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85 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Goodway, Jones a Simmons. 
 
86 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
87 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2021 fel cofnod 
cywir gan y Pwyllgor. 
 
88 :   PAUL ORDERS, PRIF WEITHREDWR  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad gan y Prif Weithredwr ar Amgylchedd Rheoli'r 
Cyngor fel rhan o'i ddull o gael sicrwydd gan aelodau o'r Uwch Dîm Rheoli.  
Croesawodd y Cadeirydd Paul Orders, Prif Weithredwr gan ei wahodd i gyflwyno ei 
adroddiad. 
 
Cydnabu'r Prif Weithredwr y byddai'r Pwyllgor Archwilio yn ymgymryd â chylch 
gwaith ehangach cyn bo hir fel y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, yn unol â 
gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, ac felly efallai yr 
hoffai'r Aelodau ystyried amseriad ei bresenoldeb yn y dyfodol, o bosibl i gyd-fynd â’r 
amser y bydd y Pwyllgor yn ystyried adroddiad hunanasesu blynyddol drafft y 
Cyngor. 
 
Rhoddodd y Prif Weithredwr gyflwyniad yn crynhoi'r materion a nodir yn yr adroddiad 
- rheoli’r pandemig, cynllunio ar gyfer adfer, amgylchedd rheoli mewnol ac asesiad 
cyffredinol. 
 
O ran rheoli’r pandemig, dywedwyd wrth yr Aelodau fod trefniadau rheoli argyfyngau 
yn cael eu hadolygu a'u haddasu'n gyflym.  Sefydlwyd tair egwyddor graidd – atal 
heintiau rhag lledaenu; sicrhau iechyd a diogelwch staff, defnyddwyr gwasanaethau a 
dinasyddion; blaenoriaethu gwasanaethau rheng flaen allweddol a chymorth i bobl 
sy'n agored i niwed. 
 
Cyfarfu Uwch Dîm Rheoli estynedig bob dydd fel y Grŵp Cydlynu Strategol (GCS) yn 
ystod cam cyntaf yr argyfwng gan ganolbwyntio ar ymateb y Cyngor.  Sicrhawyd 
goruchwyliaeth y Cabinet drwyddi draw gyda'r Arweinydd yn bresennol yng 
nghyfarfod y GCS a chafodd y Cabinet ei friffio yn unol â hynny.  Daeth fframwaith 
polisi lleol a cenedlaethol i'r amlwg y gallai'r GCS weithredu’n unol ag ef.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau fod bron pob agwedd ar y gwaith o ddarparu gwasanaethau yn cael 



ei effeithio a bod yr awdurdod yn gallu defnyddio adnoddau'n hyblyg yn yr ardaloedd 
mwyaf anghenus. 
 
Dywedodd y Prif Weithredwr ei fod yn awyddus i sicrhau bod cyflymder yr ymateb a 
natur gyflym y broses o wneud penderfyniadau yn cael eu cydbwyso drwy roi 
trefniadau atebolrwydd llawn ar waith.  Datblygodd mecanweithiau rheoli mewnol i 
ymateb i heriau ac roeddent yn rhan annatod o ymateb y Cyngor.   
 
Derbyniodd yr Aelodau fanylion am rôl y Cyngor o ran heriau iechyd y cyhoedd a 
grewyd gan y pandemig.  Gofynnwyd i'r Pwyllgor nodi'r materion allweddol a gododd 
yn ystod 2021/22, a oedd yn canolbwyntio ar sut y bydd y Cyngor yn ail-werthuso ac 
yn adlinio'r modd y darperir gwasanaethau.  Nododd y Prif Weithredwr y byddai gofyn 
i'r Cabinet ystyried pedwar adroddiad yn canolbwyntio ar y rhaglen ailddechrau, adfer 
ac adnewyddu yn y dyfodol agos. 
 
Derbyniodd yr Aelodau wybodaeth am brosesau Rheoli Risg y Cyngor, gan gynnwys 
y risgiau corfforaethol allweddol, a oedd wedi parhau’n rhan bwysig o drefniadau 
sicrwydd.  
 
O ran y swyddogaeth archwilio, dywedodd y Prif Weithredwr fod perthynas dda 
rhwng yr Uwch Dîm Rheoli a'r tîm Archwilio.  Roedd y Prif Weithredwr yn awyddus i 
sicrhau nad oedd unrhyw ymdeimlad o wyro o ran gweithredu argymhellion archwilio. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod proses y Datganiad Sicrwydd Uwch Reolwyr (DSUR) 
wedi'i hintegreiddio yn ystod y misoedd diwethaf mewn trafodaethau rheoli 
perfformiad o fewn y Cyngor gan roi darlun cyfannol o berfformiad cyfarwyddiaethau, 
cyllid a gwaith gweithredu argymhellion archwilio. 
 
Hefyd, rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad byr ar y sefyllfa o ran rheoleiddio 
allanol parhaus ac asesiad cyffredinol o ran materion perfformiad a'r amgylchedd 
rheoli. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Prif Weithredwr am ei adroddiad.  Cafodd yr Aelodau 
wahoddiad i holi cwestiynau, gofyn am eglurhad pellach neu wneud sylwadau.   
Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Wrth ymateb i gwestiwn ar risg, dywedodd y Prif Weithredwr fod gan bob 
cyfarwyddiaeth swyddog sy’n 'hyrwyddwr risg'.  Mae'r Uwch Dîm Rheoli yn trafod 
sgoriau risg bob chwarter a disgwylid y bydd cyfarwyddiaethau'n dangos lle mae 
angen uwchgyfeirio neu liniaru risgiau. 
 

 Gofynnodd Aelod am safbwynt y Prif Weithredwr ar rôl y Bwrdd Sector 
Cyhoeddus (BSC) wrth fynd i'r afael â'r materion sy'n codi yn ystod y pandemig a'i 
botensial i gynorthwyo gyda'r adferiad.  Roedd y Prif Weithredwr o'r farn ein bod 
yng Nghymru yn ffodus bod gennym ddeddfwriaeth ar waith sy'n gosod 
rhwymedigaeth statudol ar y cyrff gwasanaeth cyhoeddus allweddol i gydweithio.  
Mae'r rôl y mae'r BSC wedi'i chwarae yn un strategol bwysig, yn enwedig o ran 
sicrhau aliniad rhwng iechyd, yr heddlu, y Cyngor ac asiantaethau eraill.  Fodd 
bynnag, er mai'r BSC yw'r brif bartneriaeth, mae nifer o is-bartneriaethau hefyd yn 
cefnogi gwaith y BSC. 
 



 Gofynnodd Aelod pa fecanweithiau rheoli y mae'r Cyngor yn ystyried eu rhoi ar 
waith i weinyddu Cronfa Adfywio Cymunedol y DU a Chronfa Ffyniant Gyffredin y 
DU.  Roedd y Prif Weithredwr yn rhagweld y bydd angen sicrhau capasiti o fewn y 
Tîm Datblygu Economaidd er mwyn galluogi’r Cyngor i ymgysylltu'n effeithiol â 
Llywodraeth y DU.  Roedd y Prif Weithredwr yn disgwyl y byddai perthynas waith 
agos gyda chydweithwyr Archwilio a Chyllid. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd cofrestrau materion yn gweithredu o fewn yr 
awdurdod.  Dywedwyd wrth yr Aelodau, ar wahân i'r risgiau hynny a nodwyd yn y 
Gofrestr Risg Gorfforaethol, fod tua 300 o risgiau wedi'u nodi ar draws 
cyfarwyddiaethau.  Mae rhai o'r risgiau hynny'n ymwneud â materion gweithredol 
allweddol ar gyfer cyfarwyddiaethau sy'n cael eu rheoli'n weithredol. 
 

 Gofynnwyd i'r Prif Weithredwr roi ei farn ar sut y bydd y Pwyllgor Archwilio yn 
cyflawni ei gyfrifoldebau newydd.  Dywedodd y Prif Weithredwr fod angen ystyried 
rhannu cyfrifoldebau rhwng y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'r Pwyllgor 
Craffu Adolygu Polisi.  Er enghraifft, o ran yr adroddiad hunanwerthuso, ni ddylai'r 
Pwyllgor fod â diddordeb yn y manylion perfformiad a ystyriwyd gan y Pwyllgor 
Craffu, ond dylai fod â diddordeb yng nghadernid y prosesau a'r fframweithiau 
sydd ar waith i gefnogi'r ymarfer hunanwerthuso hwnnw. 
 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Prif Weithredwr am fod yn bresennol. 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
89 :   MELANIE GODFREY, Y CYFARWYDDWR ADDYSG A DYSGU GYDOL 

OES  
 
Croesawodd y Cadeirydd Melanie Godfrey, y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol 
Oes i’r cyfarfod.  Gwahoddwyd y Cyfarwyddwr i gyflwyno adroddiad ar yr amgylchedd 
rheoli o fewn y Gyfarwyddiaeth. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r Gyfarwyddiaeth Addysg sy'n gyfrifol am y 
dyletswyddau, y swyddogaethau a'r gwasanaethau statudol mewn perthynas ag 
addysg yn y ddinas ac eithrio darpariaeth ôl-16.  Darperir gwasanaeth gwella 
ysgolion yr awdurdod lleol gan Gonsortiwm Canolbarth y De, sy'n gweithredu ar ran 
Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro 
Morgannwg.  Mae'r Gyfarwyddiaeth yn rheoli risg ar lefelau strategol a gweithredol.   
 
Roedd yr adroddiad yn rhoi trosolwg o sefyllfa ariannol y gyfarwyddiaeth.  Mae tua 
6,600 o aelodau o staff yn gweithio yn ysgolion Caerdydd, gan wasanaethu 53,440 o 
ddisgyblion. Mae'r Gwasanaeth Addysg yn cyflogi tua 1,100 (590 cyfwerth â llawn 
amser) o staff yn uniongyrchol. 
 
Gwahoddwyd y Cyfarwyddwr i roi cyflwyniad.  Derbyniodd yr Aelodau fanylion am 
strwythur y gyfarwyddiaeth a'r prif feysydd risg a wynebir gan y gyfarwyddiaeth – 
cyllidebau dirprwyedig ysgolion, cyrhaeddiad, y rhaglen trefniadaeth ysgolion.  Yn ôl 
Cofrestr Risg y Gyfarwyddaeth, yr hyn â’r sgôr risg uchaf oedd digonedd lleoedd 
ysgol a chyfraddau gwahardd cynyddol mewn ysgolion cynradd.  Mae'r risgiau 
canlynol hefyd wedi’u huwchgyfeirio yn ystod y deuddeg mis diwethaf – nifer 
cynyddol o ddisgyblion nad ydynt yn derbyn addysg lawn amser a deilliannau 
addysgol i blant sy'n derbyn gofal. 



 
O ran argymhellion archwilio mewnol, dywedwyd wrth yr Aelodau y bu ymdrech ar y 
cyd mewn ymateb i'r llythyr a dderbyniwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio i fynd 
i'r afael ag argymhellion archwilio, a chrynhowyd y sefyllfa.  Rhoddodd y 
Cyfarwyddwr grynodeb hefyd o safbwynt y DSUR a'r trefniadau ar gyfer 
llywodraethu'r Rhaglen Trefnidiaeth Ysgolion.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan y Pwyllgor.  Mae’r drafodaeth 
wedi ei chrynhoi fel a ganlyn: 
 

 Cyfeiriodd Aelod at y risg gorfforaethol mewn perthynas â Chonsortiwm 
Addysg Canolbarth y De.  Nodwyd bod y risg yn nodi nad yw'r Consortiwm 'yn 
darparu gwasanaethau effeithiol'.  Roedd yr Aelod o'r farn bod y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol yn cynnig sylwebaeth ond ei bod yn manylu ar y rheolaethau neu'r 
mesurau lliniaru.  Cytunodd y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes i adolygu 
risg gorfforaethol 'Consortiwm Addysg a Chyrhaeddiad' a sicrhau bod rheolaethau 
a chamau gweithredu yn cael eu cynrychioli'n glir. 
 

 Gofynnodd Aelod pa ddylanwad sydd gan y Cyfarwyddwr dros ysgolion o 
ran gweithredu argymhellion archwilio.  Dywedodd y Cyfarwyddwr mai'r corff 
llywodraethu mewn ysgolion sy'n gyfrifol fwyaf.  Mae gan yr awdurdod rai pwerau 
cyfreithiol ac amrywiaeth o ysgogiadau eraill, gan gynnwys gweithio mewn 
partneriaeth ag ysgolion a chael gwared ar ddirprwyaethau ariannol lle ystyrir bod 
hynny'n angenrheidiol.  Mae'r Gyfarwyddiaeth hefyd wedi penodi Rheolwr 
Llywodraethu Perfformiad yn ddiweddar ac wedi cyflwyno trefniadau mwy cadarn 
ar gyfer cymorth i lywodraethwyr ym mhob ysgol.  Rhagwelwyd y bydd 
argymhellion archwilio bellach yn cael eu dilyn yn fwy rheolaidd ac amserol. 

 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad.   
 

 Y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes i adolygu risg gorfforaethol 
'Consortiwm Addysg a Chyrhaeddiad' a sicrhau bod rheolaethau a chamau 
gweithredu yn cael eu cynrychioli'n glir 

 
 
90 :   NEIL HANRATTY, CYFARWYDDWR DATBLYGU ECONOMAIDD  
 
Croesawodd y Cadeirydd Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd i’r 
cyfarfod.   Gwahoddwyd y Cyfarwyddwr i gyflwyno adroddiad ar yr amgylchedd rheoli 
o fewn y Gyfarwyddiaeth.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd yn gyfrifol 
am ystod eang o ddyletswyddau a gwasanaethau statudol, gan gynnwys rheoli 
prosiectau mawr, ystadau’r sir, twristiaeth, parciau a diwylliant ac Awdurdod yr 
Harbwr.  Yn ddiweddar, rhoddwyd cyfrifoldeb iddo am y Strydlun, gan gynnwys 
Ailgylchu, Gwasanaethau Cymdogaeth a Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.  Ar 
hyn o bryd mae'r Gyfarwyddiaeth yn cyflogi 1,263 o aelod o staff cyfwerth â llawn 
amser.  Roedd yr adroddiad yn cynnwys enghraifft o'r gweithgareddau a gynhelir o 
fewn y Gyfarwyddiaeth. 
 
Gwahoddwyd y Cyfarwyddwr i gyflwyno cyflwyniad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol 
o fewn y Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd.  Rhoddodd y Cyfarwyddwr drosolwg 



o strwythur rheoli'r gyfarwyddiaeth.  Roedd gwariant gros yn £90.389m ac roedd 
£52.934m ohono yn incwm allanol a £37.455m yn wariant net.   
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y prif risgiau ar gofrestr risg y gyfarwyddiaeth yn 
ymwneud ag incwm, cyllid ac arbedion effeithlonrwydd.  Gofynnwyd i'r Aelodau hefyd 
nodi'r risg gynyddol mewn perthynas â chynaliadwyedd contract Gwasanaethau 
Hamdden GLL o ganlyniad i bandemig Covid-19.  Cafodd yr Aelodau ddiweddariad 
yn rhoi cyd-destun ar y sefyllfa ddiweddaraf o ran y contract GLL, gan gynnwys 
manyleb darparu gwasanaethau a chanfyddiadau adroddiad diweddar gan Archwilio 
Cymru. 
 
Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr hefyd at risgiau corfforaethol allweddol a'u mesurau 
lliniaru, amgylchedd rheoli mewnol y gyfarwyddiaeth, Datganiad Sicrwydd Uwch 
Reolwyr, a'r sefyllfa yn erbyn argymhellion archwilio mewnol; y mae eu manylion 
llawn wedi'u nodi yn yr adroddiad / sleidiau. 
 
Agorodd y Cadeirydd y drafodaeth ar yr eitem hon.  Mae’r drafodaeth wedi ei 
chrynhoi fel a ganlyn: 
 

 Gofynnodd Aelod a oedd GLL wedi'i benodi yn dilyn proses dendro.  Nododd y 
swyddogion fod ymarfer caffael llawn a diwydrwydd dyladwy wedi’u cynnal cyn 
penodi GLL. 
 

 Cododd Aelod bryderon ynghylch y fanyleb ar gyfer ymrwymo i'r contract gyda 
GLL ac a oedd yn addas at y diben.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod Archwilio 
Cymru wedi dweud y gellid gwneud rhai gwelliannau i'r fanyleb, yn enwedig o ran 
cysylltu'r fanyleb â nodau lles y Cyngor.  Gofynnwyd i'r Aelodau nodi na chafodd 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ei deddfu tan ar ôl ymrwymo i gontract 
gyda GLL.  Fodd bynnag, mae cyfle drwy reoli'r contract i addasu'r fanyleb yng 
ngoleuni argymhelliad dilys a gafwyd gan Archwilio Cymru. 
 

 Dywedodd y Prif Weithredwr yr 
ymrwymwyd i'r contract gyda GLL yn dilyn ymarfer caffael cynhwysfawr.  Y mater 
allweddol heddiw i'r Cyngor, yn dilyn pandemig Covid-19, yw a yw'r model 
gwasanaeth a'r trefniadau cytundebol sydd ar waith ar hyn o bryd yn gallu 
darparu gwasanaeth effeithiol wrth symud ymlaen.  Mae hyn yn amlygu'r angen 
am adolygiad o'r trefniadau cytundebol hynny. 
 

 Gofynnodd Aelod i ba raddau y mae 
diffyg cydymffurfiaeth GLL â'i gynllun cyflawni yn ganlyniad i faterion sy'n 
rhagflaenu Covid, yn hytrach na materion a achoswyd gan y pandemig.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y mater allweddol cyn Covid yn ymwneud â'r 
gostyngiad yn y cymhorthdal gweithredol.  Bwriad GLL oedd dileu'r cymhorthdal 
ar ôl 3 blynedd.  Roedd GLL yn methu â gwneud hynny cyn y pandemig ac mae'r 
pandemig wedi effeithio ar eu gallu i groesgymorthdalu'r diffyg o gontractau eraill.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y broses adolygu wedi dechrau a bod yr awdurdod 
yn canolbwyntio ar gadw canolfannau hamdden ar agor, ac felly roedd nifer o 
wahanol fodelau a dulliau gweithredu yn cael eu hystyried.   
 

 Gofynnodd Aelod a oedd cynllun wrth 
gefn ar waith pe bai GLL yn mynd i’r wal.  Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r 
cynllun wrth gefn amlwg fyddai y byddai'r canolfannau hamdden yn dychwelyd at 



reolaeth y Cyngor, ond byddai hyn yn gofyn am ailgyflwyno cymhorthdal.  Nid oes 
cynllun wrth gefn ar waith ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, bydd unrhyw gontract 
newydd yr ymrwymir iddo yn dilyn yr adolygiad parhaus yn cynnwys cynllun o'r 
fath. 
 

 Gofynnodd Aelod pa sicrwydd sydd 
yna y gellir dibynnu ar offeryn mesur cymdeithasol a ddefnyddir gan GLL fel dull.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y pwynt yn deg ac y cafodd y pwynt hwnnw ei godi 
gan Archwilio Cymru hefyd.  Dywedodd y swyddogion fod yr offeryn yn offeryn 
mesur cenedlaethol a oedd yn mesur manteision cymdeithasol cymryd rhan 
mewn chwaraeon ac ymarfer corff.  Cadarnhaodd y swyddogion nad yw 
canlyniadau GLL wedi'u profi. 
 

PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
91 :   SIARTR ARCHWILIO A CHYNLLUN ARCHWILIO 2021/22  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar Siarter Archwilio a Chynllun Archwilio 2021/22.  
Gwahoddwyd y Rheolwr Archwilio i gyflwyno'r adroddiad.  
 
Atgoffwyd yr Aelodau i’r Siarter Archwilio a’r Cynllun Archwilio Cryno drafft ar gyfer 
2021 gael eu cyflwyno i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 26 Ionawr 2021 er mwyn i'r 
Aelodau eu hystyried a rhoi sylwadau.  Cyflwynwyd y Cynllun Archwilio nawr i'w 
gymeradwyo.  Cyflwynwyd hefyd y Siarter Archwilio, yn cynnwys newidiadau i Gylch 
Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2021 sy'n deillio o Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), i'w chymeradwyo. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r newidiadau i'r Strategaeth Archwilio, y Siarter Archwilio 
a'r Cynllun Archwilio a nodir yn atodiadau'r adroddiad. 
 
Gofynnodd Aelod a ddylai’r adran Archwilio Mewnol fod â rôl yn yr adolygiad o 
gontract GLL o ran camau gweithredu dilynol, neu i ba raddau y mae unrhyw 
archwiliad yn y gwasanaeth hwnnw wedi'i seilio'n ehangach i gwmpasu'r trefniadau 
partneriaeth eraill sydd ar waith.  Dywedodd y Rheolwr Archwilio fod archwiliad ar 
Lywodraethu Contractau Hamdden wedi'i gynnwys yn y Cynllun ac y byddai'r 
archwiliad yn ystyried y gwaith a gwblhawyd ac a gynlluniwyd gan Archwilio Cymru.  
Byddai'r Rheolwr Archwilio yn croesawu ymgysylltiad y Pwyllgor o ran cwmpas 
manwl yr archwiliad hwnnw. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pa mor aml y dilysodd y gwasanaeth y wybodaeth adrodd a 
dderbyniwyd gan GLL ac a fyddai hyn yn rhan o unrhyw adolygiad archwilio mewnol.  
Cadarnhaodd y Rheolwr Archwilio y byddai hyn yn rhan o unrhyw archwiliad o 
drefniadau llywodraethu. 
 
Gofynnwyd i'r Rheolwr Archwilio roi sylwadau ar sut y gallai'r Cynllun Archwilio 
Mewnol ymateb i gyfrifoldebau newydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o ran 
cwynion.  Dywedodd y Rheolwr Archwilio fod archwiliad o gwynion a chlod wedi'i 
gynnal yn gynharach eleni.  Rhoddodd yr archwiliad farn archwilio o ‘effeithiol gyda 
lle i wella’.  Gwnaed argymhelliad ynglŷn â'r systemau i gofnodi cwynion a chlod.  
Bydd y Pwyllgor yn derbyn adroddiad blynyddol ym mis Gorffennaf a bydd hwn yn 
adolygu sut yr ymdrinnir â chwynion a sut y cânt eu rheoli.  Bydd yr uwch reolwyr 
hefyd yn rhoi ymateb ynglŷn â sut mae argymhellion archwilio'n cael eu cyflawni.  



 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn: 
 
(1) Nodi'r Strategaeth Archwilio; 

 
(2) Cymeradwyo Siarter Archwilio Mewnol 2021/22 (gan gynnwys Cylch Gorchwyl y 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2021/22, cyn cais am 
gymeradwyaeth gan y Cyngor); 
 

(3) Cymeradwyo Cynllun Archwilio Mewnol 2021/22 
 
92 :   Y TÎM ARCHWILIO AC YMCHWILIADAU - DIWEDDARIAD AR GYNNYDD  
 
Gwahoddwyd y Rheolwr Archwilio i gyflwyno adroddiad Diweddaru ar Gynnydd y Tîm 
Archwilio ac Ymchwiliadau ar 28 Chwefror 2021. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod gweithgareddau archwilio wedi parhau i addasu ac 
ymateb i’r pandemig parhaus. Amlinellodd Atodiad 1 yr adroddiad sut y mae'r tîm yn 
parhau i ganolbwyntio ar faterion allweddol a blaenoriaethol.  Mae'r tîm wedi parhau i 
deilwra ei weithgareddau ymgynghori a sicrwydd i roi cymorth a sylw lle mae ei 
angen fwyaf.  Amlinellodd Atodiad 2 yr adroddiad y gweithgareddau ymchwilio ar 28 
Chwefror 2021.  Crynhodd y Rheolwr Archwilio’r prif faterion sydd yn yr adroddiad. 
 
Nododd yr Aelodau y rhagwelwyd y byddai'r tîm yn cwblhau tua 56% o'r archwiliadau 
a gynlluniwyd drwy ddull wedi'i dargedu.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw 
arwydd bod y dull hwn yn cael ei gymeradwyo gan gydweithwyr o Archwilio Cymru.  
Dywedodd Phil Pugh o Archwilio Cymru fod addasrwydd y cynllun i'r Cyngor 
benderfynu arno.  Cynhelir trafodaethau rheolaidd gyda'r Rheolwr Archwilio a 
chydnabu'r dull a ddilynwyd i flaenoriaethu'r gwaith o archwilio systemau sylfaenol a 
meysydd risg uchel.   
 
Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd y bydd argymhellion archwiliad Llywodraethu 
Bws Caerdydd yn cael eu monitro a'u rheoli'n ddigonol a bod eglurder o ran 
cyfrifoldeb.  Dywedodd y Rheolwr Archwilio fod yr adroddiad wedi'i ysgrifennu at sylw 
rheolwyr Cyngor Caerdydd fel cyfranddalwyr.  Mae'r holl argymhellion yn 
canolbwyntio ar y Cyngor ond ceir arsylwadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau ymgysylltu â rheolwyr Bws Caerdydd.  Mae un 
argymhelliad yn ymdrin â'r disgwyliad hwnnw.  Bydd cyfle i'r Pwyllgor ystyried yr 
argymhellion a'r ymateb rheoli pan fydd yr adroddiad wedi'i gwblhau.  Gofynnodd y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol i'r Aelodau nodi mai'r Cyngor a gychwynnodd yr 
adroddiad. 
  
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
93 :   DIWEDDARIAD AR GYLLID GAN GYNNWYS MATERION GWYDNWCH  
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau ddiweddariad llafar ar y materion 
ariannol cyffredinol sy'n wynebu'r Cyngor gan gynnwys materion gwydnwch ariannol.  
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa 
fonitro, effaith barhaus pandemig Covid-19 a strategaeth y gyllideb.   
 



Cyflwynwyd adroddiad Monitro Mis 9 i'r Cabinet ar 25 Chwefror 2021.  Roedd y 
sefyllfa refeniw gyffredinol yn rhagweld gorwariant o £384,000 a oedd yn welliant ar y 
sefyllfa ym Mis 6.  Roedd y ffigur yn cynnwys unrhyw wariant Covid-19 na ellid ei 
adennill hyd yma.  Rhagwelwyd y byddai sefyllfa’r balans yn cael ei dychwelyd erbyn 
diwedd blwyddyn ariannol y flwyddyn. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod hawliadau gwariant i Lywodraeth Cymru dros £45m 
ym mis 9, gan gynnwys ceisiadau ar gyfer mis Ionawr a mis Chwefror 2021.  Bydd 
cais diwedd blwyddyn yn cael ei gwblhau yn ystod yr wythnosau nesaf.  O ran incwm, 
rhagwelwyd y byddai cyfanswm yr hawliadau tua £40m ar ddiwedd C4.  Mae 
Llywodraeth Cymru wedi rhoi bron i £600m o gymorth Covid i awdurdodau lleol hyd 
yma.  Mae £206m arall wedi'i gyhoeddi ar gyfer 6 mis cyntaf 2021/22. 
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol y wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth y 
gyllideb, a dderbyniodd y Cyngor ar 3 Mawrth 2021.  Roedd y setliad refeniw a 
gafwyd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys cynnydd o 3.8%, a oedd yn cyfateb i tua 
£18m yn nhermau arian parod.  Cytunodd y Cyngor ar gyllideb refeniw net o £682m 
ar gyfer 2021/22, gan gynnwys cynnydd o 3.5% yn y Dreth Gyngor a gofyniad 
arbedion o £10.2m.   
 
94 :   DATGANIAD CYFRIFON 2020/21: POLISÏAU AC AMSERLENNI 

CYFRIFYDDU  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi manylion yr amserlenni arfaethedig ar gyfer 
datganiadau 2020/21; y polisïau cyfrifyddu drafft y bydd y Datganiad Cyfrifon ar gyfer 
2020/21 yn seiliedig arnynt; y newidiadau allweddol y disgwylir iddynt gael eu 
gweithredu ar gyfer cyfrifon 2020/21 sy'n deillio o God Ymarfer y Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA) 2020/21 (y Cod); a newidiadau sylweddol yn 
2021/22 a thu hwnt sy'n debygol o gael yr effaith fwyaf ar y cyfrifon. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y swyddogion yn anelu at gwblhau'r cyfrifon drafft 
erbyn 15 Mehefin 2021.  Bydd y Pwyllgor yn cael cyfle i ystyried y cyfrifon drafft er 
mwyn caniatáu cyfnod o adolygu. 
 
Cafodd y prif newidiadau i god CIPFA eu nodi yn yr adroddiad.  Dywedodd y 
swyddogion na ragwelwyd y byddai'r newidiadau hyn yn cael effaith sylweddol ar y 
datganiad cyfrifon.  Fodd bynnag, bydd hyn yn cael ei adolygu'n rheolaidd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oes cynnydd wedi'i wneud o ran gweithredu FRS16.  
Dywedodd y swyddogion fod y broses wedi dechrau a bod gwiriadau'n cael eu cynnal 
i sicrhau bod y wybodaeth a roddir gan y gwasanaeth yn gadarn.  Cytunodd y 
swyddogion i roi mwy o wybodaeth i'r Pwyllgor am y paratoadau sy'n cael eu gwneud 
mewn perthynas ag 'SAARh 16 – Prydlesi' ar gyfer Datganiad Cyfrifon 2022/23. 
 
PENDERFYNWYD - bod y Pwyllgor yn nodi’r canlynol: 
 
(1) yr amserlenni a gynigiwyd ar gyfer cyfrifon 2020/21;  

 
(2) y polisïau cyfrifeg drafft a’r rhagdybiaethau i’w defnyddio wrth baratoi’r datganiad 

cyfrifon ar gyfer 2020/21; 
 



(3) y newidiadau allweddol yn y Cod Ymarfer ar gyfer 2020/21 a newidiadau yn y 
tymor canolig. 
 

 Y Pwyllgor Archwilio i gael, maes o law, wybodaeth am baratoi ar gyfer 
'SAARh 16 – Prydlesi' ar gyfer Datganiad Cyfrifon 2022/23. 

 
 
95 :   RHEOLI RISG GORFFORAETHOL (CHWARTER 3)  
 
Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y 
sefyllfa rheoli risg yn chwarter tri 2020/21.  Gofynnwyd i'r Aelodau nodi asesiadau 
risg chwarter tri a gyflwynwyd ar y Cipolwg Cryno o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol 
(Atodiad A) a'r Gofrestr Risg Gorfforaethol Fanwl (Atodiad B). 
 
Ar ddiwedd C3 adroddwyd 291 o risgiau yng Nghofrestrau Risg Cyfarwyddiaethau, 
ac roedd 81 ohonynt yn benodol i Covid-19.  Adolygodd yr Uwch Dîm Rheoli risgiau a 
uwchgyfeiriwyd gan gyfarwyddiaethau ar 11 Mawrth 2021.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod gwaith i ehangu'r risg gorfforaethol gyfredol o’r enw Rhaglen 
Trefniadaeth Ysgolion (Band B), i ystyried seilwaith asedau newydd ar draws y 
Cyngor, yn parhau.  Bydd hyn yn sicrhau bod barn gorfforaethol ar y risgiau sy'n 
gysylltiedig â phob prosiect seilwaith a bydd hefyd yn sicrhau y bydd y risgiau 
hynny'n cael eu hadrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn y dyfodol. 
 
Roedd Aelod o'r farn bod angen adolygu nifer o risgiau corfforaethol i ddogfennu'r 
rheolaethau yn y sylwadau a roddwyd, a gofynnodd a oedd swyddogion arweiniol yn 
teimlo eu bod wedi'u grymuso i herio perchnogion risg.   Derbyniodd y Pennaeth 
Cyllid y sylw a godwyd, dywedodd y rhoddir sylw arbennig i'r sylwadau hyn yn yr 
adolygiad chwarterol nesaf, a rhoddodd sicrwydd bod cydweithwyr yn cael eu 
galluogi a'u cefnogi i herio cyfarwyddiaethau o ran y sylwadau a roddir a'r 
rheolaethau sydd ar waith.  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
96 :   CYNLLUN ARCHWILIO BLYNYDDOL 2021  
 
Cyflwynodd Phil Pugh o Archwilio Cymru Gynllun Archwilio 2021.  Roedd y cynllun yn 
amlinellu'r dyletswyddau i'w cyflawni yn ystod y flwyddyn gan gynnwys rhoi barn ar 
gyfrifon y Cyngor a sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei gyfrif yn briodol.   
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r materion allweddol a nodir yn y cynllun, gan gynnwys 
ymateb y Cyngor i'r pandemig a'i effeithiau parhaus.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
personél Archwilio Cymru yn parhau i weithio gartref ac yn debygol o fod yn gwneud 
hynny drwy gydol yr archwiliadau eleni.  Felly, gallai'r amserlenni dangosol a 
amlinellir yn y cynllun newid wrth i oblygiadau ehangach y pandemig ddod yn hysbys. 
 
Tynnwyd sylw hefyd at y risgiau allweddol sy'n wynebu'r awdurdod fel yr amlinellir yn 
Arddangosyn 1 yr adroddiad.  Rhoddodd Sara-Jane Byrne o Archwilio Cymru 
drosolwg hefyd o'r rhaglen waith archwilio perfformiad arfaethedig a nodir yn 
Arddangosyn 3 yr adroddiad. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod paragraff 33 yn cynnwys y ffi arfaethedig.  Roedd y ffi 
yn unol â'r ffioedd ar gyfer 2020.  Rhoddodd Arddangosyn 4 fwy o fanylion, gan 



gynnwys dadansoddiad o sut y cynhwysir y tâl am amser yn y gost gyffredinol.  
Gofynnodd Aelod i Archwilio Cymru roi cyfrif o sut y cymhwyswyd amser archwilio 
mewn gwirionedd yn ystod y flwyddyn yn rhan o adroddiadau'r Cynllun Archwilio 
Blynyddol yn y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 

 Archwilio Cymru i roi cyfrif o sut y cymhwyswyd amser yn rhan o adroddiadau'r 
Cynllun Archwilio Blynyddol yn y dyfodol 

 
97 :   CYNLLUN ARCHWILIO CRONFA BENSIWN CAERDYDD A’R FRO 2021  
 
Derbyniodd yr Aelodau grynodeb o Gynllun Archwilio Cronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro 2021. 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
98 :   DIWEDDARIAD AR GYNNYDD GWEITHGARWCH/ADRODDIAD 

ARCHWILIO CYMRU  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad diweddaru ar Gynnydd Gweithgarwch diweddaraf 
Archwilio Cymru  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Archwilio Cymru wedi cwblhau'r 
archwiliadau edrych ymlaen ac edrych yn ôl yn unol â gofynion y Mesur Llywodraeth 
Leol a bod tystysgrifau wedi'u rhoi i'r Cyngor. 
 
Cadarnhaodd Archwilio Cymru fod gwaith cynllunio adferiad yn parhau a bod 
canfyddiadau'n cael eu bwydo'n ôl i'r Cyngor mewn cyfarfodydd cyswllt rheolaidd. 
 
O ran cynaliadwyedd ariannol, cyhoeddodd Archwilio Cymru adroddiad ym mis 
Hydref 2020 ac mae ail gam y gwaith hwnnw'n cael ei wneud ar hyn o bryd.  Mae 
adroddiad lleol yn debygol o gael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2021, ac yna adroddiad 
cenedlaethol yn yr Haf. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod adolygiad o foderneiddio'r gweithlu wedi'i ohirio.  
Cynhaliwyd adolygiad thematig ynghylch gwydnwch sefydliadol ac roedd angen deall 
a fydd cwmpas y darn hwnnw o waith yn cwmpasu meysydd a gwmpesir gan yr 
adolygiad o foderneiddio'r gweithlu.  Mae sgyrsiau rheolaidd gydag uwch swyddogion 
yn parhau yn hyn o beth.  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
99 :   CAMAU ETO I’W CYFLAWNI  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r camau sy'n weddill. 
 
100 :   GOHEBIAETH  
 
PENDERFYNWYD – Y dylai’r Cadeirydd yn ysgrifennu llythyr o werthfawrogiad ar 
ran y Pwyllgor Archwilio at Ian Arundale am ei wasanaethau gwerthfawr. 
 
101 :   DIWEDDARIAD AR Y RHAGLEN WAITH  
 



PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r diweddariad ar y rhaglen waith. 
 
102 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
103 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Amserlennir i gyfarfod nesaf y Pwyllgor gael ei gynnal ar 20 Gorffennaf 2021, yn 
amodol ar gymeradwyaeth gan y Cyngor). 
 
104 :   GOHEBIAETH YN DILYN Y CYFARFOD  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 5.30 pm 
 


