
 

 

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 
 
DYDD MAWRTH, 20 GORFFENNAF 2021 
 
Yn bresennol: Aelodau Annibynnol: David Hugh Thomas (Cadeirydd) 
 Gavin McArthur a/ac David Price 
 Councillors Cowan, Howells, K Jones a/ac Williams 

 
1 :   PENODI CADEIRYDD A DIRPRWY GADEIRYDD  
 
PENDERFYNWYD – bod D. Hugh Thomas yn cael ei benodi'n Gadeirydd a bod 
Gavin McArthur yn cael ei benodi'n Ddirprwy Gadeirydd.  
 
Gan fod D. Hugh Thomas yn cael anawsterau technegol cytunwyd bod Gavin 
McArthur yn cadeirio'r cyfarfod.  
 
 
2 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Cunnah, Goodway a Simmons. 
 
3 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
4 :   COFNODION  
 
Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2021 fel gwir gofnod 
yn amodol ar y diwygiad canlynol: 
 
Tudalen 6 – paragraff olaf, dileu 'Sector' a rhoi 'Gwasanaeth' yn lle hynny.  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor ei fod wedi cyfarfod â'r Prif Weithredwr i 
drafod rhannu cyfrifoldebau rhwng y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a Chraffu.   
Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i gyfarfod o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
yn y dyfodol.  
 
PENDERFYNWYD – Bod y Pwyllgor yn cael adroddiad diweddaru mewn perthynas 
â'r berthynas waith rhwng y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'r Pwyllgorau Craffu 
fel cyfarfod yn y dyfodol.   
 
5 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL ARCHWILIO MEWNOL 2020/21  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2020/21.   
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod Cylch Gorchwyl y Pwyllgor yn ei gwneud yn ofynnol 
i'r Aelodau ystyried adroddiad blynyddol y Rheolwr Archwilio a'r meysydd i'w 
hystyried wrth adolygu'r adroddiad blynyddol, gan gynnwys barn ar ddigonolrwydd ac 
effeithiolrwydd fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y Cyngor; crynodeb o'r 
gwaith sy'n cefnogi'r farn, datganiad ar lefel y cydymffurfio â Safonau Archwilio 
Mewnol y Sector Cyhoeddus (SAMSC) a'r Nodyn Cais Llywodraeth Leol (NCLlL); a 
chanlyniadau'r Rhaglen Sicrhau a Gwella Ansawdd (RhSAG) sy'n cefnogi'r 



 

 

datganiad.  Roedd manylion yr elfennau hyn wedi'u cynnwys yn yr adroddiad 
blynyddol.  
 
Rhoddodd yr adroddiad grynodeb o'r dull a gymerwyd i archwilio mewnol yn ystod y 
flwyddyn drwy gymeradwyo'r Cynllun Archwilio a threfniadau adrodd cynnydd 
chwarterol.   Nodwyd y farn Archwilio yn yr adroddiad blynyddol a chaiff hyn ei 
gynnwys yn Natganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor.   Gofynnwyd i'r Aelodau 
nodi'r materion perthnasol.  
 
Amlinellodd yr adroddiad fod y gwaith o gyflawni'r Cynllun wedi'i dargedu, wedi'i 
bennu ar 60% ar gyfer y flwyddyn. Pennwyd targed is gan ragweld yr amrywiaeth o 
anawsterau sy'n gysylltiedig â phandemig Covid-19.   Atgoffwyd y Pwyllgor bod y 
Cynllun Archwilio a'r dull cyflawni wedi'u haddasu er mwyn targedu sicrwydd ar 
risgiau a rheolaethau allweddol a darparu corff digonol o waith sicrwydd i gefnogi 
barn flynyddol lawn ar amgylchedd rheoli'r Cyngor.   Gwnaed penderfyniadau mewn 
perthynas â'r Cynllun gan roi sylw priodol i risg, safonau proffesiynol a chyngor 
swyddogion proffesiynol a chyfoedion.   Y farn flynyddol ar gyfer 2020/21 yw 
'effeithiol gyda chyfle i wella'. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Yr Archwiliad Mewnol, yn ystod y flwyddyn, wedi 
cwblhau 75 o ddigwyddiadau archwilio newydd o leiaf i'r cam allbwn drafft, a'u bod 
wedi cwblhau 32 o allbynnau drafft pellach o'r flwyddyn flaenorol.   Cytunwyd ar 
gyfanswm o 478 o argymhellion y rhoddwyd 137 ohonynt ar waith cyn diwedd y 
flwyddyn.   Mae lefel yr argymhellion a weithredwyd ar amser wedi cynyddu o'i blaen 
i 69%, ond ystyrir bod angen gwelliannau pellach.  
 
Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi crynodeb o ddatblygiad proffesiynol y Tîm 
Archwilio ac yn nodi'r cymwysterau a wnaed gan y Tîm yn ystod y flwyddyn.  
 
Canmolodd y Cadeirydd y Tîm ar y dull pragmatig o gyflwyno'r adroddiad blynyddol, 
a oedd yn galluogi i farn gael ei chyflwyno yn ystod cyfnodau heriol.  
 
Cododd Cynghorydd bryderon mewn perthynas â'r gwelliannau mawr sydd eu 
hangen a sgoriau anfoddhaol o fewn Rheoli Gwastraff a Gwasanaethau 
Cymdeithasol.   Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r materion hynny'n destun adroddiad 
pellach mewn cyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol.   Dywedodd y Rheolwr Archwilio fod 
nifer o archwiliadau dilynol wedi'u cwblhau yn y meysydd hyn, yn enwedig o ran 
rheoli gwastraff lle nodwyd barn sicrwydd well.  Cyfeiriodd y Rheolwr Archwilio at y 
briff cyfrinachol diweddar a gafodd y Pwyllgor ar sicrwydd rheoli gwastraff a'r 
trefniadau dilynol a oedd ar waith sy'n gysylltiedig â'r farn archwilio sicrwydd.  
Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod nifer o ffyrdd y gallent archwilio materion perthnasol 
ymhellach.   Er enghraifft, gellid mynd i'r afael â materion gyda'r Cyfarwyddwr 
perthnasol fel rhan o ymgysylltiad y Pwyllgor ag uwch swyddogion, neu gallai 
Archwilio Mewnol ddarparu sesiynau briffio ychwanegol o'i waith parhaus.   
 
Gofynnodd y Pwyllgor, oherwydd nifer y rhai a gyhoeddwyd yn ardal y gwasanaeth 
Rheoli Gwastraff, fod swyddogion yn cynnal cyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio.  Byddai'r cyfarfod yn canolbwyntio ar Lywodraethu, 
Rheolaeth Fewnol a chaiff Rheoli Risg o fewn Rheoli Gwastraff ei gwmpasu o fewn 
awdurdod Cylch Gorchwyl y Pwyllgor. 
 
PENDERFYNWYD - Bod: 



 

 

 
(1) y Pwyllgor yn nodi'r Adroddiad Blynyddol (gan gynnwys barn y Rheolwr Archwilio 

ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth y Cyngor);  
 

(2) cytunodd y Pwyllgor i gynnull cyfarfod ychwanegol gydag un eitem ar yr agenda 
– Llywodraethu, Rheolaeth Fewnol a Rheoli Risg o fewn Rheoli Gwastraff a 
gwmpaswyd o fewn awdurdod Cylch Gorchwyl y Pwyllgor ar ddyddiad i'w 
gytuno. 

 
6 :   ADRODDIAD CYNNYDD Y TÎM ARCHWILIO AC YMCHWILIO  
 
Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Cynnydd y Tîm Archwilio ac Ymchwilio Mewnol.    
 
Mae'r Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol (Atodiad 1) yn nodi perfformiad mewn 
perthynas â'r Cynllun Archwilio Mewnol.  Roedd yn crynhoi'r gwaith a gyflawnwyd, yr 
argymhellion blaenoriaeth a godwyd, y canfyddiadau beirniadol, y tueddiadau sy'n 
dod i'r amlwg, a chanfyddiadau gwerth am arian perthnasol ar draws y Cyngor er 
mwyn sicrhau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Gofynnwyd i'r Aelodau nodi nad 
oes unrhyw farn archwilio 'anfoddhaol' wedi'i darparu dros y cyfnod adrodd.  
 
Canolbwyntiodd Adroddiadau Cynnydd y Tîm Ymchwilio (Atodiad 2) ar 
weithgareddau ymwybyddiaeth, canfod ac ymchwilio rhagweithiol ac adweithiol, gan 
gynnwys cymryd rhan mewn mentrau, megis ymarferion paru data'r Fenter Twyll 
Genedlaethol (MTG). 
 
Rhoddodd y Rheolwr Archwilio grynodeb o'r prif faterion a nodwyd yn yr adroddiad.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd gan y Tîm Archwilio ac Ymchwilio Mewnol ddigon o 
adnoddau i gyflawni'r gweithgareddau a nodwyd yn y Cynllun Archwilio yn ystod y 
flwyddyn gyfredol.   Dywedodd y Rheolwr Archwilio, o ystyried maint cymharol fach y 
tîm, fod effaith benodol ar ddarparu archwiliadau pan fydd achosion o salwch 
hirdymor neu swyddi gwag, a bod y ddau wedi bod yn ystod chwarter un.  Dywedwyd 
wrth y Pwyllgor y byddai'r swydd yn cael ei monitro yn ystod y flwyddyn, ond ar hyn o 
bryd nid oes unrhyw bryderon perthnasol o ran perfformiad dros y flwyddyn gyfan, 
gan fod Prif Archwilydd wedi'i benodi i swydd wag hefyd, a ddylai gefnogi gwell 
darpariaeth y Cynllun Archwilio yn ystod chwarter dau ac wedi hynny.    
 
PENDERFYNWYD - Y dylid nodi’r adroddiad.  
 
7 :   DIWEDDARIAD AR GYLLID GAN GYNNWYS MATERION GWYDNWCH  
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau ddiweddariad llafar ar faterion 
cyfredol, y Cynllun Ariannol Tymor Canolig a materion cydnerthedd ariannol eraill.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod cyllid Cymorth Caledi Covid wedi'i gadarnhau hyd at 
ddiwedd mis Medi 2021.   Y tu hwnt i hynny, nododd arolwg diweddar gan CLlLC fod 
potensial ar gyfer gwariant sy'n gysylltiedig â Covid-19 i hyd at £13 miliwn a cholled 
incwm o rhwng £8 miliwn a £12 miliwn.  Ystyriwyd bod risgiau parhaus yn sylweddol.  
 



 

 

Cynhaliwyd sesiynau her cyllideb diweddar yn canolbwyntio ar y sefyllfa yn ystod y 
flwyddyn, mannau lle ceir problemau yn y gyllideb o fewn cyfarwyddiaethau, cynigion 
arbedion 2022/23, modelu critigol ar gyfer y gwariant tymor canolig a chyfalaf.  
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol ddiweddariad cryno ar y Cynllun Ariannol 
Tymor Canolig.   Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r pwysau ariannol cynyddol, bwlch 
cyllido posibl o £80 miliwn dros y pedair blynedd nesaf a'r materion sylfaenol sy'n 
effeithio ar y rhain.   Cafodd yr Aelodau hefyd asesiad risg o'r Covid-19 yn effeithio ar 
y sefyllfa gyllidebol.  
 
Nododd yr Aelodau'r bwlch yn y gyllideb sy'n gysylltiedig â gweithwyr.   Gofynnwyd i'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol egluro'r tybiaethau a'r dull a ddefnyddiwyd i ragweld y 
bwlch yn y gyllideb o ran lefelau staffio a chynnydd mewn cyflogau blynyddol.   Yn ail, 
o ran mynd i'r afael â'r bwlch yn y gyllideb, gofynnodd yr Aelodau pa gynlluniau oedd 
ar waith neu roedd ystyriaethau'n cael eu rhoi i fynd i'r afael ag elfennau a yrrir gan 
staff o'r bwlch cyllido o ran gostyngiadau staff, taliadau a chostau pensiwn, ac yn 
benodol a oedd y cynllun pensiwn yn fforddiadwy.  
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol fod rhai tybiaethau'n cael eu gwneud o ran 
codiadau cyflog i staff addysgu a staff eraill.   Y tybiaethau presennol yw 2.0% ar 
gyfer staff addysgu ac 1.5% p.a. ar gyfer staff nad ydynt yn addysgu.   Pennir 
targedau lleihau staff ond mae cynllunio manwl ar gyfer y gweithlu yn cael ei wneud 
ac mae cyllidebau'n seiliedig ar amserlenni a chynlluniau'r gweithlu.   Lle gellir yn 
rhagweithiol rheoli i lawr y niferoedd, bydd hynny’n digwydd.  Rheolir y cynllun 
pensiwn ar gyfer staff nad ydynt yn rhai addysg ar draws nifer o gyrff sy'n cymryd 
rhan.  Pennir cyfraddau cyfraniadau cyflogwyr yn unol â chyflogau unigolion.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y CPLlL yn perfformio'n dda.   Pennir lefelau 
cydnabyddiaeth ariannol yn unol â strwythur graddio sefydlog ac nid oedd unrhyw 
gynlluniau i adolygu'r strwythur ar hyn o bryd.   Adolygir graddau swyddi drwy gynllun 
gwerthuso swyddi y cytunwyd arno.    
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod prisiad diwethaf y gronfa bensiwn wedi arwain at 
ostyngiad yng nghyfradd cyfraniadau cyflogwyr o ganlyniad i'r buddsoddiadau a 
wnaed gan y gronfa bensiwn yn ystod y cyfnod.   Mae cyfraniadau pensiwn cyflogwyr 
yn destun trafodaethau rheolaidd gyda'r actiwari.   Mae'r Pwyllgor Pensiwn, y Panel 
Pensiwn a'r Bwrdd Pensiwn yn darparu llywodraethu a her mewn perthynas â 
pherfformiad y gronfa.   Roedd y Cyfarwyddwr Corfforaethol o'r farn bod y cwestiwn o 
fforddiadwyedd wedi cael sylw cenedlaethol fel rhan o'r adolygiad o'r Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol ac mae'r manteision a ddarperir gan y cynllun ar gyfer 
cyflogwyr a gweithwyr yn glir.  
 
8 :   DATGANIAD CYFRIFON DRAFFT 2020/21  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi cyfle i'r Aelodau adolygu a rhoi sylwadau ar 
Ddatganiad Cyfrifon drafft 2020/21 ar gyfer Cyngor Caerdydd (gan gynnwys 
Awdurdod Harbwr Caerdydd) a Chronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y cyfrifon wedi'u llofnodi gan y Swyddog Cyllid Cyfrifol 
ar 15 Mehefin a 22 Mehefin yn y drefn honno ac ar hyn o bryd maent yn destun 
archwiliad allanol a'r cyfnod arolygu cyhoeddus.  
 
Dywedodd swyddogion y byddai'r farn archwilio yn cael ei derbyn a byddai'r cyfrifon 
yn cael eu cwblhau ym mis Hydref cyn i'r Cyngor gymeradwyo'r cyfrifon.   Fodd 



 

 

bynnag, byddai'r cyfrifon, y farn archwilio ac unrhyw faterion a godwyd yn cael eu 
hystyried yn gyntaf gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.   Byddai unrhyw 
gwestiynau a godwyd gan y Pwyllgor neu sy'n codi o'r cyfnod arolygu cyhoeddus a 
ddaeth i ben ar 4 Awst 2021 yn cael eu hateb yn llawn a'u dosbarthu i Aelodau'r 
Pwyllgor.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad o'r canlyniadau pe bai un o'r cyrff sy'n cymryd 
rhan yn y cynllun pensiwn yn methu'n ariannol, o ran unrhyw ddyled pensiwn sy'n 
gysylltiedig â'r corff a'r atebolrwydd am yr unrhyw ddyled.  Cytunodd swyddogion i roi 
ymateb manwl i'r cwestiwn ar ôl y cyfarfod.   Gofynnodd yr Aelodau i'r ymateb fynd i'r 
afael yn benodol â sut y byddai atebolrwydd am ddyled pensiwn yn cael ei rannu 
rhwng y cyrff sy'n cymryd rhan.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y Datganiad Cyfrifon drafft a nododd fod taliad wedi'i wneud 
i'r Prif Swyddog Adnoddau Dynol fel 'iawndal am golli cyflogaeth'.   Gofynnodd yr 
Aelodau am sicrwydd ac esboniad ar y taliad hwn gan y deallwyd na chafodd swydd 
y Prif Swyddogion Adnoddau Dynol ei dileu o'r sefydliad.   Cytunodd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol i ddarparu ymateb i'r Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod.  
 
PENDERFYNWYD - Bod: 
 
(1) y Pwyllgor yn nodi'r Datganiad Cyfrifon drafft ar gyfer 2020/21; 

 
(2) y Pwyllgor yn nodi y caiff y Datganiad Cyfrifon wedi’u Harchwilio ar gyfer 

2015/16 eu hadolygu gan y Pwyllgor hwn ym mis Medi 2016, cyn iddynt gael eu 
cyflwyno i’r Cyngor; 
 

(3) y bydd y canlynol yn cael eu dosbarthu i'r Pwyllgor: 
 

 Darparu ymateb ar sut y byddai unrhyw atebolrwydd pensiwn, sy'n deillio o 
fethiant busnes unrhyw aelod, yn cael ei ledaenu rhwng aelodau'r gronfa 
bensiwn 

 

 Ymatebion i gwestiynau a godwyd ynghylch y Datganiad Cyfrifon i'w 
dosbarthu i holl aelodau'r Pwyllgor.  

 

 Ymatebion i'w dosbarthu ar nodyn y Prif Swyddog Adnoddau Dynol 'Iawndal 
am Golli Cyflogaeth' o fewn Datganiad Cyfrifon drafft 2020/21 

 
9 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR ARCHWILIO 2020/21  
 
Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor Archwilio 2020/21.   
Paratowyd yr adroddiad blynyddol drafft mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd a'r 
Dirprwy Gadeirydd ac roedd yn cynnwys manylion am rôl, gwybodaeth hunanasesu, 
sylwadau a barn allweddol y Pwyllgor ar amgylchedd rheoli'r Cyngor a meysydd i roi 
sylw iddynt yn y flwyddyn i ddod.  Paratowyd Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor 
Archwilio 2020/21 yn unol â'r cyfrifoldebau a nodir yng Nghylch Gorchwyl y Pwyllgor.    
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Pwyllgor wedi cael adborth gan uwch swyddogion a 
fynychodd gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn ddinesig ddiwethaf.   Cafwyd sgoriau 
adborth mewn perthynas â 'pherfformiad', 'trafod ac ymgysylltu' a 'sicrwydd a 
dylanwad' a gynhwyswyd yn Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2020/21.   



 

 

Derbyniwyd sgoriau 'da' neu 'ragorol' ar draws pob maes a adolygwyd gan 
ymatebwyr.   
 
Yn cyd-fynd â'r sgoriau adborth roedd sylwadau naratif, ac adolygwyd y rhain gan 
Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'r Rheolwr Archwilio yn dilyn 
diwedd y flwyddyn ddinesig.   Trefnwyd cyfarfod gyda chydweithwyr yn Archwilio 
Cymru i drafod eu sylwadau, ac mae cynllun gweithredu drafft, sy'n adlewyrchu ar yr 
holl ymatebion a gafwyd, wedi'i baratoi. Cafodd y cynllun gweithredu drafft ei 
gynnwys hefyd i'r Pwyllgor ei ystyried.  
 
Yn ystod y flwyddyn ddinesig bresennol, cafodd y Pwyllgor ei ailenwi'n Bwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021.   Roedd yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020/21 yn enw'r 
'Pwyllgor Archwilio' gan ei fod yn cynrychioli cyfrif o'i weithgareddau, ei berfformiad a'i 
effeithiolrwydd yn ystod y flwyddyn ddinesig ddiwethaf. 
 
PENDERFYNWYD – cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio ar gyfer 
2020/21. 
 
10 :   DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL DRAFFT 2020/21 (GAN 

GYNNWYS DATGANIADAU SICRWYDD UWCH REOLWYR DIWEDD 
BLWYDDYN)  

 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB) 
2020/21 drafft i ganiatáu i'r Pwyllgor adolygu a rhoi sylwadau ar elfennau 
hunanasesu'r DLlB.   Gofynnwyd i aelodau ystyried a yw’r DLlB drafft yn adlewyrchu’r 
amgylchedd risg a'r sicrwydd ategol ac yn cymryd i ystyriaeth farn archwilio ar 
ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith y Cyngor o lywodraethu, 
rheoli risg a rheolaeth fewnol. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r Datganiad Uwch Reolwyr yn y Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol, y cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Gweithredu’r DLlB 2020/21 a'r 3 
cham gweithredu arfaethedig canlynol ar gyfer y flwyddyn gyfredol: 
 

 Ymestyn a dyfnhau meysydd ymchwilio’r Uwch Dîm Rheoli mewn perthynas â 
chydymffurfiaeth, risg a chanlyniadau.  

 Ymestyn y sicrwydd ar ansawdd adolygiadau perfformiad drwy gasglu tystiolaeth 
ar lefel Cyfarwyddiaeth.  

 Ymgorffori yn yr hunanasesiad ar Sicrwydd y Pum Ffordd o Weithio mewn 
perthynas â Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol. 

 
Gofynnodd yr Aelodau i swyddogion ymhelaethu ar yr 'ardaloedd risg uchel' o ran 
cadernid rheolaethau a nifer o safbwyntiau archwilio anffafriol o fewn ardal y 
gwasanaeth Rheoli Gwastraff.   Cynghorwyd yr ymadrodd hwn gan yr Aelodau yn 
ymwneud â barn archwilio mewnol a'r corff o waith a wnaed gan yr Archwiliad 
Mewnol y cyfeiriwyd ato o'r blaen.   Mae'r rhain yn feysydd lle mae risg gynhenid 
uchel a meysydd wedi'u nodi yn dilyn adolygiad o ddata a pherfformiad.    
 
Cadarnhaodd y Rheolwr Archwilio fod Rheoli Gwastraff wedi cael ei gydnabod yn 
hanesyddol fel gwasanaeth lle nad oedd y farn archwilio yn nodi lefel foddhaol.  Bu 
ymgysylltiad da rhwng Archwilio Mewnol a'r  gwasanaeth gan arwain at lai o 



 

 

archwiliadau anfoddhaol.  Yduedd gyffredinol yw bod yna welliant cyson ond mae'r 
gwasanaeth yn dal i haeddu sylw.   
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
11 :   RHEOLI RISG GORFFORAETHOL (DIWEDD Y FLWYDDYN)  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa o ran 
rheoli risg yn chwarter pedwar 2020/21.  
 
Wrth gyrraedd chwarter pedwar, adroddwyd am 276 o risgiau o Gofrestrau Risg y 
Gyfarwyddiaeth.  Trafodwyd a chymeradwywyd yr holl risgiau a esgolwyd a’r 
ceisiadau am ddad-esgoli gan yr Uwch Dîm Rheoli ar 10 Mehefin 2021.  Cytunodd yr 
Uwch Dîm Rheoli y byddai saith risg cyfarwyddiaeth yn cael eu dwyn ymlaen fel 
risgiau cynyddol yn chwarter pedwar. Hefyd wedi'u cynnwys yn y ffigur o 276 o 
risgiau cyfarwyddiaethau mae 78 o risgiau penodol Covid-19 sydd wedi'u nodi ac sy'n 
cael eu rheoli o fewn cyfarwyddiaethau.  
 
Rhoddodd Atodiad A yr adroddiad grynodeb o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn C4 
2020/21 a rhoddodd Atodiad B sylwadau ar y risgiau a nodwyd.  
 
Nododd yr Aelodau mai ychydig o newid a fu mewn nifer o risgiau strategol dros nifer 
o chwarteri.   At hynny, yn aml nid yw'r gwelliannau a nodwyd i fynd i'r afael â risgiau 
gweddilliol yn gaeth i amser.   Gofynnodd yr Aelodau a oes digon o 'egni' i fwrw 
ymlaen â gwelliannau yn y gwerthusiad risg cyffredinol.  Dywedodd y Pennaeth Cyllid 
fod gweithred o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn sôn am ymgorffori 
cydymffurfiaeth bellach o ran yr Uwch Dîm Rheoli yn edrych ymhellach ar Risgiau'r 
Gyfarwyddiaeth a Risgiau Corfforaethol.  Cydnabyddir y gallai fod angen edrych ar 
risgiau'n wahanol.   Fodd bynnag, roedd y Pennaeth Cyllid o'r farn bod pandemig 
Covid-19 hefyd wedi cyfrannu at rai risgiau gweddilliol sy'n weddill ar yr un lefel.  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
12 :   TRACIWR ARGYMHELLIAD - ADRODDIADAU CYRFF ADOLYGU 

ALLANOL  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi trosolwg o'r gwaith o reoli a chyflawni'r 
argymhellion a dderbyniwyd gan Archwilio Cymru.   Dywedwyd wrth yr Aelodau y 
bydd yr adroddiad yn ymestyn i Estyn, Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth 
Carchardai Ei Mawrhydi ar gyfer y diweddariad nesaf.  Ceir crynodeb o'r cynnydd yn 
erbyn argymhellion fel adroddiad Atodiad 1, gydag asesiad llawnach ynghlwm fel 
Atodiad 2.  
 
Ar 3 Mehefin 2021, derbyniodd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
lythyr gan Gyfarwyddwr Archwilio Archwilio Cymru o'r enw 'Adroddiadau ac 
Argymhellion Archwilio Cymru'.   Roedd y llythyr wedi'i atodi'n llawn i'r adroddiad, ac 
roedd y dyfyniad isod yn amlinellu disgwyliadau Archwilio Cymru ar gyfer Pwyllgorau 
Llywodraethu ac Archwilio i ystyried adroddiadau ac argymhellion perthnasol gan 
gyrff adolygu allanol, ac i gael sicrwydd ynghylch y trefniadau ar gyfer eu goruchwylio 
a'u darparu.   
 



 

 

"O ystyried mai rôl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw adolygu ac asesu 
trefniadau rheoli risg, rheolaeth fewnol, rheoli perfformiad a llywodraethu 
corfforaethol y Cyngor, byddem yn disgwyl i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pob 
cyngor ystyried pob adroddiad ar gyrff adolygu allanol yn ffurfiol – yn bennaf; 
Archwilio Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).  
 
Yn ogystal ag ystyried adroddiadau, byddem yn disgwyl i bwyllgorau sicrhau eu 
hunain bod trefniadau ar waith i fonitro a gwerthuso cynnydd yn erbyn unrhyw 
argymhellion a geir ynddynt.  Dylai'r ffocws yma fod ar ddwyn swyddogion 
gweithredol a swyddogion i gyfrif er mwyn sicrhau y gweithredwyd ar adroddiadau ac 
argymhellion.  Gall rhai o'n hadroddiadau fod yn berthnasol i'w hystyried gan 
bwyllgorau craffu hefyd."  
 
Hysbyswyd yr Aelodau bod Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi 
trafod y llythyr gyda'r Rheolwr Archwilio.  Cadarnhaodd y Rheolwr Archwilio y 
gofynnir i uwch reolwyr roi gwybod a oes unrhyw bryderon ynghylch cyflawni camau 
gwella a nodwyd drwy adroddiadau cyrff adolygu allanol.  Hysbysir Cadeirydd y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio os codir unrhyw bryderon.  
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod adroddiadau tracio yn y dyfodol yn debygol o ymdrin â 
materion sy'n ymwneud â gwasanaeth.  Yn ystod ystyriaeth flaenorol y Pwyllgor o'r 
eitem hon ym mis Ionawr 2021, gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r Pwyllgor yn 
goruchwylio'r fforymau a'r cyrff lle y cynhelir gwaith monitro a rheoli argymhellion yn 
fanwl, gan fod y Pwyllgor o'r farn ei bod yn bwysig sicrhau bod her a dadansoddiad 
yn digwydd yn y lle priodol.   Gofynnodd yr Aelodau a fydd yr ystyriaethau hynny'n 
cael eu hystyried.   Cadarnhaodd swyddogion fod hyn yn cael ei drafod ac er y bydd 
y gwaith o oruchwylio'r rhaglen gyfan yn cael ei adrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio, bydd adroddiadau ar berfformiad ardaloedd gwasanaeth yn cael eu 
hadrodd i'r pwyllgor craffu perthnasol.  
 
Dywedodd Aelod ei bod yn hanfodol bod y corff priodol yn goruchwylio.   Fodd 
bynnag, mae'r llythyr gan Archwilio Cymru yn nodi 'byddem yn disgwyl i Bwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio pob cyngor ystyried pob adroddiad ar gyrff adolygu allanol 
yn ffurfiol.   Gallai hyn fod yn ofyniad cyffredinol ac, er bod angen i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio fod ag ymwybyddiaeth o'r adroddiad, mae angen i'r 
Pwyllgor osgoi dod yn brif gorff ar gyfer derbyn adroddiadau adolygu allanol.   Roedd 
yn allweddol felly, lle mae adroddiad adolygu yn cael sylw mewn fforwm arall, y 
dylai'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod ag ymwybyddiaeth o gynnwys 
adroddiad yr adolygiad.    Gofynnodd yr Aelodau i swyddogion ystyried hyn.    
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
13 :   TREFNIADAU AR GYFER YMDRIN Â CHWYNION A CHANMOLIAETHAU 

AC ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT AR GWYNION A 
CHANMOLIAETHAU 2020/21  

 
Roedd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ymgorffori cyfrifoldeb i adolygu ac 
asesu gallu'r awdurdod i ymdrin â chwynion yn effeithiol, fel sy'n ofynnol gan 
ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.   Derbyniodd y 
Pwyllgor adroddiad yn nodi'r polisïau a'r prosesau cwynion, sy'n cyd-fynd â Phapur 
Polisi a Chanllawiau Enghreifftiol Llywodraeth Cymru ar gyfer Ymdrin â Chwynion, ac 
adroddiadau cwynion blynyddol drafft y Gwasanaethau Cymdeithasol corfforaethol a 



 

 

drafft (a gaiff eu hystyried gan y Cabinet); mae'r rhain yn cynorthwyo'r Pwyllgor i 
adolygu ac asesu gallu'r awdurdod i ymdrin â chwynion yn effeithiol. 
 
Croesawodd y Cadeirydd Isabelle Bignall, Prif Swyddog Digidol, i'r cyfarfod.   
Cyflwynodd y Prif Swyddog Digidol gyflwyniad byr ar ymdrin â chwynion yn effeithiol.  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y diffinnir cwynion a sut y gwahaniaethir cwynion o 
sylwadau.   Dywedodd y Prif Swyddog Digidol fod sylwadau, ceisiadau am 
wasanaeth a chwynion yn cael eu diffinio o fewn paramedrau clir.   Roedd yr Aelodau 
o'r farn y byddai'n ddefnyddiol i'r diffiniad o gwynion, ac a yw'r diffiniad wedi newid o'r 
flwyddyn flaenorol gael ei nodi yn yr adroddiad.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am i wybodaeth berthnasol am gwynion gael ei darparu mewn 
perthynas â'r eitem ar agenda Rheoli Gwastraff a gynigiwyd ar gyfer cyfarfod yn y 
dyfodol i'r Pwyllgor ei ystyried.    
 
Nododd yr Aelodau fod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio bellach gyfrifoldeb 
cyfreithiol dros adolygu ac asesu gallu'r awdurdod i ymdrin â chwynion yn effeithiol.   
Gofynnodd yr Aelodau a oedd diffiniad cyfreithiol o'r hyn sy'n gyfystyr â chwyn ac a 
ddylai'r awdurdod gweithredu’n unol â hynny.   Dywedodd y Prif Swyddog Digidol, os 
yw'r defnyddiwr gwasanaeth yn dweud eu bod yn dymuno gwneud cwyn, mai dyma'r 
diffiniad y mae'r Cyngor wedi'i rwymo'n ddeddfwriaethol ar hyn o bryd.  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
14 :   CWYNION AM DORRI COD YMDDYGIAD YR AELODAU  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn caniatáu i'r Aelodau ystyried y trefniadau sydd 
ar waith ar gyfer ymdrin â chwynion yn ymwneud ag achosion honedig o dorri Cod 
Ymddygiad yr Aelodau.   Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddog Monitro i gyflwyno'r 
adroddiad.  
 
Rhoddodd yr adroddiad fanylion am weithdrefnau'r awdurdod i gael manylion am 
gwynion ynghylch ymddygiad yr Aelodau.   Mae'r awdurdod wedi mabwysiadu'r 
fframwaith statudol fel y'i nodir yn Rhan III o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000.   
Mabwysiadwyd y Cod Ymddygiad Enghreifftiol statudol heb amrywiad.  Mae Cod 
Ymddygiad yr Aelodau wedi'i gynnwys yn Rhan 5 o'r Cyfansoddiad.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
gyfrifoldeb a phwerau i ymchwilio i gwynion bod Aelod wedi methu â chydymffurfio â'r 
Cod Ymddygiad a gall wneud atgyfeiriadau i Swyddog Monitro neu Bwyllgor Safonau 
awdurdod neu Banel Dyfarnu Cymru.   
 
Nodir dyletswyddau a phwerau'r Swyddog Monitro a'r Pwyllgor Safonau a Moeseg 
mewn perthynas ag unrhyw gwynion am gamymddwyn a gyfeirir gan yr Ombwdsmon 
yn Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro 
a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001.  Os canfyddir bod Aelod yn torri'r Cod 
Ymddygiad, mae gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg bŵer i geryddu neu atal yr Aelod 
am gyfnod o hyd at chwe mis.   
 



 

 

Am achosion mwy difrifol o dorri'r Cod Ymddygiad, mae gan Banel Dyfarnu Cymru 
bŵer i atal Aelod am gyfnod o hyd at flwyddyn neu i'w anghymhwyso rhag bod yn 
Aelod o unrhyw awdurdod am gyfnod o hyd at bum mlynedd.  
 
At hynny, mae'r Ombwdsmon wedi nodi bod y rhan fwyaf o gwynion "Aelod ar Aelod" 
yn faterion ymddygiadol lefel isel.  Nododd yr Ombwdsmon fod cwynion o'r fath yn 
cael eu datrys yn fwy priodol yn anffurfiol drwy fabwysiadu "Protocolau Datrys Lleol".   
Mae'r rhain yn drefniadau gwirfoddol nad oes ganddynt rym statudol.    
 
Mabwysiadodd Cyngor Caerdydd Brotocol Datrys Lleol ym mis Mai 2013 (diwygiwyd 
yn 2017).   Mae'r Aelodau'n ymrwymo i gadw ato fel rhan o Ymgymeriad Caerdydd a 
gadarnhawyd yn gyhoeddus gan bob Aelod ym mhob cyfarfod Cyngor Blynyddol.   
Anogir Cynghorau Cymunedol hefyd i fabwysiadu eu prosesau datrys lleol eu hunain 
ac mae Protocol Datrys Lleol Enghreifftiol wedi'i lunio'n benodol ar gyfer Cynghorau 
Cymunedol.  Os nad yw'r dull anffurfiol hwn yn datrys y gŵyn, mae'r Protocol yn 
darparu ar gyfer cyfeirio'r gŵyn at Is-bwyllgor y Pwyllgor Safonau a Moeseg, y cyfeirir 
ato fel y Panel Gwrandawiadau.  
 
Gellir cyfeirio cwynion am ymddygiad Aelod hefyd at y Pwyllgor Safonau a Moeseg 
gan yr Ombwdsmon (o dan Ran III o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000); neu gan y 
Swyddog Monitro, o dan y Protocol Datrys Lleol. Mae atgyfeiriadau gan yr 
Ombwdsmon yn cael eu llywodraethu gan reoliadau, sy'n gofyn am benderfyniad 
cychwynnol ynghylch a oes achos i'w ateb ai peidio, cyn mynd ymlaen i wrandawiad.  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
15 :   RHAGLEN WAITH AC AMSERLEN ARCHWILIO CYMRU - CYNGOR 

CAERDYDD - DIWEDDARIAD CHWARTEROL:  30 MEHEFIN 2021  
 
Cyflwynodd Phil Pugh a Samantha Clements y wybodaeth ddiweddaraf am raglen 
waith ac amserlen Archwilio Cymru. 
 
16 :   CAMAU ETO I’W CYFLAWNI  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r camau sy'n weddill. 
 
17 :   GOHEBIAETH  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth. 
 
18 :   DIWEDDARIAD AR Y RHAGLEN WAITH  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r diweddariad ar y rhaglen waith. 
 
19 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
20 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 28 Medi 2021. 
 



 

 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.00 pm 
 
 


