
PWYLLGOR ARCHWILIO

DYDD MAWRTH, 13 TACHWEDD 2018

Yn bresennol: Aelodau Annibynnol: Ian Arundale (Cadeirydd)
Gavin McArthur, David Price a/ac David Hugh Thomas
Councillors Bale, Cowan, Cunnah, Howells, McGarry, Singh 
a/ac Walker

44 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Lay.

45 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Datganwyd y buddiannau canlynol:

Y Cyng. Bale Eitem 4.3 Personol – Diddordeb 
Ariannol yn y Sector

46 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Medi 2018 yn gofnod cywir 
gan y Pwyllgor, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

Materion Gweithredol
47 :   SARAH MCGILL, CYFARWYDDWR POBL A CHYMUNEDAU – 

DIWEDDARIAD AR AMGYLCHEDD RHEOLI MEWNOL 

Croesawodd y Cadeirydd Sarah McGill, Cyfarwyddwr Pobl a Chymunedau, i‘r 
cyfarfod i roi trosolwg o’r amgylchedd rheoli mewnol ym maes Tai a Chymunedau’r 
Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau.

Cafodd yr Aelodau wybod bod y Gyfarwyddiaeth yn cynnig ystod eang o 
wasanaethau, fel arfer i rai mwyaf agored i niwed y ddinas, y gall eu hanghenion ond 
cael eu bodloni’n effeithiol drwy gyflawni gwasanaethau ar y cyd ag adrannau eraill y 
Cyngor a sefydliadau partner. Rhoddodd y Cadeirydd wybod na fyddai ystod o 
wybodaeth ategol rheoli perfformiad a ddarparwyd i’r Pwyllgor Archwilio yn cael eu 
hymchwilio, gan roi sylw penodol i’r papurau ar lywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 
fewnol.  Gofynnodd y Cadeirydd i'r Rheolwr Archwilio reoli lefel y dogfennau oedd yn 
rhan o bapurau’r Pwyllgor. 

Cafodd yr Aelodau wybod bod risgiau corfforaethol a gweithredol yn cael eu 
harchwilio bob tri mis, gyda chefnogaeth Pencampwyr Risg y Cyfarwyddiaethau.  
Mae gan y Gyfarwyddiaeth un risg ar y Gofrestr Risgiau Corfforaethol (CRC), mewn 
perthynas â Diwygio Lles, sy’n dal i gael ei leddfu drwy ystod o wasanaethau 
rhagweithiol ac mae angen ei fonitro’n gyson a’i adolygu wrth gyflwyno Credyd 
Cynhwysol. Rhoddodd y Cyfarwyddwr wybod am un risg uwch mewn perthynas â 
Diogelwch Tân, sydd dan oruchwyliaeth Tai a Chymunedau o ran Tai Cyngor a 
chyda Datblygu Economaidd fel Landlord Corfforaethol.  Mae Cofrestr Risgiau'r 
Gyfarwyddiaeth yn cynnwys Cofrestrau Risgiau Gweithredol bob Is-adran. 



Cafodd yr Aelodau wybod bod y Datganiad Sicrwydd Uwch Reolwyr (SMAS) yn nodi 
defnydd da’n gyffredinol ledled meysydd llywodraethu, er bod llywodraethu 
partneriaeth, rheoli risgiau a rheolaeth gyda defnydd cymysg. Nodwyd bod sicrwydd 
o ran Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gymysg, gan gydnabod bod llawer o waith 
i’w wneud i ymgorffori arferion drwy’r Gyfarwyddiaeth. Roedd y SMAS mwyaf 
diweddar wedi cydnabod gwelliannau, gan gynnwys defnyddio sicrwydd partneriaeth 
cryf drwy adrodd am berfformiad partneriaeth bob tri mis ac ymgorffori monitro 
arbedion a chyflawniad targedau incwm o ganlyniad i weithio'n agos gyda chyfrifwyr 
gwasanaeth i gynnal darlun clir o gyllidebau a gwariant gydol y flwyddyn.

Mewn perthynas â’r ymateb i adroddiadau Archwilio Mewnol, cafodd yr Aelodau 
wybod mai dim ond un argymhelliad oedd yn dal yn weddill ar adeg y cofnodi, oedd 
yn cael ei fonitro tan fydd yn dod i ben.  Roedd y Cyfarwyddwr yn falch bod 
archwiliadau llywodraethu a gwneud penderfyniadau yn effeithiol, heb unrhyw 
argymhellion.

Gwahoddodd y Cadeirydd Aelodau'r Pwyllgor i holi, gwneud sylwadau neu geisio 
eglurder ar y wybodaeth a dderbyniwyd.   Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi 
isod:

 Gofynnodd y Cyfarwyddwr sut roedd yn sicrhau bod Data Craidd o safon yn 
cael ei ddefnyddio i fonitro perfformiad. Cydnabuwyd bod sicrwydd ansawdd 
yn hanfodol, a chafodd y Pwyllgor wybod bod data yn dod gan nifer o 
ffynonellau a chronfeydd data gyda dull cyson o ran dadansoddi.  Rhoddodd 
y Rheolwr Archwilio wybod bod Rheoli Perfformiad yn rhan o’r Cynllun 
Archwilio Blynyddol a’i fod wedi’i drefnu ar gyfer Ch4.  

 Gofynnodd yr Aelodau beth oedd y gyfarwyddiaeth yn ei wneud i leddfu'r 
risgiau oedd yn gysylltiedig â Diwygio Lles.  Nododd y Cyfarwyddwr bod 
grŵp llywio aml-asiantaeth yn rhagweld yr effaith debygol ac y gall 
ymyriadau wneud gwahaniaeth.  Roedd ystod o asiantaethau'n wynebu 
problemau ac roedd sut i leddfu’r problemau hynny’n cael eu hadolygu’n 
gyson.  Roedd ychydig o lwyddiannau, ond mae dal ychydig o heriau.

 Gofynnodd Aelod am ragor o fanylion ynghylch cyflwyno hybiau gwasanaeth 
ac a fyddai bob hyb yn canolbwyntio ac yn adlewyrchu ar ddeinameg y 
cymunedau yr oeddent wedi'u lleoli ynddynt.  Nododd y Cyfarwyddwr bod y 
cynllun cyflawni gwasanaeth yn nodi'r gwasanaethau fydd yn cael eu 
cyflawni mewn hybiau cymunedol a bod hybiau newydd yn dal i adlewyrchu 
eu cymunedau perthnasol.

 Ystyriodd Aelod y byddai cartrefi newydd yn cael eu lleoli’n bennaf yn Arc 
Ddeheuol y Ddinas, ardal lle mae Cynllun Llesiant y Cyngor wedi nodi bwlch 
20 mlynedd o ran disgwyliad oes o’i gymharu â gogledd y Ddinas.  
Gofynnwyd a oedd yr awdurdod yn edrych ar gymysgedd mwy o 
ddatblygiadau tai ac a oedd cyfle i edrych ar safleoedd eraill yn y ddinas.  
Nododd y Cyfarwyddwr bod y safleoedd yn gymysg a bod diddordeb mawr 
yn y tai newydd.

 Nododd yr aelodau bod targedau perfformiad yn is na blynyddoedd 
diweddar gan ofyn a oedd unrhyw risgiau'n gysylltiedig â pheidio â chyflawni 



gwelliannau.  Derbyniwyd y sylwadau a chafodd yr Aelodau wybod bod 
amgylchiadau pan roedd cynnal perfformiad yn gyrhaeddiad. 

 Gan ymateb i gais am y risgiau uchaf yn wynebu cyfrifoldeb y Cyfarwyddwr, 
cafodd yr Aelodau wybod mai Diwygio Lles a Diogelwch Tan oedd y rhai 
mwyaf, gyda risgiau amlwg eraill ynghylch cyflawni ystod eang o 
wasanaethau mewn hybiau gwasanaeth a'r angen i fodloni'r galw cynyddol 
am wasanaethau gan boblogaeth gynyddol gyda llai o adnoddau. 

PENDERFYNWYD:

(1) y dylid nodi’r adroddiad; 

(2) Rheolwr Archwilio i reoli lefel y ddogfennaeth sy’n cael ei chynnwys yn 
nhudalennau’r Pwyllgor.

48 :   DAVINA FIORE, CYFARWYDDWR CYFREITHIOL A LLYWODRAETHIANT 
A’R SWYDDOG MONITRO – DIWEDDARIAD AR AMGYLCHEDD RHEOLI 
MEWNOL 

Croesawodd y Cadeirydd Davina Fiore, Cyfarwyddwr, Llywodraethu a 
Gwasanaethau Cyfreithiol i roi diweddariad ar lywodraethu a rheolaeth yn y 
Gyfarwyddiaeth. 

Cafodd yr Aelodau wybod am strwythur y gyfarwyddiaeth a chyfansoddiad timau’r 
Gwasanaethau Democrataidd a Chyfreithiol. Gofynnodd yr aelodau i nodi gwobr 
Gwasanaethau Cyfreithiol diweddar, sef Achrediad Ansawdd Cymdeithas y GyfraIth 
(LEXCEL). Gwnaeth yr adolygiad allanol cysylltiedig adrodd am gydymffurfiaeth, a 
nid oedd unrhyw argymhellion gwella.  Nododd arolwg boddhad cleientiaid bod 89% 
o'r cleientiaid yn fodlon neu’n fwy na bodlon â’r gwasanaeth.

Amlinellwyd proses monitro Risgiau'r Gyfarwyddiaeth yn weithgaredd Tîm Rheoli 
misol, gyda chefnogaeth y Pencampwr Risgiau a'r arweinydd Perfformiad i ystyried 
risgiau presennol a risgiau newydd i'w hadrodd drwy ddiweddariad y gofrestr risgiau 
chwarterol. Trafodwyd Risgiau Corfforaethol ar ‘Gydymffurfiaeth Cyfreithiol’ a 
‘Diogelu’ gyda chefnogaeth y Cyfarwyddwr, a rhoddwyd gwybod i Aelodau bod 
cymhlethdod yr achosion diogelu’n heriol o ran capasiti a gofynion ariannu.

Cafodd yr aelodau wybod bod cyllidebau cyfreithiol 2017/18 mewn perthynas â gofal 
cymdeithasol wedi’u canoli i alluogi’r Tîm Cymunedol yn y Gwasanaethau Cyfreithiol i 
recriwtio cyfreithwyr ychwanegol i wneud gwaith oedd yn arfer cael ei wneud yn 
allanol ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Cynhaliwyd ymgyrch recriwtio ar 
ddiwedd 2017, ond oherwydd trosiant staff, cynnydd mewn llwyth gwaith a diffyg staff 
yn y Tîm Cymunedol, mae wedi bod yn angenrheidiol i allanoli ychydig o waith.  
Arweinydd hyn at orwariant posibl o £120,000 ym Mis 5, 2018/19. Bydd gwariant 
allanol yn parhau i gael ei fonitro’n agos gydol y flwyddyn, ac mae bid pwysau 
ariannol wedi’i gyflwyno mewn perthynas â chyllideb 2019/20 ar gyfer cyllid 
ychwanegol i greu rhagor o swyddi yn y Tîm Cymunedol.

Ystyrir y Datganiad Sicrwydd Uwch Reoli (SMAS) dwywaith y flwyddyn mewn 
Cyfarfodydd Tîm Rheoli’r Gyfarwyddiaeth, a fynychir gan y Pencampwr Risgiau, yr 



Arweinydd Perfformiad a’r Cyfrifydd Cyllidebau.  Sylweddolodd y Cyfarwyddwr bod y 
SMAS wedi bod â gwerth cynyddol yn dilyn rhagor o bwyslais a gofyniad am 
dystiolaeth ategol. 

Cafodd yr Aelodau wybod bod cyfarfodydd chwarterol gyda Rheolwr Perthynas y tîm 
Archwilio i drafod cynnydd yn erbyn y cynllun cytunedig ac unrhyw risgiau newydd. 
Caiff Adroddiadau Archwilio Mewnol eu trafod a’r camau wedi’u cytuno gyda’r 
rheolwyr perthnasol. 

Adroddwyd mai un o brif flaenoriaethau’r Gwasanaethau Democrataidd oedd ymateb 
i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ‘Trosolwg a Chraffu – Addas i’r Dyfodol’. Ar ôl 
hynny, datblygwyd cynllun gweithredu i fynd ar ôl bob un o'r pum cynnig gwella.  
Gofynnwyd yr aelodau i nodi bod SAC wedi canfod bod swyddogaeth graffu 
Caerdydd yn addas at y dyfodol.

Agorodd y Cadeirydd ddadl ar yr eitem hon. Cafodd yr aelodau wahoddiad i roi 
sylwadau, gofyn am eglurhad pellach neu ofyn cwestiynau.  Mae’r trafodaethau 
hynny wedi eu crynhoi isod:

 Ystyriodd y Pwyllgor bod y swyddogaeth Graffu’n rhagweithiol ac wedi’i 
chreu gan nifer o argymhellion oedd yn cael ei derbyn gan y Cabinet, ond 
gellid cael archwiliad o ran effeithiolrwydd y Craffu.  Derbyniodd y 
Cyfarwyddwr bod modd gwneud mwy i gael amcanion ac roedd yn falch o 
drafod hyn ymhellach gyda’r Rheolwr Archwilio.

 Roedd y Pwyllgor yn awyddus i gofnodi'r pwysigrwydd a’r gefnogaeth 
werthfawr a roddwyd i Aelodau gan y Tîm Gwasanaethau Democrataidd.  
Roedd y Cyfarwyddwr yn falch o glywed y sylwadau hynny a chytunodd i 
rannu'r sylwadau â'r tîm.

 Roedd aelodau’n poeni bod Diogelu wedi’i nodi fel risg.  Nododd y 
Cyfarwyddwr bod y risg diogelu wedi’i ddatblygu dros gyfnod o amser o 
ganlyniad i ystod eang o faterion sy’n creu achosion mwy cymhleth.  Mae 
wedi bod cynnydd o ran achosion rhyngwladol, sy’n fwy cymhleth, ac mae’r 
fframwaith cyfreithiol yn dynnach gydag achosion yn cael eu datrys o fewn 6 
mis, sydd wedi cynyddu pwysau.  Mae rhagor o adroddiadau arbenigol wedi 
bod yn angenrheidiol oherwydd natur yr achosion.  

 Gofynnodd yr Aelodau am farn y Cyfarwyddwr ar oblygiadau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol i’r Gyfarwyddiaeth.  Nododd y Cyfarwyddwr bod y 
gwasanaeth yn newid, a’i fod yn dal yn ymgyfarwyddo â’r ddeddfwriaeth.  
Roedd mwy o waith i’w wneud i sicrhau ei fod yn cael sylw priodol.  

 Gofynnodd y Cadeirydd a oedd cydweithwyr wedi ystyried archwiliad 
ynghylch y gofyn am gyfreithwyr a cheisio penderfyniadau i'r Tîm 
Cymunedol.  Nododd y Rheolwr Archwilio bod ychydig o ddadansoddiad 
wedi’i wneud ond bydd yn ystyried a fydd hyn yn cael ei ddatblygu 
ymhellach wrth ystyried cynllun archwilio i’r dyfodol. 

PENDERFYNWYD – Y byddai Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r rheolwr Archwilio yn ystyried yr opsiynau sydd ar gael i archwilio’r 
broses graffu.



49 :   ISABELLE BIGNALL, PRIF SWYDDOG DIGIDOL – SEIBR DDIOGELWCH 

Cafodd y Pwyllgor adroddiad ar Lywodraethu, Risg, Rheoli a Rheolaeth Seibr 
Ddiogelwch.  Croesawodd y Cadeirydd Isabelle Bignall, y Prif Swyddog Digidol, i’r 
cyfarfod a'i gwahodd hi i gyflwyno'r adroddiad.

Cafodd aelodau wybod yn dilyn cais gan y Pwyllgor Archwilio, cafodd Seiber-
Ddiogelwch ei uwchafu i’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol (CRC) yn Ch4 2016/17 ar 
gyfer monitro ac adolygu parhaus, a rhoi diweddariad chwarterol i’r Uwch Dîm Rheoli, 
y Pwyllgor Archwilio a’r Cabinet. Wrth gyfeirio at ‘Seiber-Ddiogelwch’ mae’r awdurdod 
yn cyfeirio at gyfres o brosesau a rheolaethau a grëwyd a'i rhoi ar waith er mwyn 
diogelu data'r sefydliad, systemau a rhwydweithiau rhag ymosodiad.

Rhoddodd y Prif Swyddog Digidol grynhoad am y Strategaeth Ddigidol a 
gynhyrchwyd yn 2018/19, oedd yn nodi gweledigaeth y Cyngor o ran awdurdod mwy 
cysylltiedig a modern.  Roedd y dull Dewis Digidol a Digidol yn Gyntaf a nodwyd yn y 
Strategaeth yn golygu gweithredu'r dechnoleg newydd, ceisiadau a ffyrdd newydd o 
weithio i'r staff.  Mae prif egwyddorion y strategaeth yn cael eu tanategu ym Mholisi 
Diogelwch TGCh y Cyngor, sydd ar y cyd â’r Fframwaith Llywodraethu TG, yn rhoi 
cyfeiriad a chanllawiau i sicrhau bod diogelwch TGCh yn unol â chyfreithiau a 
rheoliadau perthnasol, a gofynion y busnes.

Cafodd yr aelodau wybod bod Seiber-Ddiogelwch yn cael ei adolygu’n rheolaidd yn 
erbyn 10 prif ffactor risg yn dilyn dull y Ganolfan Seiber-Ddiogelwch Cenedlaethol 
(NCSC).  Yn dilyn yr asesiadau diweddaraf, nodwyd tri maes yn tanategu'r risg 
corfforaethol oedd â risgiau uwch, fyddai’n arwain at fonitro rheolaidd i yrru 
blaenoriaethu a chamau ar sail risg.   

Cafodd yr Aelodau wybod bod Archwiliad Mewnol ar Lywodraethu Seiber-Ddiogelwch 
wedi’i gwblhau ym mis Mawrth 2018. Nodwyd bod ymwybyddiaeth defnyddwyr yn un 
o’r prif feysydd oedd angen sylw ac o ganlyniad, mae 12 modiwl ymwybyddiaeth 
seiber-ddiogelwch wedi'u prynu ac ar gael i bob aelod o staff ar barth hyfforddi 
Academi Caerdydd.

Gofynnwyd i Aelodau wneud sylwad neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:

 Holodd yr aelodau a oedd hyfforddiant seiber-ddiogelwch yn hanfodol i 
aelodau staff.  Cadarnhaodd y Prif Swyddog Digidol ei fod yn hanfodol ac y 
byddai hefyd yn rhan o hyfforddiant sefydlu i aelodau staff newydd.

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ar y broses o werthuso ac adrodd ar 
ymosodiadau. Nododd y Prif Swyddog Digidol bod dau brif fath o ymosodiad 
– botiau a sbam.  Mae systemau’r Cyngor dan ymosodiad yn gyson a bod 
staff yn aml yn ‘bwynt cyswllt olaf’ felly mae addysg a chodi ymwybyddiaeth 
yn hanfodol.  

 Gan ymateb i ymholiad ynghylch staff yn defnyddio systemau 
anawdurdodedig, nododd y Prif Swyddog Digidol nad yw hyn yn brif fater i’r 
Cyngor gan ei fod yn cael ei atal gan brosesau cadarn.



 Gofynnodd yr aelodau a fyddai parthau sy’n wynebu’r cyhoedd, megis y 
rheiny mewn llyfrgelloedd, yn gallu peri risg i rwydweithiau’r Cyngor.  
Nododd y Prif Swyddog Digidol bod parthau o’r fath wedi’u ‘cloi’ i gynnig 
diogelwch priodol.  Mae’r defnydd cynyddol o ddyfeisiau ffonau clyfar yn 
golygu bod cwsmeriaid mewn llyfrgelloedd yn gallu defnyddio wifi am ddim i 
gael gwybodaeth ar eu dyfeisiau eu hunain.

 Gan ymateb i gwestiwn gan y Pwyllgor, cytunodd Swyddogion i roi 
cadarnhad o gwblhau'r argymhelliad presennol ar gydymffurfiaeth TGCh 
cwmwl.  Cadarnhaodd y Rheolwr Archwilio bod y wybodaeth hon yn destun 
proses ddilysu.

PENDERFYNWYD – Y byddai’r Rheolwr Archwilio yn cadarnhau’r lefel gadarnhau ar 
yr argymhelliad presennol ar gydymffurfiaeth Cwmwl TGCh. 

Cyllid
50 :   DIWEDDARIAD ARIANNOL GAN GYNNWYS MATERION GWYDNWCH 

Cyflwynodd Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau y diweddariad ar yr adroddiad 
ariannol.  Cafodd yr aelodau wybod bod yr adroddiad monitro mis 6 ar fin cael ei 
ystyried gan y Cabinet a'i fod wedi'i gylchredeg cyn y cyfarfod, a gwahoddwyd yr 
aelodau i anfon unrhyw gwestiynau ar yr adroddiad ymlaen yn uniongyrchol i'r 
Cyfarwyddwr.  Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau drosolwg ar sefyllfa 
Mis 6 a’r paratoadau ar gyfer cyllideb 2019/20.

Nodwyd bod cynigion arbedion ar waith mewn perthynas ag Archwilio Mewnol a 
Rheoli Risg ar gyfer 2019/20. Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i Aelodau roi adborth ar y 
cynigion hyn i’r Rheolwr Archwilio unwaith yr oeddent wedi ystyried y cynnwys.  

Holodd y Pwyllgor am orwariant yn y gyllideb Rheoli Corfforaethol sy'n £277,000, yn 
benodol gan fod swyddi gwag yn y strwythur rheoli.  Nododd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol nad oedd y pennawd cyllideb Rheoli Corfforaethol yn ymwneud â 
chyflogau'r uwch dîm rheoli, ond yn hytrach yn ymwneud â materion ledled y cyngor 
megis digideiddio gwasanaethau, a phrosesau recriwtio'r uwch dîm rheoli.  Roedd 
gan yr arbedion cyllidebol mewn perthynas â digideiddio amser arwain hirach ac 
roedd y rhan fwyaf o'r gorwariant yn ymwneud â hynny, costau recriwtio a'r 
gwasanaeth Crwner Rhanbarthol.

Gofynnwyd i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol roi eglurder o ran triniaeth arbedion 
afrealistig.  Cafodd yr aelodau wybod bod disgwyl i’r arbedion gael eu cyflawni, er 
bod oedi’n digwydd weithiau, neu bod amgylchiadau’n newid a nad yw’r arbedion ar 
gael mwyach.  Bydd y Cabinet yn penderfynu a ddylid ysgrifennu neu dal i gario 
arbedion ymlaen yn rhan o'r penderfyniadau ar gyllideb 2019/20.

PENDERFYNWYD: 

(1) Bod y Pwyllgor yn nodi’r wybodaeth ariannol a ddarperir a’r 
broses sy’n cael ei mabwysiadu o ran paratoi at gyllideb ar gyfer 2019/20 a’r 
tymor canolig.



(2) Y Pwyllgor Archwilio i dderbyn gwybodaeth am effaith cynigion ar 
gyfer cynigion cyllideb 2019/20 Archwilio a Rheoli Risg.

(3) Y Rheolwr Archwilio i gydlynu ymateb y Pwyllgor Archwilio i’r 
ymgynghoriad ar gyllideb 2019/20.

Llywodraethu a Rheoli Risg
51 :   RHEOLI RISG CORFFORAETHOL (CANOL BLWYDDYN) 

Cyflwynodd y Rheolwr Gweithredol (Llywodraethu a Risg) y diweddariad rheoli risg ar 
gyfer chwarter 2 2018/19. Cafodd yr aelodau wybod mai dyma oedd y tro cyntaf y 
defnyddiwyd y Matrics Risgiau 4x5, sydd wedi arwain at ychydig o fân newidiadau o 
ran sgoriau risg.

Nododd y crynodeb y prif newidiadau i’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol ar gyfer safle 
chwarter 2, oedd yn cynnwys gwaredu’r ased risg rheoli corfforaethol, a’r cynnydd 
mewn tair sgôr corfforaethol, ac roedd y rhesymau dros hynny wedi’u nodi yn yr 
adroddiad. Gofynnwyd i’r pwyllgor i nodi’r adolygiad fel y nodwyd yn yr adroddiad, 
gyda 269 o Risgiau i’r Gyfarwyddiaeth ac 11 o risgiau uwch ar ddiwedd y chwarter.  

Ystyriodd yr aelodau y sefyllfa gan ofyn am ddiweddariad manylach ar y Rheoli Risg 
Llifogydd mewn cyfarfod i'r dyfodol. 

PENDERFYNWYD:

(1) y dylid nodi’r adroddiad; 

(2) Pwyllgor Archwilio’n derbyn adroddiad ar Reoli Risg Llifogydd mewn cyfarfod yn 
y dyfodol.

Swyddfa Archwilio Cymru
52 :   SAC GWAITH ARCHWILIO PERFFORMIAD       DIWEDDARIAD RHAGLEN 

Croesawodd y Cadeirydd Sam Clements o Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) a 
chafwyd ddiweddariad ar waith archwilio perfformiad SAC.  

Roedd y Cadeirydd yn falch o nodi bod popeth wedi’i wneud yn bositif o ran y gwaith 
a gwblhawyd hyd yma.  Roedd ychydig o elfennau i’w gwella.

Gofynnodd y Cadeirydd bod Astudiaeth Cenedlaethol SAC ar Reoli Gwastraff yn cael 
ei gyflwyno i’r Aelodau ar ôl ei gyhoeddi. 

PENDERFYNWYD - Y Pwyllgor Archwilio i gael Astudiaeth Genedlaethol Swyddfa 
Archwilio Cymru ar Reoli Gwastraff wrth iddi gael ei chyhoeddi.

Rheoli'r Trysorlys
53 :   ADRODDIAD HANNER BLWYDDYN 



Derbyniodd yr Aelodau'r Adroddiad Hanner Blwyddyn Rheolaeth y Drysorlys yn 
cynnig crynodeb o weithgareddau Rheolaeth y Drysorlys y Cyngor hyd at 30 Medi 
2018, cyn iddo gael ei ystyried gan y Cabinet ar 15 Tachwedd 2018 a chan y Cyngor 
ar 29 Tachwedd 2018.

Nododd Aelod bod Cyngor Caint wedi gofyn i ad-dalu benthyciadau LOBOS yn 
gynnar a gofyn a fyddai Caerdydd yn gwneud hyn.  Nododd y Swyddogion nad oedd 
unrhyw ragweld y byddai Caerdydd yn ad-dalu’n gynnar a doedd dim cais i wneud 
hynny.  Nododd yr Aelod bod Cyngor Caint yn gallu lleihau'r llog oedd yn daladwy o 
4% i 2% gan ofyn a oedd cyfle i Gaerdydd.  Nododd y Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Adnoddau, ar y cyd ag ymgynghorwyr trysorlys y cyngor, bod swyddogion eisoes yn 
chwilio ond yn anymwybodol am unrhyw gyfleoedd. 

PENDERFYNWYD – nodi Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2018-19.

54 :   ADRODDIAD AR BERFFORMIAD 

Derbyniodd y Cyngor Adroddiad Perfformiad y Drysorlys oedd yn cynnig datganiadau 
sefyllfa ar fuddsoddiadau a benthyciadau ar 31 Hydref 2018. Cafodd yr aelodau 
wybod bod benthyciadau ychwanegol o £5.4miliwn ar 2.5% wedi'u cyflawni ym mis 
Hydref 2018. Byddai benthyciadau o £14.6miliwn pellach cyn diwedd y flwyddyn 
ariannol.

PENDERFYNWYD – y dylid nodi’r Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys.

Archwiliad Mewnol
55 :   ADRODDIAD AR GYNNYDD Y TÎM ARCHWILIO 2018/19 

Cyflwynwyd yr Adroddiad ar Gynnydd Archwilio Mewnol 2018/19 fel ag yr oedd ar 19 
Hydref 2018 i’r Pwyllgor Archwilio.  

Eglurwyd y byddai’r Rheolwr Archwilio newydd, a benodwyd ar 1 Hydref 2018, yn 
adrodd i’r Pennaeth Cyllid ac yn trafod â’r Pwyllgor Archwilio am faterion yn 
ymwneud ag archwilio. Gofynnwyd i’r Aelodau i gymeradwyo newidiadau dros dro i’r 
Siarter Archwilio Mewnol i gydnabod awdurdod a chyfrifoldeb y Rheolwr Archwilio.  

Derbyniodd yr aelodau amlinelliad o'r perfformiad ynghylch y Cynllun Archwilio hyd at 
19 Hydref 2018, crynodeb o‘r gwaith a wnaed, blaenoriaeth yr argymhellion, y 
canfyddiadau critigol a’r tueddiadau newydd ledled yr awdurdod. Gofynnwyd i’r 
Pwyllgor hefyd i gymeradwyo newidiadau i’r Cynllun Archwilio Mewnol ynghylch 
dyraniadau archwilio gwerth am arian, yn dilyn adolygiad gan y Tîm Archwilio 
Mewnol.

Gofynnwyd i’r Aelodau hefyd i nodi bod ‘Dull Sicrwydd Ysgolion’ wedi’i ddatblygu i 
gefnogi’r Pwyllgor Archwilio i gyfathrebu ac ategu dyheadau’r Ysgolion.  Mae’r dull yn 
ohebiaeth yn bennaf, yn cydnabod bod capasiti cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio’n 
gyfyngedig.  

PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn:



(1) Nodi cynnwys yr Adroddiad Cynnydd;

(2) Cymeradwyo'r newidiadau arfaethedig i’r Cynllun Archwilio 2018/19;

(3) Cymeradwyo'r addasiadau arfaethedig i’r Siarter Archwilio;

(4) Nodi'r dull sicrwydd ysgol arfaethedig.

56 :   ADRODDIAD AR GYNNYDD Y TÎM YMCHWILIADAU 2018/19 

Cyflwynwyd yr Adroddiad ar Gynnydd y Tîm Ymchwiliadau 2018/19 fel ag yr oedd ar 
19 Hydref 2018 i’r Pwyllgor Archwilio.  

PENDERFYNWYD – y dylid nodi Adroddiad Cynnydd y Tîm Ymchwiliadau.

57 :   GOHEBIAETH GRAFFU (GWEITHGAREDD Y PWYLLGOR CRAFFU) 

Rhoddodd y Rheolwr Archwilio wybod i’r Aelodau bod llythyr diweddar gan Gadeirydd 
yr Adolygiad Polisi a’r Pwyllgor Craffu Archwilio i’r Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad yn ein hatgoffa o’r cyfle parhaus i gyfeirio eitemau a 
phryderon i Graffu mewnol fel sy'n briodol. Rhoddodd y Rheolwr Archwilio wybod y 
byddai’r llythyr a’r ymateb yn cael ei roi i Aelodau’r Pwyllgor er gwybodaeth. 

58 :   CAMAU SYDD ETO I’W CYFLAWNI 

Nodwyd y camau sydd eto i’w cyflawni.

59 :   DIWEDDARIAD AR Y RHAGLEN WAITH 

Nodwyd Rhaglen Waith y Pwyllgor Archwilio. Roedd trafodaeth gryno am rôl y 
Pwyllgor Archwilio mewn perthynas â Brexit.

PENDERFYNWYD – Y byddai Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio yn cael gwybod am 
benderfyniadau Pwyllgorau eraill wrth ystyried y rhaglen waith mewn perthynas â 
Brexit.

60 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI) 

Ni chyflwynwyd unrhyw eitemau brys.

61 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 22 Ionawr 2019.

Bydd Gweithdy Hunan Asesu’r Pwyllgor Archwilio’n digwydd cyn y cyfarfod nesaf.



The meeting terminated at 4.05 pm


