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Teitl Adroddiad Archwilio Mewnol 2020-21 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2020-

21 i’r Pwyllgor, sy’n darparu barn gyffredinol y Pennaeth Archwilio Mewnol ar 

ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith llywodraethu, risg a rheolaeth y 

Cyngor yn ystod y flwyddyn sy'n llywio'r 'datganiad llywodraethu blynyddol'. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) yn ei gwneud yn 

ofynnol i’r 'prif weithredwr archwilio' ddarparu barn archwilio mewnol blynyddol 

ac adroddiad y gall y sefydliad ei ddefnyddio i lywio ei ddatganiad llywodraethu 

blynyddol. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn yn ei gwneud yn ofynnol iddo 

ystyried adroddiad blynyddol yr archwilwyr mewnol. 

2.2. Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol 

bod adolygiad o drefniadau llywodraethu yn cael eu hadrodd o fewn yr 

awdurdod, yn achos y Cyngor, y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, ac yn 

allanol gyda chyfrifon a gyhoeddir gan yr awdurdod. Mae’r Datganiad 

Llywodraethu Blynyddol yn adolygiad blynyddol o’r systemau rheolaeth fewnol 

ac yn casglu sicrwydd o amryw o ffynonellau i’w gefnogi. Mae Archwilydd 

Mewnol yn gyfrannwr allweddol, a dylai’r Pennaeth Archwilio Mewnol ddarparu 

adroddiad blynyddol ysgrifenedig i’r rhai â chyfrifoldeb dros lywodraethu i 

gefnogi’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 



 
 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn gwneud sylwadau ynglŷn ag adroddiad 

blynyddol a barn gyffredinol y Pennaeth Archwilio Mewnol. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Cytunodd y Pwyllgor ar y Strategaeth Archwilio Mewnol 2020-21 ar 8 

Gorffennaf 2020. Mae Atodiad 1 yn manylu ar sefyllfa yr archwiliadau a gafodd 

eu cynnwys yn strategaeth archwilio 2020/21 a’r rhai a garwyd ymlaen o 

2019/20. Mae archwilio mewnol yn gweithredu cynllun hyblyg fel bod meysydd 

o risg uchaf canfyddiedig yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer adolygiad. Caiff y 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wybod am unrhyw newidiadau yn ystod y 

flwyddyn fel rhan o Adroddiad Diweddaru Archwilio Mewnol  

4.2. Roedd Strategaeth Archwilio Mewnol 2020/21 yn seiliedig ar y ffaith y byddai 

gan y tîm Archwilio Mewnol staff llawn yn ystod y flwyddyn. Serch hynny, mae 

adnoddau Archwilio Mewnol wedi’u cyfyngu yn rhannol oherwydd Covid-19 ac 

ymddeoliad Archwilydd ym mis Medi 2020.  

4.3. Fe gwblhawyd gwaith digonol yn ystod y flwyddyn, neu roedd ar y blaen erbyn 

diwedd y flwyddyn, er mwyn dod i’r casgliad yn Adroddiad Blynyddol Archwilio 

Mewnol. Yn ategol i hyn mae adolygiad o ddogfennaeth perthnasol a 

thrafodaethau yn rhan o’r adolygiad ac asesiad o Fframwaith Llywodraethu 

Corfforaethol sydd yn dylanwadu ar lunio Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

4.4. Mae faint o waith a wnaed yn 2020/21 yn llai na’r flwyddyn flaenorol, oherwydd 

effaith Covid-19 ar yr adnoddau a chapasiti’r tîm Archwilio Mewnol a 

gwasanaethau’r Cyngor yn cael eu harchwilio. Tra bod hyn yn lleihau’r 

adnoddau o sicrwydd sydd ar gael i lunio barn, gosodwyd dibyniaeth ar y corff o 

waith blaenorol a gwblhawyd gan Archwilio Mewnol a chynnydd a adroddwyd 

gyda rheolwyr yn gweithredu camau gweithredu Archwilio Mewnol y cytunwyd 

arnynt. Rhoddwyd ystyriaeth a ydi hyn yn ffurfio cyfyngiad o sgôp 

gweithgareddau Archwilio Mewnol, a fy marn i yw ar gyfer 2020-21 ni fydd 

gostyngiad yn nifer yr archwiliadau a gwblhawyd yn cael effaith berthnasol. Os 

bydd y sefyllfa’n ymestyn i effeithio’n sylweddol ar waith sydd wedi’i gynllunio yn 

2021/22 a thu hwnt, yna rhoddir rhagor o ystyriaeth i’r lefel o sicrwydd y gall 

Archwilio Mewnol ei ddarparu.  



 
 

4.5. Mae barn flynyddol Archwilio Mewnol ynghlwm yn Atodiad 1 gan ddod i’r 

casgliad y gellir rhoi sicrwydd rhesymol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd 

fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y Cyngor.  

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

5.1. Rôl archwilio mewnol yw rhoi sicrwydd ynglŷn â digonolrwydd ac effeithiolrwydd 

fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol y Cyngor. Mae pob un o’r 

meysydd yma yn helpu i sicrhau y gall y Cyngor gyflawni’r holl flaenoriaethau 

corfforaethol fel y nodir yn ei gynllun corfforaethol.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. Mae’r 

gweithredoedd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaethau perthnasol a 

pholisïau’r Cyngor yn cael eu gwneud o fewn y cyllidebau presennol. 

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

7.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda’r adroddiad 

hwn.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda swyddogion ac Archwilio Cymru wrth ddrafftio’r 

Strategaeth Archwilio Mewnol. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda’r adroddiad 

hwn. 

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

10.1. Gall system rheolaeth fewnol annigonol ac aneffeithlon gael effaith andwyol ar 

brosesau rheoli risg y Cyngor a llywodraethu corfforaethol ehangach, ac felly, 

ansawdd y gwasanaeth a ddarperir. 



 
 

10.2. Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol i 

Archwilio Mewnol werthuso effeithiolrwydd rheoli risg a chyfrannu tuag at wella 

prosesau rheoli risg. Pan fydd risgiau’n cael eu nodi fel rhan o’r broses 

Archwilio Mewnol, fe gytunir ar gamau gweithredu a chânt eu monitro er mwyn 

lliniaru’r risgiau yma.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda’r adroddiad 

hwn. 


