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1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn? 

  
 Y trefniadau arfaethedig i lunio Adroddiad Blynyddol Pwyllgorau Archwilio’r Cyngor. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  
 Ceisio barn yr aelodau ar y trefniadau arfaethedig i lunio Adroddiad Blynyddol eleni, 

eu cefnogaeth i ymgymryd ag ymarfer gwerthuso effeithiolrwydd swyddogaeth 
archwilio’r Cyngor, ac unrhyw awgrymiadau sydd gan y Pwyllgor ynglŷn â sut y gellir 
gwella’r adroddiad. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

  
Bod y Pwyllgor yn: 

3.1 rhoi sylwadau ar y dull arfaethedig o lunio Adroddiad Blynyddol y Pwyllgorau 
Archwilio ar gyfer 2017/18; 

 
3.2 cefnogi’r ymarfer a wnaed i werthuso effeithiolrwydd swyddogaeth archwilio’r Cyngor 

ac yn annog yr holl aelodau a swyddogion a wahoddir i gymryd rhan yn yr ymarfer i 
wneud hynny; ac  

 
3.3 awgrymu unrhyw wybodaeth ychwanegol yr hoffai ei weld wedi’i chynnwys yn yr 

Adroddiad Blynyddol a gaiff ei gyflwyno i’r Cyngor Blynyddol fis Mai 2018. 
 
4. Manylion yr Adroddiad 

  
4.1 Mae Adran 7.4.4 yng Nghyfansoddiad y Cyngor yn datgan ei bod yn rhaid i Bwyllgorau 

Archwilio adrodd yn flynyddol i'r Cyngor Llawn am eu gwaith gydag argymhellion ar 
gyfer eu rhaglenni gwaith at y dyfodol ac ar ddulliau gweithio diwygiedig os yw hynny’n 
briodol.   

 
4.2 Fel arfer, mae Adroddiad Blynyddol y Pwyllgorau’n cael ei gyflwyno i’r Cyngor 

Blynyddol yn ei gyfarfod ym mis Mai bob blwyddyn. 
 
4.3 Yn rhan o’r gwaith paratoi i lunio Adroddiad Blynyddol 2017/18, bu Grŵp Cadeiryddion 

ac Is-gadeiryddion Archwilio (GCIGA), yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2018, yn trafod y 



wybodaeth y dylid ei chynnwys yn Adroddiad Blynyddol eleni a’i fformat.  O ystyried 
bod 2017/18 yn flwyddyn gyntaf i Gyngor newydd ac mai'n ddiweddar y cafodd Cynllun 
Corfforaethol y Cyngor ei gymeradwyo, penderfynodd y Grŵp y dylai adroddiad eleni 
ganolbwyntio ar: 

 

 drafod blaenoriaethau corfforaethol newydd y Cyngor; 

 sut i gael y cyhoedd i ymgysylltu mwy ag Archwilio; 

 diweddariad ar waith Grŵp Tasg a Gorffen Mewnol Gofal Cymdeithasol i Oedolion; a 

 gwybodaeth am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus newydd a sut fydd yn cael ei 
archwilio yn y dyfodol.  

 
Cytunwyd y dylai’r fformat gynnwys tudalen o luniau o aelodau pob pwyllgor yn syth 
cyn adroddiad ar waith y pwyllgor hwnnw yn ystod y flwyddyn. 

 
4.4 Cytunodd GCIGA hefyd y byddai’n ddefnyddiol cynnal gwerthusiad cyflawn o 

effeithiolrwydd y swyddogaeth archwilio gan ystyried ‘Canlyniadau a Nodweddion 
Trosolwg a Chraffu Effeithiol mewn Llywodraeth Leol’ sy’n cael eu cydnabod yn 
genedlaethol.  At y diben hwn, rhannwyd dolen at holiadur ymysg pob cynghorydd, 
aelod cyfetholedig a swyddog sy’n mynd i gyfarfodydd pwyllgorau archwilio yn gynnar 
ym mis Mawrth 2018, a 21 Mawrth 2018 oedd y dyddiad cau i ymateb.  Mae'r ddolen 
a anfonwyd yn yr e-bost yn cyfeirio derbynyddion at arolwg electronig sydd ar gael ar 
'Survey Monkey'.  Mae rhannu’r holiadur cyfrinachol drwy ‘Survey Monkey’ yn ei 
gwneud yn haws i unigolion ymateb ac i ganlyniadau gael eu casglu ynghyd.  Gan fod 
Swyddfa Archwilio Cymru yn awyddus i'r Pwyllgorau Archwilio werthuso eu 
heffeithiolrwydd yn rheolaidd, mae aelodau a swyddogion yn cael eu hannog i lenwi'r 
holiadur a'i gyflwyno erbyn y dyddiad cau uchod. 

 
4.5 Bydd dadansoddiad o ganlyniadau’r holiadur wedi’i gynnwys yn yr Adroddiad 

Blynyddol ynghyd â gwybodaeth am unrhyw feysydd o wendid a ddaw i'r amlwg a 
chamau arfaethedig i wella’r meysydd hynny yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. 

 
4.6 Gan fod y gwaith o lunio'r Adroddiad Blynyddol yn dal yn y camau cynnar, gofynnir i 

aelodau'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd gefnogi’r dull a ddefnyddir i'w lunio 
ac awgrymu unrhyw wybodaeth ychwanegol neu syniadau a allai wella ansawdd yr 
adroddiad terfynol. 

 
5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  

Bydd llunio Adroddiad Blynyddol yn amlinellu sut mae Archwilio’n cefnogi uchelgais y 
Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau corfforaethol a’r Cynllun Corfforaethol.  Bydd yn 
egluro rôl Archwilio wrth fonitro a herio prosiectau a chamau gweithredu i gyflawni'r 
blaenoriaethau yn y dyfodol.   Bydd archwilio effeithiol yn gymorth i'r Cyngor gyflawni 
ei flaenoriaethau corfforaethol yn unol ag anghenion cymunedau a dymuniadau 
trigolion ac o fewn y gyllideb.     

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
 Mae cyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol yn rhan o'r gwaith rheolaidd o anfon 

adroddiadau pwyllgorau at gynghorwyr sir ac eraill, felly nid oes costau ychwanegol 
ynghlwm â'i gyhoeddi.  Ar ôl ei gymeradwyo a’i gyfieithu, bydd yr Adroddiad 



Blynyddol yn cael ei ddosbarthu’n electronig i fannau cyhoeddus y Cyngor fel 
llyfrgelloedd, Siopau Un Alwad, cynghorau tref a chymuned a phob cyngor ysgol yn y 
Sir.  Bydd hefyd ar gael ar fewnrwyd a gwefan y Cyngor. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les?  
 

 Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Les gan nad yw’r adroddiad hwn yn ceisio unrhyw 
benderfyniad na newid i bolisi.  Mae’r Adroddiad Blynyddol yn cael ei gyflwyno er 
mwyn rhoi gwybod i gynghorwyr a thrigolion am waith y Pwyllgorau Archwilio yn 
ystod y deuddeng mis blaenorol yn unig ac fel modd o amlinellu meysydd gwaith 
posib’ yn y dyfodol. 

 
8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda’r Pwyllgor Archwilio ac eraill? 

 
 Ymgynghorwyd ag aelodau Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Archwilio ar 
gynnwys a fformat yr adroddiad. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
 Amherthnasol. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

 Nid oes unrhyw risgiau wedi’u canfod ynghlwm ag ystyried Adroddiad Blynyddol y 
Pwyllgor. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  

Mae Adran 7.4.4 yng Nghyfansoddiad y Cyngor yn datgan ei bod yn rhaid i 
Bwyllgorau Archwilio’r Cyngor adrodd yn flynyddol i'r Cyngor Llawn am eu gwaith 
gydag argymhellion ar gyfer eu rhaglenni gwaith at y dyfodol ac ar ddulliau gweithio 
diwygiedig os yw hynny’n briodol. 

Mae dyletswyddau’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd mewn perthynas ag 
Archwilio wedi’u nodi ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. 

Swyddog Cyswllt: 

Cydlynydd Archwilio 

Rhif ffôn:  01824 712554 

 

 


