyfer hawliadau yn ôl y risg a ragwelir sy'n 

gysylltiedig â'r hawliadau hynny. 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 brosiect.  

Gwnaethom sylwadau ar y polisi drafft ar ôl ystyried gwybodaeth gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol 

Tai a Chymunedau, a briff ymgynghori ar wahân gan Archwilio Mewnol. Cawsom sicrwydd fod y polisi 

yn bodloni canllawiau'r Adran Gwaith a Phensiynau.  

Er bod y Pwyllgor wedi cael sicrwydd na ddefnyddir nodweddion gwarchodedig at ddibenion DSR, 

cytunodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol y byddai’n diwygio’r Polisi i gynnwys gofyniad i fonitro effaith 

gweithredu ar y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.    

 

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 

Mae gennym ddiddordeb 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 o’r 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 yr oeddem yn teimlo bod 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 Bil, y disgwylir iddo gael Cydsyniad Brenhinol yr haf hwn, yr 

amserlen weithredu ddilynol a'r canllawiau cysylltiedig. 
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4. Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio 

Cyd-destun a dull gweithredu 
 
Ym mis Ionawr 2020, cynhaliodd y Pwyllgor Archwilio Weithdy Hunanasesu i adolygu ei berfformiad 
yn erbyn fframwaith arfer gorau CIPFA. Yn dilyn y broses a gyflwynwyd yn asesiad y llynedd, 
gofynnwyd i Aelodau'r Pwyllgor Archwilio gynnal Asesiad Unigol yn erbyn meysydd gwybodaeth a 
sgiliau craidd CIPFA cyn y gweithdy cyfunol. Galluogodd hyn fyfyrio ar y canlyniadau wrth ystyried yr 
asesiad cyffredinol.  
 
Ers y broses hunanasesu flaenorol ym mis Ionawr 2019, darparwyd hyfforddiant i Aelodau'r Pwyllgor 
Archwilio mewn meysydd a gafodd eu sgorio'n is bryd hynny, sef Rheoli’r Trysorlys, Archwilio Mewnol 
a Rheolaeth Ariannol a Chyfrifyddu. Cafodd yr hyfforddiant ei ddarparu'n bennaf drwy swyddogion 
arweiniol mewnol ar gyfer y gwahanol ddisgyblaethau, ac eithrio Rheoli’r Trysorlys, y rhoddwyd 
hyfforddiant ar ei gyfer gan ymgynghorwyr trysorlys allanol y Cyngor. Mae ymrwymiad wedi'i wneud 
hefyd i ddarparu hyfforddiant ar Gwrth-dwyll. 
 
Myfyriodd y Pwyllgor ar y ffynonellau pellach canlynol o wybodaeth, er mwyn llywio ac ategu'r 

gweithdy hunanasesu. 

o Adborth gan y rhai a fynychodd gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio ar y perfformiad a’r gwerth 

y maent wedi’u cael trwy eu mynychu. Mae'r mewnwelediad hwn yn llywio ein datblygiad o 

gamau gweithredu targedig a ffocws wrth symud ymlaen.     

o Ymatebion dienw i naw cwestiwn rheoli risg mesuradwy gan y Penaethiaid Archwilio yn y 22 
Awdurdod Lleol yng Nghymru, am wybodaeth gymharol. Wrth ystyried y wybodaeth hon, 
sicrhawyd y Pwyllgor Archwilio o aeddfedrwydd cymharol y dull yng Nghaerdydd o gael 
sicrwydd rheoli risg.  

o Allbynnau ymarfer cymheiriaid 'Pwyllgor Archwilio Dylanwadol' yn Rhwydwaith Cadeiryddion 
Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan (o fis Hydref 2019). Roedd yr allbynnau'n cynnwys 
Cadeiryddion a Phenaethiaid Archwilio Awdurdodau Lleol yn nodi’r meysydd ffocws â 
blaenoriaeth i wella perfformiad yn erbyn y naw maes dylanwad a geir yng nghanllawiau arfer 
gorau CIPFA.   

 

Hunanasesu 
 
Cwblhawyd Asesiadau Unigol gan saith o’r naw Aelod Pwyllgor Archwilio a oedd mewn gwasanaeth 
gweithredol ar y pryd. 
 
O'r Asesiadau Unigol a gwblhawyd, er bod perfformiad cryf wedi'i hunanasesu ym mhob maes craidd, 
Gwrth-dwyll a Rheoli’r Trysorlys oedd y meysydd hunan-asesedig isaf yn gyffredinol. Mae'r meysydd 
sy'n ymwneud â disgyblaethau mwy technegol yn parhau i gael eu sgorio'n gymharol is ar gyfer y 
Pwyllgor cyfan, er bod cyfran o Aelodau unigol y Pwyllgor wedi hunanasesu eu bod yn gryf o leiaf o 
ran gwybodaeth a chymhwyso ym mhob un o'r deg maes craidd.  
 

O ran y Gweithdy Hunanasesu cyfunol a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2020, roedd y canlyniadau fel a 
ganlyn.   
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Drwy ein hadolygiad o arfer da, hunanasesodd y Pwyllgor Archwilio: 

o fod 22 o feysydd 'wedi'u rhoi ar waith yn llawn' 

o bod tri maes 'yn rhannol ar waith'  

o nad oedd unrhyw feysydd ‘heb eu rhoi ar waith’  

Ar gyfer y meysydd yr adroddwyd eu bod 'yn rhannol ar waith', ystyriodd y Pwyllgor: 

o Mae gennym ymwybyddiaeth resymol o'n hanghenion hyfforddi, drwy Asesiadau Unigol yn 

erbyn Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau CIPFA, ond rydym yn cydnabod, gyda chyfradd 

gwblhau rannol (78%), na ddylid ystyried bod y cam gweithredu'n gyflawn; 

o Er bod camau gweithredu / argymhellion yn cael eu codi fel rhan o gyfarfodydd Pwyllgor, a'u 

monitro wedyn, gallai'r Pwyllgor adolygu ei statws yn fwy rhagweithiol ac ystyried camau 

gweithredu dilynol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor; 

o Rydym wedi gwerthuso'n rhannol sut rydym yn ychwanegu gwerth at y sefydliad. Er ein bod 

yn derbyn adborth gan uwch swyddogion yn dilyn eu presenoldeb mewn cyfarfod, sy'n 

cynnwys cwestiwn ar werth ychwanegol, mae'r mecanwaith hwn yn gymharol newydd, ac 

ystyriwyd yr ymatebion am y tro cyntaf yn fanylach yng ngweithdy Ionawr 2020.       

Ar gyfer ein hadolygiad o effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio, defnyddiwyd graddfa sgôr 5 pwynt 

gennym, yn amrywio o 'dim tystiolaeth' (pwynt 1), i 'dystiolaeth glir' (pwynt 5) o waith a chefnogaeth 

y Pwyllgor Archwilio i sicrhau gwelliant mewn amrywiaeth o feysydd.  

 

O'r naw maes a adolygwyd: 

o Aseswyd dau ym mhwynt 5, gyda thystiolaeth glir o nifer o ffynonellau bod y Pwyllgor wrthi'n 

cefnogi gwelliannau;  

o Aseswyd chwe maes ym mhwynt 4, gyda thystiolaeth glir o rai ffynonellau o'r gefnogaeth 

effeithiol i welliannau;  

o Aseswyd un maes ym mhwynt 3, fel un â phrofiad a thystiolaeth gymysg o gymorth y Pwyllgor 

Archwilio. 

Roedd y maes a sgoriwyd yn 'gymysg' yn ymwneud â chymorth ar gyfer trefniadau cadarn ar gyfer 
gwerth am arian. Roedd yr Aelodau o'r farn ein bod wedi ceisio sicrwydd gwerth am arian yn ystod 
rhai eitemau Pwyllgor, ond mae hwn yn faes i barhau i ganolbwyntio arno, y gellir ei gefnogi ymhellach 
drwy bennu disgwyliad cliriach i gynnwys manylion gwerth am arian mewn adroddiadau uwch 
swyddogion ar eu hamgylchedd rheolaeth fewnol. Caiff hyn ei gyfleu drwy'r Rheolwr Archwilio.    
 

Roedd cydrannau'r hunan-adolygiad cyffredinol fel a ganlyn. Mae'r allbynnau wedi'u cynnwys yn 

Atodiad 3. 

a. Asesiadau Unigol  

b. Canlyniadau’r gweithdy ar y cyd 

c. Adborth gan y rhai sy’n mynychu cyfarfodydd y pwyllgor archwilio  

d. Cynllun gweithredu.  
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5. Arsylwadau Allweddol 2019/20 

Mae Rhaglen Waith y Pwyllgor Archwilio wedi’i datblygu a’i chyflawni gyda chymorth Archwilio 

Cymru, yr adran Archwilio Mewnol a Swyddogion Cyngor eraill i gyflawni cylch gorchwyl y Pwyllgor 

Archwilio gyda ffocws ar y risgiau a’r heriau sylweddol sy’n wynebu’r Cyngor.  

Mae’r Pwyllgor wedi cyflawni trosolwg o flaenoriaethau, risgiau a rheoliadau’r Cyngor trwy’r llawer o 

eitemau a dderbyniwyd trwy ei Raglen Waith. Mae’r Pwyllgor wedi canolbwyntio ar gyflawni sicrwydd 

ar y dull cyson ledled cyfarwyddiaethau i ymateb i’r heriau o gynnal rheoliadau, dangos llywodraethu 

da a rheoli risgiau. Trwy ymgysylltu ag uwch swyddogion, a derbyn ystod o sicrwydd gan reolwyr a 

phobl annibynnol, mae’r Pwyllgor wedi ennill dealltwriaeth dda o’r gwasanaethau a ddarperir a’r 

heriau a wynebir. Rydym wedi ymateb yn gymesur gyda sicrwydd a her, fel sy’n briodol, ac wedi 

dogfennu hyn yn adran 3 yr adroddiad hwn, ‘Ein Gwaith’.  

Yn ogystal, mae'r Pwyllgor wedi cael cyfle i herio a thrafod y camau a gymerwyd mewn ymateb i 

Adroddiadau Archwilio Allanol a Mewnol, ac rydym wedi cynnal adolygiadau penodol o risgiau 

penodol, materion polisi a llywodraethu, drwy wahodd uwch swyddogion i gyfarfodydd Pwyllgor i 

ddarparu gwybodaeth a sicrwydd manwl. Drwy'r wybodaeth a'r ymgysylltu hwn, rydym wedi nodi'r 

sicrwydd a'r sylw sydd eu hangen i gyflawni ein rôl, ac yn seiliedig ar y pethau hyn mae ein Barn 

Flynyddol ar gyfer 2019/20 a meysydd o ddiddordeb arbennig yn y dyfodol wedi'u cofnodi yn yr adran 

ganlynol.  

 

6. Barn y Pwyllgor Archwilio ar gyfer 2019/20 

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.  Mae enghreifftiau lle mae'r Pwyllgor yn parhau i fod â phryderon, a 

fydd yn cael eu hymgorffori yn Rhaglen Waith y Pwyllgor ar gyfer 2020/21, yn cynnwys: 

 

6.1 Rheoli’r Gyllideb 

Mae’r Pwyllgor Archwilio yn cydnabod y pwysau ariannol parhaus sydd ar y Cyngor ac yn nodi, er bod 

y sefyllfa ariannol yn gytbwys, y gwelodd rhai cyfarwyddiaethau penodol orwariant sylweddol, a bod 

angen gwella’r rheolaethau.  

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn parhau i godi pryderon am y rheolaethau sydd ar waith o fewn 

cyfarwyddiaethau i gyflawni cynigion arbedion cyllideb a gyflwynwyd, a bydd yn parhau i 

atgyfnerthu'r disgwyliadau ar gyfer cyflawni yn y flwyddyn i ddod.        

Mae rheoli cyllidebau yn arbennig o berthnasol ar hyn o bryd o ystyried y pwysau sy'n wynebu 

awdurdodau lleol wrth iddynt ymateb i’r gwaith o gefnogi'r anghenion economaidd a chymdeithasol 

a gyflwynir gan yr argyfwng COVID-19. Mae'r amgylchedd digynsail hwn yn dilyn nifer o flynyddoedd 

lle mae'r paramedrau ariannol y mae'r Cyngor yn gweithredu oddi mewn iddynt wedi'u cyfyngu. Bydd 

y Pwyllgor yn craffu'n ofalus ar y ffordd y rheolir y gyllideb dros y flwyddyn i ddod drwy reolaethau ac 

ymyriadau rheoli priodol, pan fo angen, a bydd yn parhau i atgyfnerthu disgwyliadau ar gyfer cyflawni 

o ystyried y pwysau ariannol sylweddol sy'n wynebu'r Cyngor.       
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6.2 Rheolaeth Fewnol 

Mae’r lleihad parhaus o ran adnoddau, ynghyd â phoblogaeth sy’n tyfu a galw mwy am wasanaethau 

cyhoeddus, yn golygu bod y Cyngor yn wynebu heriau sylweddol yn y ffordd y mae’n darparu 

gwasanaethau.   Ar adeg pan fo rhaid i lawer o benderfyniadau fod yn seiliedig ar faterion cyllid, mae’n 

hanfodol nad yw rheolaethau mewnol yn cael eu hesgeuluso nac yr amherir arnynt, a bod rheolaethau 

cryf ar waith trwy brosesau a systemau diwygiedig.  

Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi gwahodd uwch reolwyr i fod yn bresennol ym mhob cyfarfod Pwyllgor 

eleni, i gyfrif am eu darpariaeth o lywodraethu da, rheoli risg a rheolaeth fewnol. Yn ogystal, mae’r 

Pwyllgor Archwilio wedi parhau i dderbyn manylion yr holl Archwiliadau Mewnol a gwblhawyd, a’r 

sgorau sicrwydd priodol. Eleni rydym wedi gweld enghreifftiau o fylchau rheoli mewnol unigol, a 

barnau archwilio anfoddhaol mewn perthynas ag ysgol benodol, gwasanaeth a fasnechir gan ysgol, 

ac mewn meysydd rheoli gwastraff. Er bod nifer y barnau Archwilio Mewnol anfoddhaol yn parhau’n 

isel, mae’n rhaid i’r rheolwyr sicrhau bod systemau rheoli mewnol cadarn ar waith a mynd i'r afael ag 

unrhyw wendidau a nodwyd yn brydlon.  

Mae’r Pwyllgor Archwilio’n ymwybodol yr ymchwiliwyd i nifer o honiadau o dwyll o fewn y 

swyddogaeth Rheoli Gwastraff - mae'r rhan fwyaf o wrandawiadau disgyblu cysylltiedig wedi'u 

cwblhau yn unol â pholisi disgyblu'r Cyngor, ac mae’r gwaith o ymgysylltu â’r Heddlu yn parhau.Pan 

fydd y materion hyn wedi dod i ben, bydd y Pwyllgor Archwilio yn chwilio am sicrwydd ar gadernid yr 

adolygiad dilynol. 

Mae’r Pwyllgor yn derbyn rhestr o’r holl argymhellion Archwilio Mewnol a godwyd ac y cytunwyd 

arnynt, a gwelededd sylwadau rheoli a ddiweddarwyd tan y pwynt gweithredu. Er bod gan y Pwyllgor 

Archwilio sicrwydd cyffredinol mewn cysylltiad â rheolaeth fewnol, rydym yn parhau i ofyn i 

swyddogion gyfrif am wasanaethau neu swyddogaethau lle nodwyd gwendidau o ran rheolaeth 

fewnol. Rydym yn parhau i herio unrhyw ddiffyg o ran stiwardiaeth a rheolaeth mewn cysylltiad ag 

arian ac asedau cyhoeddus ac yn mynnu camau gweithredu buan, cymesur gan y tîm rheoli. Mae’r 

Pwyllgor Archwilio wedi ystyried Cynllun Archwilio 2020/21 a bydd yn monitro ei gynnydd a’i 

ganfyddiadau’n fanwl dros y flwyddyn.  

 

6.3 Gwydnwch Ariannol (yn cynnwys Rheoli’r Trysorlys) 

Ar adeg pan fo arian yn brin, bydd y Pwyllgor Archwilio’n parhau i ystyried y fframwaith ar gyfer 

penderfyniadau ariannol. Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi derbyn diweddariadau ar wydnwch ariannol 

fel rhan o’r diweddariadau cyllid ac wedi croesawu sicrwydd annibynnol o ran gweithgareddau Rheoli 

Trysorlys y Cyngor gan ymgynghorwyr Rheoli Trysorlys y Cyngor.  

Bydd y Pwyllgor Archwilio yn parhau i chwilio am sicrwydd bod arferion a strategaeth rheoli trysorlys 

cadarn ar waith.  Mae hyn yn waith hanfodol a fydd yn diogelu ac yn darparu gwerth gorau o ran 

benthyciadau a buddsoddiadau’r Cyngor. Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi a bydd yn parhau i fodloni ei 

hun bod lefelau a phroffiliau buddsoddi a benthyca drwy gydol y flwyddyn yn briodol ac yn unol â’r 

Arferion, Strategaeth ac Adroddiadau a gyflwynwyd ar Reoli’r Trysorlys.  
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6.4 Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Ysgolion 

Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi codi pryderon am faterion llywodraethu a chydymffurfio mewn 

ysgolion ers cryn dipyn o amser, gan eu bod gyfrifol yn gyson am gyfradd uwch o adroddiadau 

archwilio sy’n peri pryder. Eleni, drwy oruchwylio gwaith archwilio mewnol, rydym wedi parhau i sylwi 

nad yw rhai ysgolion wedi cyflawni lefelau stiwardiaeth a rheolaeth fewnol boddhaol.  

O ystyried yr angen parhaus am sicrwydd cyson o ran llywodraethu ysgolion, mae’r Pwyllgor Archwilio 

wedi trefnu i dderbyn diweddariadau rheolaidd gan y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes ar 

fonitro, rheolaethau a chynnydd gwelliannau sy’n gysylltiedig â gwaith llywodraethu mewn Ysgolion. 

Mae hyn ar sail dealltwriaeth y gall y Pwyllgor Archwilio ofyn i’r rhai sy’n uniongyrchol gyfrifol  am 

lywodraethu ar lefel ysgol unigol ddod i gyfarfod Pwyllgor os nad yw’r sicrwydd a roddir yn cael ei 

ystyried yn dderbyniol. 

Mae’r Pwyllgor yn cydnabod na all y Cyngor bennu rheolau i ysgolion mewn cysylltiad â glynu wrth 

faterion contractio, er y gall gynnig cyngor ar arfer da. Mae’r maes hwn yn parhau i fod yn flaenoriaeth 

i’r Pwyllgor Archwilio. Mae’r Pwyllgor Archwilio’n parhau i gefnogi’r gwaith o gynhyrchu a defnyddio 

canllawiau arfer gorau i ysgolion er budd atgyfnerthu stiwardiaeth a rheolaeth ariannol. 

 

7. Edrych ymlaen at 2020/21 

Yn ystod y flwyddyn ariannol sy’n dod, bydd y Pwyllgor yn parhau i gael ei arwain gan y Cyfarwyddwr 

Adnoddau Corfforaethol, y Rheolwr Archwilio a’r timau Archwilio Mewnol ac Allanol. 

Bydd rhaglen waith y Pwyllgor Archwilio’n parhau i gyd-fynd â chyflawni ei gylch gorchwyl yn 

effeithiol. Bydd hyn yn cynnwys monitro'r ffordd y rheolir y materion presennol a amlygwyd yn adran 

6 o'r adroddiad hwn ('Barn y Pwyllgor Archwilio 2019/20') yn ogystal ag unrhyw faterion newydd y 

mae angen ein sylw arnynt. 

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, rydym yn byw ac yn gweithio mewn amgylchedd digynsail, a 

fydd yn effeithio ar y ffordd y gallwn gyfarfod a chyfathrebu fel Pwyllgor. Yn y cyd-destun hwn, 

byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gyflawni rhaglen waith sy'n parhau i sicrhau ein cyfraniad 

effeithiol at sicrwydd ynghylch llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth.  

 

8. Aelodaeth o’r Pwyllgor Archwilio yn 2019/20 

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pedwar Aelod Lleyg Annibynnol ac wyth Cynghorydd Anweithredol, 

wedi’u hethol gan y Cyngor (mae eu manylion yn Atodiad 3).  Mae aelodau annibynnol yn cael eu 

penodi am ddim mwy na dau dymor gweinyddol gydag Aelodau Cyngor yn cael eu hailbenodi bob 

blwyddyn.  Ar ddiwedd y flwyddyn ddinesig, mae un Aelod Lleyg Annibynnol ar gyfnod o absenoldeb 

y cytunwyd arno, ac mae un rôl wag ar gyfer Cynghorydd Anweithredol.  

Mae’r Pwyllgor yn cael ei wasanaethu gan Swyddogion Cyngor, y Cyfarwyddwr Adnoddau 

Corfforaethol (Swyddog Adran 151) a’r Rheolwr Archwilio yn bennaf. Hefyd mae cynrychiolwyr o 

Archwilio Cymru yn mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio.   

Trefnwyd i'r Pwyllgor Archwilio gyfarfod ar 5 achlysur yn ystod cyfnod trefol 2019/20 ar y dyddiadau 

canlynol: 25 Mehefin 2019; 10 Medi 2019; 12 Tachwedd 2019; 21 Ionawr 2020 a 24 Mawrth 2020.  

Oherwydd y cyfyngiadau Covid-19, cafodd y cyfarfod a gynlluniwyd ar gyfer 24 Mawrth 2020 ei ganslo.  
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9. Presenoldeb yn 2019/20 

9.1  Presenoldeb Cyfarfod Pwyllgor 

Presenoldeb 2019/20 Posibl Gwirioneddol 

Aelodau Lleyg Annibynnol 

Hugh Thomas (Cadeirydd) 4 3 

Gavin McArthur (Dirprwy Gadeirydd) 4 4 

David Price  4 4 

Ian Arundale (Cadeirydd tan 28.11.19)  

(dechreuodd cyfnod absenoldeb y cytunwyd arno 28.11.19)  
3 1 

Cynghorwyr Anweithredol 

Y Cynghorydd Phil Bale (safodd i lawr ar 03.09.19) 1 1 

Y Cynghorydd Stephen Cunnah 4 3 

Y Cynghorydd Susan Goddard (safodd i lawr ar 24.10.19) 2 2 

Y Cynghorydd Nigel Howells  4 3 

Y Cynghorydd Ashley Lister (penodwyd 23.05.19) 4 3 

Y Cynghorydd McKerlich (penodwyd 18.07.19) 3 3 

Y Cynghorydd Elaine Simmons (penodwyd 30.01.20) 0  0  

Y Cynghorydd Kanaya Singh  4 3 

Y Cynghorydd Joel Williams  4 3 
 

 

 
  

Derbyniodd holl aelodau’r Pwyllgor hyfforddiant sefydlu cyn mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor 

Archwilio.  

 

9.2  Hyfforddiant a Fynychwyd 

 

 Maes Hyfforddi Nifer y Mynychwyr Posibl 
Nifer Gwirioneddol o 

Fynychwyr 

Rheoli Ariannol a Chyfrifyddu 11 9 

Archwilio Mewnol 11 8 

Rheoli’r Trysorlys 10 5 
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10. Cysylltiadau’r Pwyllgor Archwilio 
 

David Hugh Thomas 

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio 
Cysylltwch trwy’r Rheolwr Archwilio 

Christopher Lee 

Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau 

029 2087 2300 

Christopher.lee@caerdydd.gov.uk  

Chris Pyke 

Rheolwr Archwilio  

029 2087 3455 

cpyke@caerdydd.gov.uk  

Ann-Marie Harkin   

Cyfarwyddwr Ymgysylltu/Arweinydd Ymgysylltu, Swyddfa 
Archwilio Cymru  

029 2032 0562 

ann-marie.harkin@audit.wales  

Phil Pugh 

Rheolwr Archwilio (Archwilio Ariannol), Archwilio Cymru 

07964 118615 

phil.pugh@audit.wales  

Sara-Jane Byrne 

Rheolwr Archwilio (Archwilio Perfformiad), Archwilio Cymru 

07786 111385 

sara-jane.byrne@audit.wales 

mailto:Christopher.lee@cardiff.gov.uk
mailto:cpyke@cardiff.gov.uk
mailto:ann-marie.harkin@audit.wales
mailto:phil.pugh@audit.wales
mailto:sara-jane.byrne@audit.wales
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Atodiad 1 

Cynllun Gweithredu Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio 

Ionawr 2020 

Cam gweithredu Statws / Targed  

1. Pob un o Aelodau’r Pwyllgor Archwilio i sicrhau ei fod wedi cwblhau 
Asesiad Unigol (yn erbyn fframwaith sgiliau a gwybodaeth CIPFA)  

 
Gweithgaredd Parhaus  

 
Gobeithio cwblhau ym 

mis Chwefror. 2020 
 

2. Y Pwyllgor Archwilio i adolygu statws camau gweithredu ac 
argymhellion y Pwyllgor Archwilio fel rhan o'r eitem agenda 
'eitemau sy'n weddill', gan ystyried camau cwrso yn ôl yr angen.  

Gweithgaredd Parhaus  
 

Dechrau yng 
nghyfarfod cyntaf y 
Pwyllgor yn 2020-21 

 
3. Rheolwr Archwilio i ddarparu crynodeb o argymhelliad archwilio at 

ddibenion monitro ac adolygu, yn ogystal â'r traciwr argymhellion 
llawn, ar gyfer pob diweddariad cynnydd gan y Pwyllgor Archwilio. 

 

Gweithgaredd Parhaus  
 

Dechrau yng 
nghyfarfod cyntaf y 
Pwyllgor yn 2020-21 

4. Y Pwyllgor Archwilio i gyfathrebu, drwy'r Rheolwr Archwilio, y 
gofyniad i Gyfarwyddwyr fynd i'r afael â'r meysydd canlynol yn eu 
hadroddiadau amgylchedd rheolaeth fewnol, tra'n darparu unrhyw 
wybodaeth benodol bellach, yn ôl y gofyn: 

     

 Mwy o ffocws ar risgiau a llywodraethu ar lefel cyfarwyddiaeth 

 Tystiolaeth neu fanylion pellach am adroddiadau a 
chanfyddiadau sicrwydd allanol 

 Mesurau o werth am arian cyfarwyddiaeth  

I fod ar waith fel y bo'n 
briodol ar gyfer 

presenoldeb unrhyw 
uwch swyddog yn y 

Pwyllgor Archwilio yn y 
dyfodol.  
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Atodiad 2 

Asesiadau’r Pwyllgor Archwilio 

I. Hunanasesu Cyfunol - Gweithdy 
. 

A) Hunanasesiad o ‘Effeithiolrwydd’ 

Allwedd Asesu 

5 
Mae tystiolaeth glir ar gael o nifer o ffynonellau fod y pwyllgor yn cefnogi’n weithredol welliannau ym 

mhob agwedd ar y maes hwn. Mae modd gweld y gwelliannau a wnaed yn glir. 

4 
Mae tystiolaeth glir o rai ffynonellau fod y pwyllgor yn cefnogi gwelliant yn weithredol ac yn effeithiol 

ar draws rhai agweddau ar y maes hwn. 

3 
Mae gan y pwyllgor brofiad cymysg o ran cefnogi gwelliant yn y maes hwn. Mae rhywfaint o 

dystiolaeth sy’n dangos ei effaith ond mae bylchau sylweddol hefyd. 

2 
Mae rhywfaint o dystiolaeth fod y pwyllgor wedi cefnogi gwelliannau, ond mae effaith y gefnogaeth 

hon yn gyfyngedig.  

1 
Nid oes unrhyw dystiolaeth i’w gweld fod y pwyllgor archwilio wedi cefnogi gwelliannau yn y maes 

hwn. 

 

Meysydd y gall y Pwyllgor Archwilio ychwanegu gwerth atynt trwy gefnogi 

gwelliant 

Asesiad 

Cyffredinol 

1. Hyrwyddo egwyddorion llywodraeth da a’u defnyddio i wneud penderfyniadau. 4 

2. Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu amgylchedd rheoli effeithiol. 5 

3. Cefnogi'r gwaith o sefydlu trefniadau ar gyfer llywodraethu risg a threfniadau 

effeithiol i reoli risgiau. 

4 

4. Cynghori ar ddigonolrwydd y fframwaith sicrwydd ac ystyried a yw sicrwydd yn cael 

ei roi’n effeithlon ac yn effeithiol. 

4 

5. Cefnogi ansawdd gweithgarwch archwilio mewnol, yn benodol trwy danategu ei 

annibyniaeth sefydliadol.  

5 

6. Helpu gyda’r gwaith o gyflawni nodau ac amcanion yr awdurdod trwy helpu i sicrhau 

trefniadau sicrwydd, rheolaeth, risg a llywodraethu priodol.  

4 

7. Cefnogi’r gwaith o ddatblygu trefniadau cadarn ar gyfer sicrhau gwerth am arian.  3 

8. Helpu’r awdurdod i weithredu gwerthoedd llywodraethu da, gan gynnwys 

trefniadau effeithiol ar gyfer atal twyll a llygredd. 

4 

9. Hyrwyddo adrodd cyhoeddus effeithiol i randdeiliaid yr awdurdod a’r gymuned leol 

a mesurau i wella tryloywder ac atebolrwydd.  

4 
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B) Hunanasesiad o ‘Arfer Da’ 
 

Cwestiynau arfer da Oes/ 
ydy 

I ryw 
raddau  

Nac 
oes/ 

nac ydy 

Diben a llywodraethu’r Pwyllgor Archwilio 
1 Oes gan yr awdurdod bwyllgor archwilio dynodedig?  ☒ ☐ ☐ 

2 Ydy’r pwyllgor archwilio’n adrodd yn uniongyrchol i’r cyngor llawn? (yn 
berthnasol i lywodraeth leol yn unig.) ☒ ☐ ☐ 

3 Ydy’r cylch gorchwyl yn nodi’n glir ddiben y pwyllgor yn unol â Datganiad 
Sefyllfa CIPFA?  ☒ ☐ ☐ 

4 Ydy rôl a diben y pwyllgor archwilio wedi’u deall a’u derbyn ym mhob rhan 
o’r awdurdod?  ☒ ☐ ☐ 

5 Ydy’r pwyllgor archwilio’n rhoi cymorth i’r awdurdod o ran bodloni 
gofynion llywodraethu da? ☒ ☐ ☐ 

6 Oes trefniadau i ddwyn y pwyllgor i gyfrif o ran sut mae’n perfformio?   
☒ ☐ ☐ 

Swyddogaethau'r pwyllgor  
7 Ydy cylch gorchwyl y pwyllgor yn mynd i’r afael yn benodol â phob un o’r 

meysydd craidd a nodir yn Natganiad Sefyllfa CIPFA?  

   

 
 llywodraethu da ☒ ☐ ☐ 

  fframwaith sicrwydd, gan gynnwys partneriaethau a threfniadau 
cydweithredu 

☒ ☐ ☐ 

 
 archwilio mewnol  ☒ ☐ ☐ 

 
 archwilio allanol ☒ ☐ ☐ 

 
 adrodd ariannol ☒ ☐ ☐ 

 
 rheoli risg ☒ ☐ ☐ 

 
 gwerth am arian neu werth gorau ☒ ☐ ☐ 

 
 atal twyll a llygredd ☒ ☐ ☐ 

 
 cefnogi’r Fframwaith Moesegol   ☒ ☐ ☐ 

8 A oes gwerthusiad blynyddol yn cael ei wneud i asesu a yw’r pwyllgor yn 
cyflawni ei gylch gorchwyl ac a oes digon o ystyriaeth wedi’i rhoi i’r holl 
feysydd craidd?  

☒ ☐ ☐ 

9 Ydy’r pwyllgor archwilio wedi ystyried y meysydd ehangach a nodwyd yn 
Natganiad Sefyllfa CIPFA ac a fyddai’n briodol i’r pwyllgor ymgymryd â 
nhw?  

☒ ☐ ☐ 

10 Lle nad oes digon o sylw wedi’i roi i feysydd craidd, oes cynlluniau i fynd i’r 
afael â hyn?  ☒ ☐ ☐ 

11 Ydy’r pwyllgor wedi cynnal ei rôl ymgynghorol trwy beidio ag ymgymryd ag 
unrhyw bwerau penderfynu nad ydynt yn cyd-fynd â’i ddiben craidd?  

☒ ☐ ☐ 
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Cwestiynau arfer da Oes/ 
ydy 

I ryw 
raddau  

Nac 
oes/ 

nac ydy 

Aelodaeth a chefnogaeth 
12 A oes strwythur a chyfansoddiad effeithiol wedi’u dewis ar gyfer y 

pwyllgor?  

Dylai hyn gynnwys:  

 bod ar wahân i’r weithrediaeth 

 cymysgedd priodol o wybodaeth a sgiliau gan yr aelodau  

 maint pwyllgor nad yw’n lletchwith 

 ystyriaeth wedi’i rhoi i gynnwys o leiaf un aelod annibynnol (lle nad 
yw’n ofyniad gorfodol)  

☒ ☐ ☐ 

13 
 

Ydy’r aelodau annibynnol a benodwyd i’r pwyllgor wedi’u recriwtio mewn 
ffordd agored a thryloyw ac wedi’u cymeradwyo gan y cyngor llawn? ☒ ☐ ☐ 

14 Oes gan gadeirydd y pwyllgor wybodaeth a sgiliau priodol?  
☒ ☐ ☐ 

15 Oes trefniadau ar waith i gefnogi’r pwyllgor gyda briffiau a hyfforddiant?  
☒ ☐ ☐ 

16 Ydy aelodau’r pwyllgor wedi’u hasesu’n erbyn y fframwaith gwybodaeth a 
sgiliau craidd a’u hystyried yn foddhaol?  ☐ ☒ ☐ 

17 Oes gan y pwyllgor gydberthnasau gwaith da â phobl a sefydliadau 
allweddol, gan gynnwys archwilio mewnol ac allanol a’r prif swyddog 
ariannol?  

☒ ☐ ☐ 

18 A oes cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol yn cael ei roi i’r pwyllgor? 
☒ ☐ ☐ 

Effeithiolrwydd y pwyllgor 
19 Ydy’r pwyllgor wedi cael adborth ar ei berfformiad gan y rhai hynny sy’n 

rhyngweithio â’r pwyllgor neu sy’n dibynnu ar ei waith?  ☒ ☐ ☐ 

20 A yw’r cyfarfodydd yn effeithiol gyda lefel dda o drafodaeth ac ymgysylltu 
gan bob aelod? ☒ ☐ ☐ 

21 Ydy’r pwyllgor yn ymgysylltu ag ystod lawn o arweinwyr a rheolwyr, gan 
gynnwys trafod canfyddiadau archwiliadau, risgiau a chynlluniau 
gweithredu gyda’r swyddogion cyfrifol? 

☒ ☐ ☐ 

22 
 

Ydy’r pwyllgor yn gwneud argymhellion ar gyfer gwella llywodraethu, risg 
a rheolaeth, ac a weithredir ar y rhain? ☐ ☒ ☐ 

23 Ydy’r pwyllgor wedi gwerthuso a yw’n ychwanegu gwerth i’r sefydliad a 
sut mae’n gwneud hynny? ☐ ☒ ☐ 

24 Oes gan y pwyllgor gynllun gweithredu i wella unrhyw feysydd gwan? 
☒ ☐ ☐ 

25 Ydy’r pwyllgor yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ei berfformiad ac i 
esbonio ei waith? ☒ ☐ ☐ 
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II. Hunanasesiadau Unigol Aelodau’r Pwyllgor Archwilio 

Gwybodaeth 
 

Meysydd Gwybodaeth 
Lefel Wybodaeth  Cryf + 

1. Dim  2. Cyfyngedig  3. Cymysg 4. Cryf  5. Llawn/Cyflawn  
1.  Gwybodaeth sefydliadol  0% 0% 14%  86%  0%  86%  

2.   Rôl a swyddogaethau’r pwyllgor 
archwilio    0% 0% 14%  72%  14%   86%  

3.  Llywodraethu  0% 0% 14%  72%  14%   86%  

4.  Archwilio mewnol  0% 14%  0% 72%  14%   86%  

5.  Cyfrifyddu a rheol ariannol    0% 0% 43%  43%  14%   57%  

6.   Archwilio allanol  0% 0% 14%  86%  0%  86%  

7.  Rheoli risg  0% 0% 29%  57%  14%   71%  

8.  Atal twyll    0% 29%  29%  43%  0%  43%  

9.  Gwerthoedd llywodraethu da    0% 0% 14%  57%  29%   86%  

10. Rheoli’r trysorlys    0% 0% 57%  43%  0%  43%  
 

Defnydd 
 

Defnydd Lefel Weithredu  Cryf + 
1. Dim  2. Cyfyngedig  3. Cymysg 4. Cryf  5. Llawn/Cyflawn  

1.  Gwybodaeth sefydliadol  0% 0% 14%  86%  0%  86%  

2.   Rôl a swyddogaethau’r pwyllgor 
archwilio    0% 0% 29%  57%  14%   71%  

3.  Llywodraethu  0% 0% 29%  71%  0%  71%  

4.  Archwilio mewnol  0% 14%  29%  43%  14%   57%  

5.  Cyfrifyddu a rheol ariannol    0% 0% 43%  43%  14%   57%  

6.   Archwilio allanol  0% 0% 29%  71%  0%  71%  

7.  Rheoli risg  0% 0% 43%  43%  14%   57%  

8.  Atal twyll    0% 57%  0% 43%  0%  43%  

9.  Gwerthoedd llywodraethu da    0% 0% 14%  86%  0%  86%  

10. Rheoli’r trysorlys    0% 0% 57%  43%  0%  43%  
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III. Adborth Mynychwyr y Pwyllgor Archwilio 
                                                      

  Mae'r Pwyllgor Archwilio wedi gofyn am adborth gan y rhai y mae'n 

ymgysylltu â hwy yng nghyfarfodydd y Pwyllgor mewn perthynas â 

'pherfformiad', 'sicrwydd a dylanwad' a 'thrafodaeth ac ymgysylltu'.   

Roedd y canlyniadau ar gyfer 2019/20 fel a ganlyn  
 

Allwedd Sgôr  

1 Gwael 

2 Boddhaol 

3 Da  

4 Ardderchog 
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Proffiliau Aelodau'r Pwyllgor Archwilio                        Atodiad 3 
Aelodaeth Bresennol 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugh Thomas 
(Cadeirydd)  

(Aelod Lleyg Annibynnol) 

 
 

Bu Hugh Thomas, Cyfreithiwr sydd wedi ymddeol, yn gweithio mewn Llywodraeth 
Leol am 40 mlynedd gan orffen ei yrfa fel Prif Weithredwr Cyngor Sir Morgannwg 
(yr awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru) am 15 mlynedd. Yn ystod yr amser hwn, 
bu’n gwasanaethu fel Clerc i Awdurdod Heddlu De Cymru ac Ysgrifennydd 
Anrhydeddus i Gynulliad Siroedd Cymru. Gwnaeth ymddeol yn 1995. 
 
Ers hynny mae wedi cadeirio nifer o gyrff cyhoeddus a sefydliadau gwirfoddol 
cenedlaethol gan gynnwys y rheiny yn y sectorau addysg uwch a iechyd. Bu’n Is-
gadeirydd a Chadeirydd ar Bwyllgor Archwilio Canolfan Iechyd Cymru. 
 
Roedd hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol Dŵr Cymru. Bu’n gwasanaethu fel 
Cadeirydd Bwrdd Rheoleiddiol Cymru rhwng 2010 a 2016.  
 
Ar hyn o bryd, mae’n gwasanaethu yn ei ail dymor fel un o 15 Ymddiriedolwr 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Am fwy na 5 mlynedd, bu'n gweithio fel Dirprwy 
Gadeirydd Pwyllgor Archwilio Cyngor Caerdydd, ac fe'i penodwyd yn Gadeirydd ym 
mis Ionawr 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gavin McArthur 
(Dirprwy Gadeirydd) 
(Aelod Lleyg Annibynnol) 

 

 

Mae Gavin McArthur yn archwilydd mewnol a swyddog llywodraethu proffesiynol 
ac yn gyfrifydd cymwys. Bu'n Bennaeth Llywodraethu a Sicrwydd ar 
Gyfarwyddiaeth Ystadau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae hefyd wedi dal rolau 
rheoli uwch mewn swyddogaethau archwilio mewnol yn y sector preifat a 
llywodraeth leol a chanolog.  
 
Mae ei brofiad proffesiynol a’i arbenigedd yn ymwneud â’r meysydd rheoli 
mewnol, rheoli risg, llywodraethu, archwilio mewnol, adolygu achosion busnes, a 
rheoli perfformiad.  Fe’i penodwyd yn Is-gadeirydd Pwyllgor Archwilio Cyngor 
Caerdydd ym mis Ionawr 2020, ac mae’n Is-gadeirydd ar Gyd-bwyllgor Archwilio 
Heddlu Swydd Warwig.  
 
Yn dilyn ennill gradd mewn Gwyddorau Daearegol o Brifysgol Birmingham, 
cymhwysodd Gavin yn gyfrifydd CIPFA gyda Chyngor Dinas Coventry lle roedd yn 
cyflawni rolau cyfrifyddu a rheoli ariannol, gan gynnwys archwilio. 
 
Yn athletwr brwd sydd wedi chwarae pêl-droed lled-broffesiynol, mae gan Gavin 
gymwysterau hyfforddi mewn rygbi, safle gôl-geidwad a chryfder a chyflyru. Ar hyn 
o bryd mae'n hyfforddi gôl-geidwaid ar gyfer tîm pêl-droed prifysgol ac am 
flynyddoedd lawer bu’n hyfforddi mewn clwb rygbi lleol. Mae hefyd yn ymarferydd 
Tai Chi profiadol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Price 
(Aelod Lleyg Annibynnol) 

Mae David Price yn Ymgynghorydd Addysg Uwch hunangyflogedig sy’n darparu 
gwasanaethau pwrpasol ar gyfer cleientiaid yn y DU, yr EU a Gogledd Affrica.   Bu’n 
gweithio i nifer o brifysgolion a chyrff anllywodraethol yn y DU mewn rolau polisi 
a chynllunio strategol am 25 mlynedd, a gwasanaethodd fel Dirprwy Is-ganghellor 
prifysgol flaenllaw yng Nghymru.  
 
Wedi’i addysgu ym mhrifysgolion Sheffield a Newcastle-Upon-Tyne ac mewn 
ysgolion yn y DU a thramor; mae David yn un o raddedigion Uwch Raglen Reoli’r 
Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch. 
 
Mae diddordebau proffesiynol David yn canolbwyntio ar ddatblygu a defnyddio 
systemau perfformiad, gwybodaeth busnes, rheoli risg, rheoleiddio a 
llywodraethu.   
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Y Cyng. Stephen Cunnah 
(Llafur Cymru) 

 

 Yn gwasanaethu Ward Treganna 
  

Hyd y Penodiad:  04/05/2017 - 
 
Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 

 Pwyllgor Archwilio 
 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 
 Cyngor 
 Cyd-bwyllgor Archifau Morgannwg Cyngor Caerdydd 
 Pwyllgor Safonau a Moeseg 

 
Cyrff Allanol: 
Chapter (Cardiff) Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Cyng. Nigel Howells  
(Democratiaid Rhyddfrydol 

Cymru) 

 Yn gwasanaethu Ward Adamsdown 
 
Hyd y Penodiad:   03/05/2012 - 04/05/2017 
 04/05/2017 -  
 
Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 
Pwyllgor Archwilio 
Cyngor 
Pwyllgor Apeliadau'r Cyngor 
Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant (Cadeirydd) 
Pwyllgor Pensiynau 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y Cynghorydd Ashley Lister  
(Llafur Cymru) 

(ymunodd â'r Pwyllgor Archwilio 
23.05.19) 

Yn gwasanaethu Ward Grangetown  
 
Hyd y Penodiad:   04/05/2017 –  
 
Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 

 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau Plant 
 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a Dysgu Gydol Oes 
 Pwyllgor Archwilio 
 Pwyllgor Craffi Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion 
 Pwyllgor y Cyfansoddiad 
 Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 
 Cyngor 
 Panel Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol 
 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad 

 
Cyrff Allanol: 
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y Cynghorydd Rod 
McKerlich 

(Ceidwadwyr Cymru) 
(ymunodd â'r Pwyllgor Archwilio 

18.07.19) 

Yn gwasanaethu Ward Radur a Phentre-poeth  
 
Hyd y Penodiad:   03/05/2012 - 04/05/2017 
 04/05/2017 -  
 
Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 

 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, y Gwasanaethau Oedolion 
 Pwyllgor Archwilio 
 Pwyllgor y Cyfansoddiad 
 Cyngor 
 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad 

https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=140&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=148&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=138&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=184&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=136&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=142&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=295&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=362&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=371&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=141&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=134&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=139&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=269&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=144&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=211&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=363&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=134&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=130&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=144&LLL=0
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Y Cynghorydd Elaine 
Simmons 

(Llafur Cymru) 
(ymunodd â'r Pwyllgor Archwilio 

30.01.20) 

Yn gwasanaethu Ward Caerau  
 
Hyd y Penodiad:   03/05/2012 - 04/05/2017 
 04/05/2017 -  
 
Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 

 Pwyllgor Archwilio 
 Cyngor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y Cyng. Kanaya Singh 
(Llafur Cymru) 

 

Yn gwasanaethu Ward Glan-yr-afon 
 
Hyd y Penodiad:  04/05/2017 - 
 
Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 

 Pwyllgor Archwilio 
 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 
 Cyngor 

 
Cyrff Allanol: 
Bws Caerdydd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Cyng. Joel Williams 
(Ceidwadwyr Cymru) 

 
 

 

 Yn gwasanaethu Ward Pontprennau a Phentref Llaneirwg 
  

Hyd y Penodiad:  04/05/2017 - 
 
Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 

 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, y Gwasanaethau Oedolion 
 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau Plant 
 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a Dysgu Gydol Oes 
 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes 
 Pwyllgor Penodi - Prif Gyfreithiwr Ymgyfreitha 
 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio a Threfniadaeth Ysgolion 
 Pwyllgor Archwilio 
 Cyngor 
 Pwyllgor Apeliadau'r Cyngor 
 Pwyllgor Safonau a Moeseg 

 
Cyrff Allanol: 

 Llys Prifysgol Caerdydd 
 Awdurdod Tân ac Achub De Cymru 

 
  

https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=140&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=174&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=363&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=362&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=371&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=385&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=368&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=372&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=136&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=138&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=181&LLL=0
https://cardiff.moderngov.co.uk/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=211&LLL=0
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Aelod ar absenoldeb cymeradwy  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ian Arundale 
(Cadeirydd) 

(Aelod Lleyg Annibynnol) 

 
Absenoldeb cymeradwy am hyd at 

flwyddyn yn dechrau 28/11/19 

Mae Ian Arundale yn Ymgynghorydd Gorfodi a Diogelwch y Gyfraith 

hunangyflogedig. Ar hyn o bryd mae'n gweithio i Heddlu Cleveland ar gontract 

byrdymor yn mynd i'r afael ag amrywiaeth o feysydd datblygu. Bu'n heddwas am 

32 mlynedd yn gwasanaethu yn Heddluoedd De Cymru, Gorllewin Mercia a Dyfed-

Powys gan godi i safle Prif Gwnstabl Dyfed Powys.  

Ian oedd arweinydd y DU ar ran Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) ar 

gyfer polisi ac arfer ‘Plismona Arfog’ a bu’n gadeirydd ar bortffolio ‘Rheoli 

Gwrthdaro’ y DU. Mae'n gweithredu fel ymgynghorydd a thyst arbenigol mewn 

achosion proffil uchel fel saethiadau angheuol gan yr heddlu, cwestau ac 

ymchwiliadau cyhoeddus. 

Mae’n gweithio’n rhyngwladol ac wedi cynorthwyo heddluoedd a sefydliadau yn y 

dwyrain pell, UDA a Seland Newydd yn ddiweddar.  

Mae gan Ian ddiploma mewn Troseddeg Gymhwysol gan Brifysgol Caergrawnt, 

gradd MSc (Econ) mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol gan Brifysgol 

Caerdydd a BA (Anrh) mewn Astudiaethau’r Heddlu. Mae’n Gymraawd Fulbright 

ac yn un o raddedigion rhaglen ‘Uwch Reolwyr’ y prif weinidog. 

Yn ogystal â’i rôl yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd, mae hefyd yn Gadeirydd ar 
Bwyllgor Disgyblu Coleg Brenhinol y Milfeddygon ac yn aelod bwrdd gyda’r Fforwm 
Rhyngwladol ar Orfodi’r Gyfraith (ILEF). Cafodd Fedal Heddlu’r Frenhines (QPM) yn 
2011. 

 

Aelodau a adawodd yn ystod y flwyddyn  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y Cyng. Phil Bale 
(Llafur Cymru) 

Gadawodd ei rôl ar 03.09.19 

 Yn gwasanaethu Ward Llanisien 
  

Hyd y Penodiad: 03/05/2012 - 04/05/2017 
 04/05/2017 – 09/10/2019 
 
Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 

 Pwyllgor Archwilio 
 Cyngor 

http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
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Y Cyng. Susan Goddard 
(Llafur Cymru) 

Gadawodd ei rôl ar 24.10.19 

 Yn gwasanaethu Ward Trelái  

  

Hyd y Penodiad:  03/05/2012 - 04/05/2017 
04/05/2017 -  

 

Yn gwasanaethu ar y pwyllgorau canlynol: 
 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio a Threfniadaeth Ysgolion 
 Pwyllgor Archwilio 
 Pwyllgor Craffi Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion 
 Pwyllgor y Cyfansoddiad 
 Cyngor 
 Pwyllgor Apeliadau'r Cyngor 
 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 Pwyllgor Trwyddedu 
 Is-bwyllgor Trwyddedu 
 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd 
 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd 

 

Cyrff Allanol: 
Panel Maethu Caerdydd 

 

http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=372&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=141&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=134&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=149&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=136&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=130&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=132&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=227&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=133&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=268&LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=325&LLL=0
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