
 

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 
 
Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd trwy gyfrwng Zoom 
ddydd Mercher, 28 Ebrill 2021 am 9.30am. 
 

YN BRESENNOL 

 

Y Cynghorwyr Tony Flynn, Martyn Holland (Is-gadeirydd), Alan James a Barry Mellor 

(Cadeirydd) 

 

Aelod Lleyg – Paul Witham 

 

Aelodau Cabinet - y Cynghorydd Julian Thompson-Hill Aelod Arweiniol Cyllid ac 

Effeithlonrwydd a’r Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth  

 

Yn arsylwi – y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies  

 

 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd – Swyddog 

Monitro (GW), Pennaeth Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo (Swyddog Adran 151), Prif 

Archwilydd Mewnol (LL), Uwch-Archwilydd (LH), Rheolwr Legal Services (LJ), 

Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Cymunedol (PG), Rheolwr Fframwaith (TS), 

Swyddog Arweiniol – Tai Cymunedol (GD), Prif Reolwr (DS), Rheolwr Gwasanaethau 

Democrataidd (SP) a Gweinyddwr Pwyllgorau (SJ).  

 

Roedd Cynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru David Williams hefyd wedi bod yn 

bresennol.  

  

 

 
 

1 YMDDIHEURIADAU  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Joe Welch. 
 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.  
 

3 MATERION BRYS  
 
Dim. 
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2021. 
 



Cywirdeb – Tudalen 11 – Eitem 11 – Cynllun Archwilio Cymru 2021-22 – Dylai 
ddweud ‘ymholiadau gan etholwyr ac aelodau’r cyhoedd’. 
 
Materion yn Codi - Dim  
 
PENDERFYNWYD yn amodol ar yr uchod, y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion 
cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio fel cofnod cywir. 
 

5 CAFFAEL LLES YNG NGHYMRU  
 
Cyflwynodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol Cyllid ac Effeithlonrwydd yr 
adroddiad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) i’r aelodau. Eglurwyd bod yr adroddiad yn 
rhoi i’r Pwyllgor adroddiad allanol gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 
mewn perthynas â’i adolygiad i Gaffael Lles yng Nghymru. Atodwyd adroddiad y 
Comisiynydd yn Atodiad 1 yr adroddiad. 
 
Mae’r camau sy’n cael eu cymryd, neu a fydd yn cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r 
materion a godwyd gan y Comisiynydd wedi eu nodi yn Atodiad 3. Cadarnhawyd y 
bydd hwn yn cael ei ddiweddaru ar ôl ymgynghori ar strategaeth gaffael ddiwygiedig.  
 
Pwysleisiodd y Swyddog Monitro (SM) bod yr awdurdod wedi bod yn rhan o’r 
adolygiad. Roedd y themâu a nodwyd yn yr adroddiad wedi bod yn themâu 
cenedlaethol. Pwysleisiwyd bod caffael yn canolbwyntio ar brosesau ac yn cael ei 
reoleiddio’n drylwyr.  
 
Pwysleisiodd yr aelodau bwysigrwydd canlyniadau. Roedd rhaid i’r broses fod yn gryf 
a chadarn er mwyn arwain at ganlyniadau. Pwysleisiwyd yr angen i sicrhau bod ein 
prosesau a'n gweithdrefnau’n gadarn.  
 
Yn ystod y drafodaeth, ymhelaethodd y swyddogion ar y materion canlynol: 

 Mae’r term ‘ysgafn’ yn cyfeirio at ymagwedd fwy hyblyg tuag at bob cais 
caffael. Hysbysodd y SM yr aelodau bod y gyfundrefn ysgafn yn berthnasol i'r 
awdurdod gyda chontractau gofal cymdeithasol; nid yw pwysau llawn y 
rheoliadau caffael y tu ôl i gategorïau penodol o gontractau.  

 Roedd y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn ddyletswydd newydd y 
mae’n rhaid i bob awdurdod lleol ei ystyried wrth wneud unrhyw benderfyniad.  

 Roedd caffael yn cael cryn gynrychiolaeth yn yr awdurdod; y Dirprwy 
Arweinydd oedd yn arwain arno a Phennaeth Gwasanaeth yr adran oedd y 
SM. Roedd y SM a’r dirprwy SM yn rhan o’r tîm caffael. Cadarnhawyd hefyd y 
sefydlwyd bwrdd caffael i oruchwylio’r gwaith caffael ar y cyd. Roedd Aelodau 
Arweiniol Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Ddinbych yn eistedd ar y bwrdd 
ynghyd â SM y ddau awdurdod.  

 Roedd y Ffurflen Gomisiynu yn atodiad 2 (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) yn 
cynnwys yr amserlenni fel proses ar gyfer dechrau’r contract. Roedd gwaith 
wedi dechrau ar gofrestru contractau yn ganolog. Bydd hyd yn rhan allweddol 
o’r cofrestru, er mwyn i ni fod yn gwybod pryd y bydd contractau’n dod i ben.  

 Mae llawer o waith ar y broses gaffael a’r gwasanaeth ar y cyd wedi’i gwblhau. 
Sefydlwyd canolbwynt buddion cymunedol i ymgysylltu â gwasanaethau er 
mwyn helpu gyda’r broses gaffael a monitro.  

 



Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion a’r Aelod Arweiniol am eu hymateb i 
gwestiynau’r aelodau.  
Yn dilyn y drafodaeth:  
 
PENDERFYNWYD y byddai’r Pwyllgor yn nodi’r manylion yn yr adroddiad a’r camau 
gweithredu sy’n cael eu cymryd, ac a fydd yn cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r 
argymhellion.    
 

6 Y DIWEDDARAF AM Y GYLLIDEB - CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG A 
PHROSES Y GYLLIDEB  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Cyllid ac Effeithlonrwydd yr adroddiad (a 
ddosbarthwyd ymlaen llaw) gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am yr 
amcanestyniadau diweddaraf sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig a’r cynlluniau ar gyfer Proses y Gyllideb ar gyfer 2022/23 a thu hwnt. 
Hysbyswyd yr aelodau bod yr adroddiad yn cynnwys dwy elfen – yn gyntaf, yr 
amcanestyniadau ariannol sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig 
(atodiad A), ac yn ail, Proses arfaethedig y Gyllideb (atodiad B). 
 
Darparodd yr Aelod Arweiniol wybodaeth bellach am bob atodiad. Clywodd yr 
aelodau fod atodiad A yn nodi’r amcanestyniadau ariannol cyfredol sydd wedi’u 
cynnwys yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Darparwyd dadansoddiad o’r 
wybodaeth oedd yn yr atodiad. Roedd hwn yn cynnwys: 

 rhagdybiaethau ariannol cychwynnol yn dilyn adolygiad gan y Bwrdd Cyllideb  

 Cofnod Newidiadau / Penderfyniadau – mae hwn yn nodi eitemau ac yn cysoni 
fersiwn cyfredol y Cynllun Ariannol Tymor Canolig gyda’r hyn a gyflwynwyd i’r 
Cyngor fis Ionawr 

 Dadansoddiad Sensitifrwydd o lefelau posibl y Grant Cynnal Refeniw (y 
“setliad”)  

 Dadansoddiad Sensitifrwydd o effaith gwahanol lefelau Treth y Cyngor  
 
Roedd Atodiad B, Proses arfaethedig y Gyllideb, yn cynnwys gwybodaeth 
ychwanegol am y dull arfaethedig o fynd i’r afael â: 

 Phwysau  

 Arbedion yn y tymor byr a’r tymor hwy  

 Cynllun Buddsoddi i Arbed 

 Ymgynghori ac ymgysylltu 
 
Cafwyd cadarnhad y byddai gweithdy i’r holl aelodau yn cael ei drefnu yn nes ymlaen 
yn y flwyddyn i ddarparu gwybodaeth am y broses, y strategaeth gyfalaf ac elfennau 
eraill. Bydd gweithdai’n cael eu trefnu os bydd angen rhoi gwybod i aelodau am 
unrhyw newidiadau neu wybodaeth newydd.  
 
Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid a Gwasanaethau Eiddo (PCGE) mai’r adroddiad 
hwn oedd yr adroddiad blynyddol a gyflwynwyd i aelodau ar broses y gyllideb. 
Eglurwyd y cyflwynwyd yr adroddiad yn yr hydref y llynedd oherwydd pandemig 
Covid-19.  
Bydd adroddiad diweddaru yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod yn nes ymlaen yn y 
flwyddyn.  



Mae’r tri bloc adeiladu wedi aros yr un fath, sef y dull o fynd i’r afael â phwysau, 
rhagfynegiad o setliad y grant cynnal refeniw a rhagfynegiad o'r cynnydd yn Nhreth 
y Cyngor. Cadarnhawyd nad oedd unrhyw arwydd ar hyn o bryd o beth fyddai grant 
cynnal refeniw Llywodraeth Cymru. Y gobaith yw y bydd gwybodaeth bellach yn cael 
ei darparu dros yr haf.  
Cadarnhaodd y PCGE bod rhai newidiadau i Broses y Gyllideb wedi’u cynnwys yn yr 
adroddiad. Y newid cyntaf oedd y broses newydd o ran casglu gwybodaeth am 
ddarpar bwysau. Edrych ar bwysau bychain ar wasanaethau. Newid arall a nodwyd 
oedd y newid tacteg a strategaeth i symud oddi wrth gylch blynyddol o gyhoeddi 
targedau arbedion mawr. Y nod oedd cael cynllun 5 mlynedd, a byddai cyfarfodydd 
yn cael eu cynnal am y gyllideb gyda gwasanaethau yn yr hydref i drafod arbedion 
mawr posibl. Byddai cronfa buddsoddi i arbed yn cael ei sefydlu i alluogi 
gwasanaethau i gael gafael ar arian parod i ariannu'r prif brosiectau. Yn ystod y 
flwyddyn, byddai tri terfyn amser ar gyfer cynigion am brosiectau yn cael eu gosod. 
Y gobaith yw y bydd yr wybodaeth hon yn sefydlu’r cynllun am y 3 i 5 mlynedd nesaf 
er mwyn canfod pa arbedion y gellid eu disgwyl o ba brosiectau. Byddai disgwyl i 
wasanaethau adolygu eu cyllidebau o hyd er mwyn asesu unrhyw arbedion y gellid 
eu gwneud.  
 
Mewn ymateb i gwestiynau’r aelodau, codwyd y pwyntiau canlynol: 

 Cafwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru am golli enillion ar gyfer y pedwar 
taliad chwarterol. Roedd mwyafrif y taliadau am gostau ychwanegol wedi 
cael eu derbyn. Hawlir y cyllid mewn ôl-ddyled, felly roedd cais ar gyfer mis 
Chwefror wedi cael ei gyflwyno. 

 Bydd y gweithdai i aelodau'n cael eu cynnal o bell oni fydd canllawiau 
Llywodraeth Cymru wedi cael eu hadolygu.  

 
Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am yr adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD y byddai’r aelodau yn nodi cynnwys yr adroddiad.    
  
  

Ar y pwynt hwn cytunwyd i amrywio trefn y Rhaglen. 
 
 

7 ARCHWILIAD MEWNOL O GYLLIDEBAU CEFNOGI A THALIADAU 
UNIONGYRCHOL  
 
Arweiniodd y Prif Archwilydd Mewnol (PAM) yr aelodau trwy’r adroddiad dilynol (a 
gylchredwyd yn flaenorol). Darparodd yr adroddiad ddiweddariad i’r aelodau ar y 
cynnydd hyd yma o ran gweithredu’r cynllun gweithredu oedd yn cyd-fynd â’r 
adroddiad Archwilio Mewnol ar Gyllidebau Cefnogi a Thaliadau Uniongyrchol, 
dyddiedig Awst 2019, a gyflwynwyd i’r pwyllgor hwn ym Medi 2019. 
 
Cadarnhawyd y codwyd 5 mater o’r archwiliad cychwynnol, yr oedd 2 ohonynt yn 
faterion ag iddynt risg mawr a 3 ohonynt yn risg canolig. Cyfrifoldeb y gwasanaeth 
wedyn oedd cynnig camau gweithredu i fynd i’r afael â’r risgiau a godwyd. Yn yr 
adroddiad hwn, codwyd 28 o bwyntiau gweithredu. Cadarnhawyd bod 22 o’r 28 gam 
a gytunwyd wedi’u cwblhau. Dywedodd y PAM ei bod yn fodlon gyda’r gwaith a 
gwblhawyd.                                                                                                                                                              



 
Eglurodd yr Uwch Archwilydd (UA) i’r aelodau y bu’r ddarpariaeth o gyllidebau 
cefnogi a thaliadau uniongyrchol mewn cyfnod trosiannol ar adeg ein hadolygiad 
gwreiddiol. Arweiniwyd yr aelodau trwy’r pwyntiau gweithredu a darparwyd rhagor o 
wybodaeth.                    
 
Nododd yr aelodau’r cynnydd sylweddol a wnaed yn dilyn yr archwiliad mewnol. 
Aethant ati i ddiolch i’r swyddogion am y gwaith i wella’r broses. Roedd yr aelodau’n 
cytuno y byddai cynllun dilynol pellach yn darparu rhagor o sicrwydd i’r pwyllgor.          
 
Roedd Pennaeth y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol yn cytuno bod sawl un o’r 
camau gweithredu a gytunwyd i’w cwblhau eto. Cadarnhawyd bod gwaith i’w 
gwblhau eto. Dywedodd y byddai’n hapus i ddychwelyd gydag adroddiad dilynol ar y 
cynnydd a wnaed. 
 
Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol  Lles ac Annibyniaeth ei bod yn falch o’r cynnydd a 
wnaed. Pwysleisiodd bod y system newydd wedi cymryd amser i’w gwreiddio o fewn 
y tîm. Yn ei barn hi, byddai’r system newydd yn fanteisiol i staff a phreswylwyr.                                                        
 
Dywedodd y PAM bod archwiliad dilynol ar gyfer y gwasanaeth wedi’i drefnu ar gyfer 
Gorffennaf 2021. Eglurwyd y byddai adroddiad dilynol yn cael ei gyflwyno ym Medi 
2021. 
 
PENDERFYNWYD bod y pwyllgor yn nodi’r adroddiad dilynol ac y byddai adroddiad 
dilynol pellach ar Gyllidebau Cefnogi a Thaliadau Uniongyrchol yn cael ei gynnwys 
yn y Blaengynllun Gwaith ar gyfer Medi 2021.  
 

8 STRATEGAETH A SIARTER ARCHWILIO MEWNOL 2021-22  
 
Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol (PAM) adroddiad i gyflwyno’r Strategaeth a 
Siarter Archwilio Mewnol 2021-22 i’r Pwyllgor. Roedd y Siarter yn diffinio pwrpas, 
awdurdod a chyfrifoldeb Archwilio Mewnol yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus. Roedd y Strategaeth yn darparu manylion y prosiectau Archwilio 
Mewnol arfaethedig ar gyfer y flwyddyn a fydd yn caniatáu i'r Prif Archwilydd Mewnol 
ddarparu 'barn' ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith lywodraethu, risg a 
rheolaeth y Cyngor yn ystod y flwyddyn. 
 
Arweiniodd y PAM yr aelodau i’r prif newidiadau i’r Siarter Archwilio Mewnol a 
gynhwyswyd yn Atodiad 1. Roedd y newidiadau wedi’u cynnwys yn yr adran ‘Llinellau 
Lleoli ac Adrodd’. Nododd fod y PAM wedi ymgymryd â rôl dros dro i reoli’r Tîm Rheoli 
Prosiectau sy’n rhan o’r Gwasanaeth Gwella a Moderneiddio Busnes, daeth y 
trefniant hwn i ben ym mis Mawrth 2021. 
Cadarnhawyd bod annibyniaeth y gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi’i adfer. Roedd 
y PAM wedi cynnwys o fewn y Siarter y cadarnhad y byddai’r Uwch Archwilwyr yn 
parhau i fod yn gyfrifol am archwiliadau mewn perthynas â thîm rheoli’r prosiect. 
Dywedodd y PAM bod y newid yn enw’r Pwyllgor o ran cyfeirio ato fel y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio wedi’i gynnwys o fewn y Siarter. 
 



Cyfeiriwyd yr aelodau at atodiad 2 a oedd yn cynnwys manylion ynghylch Strategaeth 
Archwilio Mewnol 2021-22. Amlygodd y PAM bod Cynllun Archwilio 2021/22 yn 
ystyried:             

 cofrestrau risg corfforaethol a gwasanaethau'r Cyngor; 

 gofynion o ran sicrwydd corfforaethol, gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol; 

 canlyniad archwiliadau blaenorol ac archwiliadau darparwyr sicrwydd eraill; 

 trafodaethau â thimau rheoli gwasanaeth. 

 Gwaith wedi’i gynllunio oedd wedi’i ohirio o 2020-21 
 
Cafodd diweddariad ar y gwaith gwrth-dwyll ei gynnwys o fewn y Strategaeth. 
Cadarnhawyd y byddai Archwilio Mewnol yn parhau i ymchwilio i achosion o dwyll ac 
afreoleidd-dra ariannol y cyfeiriwyd atynt gan reolwyr. 
Cadarnhawyd bod Archwilio Cymru’n hwyluso ymarfer paru data cenedlaethol 
(Menter Twyll Genedlaethol – MTC) bob dwy flynedd. Roedd ymarfer 2020/21 wedi 
cychwyn yn ddiweddar. Byddai cynnydd yn cael ei adrodd i’r Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio yn gyson fel rhan o adroddiad y Diweddariad Archwilio Mewnol. 
  
Nododd yr aelodau’r rhestr o brosiectau sydd wedi’u blaenoriaethu yn yr Archwiliad 
Mewnol ar gyfer 2021-22 a gytunwyd rhwng y PAM a phob tîm rheoli gwasanaeth a’r 
cyfarwyddwyr. Amlygwyd bod sawl Archwiliad wedi’i ohirio o 2020-21. Roedd cynllun 
yr Archwiliad yn gynllun hyblyg a gallai newid pe bai angen. 
 
Cadarnhawyd bod pob cam gweithredu o’r asesiad allanol a gynhaliwyd yn 2017-18 
gan Gyngor Sir Gwynedd wedi’i gwblhau. Byddai’r asesiad Allanol nesaf sydd wedi’i 
drefnu trwy Grŵp Prif Archwilwyr Cymru yn cael ei gynnal yn 2022/23.  
 
PENDERFYNWYD bod yr aelodau’n cymeradwyo’r Siarter Archwilio Mewnol a 
Strategaeth Archwilio Mewnol 2021-22. 
 

9 DIWEDDARIAD ARCHWILIO MEWNOL  
 
Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol (PAM) yr adroddiad (a gylchredwyd yn 
flaenorol) oedd yn rhoi diweddariad i aelodau ar gynnydd y Tîm Archwilio Mewnol yn 
nhermau darpariaeth gwasanaeth, darparu sicrwydd, adolygiadau a gwblhawyd, 
perfformiad ac effeithiolrwydd o ran ysgogi gwelliant. Roedd hefyd yn cynnwys y 
wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd yng nghyswllt Arfer Da CIPFA ar gyfer 
Pwyllgorau Archwilio. 
Darparodd yr adroddiad wybodaeth am y gwaith a wnaed gan yr Adain Archwilio 
Mewnol ers cyfarfod diwethaf y pwyllgor. Mae’n galluogi’r pwyllgor i fonitro 
perfformiad a chynnydd yr Adain Archwilio Mewnol yn ogystal â darparu crynodebau 
o adroddiadau Archwilio Mewnol.  
 
Cadarnhawyd bod 2 Archwiliad a 3 adolygiad dilynol wedi’u cwblhau ers cyfarfod 
diwethaf y pwyllgor. Atgoffwyd yr aelodau bod manylion pob archwiliad wedi’u 
cynnwys fel atodiad 1 i’r adroddiad. Cyflwynwyd crynodeb byr o gefndir pob 
archwiliad i’r pwyllgor. 
 
Cadarnhaodd y PAM bod y tîm Archwilio Mewnol wedi bod yn canolbwyntio ar 
gwblhau archwiliadau sy’n flaenoriaeth fel y nodwyd yn Strategaeth Archwilio 2020-



21 ac nad oes unrhyw brosiectau newydd wedi’u cynllunio ar hyn o bryd hyd nes y 
bydd y Strategaeth Archwilio ar gyfer 2021-22 wedi’i chytuno. Darparwyd manylion y 
gwaith sydd wedi’i gynllunio i’r aelodau. 
Cadarnhawyd y bydd yr Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol yn cael ei gyflwyno 
i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ym Mehefin 2021. 
 
Darparwyd gwybodaeth am y cynnydd o ran gwaith ym maes gwrth-dwyll. 
Arweiniwyd yr aelodau trwy’r gwaith a gwblhawyd ers y diweddariad archwilio 
mewnol diwethaf. 
Nodwyd bod y perfformiad cyfredol o ran canran y camau archwilio a gytunwyd oedd 
wedi’u gweithredu gan wasanaethau yn 62% yn is na’r targed o 75%. Gwelwyd y 
ddwy gyfradd gwblhau isaf gan wasanaethau yn y Gwasanaethau Cefnogi 
Cymunedol a’r Gwasanaethau Priffyrdd a’r Amgylchedd. Nodwyd y bu’r 
gwasanaethau hyn o dan gryn bwysau o ganlyniad i’r Pandemig Covid-19. Roedd 
gwaith i gefnogi’r gwasanaethau hyn i gwblhau’r camau gweithredu yn parhau. 
 
Yn ystod y drafodaeth-  

 Cadarnhaodd y PAM mai enw gwahanol ar gyfer cytundebau cyfaddawd oedd 
cytundebau setliad. Cynhaliwyd adolygiad cyson i sicrhau bod y broses gywir 
wedi’i dilyn ac i weld a ellir dysgu unrhyw wersi. Dywedodd y Swyddog Monitro 
bod proses gadarn yn ei lle ar gyfer cymeradwyaeth. Bu rhaid i sawl 
gwasanaeth fod yn rhan o’r broses. Cadarnhaodd y Swyddog Monitro y gallai 
ddarparu gwybodaeth i’r aelodau am nifer y cytundebau hyn oedd yn eu lle ar 
hyn o bryd. 

 Clywodd yr aelodau bod rhaglen Adfywio’r Rhyl wedi neilltuo rheolwr rhaglen 
dros dro i sicrhau bod y gwaith yn parhau. 

 Roedd y sgam o ran y dystysgrif cronfeydd ysgol a ganfuwyd yng Nghyngor 
Sir Gwynedd. Roedd yr Adain Archwilio Mewnol a chymorth Addysg wedi 
hysbysu pob ysgol ynghylch y sgam posibl, a’r angen i fod yn wyliadwrus ac i 
ganslo unrhyw gyfnodau prawf i sicrhau nad oedd unrhyw gostau. 

 Nododd yr aelodau strwythur y tîm Archwilio Mewnol. Cadarnhawyd bod uwch 
archwilydd wedi’i secondio hyd at o leiaf Medi 2021. Roedd yr Archwiliad 
Mewnol wedi’i effeithio o ganlyniad i’r gostyngiad mewn adnoddau ac roedd 
wedi addasu’n dda i’r newidiadau hynny. 

 
Diolchodd yr aelodau i’r Swyddog Monitro a’r PAM am yr ymateb manwl i 
gwestiynau’r aelodau. Felly                     
 
PENDERFYNWYD bod yr aelodau, 

 Y pwyllgor yn nodi’r cynnydd a’r perfformiad o ran Archwilio Mewnol, ac y 
byddai 

 Manylion o ran ffigur y cytundebau setliad ar gael i’r aelodau.    
             

10 ARCHWILIAD MEWNOL AR DENANTIAETH TAI  
 
Arweiniwyd yr aelodau trwy’r adroddiad archwilio mewnol dilynol ar Denantiaeth Tai 
(a gylchredwyd yn flaenorol). Hysbysodd y Prif Archwilydd Mewnol (PAM) yr aelodau 
bod yr adroddiad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd o ran rhoi’r cynllun 
gweithredu ar waith oedd yn cyd-fynd â’r adroddiad Archwilio Mewnol ar Denantiaeth 
Tai, dyddiedig Tachwedd 2019, a gyflwynwyd i’r pwyllgor hwn yn Ionawr 2020. 



Cyflwynodd y PAM yr Uwch Archwilydd i gyflwyno’r canfyddiadau o’r adroddiad. 
Nodwyd fod 9 o’r 15 cam gweithredu wedi’u rhoi ar waith a’u cwblhau. Roedd gweddill 
y camau yr oedd angen eu cwblhau wedi’u cynnwys yn yr adroddiad. Yn seiliedig ar 
ganlyniadau’r adolygiad dilynol, darparwyd sgôr sicrwydd canolig o ran risg. 
 
Diolchodd y Swyddog Arweiniol - Tai Cymunedol i’r tîm Archwilio Mewnol am y gwaith 
a’r cymorth a ddarparwyd i’r gwasanaeth. Roedd yn falch o gael nodi bod y sgôr 
sicrwydd wedi symud o sgôr isel i ganolig. Cydnabuwyd bod angen gwneud rhagor 
o waith eto i gwblhau’r camau gweithredu a godwyd. Roedd gwaith gyda thenantiaid 
o ran bod yn rhagweithiol er mwyn rhoi cymorth i gwblhau gwiriadau adnabod yn 
parhau. Roedd yr aelodau wedi clywed y teimlwyd bod posibilrwydd bod y risg o dwyll 
tenantiaeth wedi cynyddu o ganlyniad i Covid-19. Gobeithiwyd bod gan swyddogion 
fwy o wybodaeth am denantiaid a bod cymunedau’n fwy gwyliadwrus er mwyn atal 
twyll. 
Nid yw lluniau’n cael eu defnyddio’n eang o fewn y sector tai. Roedd y risg o ‘gogio’ 
(‘cuckooing’) o ran unigolyn yn gorfodi tenantiaid i adael eiddo, yn dal i fod yn amlwg. 
Byddai gwyliadwriaeth y gymuned leol a gwybodaeth y swyddog tai yn lleihau’r risg 
hwn. Roedd defnyddio’r system rhent tai i fonitro patrymau rhent wedi cynorthwyo i 
atal cogio a thwyll tenantiaeth. Byddai ymweliadau yng nghyswllt tenantiaethau hefyd 
yn cynorthwyo i atal twyll. 
Cadarnhawyd bod system TG newydd o fewn tai wedi’i roi ar waith yn ddiweddar. 
Roedd wedi cymryd amser i swyddogion ddysgu a mabwysiadu’r system newydd a’i 
defnyddio’n effeithlon. 
Mewn ymateb i gwestiynau a godwyd, pwysleisiodd y Swyddog Tai bod gwybodaeth 
Aelodau Lleol yn hanfodol bwysig i gynorthwyo a chefnogi swyddogion gyda’r gwaith 
o fonitro tenantiaid yn y gymuned. Byddai’n anodd cyflenwi rhestr o denantiaid i 
Gynghorwyr yn unol â’r rheoliadau o ran rhannu gwybodaeth. 
 
Diolchodd yr aelodau i’r Swyddog Tai a’r tîm Archwilio Mewnol am yr adroddiad 
dilynol. 
 
PENDERFYNWYD bod yr aelodau’n nodi’r adroddiad ac y byddai adroddiad dilynol 
yn cael ei ychwanegu at y Blaengynllun Gwaith ar gyfer Tachwedd 2021. 
 

11 ARCHWILIAD MEWNOL O SAFONAU DIOGELWCH DATA DIWYDIANT Y 
CARDIAU TALU (SDD-DCT)  
 
Cyflwynodd y Prif Swyddog Archwilio (PAM) adroddiad cynnydd (a gylchredwyd yn 
flaenorol) ar weithredu’r cynllun gweithredu sy’n cyd-fynd ag adroddiad Archwiliad 
Mewnol ar Safonau Diogelwch Data Diwydiant y Cardiau Talu (PCI-DSS) dyddiedig 
Tachwedd 2019 a gyflwynwyd i’r pwyllgor yn Ionawr 2020. 
 
Eglurodd y PAM nifer o’r camau gweithredu a weithredwyd fel y manylwyd yn yr 
adroddiad dilynol - atodiad 1. Penodwyd ymgynghorydd i gynorthwyo’r awdurdod i 
fynd i’r afael â gweithredu’r safonau PCI - DSS. Eglurwyd bod rhai o’r camau 
gweithredu wedi’u gohirio o ganlyniad i’r pandemig.           
 
Cadarnhawyd bod 3 o’r 8 cam gweithredu wedi’u cwblhau. Roedd yr adroddiad 
dilynol wedi’i gyflwyno i’r UDA hefyd i annog cefnogaeth gorfforaethol. Hysbyswyd yr 
aelodau hefyd bod grŵp tasg a gorffen traws-wasanaeth wedi’i greu i drefnu rhaglen 



i weithredu’r holl ofynion o ran cydymffurfiaeth. Hefyd, roedd y cytundeb gyda 
Hamdden Sir Ddinbych yn cynnwys bod rhaid i’r cwmni gydymffurfio â PCI-DSS. 
 
Mewn ymateb i bryderon yr aelodau, ymhelaethodd y PAM ar y gwahaniaeth rhwng 
taliadau dros y ffôn a thaliadau yn defnyddio cerdyn. Roedd gan y taliadau ffôn 
system ar wahân i daliadau cerdyn yn defnyddio terfynell dalu. Roedd y cwmni a 
ddarparodd y system ar gyfer taliadau dros y ffôn wedi sicrhau cydymffurfiaeth yr 
awdurdod â’r rheoliadau PCI-DSS. Darparwyd hyfforddiant i staff wrth dderbyn 
taliadau dros y ffôn. Cadarnhawyd bod terfynellau cardiau a thaliadau digyswllt wedi 
cynyddu yn ystod y Pandemig Covid-19. Roedd yr adroddiad yn canolbwyntio ar y 
trefniadau cadarn oedd ar waith yn unol â’r rheoliadau. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r PAM am yr adroddiad diweddaru a’r eglurhad manwl. 
 
PENDERFYNWYD bod yr aelodau’n nodi’r adroddiad ac y bydd adroddiad dilynol 
pellach yn cael ei dderbyn yn dilyn yr adroddiad Archwilio Mewnol ym mis Hydref. 
 

12 RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO  
 
Cyflwynwyd Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (a 
ddosbarthwyd ymlaen llaw) i’w hystyried.  
 
Cytunwyd i ddiwygio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol fel a ganlyn: 
 
9 Mehefin 2021 -  

 Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2021-22 

 Y diweddaraf am y cyfansoddiad – Enw’r pwyllgor  

 Adroddiad RIPA – yn dilyn archwiliad 

 Archwilio Mewnol – Adroddiad Dilynol - Taliadau Uniongyrchol i Wasanaethau 
Plant 

 Ymholiadau archwilio i’r rhai sydd yng ngofal llywodraethu a rheoli – 
Datganiad Blynyddol  

 
PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio.  
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.37am. 
 


