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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith 
Cyngor Sir  
 

Dyddiad: 29 Hydref 2018 
11 Rhagfyr 2018 
 

Pwnc: Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu – Cylch Gorchwyl 
Diwygiedig 
 

Aelod(au) Portffolio: Y Cynghorydd Robin Williams (Deilydd Portffolio Cyllid) 
 

Pennaeth Gwasanaeth: Marc Jones, Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog 
Adran 151 
MarcJones@ynysmon.gov.uk  
 
Lynn Ball, Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) a 
Swyddog Monitro 
LynnBall@ynysmon.gov.uk  
 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Marion Pryor, Pennaeth Archwilio a Risg 
01248 752611 
MarionPryor@ynysmon.go.uk  
 

Aelodau Lleol:  Amherthnasol 
 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

Fod y Pwyllgor Gwaith yn argymell i’r Cyngor ei fod yn cymeradwyo’r newidiadau i Gyfansoddiad 

y Cyngor, sef cylch gorchwyl diwygiedig y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu fel y’i hamlinellir yn 

yr Atodiad i’r adroddiad hwn. 

 

Rhesymau 

Mae arfer dda’n awgrymu y dylai pwyllgorau archwilio adolygu eu cylch gorchwyl yn rheolaidd er 

mwyn sicrhau eu bod yn briodol. Adolygwyd cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 

ddiwethaf ym mis Chwefror 2015, a’u cymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Ebrill a’r 

Cyngor Sir ym mis Mai 2015. 

 

Ym mis Mai 2018, bu i Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) adolygu 

a diweddaru ei ganllawiau’n llawn er mwyn rhoi ystyriaeth i newidiadau deddfwriaethol a 

datblygiadau sydd wedi effeithio ar y sector cyhoeddus. 
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Roedd aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu’n awyddus iawn i fod yn rhan o’r adolygiad 

o’r cylch gorchwyl ac roeddent yn bresennol mewn gweithdy i drafod y canllawiau diwygiedig a 

gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018. 

 

Mae’r canllawiau diwygiedig yn diweddaru swyddogaethau craidd y pwyllgor archwilio mewn 

perthynas â llywodraethu, rheoli risg, rheolaeth fewnol ac archwilio. Mae hyn yn cynnwys 

rheoliadau a chanllawiau statudol diwygiedig, yn cynnwys fersiynau diwygiedig Safonau 

Archwilio Mewnol ac Allanol y Sector Cyhoeddus, a Fframwaith Cyflawni Llywodraethu Da mewn 

Llywodraeth Leol a chanllawiau cysylltiedig. 

 

Yn ogystal, diweddarwyd rôl y pwyllgor archwilio mewn perthynas ag atal twyll er mwyn 

adlewyrchu’r Cod Ymarfer Rheoli’r Risg o Dwyll a Llygredigaeth. 

 

Mae’r canllawiau’n parhau i ganolbwyntio ar y ffactorau sy’n cefnogi gwelliant. Maent yn cynnwys 

y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar aelodau pwyllgor archwilio ac yn canolbwyntio ar lle 

mae pwyllgor archwilio’n ychwanegu gwerth. Yn ogystal, mae’n darparu cefnogaeth ymarferol er 

mwyn arfarnu effeithiolrwydd y pwyllgor a chynllunio gwelliannau. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig cylch gorchwyl wedi ei ddiwygio’n llwyr er cymeradwyaeth. 

 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

Mae opsiwn i wneud dim byd ac i beidio newid y cylch gorchwyl presennol. Fodd bynnag, 

cydnabyddir fod angen diweddaru’r cylch gorchwyl presennol er mwyn cydymffurfio â 

chanllawiau’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA), er mwyn 

cynorthwyo’r Pwyllgor i gyflawni ei gyfrifoldebau. Mae canllawiau CIPFA yn cynrychioli’r arfer 

orau ar gyfer pwyllgorau archwilio mewn awdurdodau lleol ledled y DU. 

 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Mae hwn yn newid cyfansoddiadol, y mae angen barn y Pwyllgor Gwaith arno cyn cyflwyno’r 

adroddiad i’r Cyngor Llawn er cymeradwyaeth. 

 

 
 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

Ydi 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ydi 
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DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

Cymeradwywyd heb unrhyw sylwadau ychwanegol 
(28/08/18) 
 

2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

Er mwyn sicrhau nad oes oedi yn y broses o 
gymeradwyo datganiadau ariannol y Cyngor, 
gofynnodd y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / 
Swyddog Adran 151 i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu barhau i gymeradwyo penodiadau 
aelodau lleyg yn hytrach na throsglwyddo’r 
cyfrifoldeb i’r Cyngor Llawn yn unol â’r argymhelliad 
yng nghanllawiau CIPFA. 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

Cymeradwywyd, gyda mân sylwadau, a rhoddwyd 
sylw i’r materion hynny. 

4 Adnoddau Dynol (AD) Amherthnasol 

5 Eiddo Amherthnasol 

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

Amherthnasol 

7 Caffael Amherthnasol 

8 Sgriwtini  Amherthnasol 

8 Aelodau Lleol Amherthnasol 

9 Unrhyw gyrff allanol eraill Trafododd aelodau’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu ofynion canllawiau diwygiedig CIPFA 
yn ystod gweithdy a gynhaliwyd ym mis Mehefin 
2018. Cynhwyswyd eu sylwadau yn y cylch 
gorchwyl diwygiedig. Cymeradwyodd y Pwyllgor y 
Cylch Gorchwyl Diwygiedig yn ei gyfarfod ar 19 
Medi 2018. 
 

 
 

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

 
 

F - Atodiadau: 
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Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu – Cylch Gorchwyl Drafft (Medi 2018) 

 

 
 

FF – Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am 

unrhyw wybodaeth bellach): 

 Adroddiad i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, Eitem Rhif 9 ar y Rhaglen, 19 Medi 2018 

 Cyflwyniad Gweithdy'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 13 Mehefin 2018 

 Audit Committees: Practical Guidance for Local Authorities and Police, CIPFA, 2018, ar 

gael o www.cipfa.org.uk/publications  

 Position Statement: Audit Committees in Local Authorities and Police, CIPFA, 2018 ar 

gael o www.cipfa.org.uk/publications  

 Public Sector Internal Audit Standards (PSIAS) a’r dogfennau cefnogol Local 

Government Application Note for the United Kingdom Public Sector Internal Audit 

Standards (LGAN) 

 Siarter Archwilio Mewnol (Medi 2017) 

 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 85 yn arbennig 

 Canllawiau Statudol o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Llywodraeth Cymru 2012 

 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 

 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018 

 Statement on the Role of the Head of Internal Audit in Public Service Organisations, 

CIPFA, 2010 

 Statement on the Role of the Chief Financial Officer in Local Government, CIPFA, 2016 

 Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 

 Treasury Management in Public Services: Code of Practice and Cross-Sectoral Guidance 

Notes, CIPFA, Cyfrol 2017 

 Code of Practice on Managing the Risk of Fraud and Corruption, CIPFA, 2014 

 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn 

 

 
 

http://www.cipfa.org.uk/publications
http://www.cipfa.org.uk/publications


 
 

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adrodd i: Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 

Pwyllgor Gwaith (29 Hydref 2018) 
Y Cyngor Sir (30 Hydref 2018) 

Dyddiad: 19 Medi 2018  

Pwnc: Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu - Cylch Gorchwyl wedi ei 
Ddiweddaru  

Pennaeth Gwasanaeth: Marc Jones, Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 
S151 

01248 752601 

MarcJones@ynysmon.gov.uk  

Awdur yr Adroddiad: 
  

Marion Pryor, Pennaeth Archwilio a Risg 

01248 752611 

MarionPryor@ynysmon.gov.uk   

Natur a Rheswm dros Adrodd: 
Mae arfer dda yn awgrymu y dylai pwyllgorau adolygu eu cylch gorchwyl o bryd i'w gilydd er 
mwyn sefydlu a yw’n parhau i fod briodol. Adolygodd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ei 
gylch gorchwyl ddiwethaf ym mis Chwefror 2015, ac fe’i cymeradwywyd gan y Pwyllgor 
Gwaith ym mis Ebrill a chan y Cyngor Sir ym mis Mai 2015. Ym mis Mai 2018, fe wnaeth y 
Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) ei adolygu'n llawn a'i 
ddiweddaru i gymryd i ystyriaeth y newidiadau deddfwriaethol a datblygiadau proffesiynol 
sydd wedi effeithio ar y sector cyhoeddus. Mae'r adroddiad hwn yn cynnig cylch gorchwyl 
diwygiedig llawn i'r Pwyllgor ei ystyried cyn ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith a'r Cyngor i'w 
gymeradwyo. 

  

1. Rhagarweiniad a Chefndir 

1.1.  Mae pwyllgorau archwilio yn elfen allweddol o lywodraethu corfforaethol ac yn 
chwarae rhan bwysig o ran cefnogi awdurdodau lleol. Maent yn ffynhonnell 
sicrwydd bwysig ynghylch trefniadau sefydliad i reoli risg, cynnal amgylchedd 
rheoli effeithiol ac adrodd ar berfformiad ariannol a pherfformiad arall.  

1.2.  I fod yn wirioneddol effeithiol, mae'r prif swyddog ariannol yn mynnu bod pwyllgor 
archwilio effeithiol yn darparu cefnogaeth a her. Yn ychwanegol, rôl hanfodol i'r 
pwyllgor archwilio yw goruchwylio'r swyddogaeth archwilio mewnol, gan helpu i 
sicrhau ei bod yn ddigonol ac yn effeithiol. Mae'r ddwy elfen hon bellach wedi'u 
hymgorffori yn Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) a'r Nodyn 
Cymhwysiad Llywodraeth Leol ar gyfer y Deyrnas Unedig (LGAN). 

1.3. Bu nifer o ddatblygiadau arwyddocaol eraill mewn arferion llywodraethu ac 
archwilio ers 2015, sydd wedi amlygu pwysigrwydd y pwyllgor archwilio, gan 
gynnwys Cyflawni Llywodraethiant Da mewn Llywodraeth Leol: Fframwaith (CIPFA 
/ Solace, 2016). 

1.4. Mae Rhaglen Waith y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn darparu ar gyfer 
adolygiad rheolaidd o’i gylch gorchwyl. Roedd yr adolygiad diwethaf yn cydnabod 
newidiadau i'r fframwaith rheoleiddio a'r canllawiau sy'n ymwneud â phwyllgorau 
archwilio, yn enwedig, y rôl fwy sydd i'r pwyllgor archwilio ym mhob agwedd ar 
sicrwydd. Roedd hyn yn dilyn argymhelliad y Pwyllgor i'r Cyngor newid ei enw i’r 
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'Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu' er mwyn gwneud rôl y Pwyllgor o ran 
llywodraethiant a sicrwydd cyffredinol yn fwy tryloyw. 

1.5. Roedd y Pwyllgor i fod i adolygu ei gylch gorchwyl yn ei gyfarfod ym mis Medi 
2017. Fodd bynnag, yn y cyfarfod hwnnw a chyfarfodydd dilynol, cymeradwyodd y 
Pwyllgor ohirio'r adolygiad hyd nes y byddai canllawiau'r Sefydliad Siartredig Cyllid 
a Chyfrifeg Cyhoeddus (CIPFA) newydd yn cael eu cyhoeddi. 

2. Canllawiau Diwygiedig 

2.1.  Mae arweiniad CIPFA yn cynrychioli’r arfer orau ar gyfer pwyllgorau archwilio mewn 
awdurdodau lleol ledled y DU. Cyhoeddodd ei ganllaw newydd ym Mai 2018, ac 
fe’i cylchredwyd i aelodau'r Pwyllgor ar 25 Mai 2018. Roedd yr Aelodau'n awyddus 
i fod yn rhan o'r adolygiad o'r cylch gorchwyl a mynychwyd gweithdy i drafod y 
canllawiau diweddaraf ar 13 Mehefin 2018. 

2.2.  Mae'r canllawiau diwygiedig yn diweddaru swyddogaethau craidd y pwyllgor 
archwilio mewn perthynas â llywodraethu, rheoli risg, rheolaeth fewnol ac 
archwilio. Mae CIPFA hefyd wedi diweddaru rôl y pwyllgor archwilio mewn 
perthynas â gwrth-dwyll i adlewyrchu'r Côd Ymarfer ar Reoli'r Risg o Dwyll a 
Llygredd.  

2.3.   Mae'r canllawiau yn parhau i gynnwys ffocws cryf ar y ffactorau sy'n cefnogi 
gwelliant. Mae'r rhain yn cynnwys y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar 
aelodau'r pwyllgor archwilio ac yn canolbwyntio ar ble mae'r pwyllgor archwilio yn 
ychwanegu gwerth. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ymarferol i werthuso 
effeithiolrwydd pwyllgorau ac i gynllunio gwelliannau.  

2.4.   Mae'r canllawiau wedi eu hymgorffori yn y cylch gorchwyl yn bennaf, ac eithrio'r 
gofyniad i'r cyngor llawn gymeradwyo penodi aelodau lleyg. Roedd y Pennaeth 
Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 yn pryderu y byddai oedi o ran 
cymeradwyo aelodau lleyg yn golygu y byddai'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
hefyd yn cael ei ohirio, a allai achosi problemau o ran cymeradwyo'r datganiad 
cyfrifon drafft erbyn y dyddiad cau. Felly, mae'r gofyniad blaenorol ar gyfer sicrhau 
cymeradwyaeth aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn parhau.   

3. Ymgynghoriad 

3.1. Wrth ddatblygu'r cylch gorchwyl, cymerwyd i ystyriaeth y rheoliadau a’r canllawiau 
penodol sy'n briodol i'r Cyngor (a restrir yn Atodiad A ). Cynhaliwyd ymgynghoriad 
gyda'r Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151, Pennaeth 
Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) a’r Swyddog Monitro a gweddill yr Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth. Ymgynghorwyd â'r ddau aelod lleyg, Mr Dilwyn Evans a Mr 
Jonathan Mendoza hefyd. Cafwyd sylwadau defnyddiol gan yr holl ymgynghoreion.  

4. Argymhelliad 

4.1.  Bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn ystyried y cylch gorchwyl drafft ac yn 
gwneud unrhyw sylwadau cyn i'r telerau diwygiedig gael eu hargymell gan y 
Pwyllgor Gwaith ar 29 Hydref 2018 i'w mabwysiadu gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 
30 Hydref 2018.
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 Datganiad o bwrpas 

1. Mae'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn elfen allweddol o lywodraethiant 
corfforaethol y Cyngor.  Mae'n darparu ffocws annibynnol a lefel uchel ar y 
trefniadau archwilio, sicrwydd ac adrodd sy'n sail i lywodraethiant a safonau 
ariannol da.  

2. Pwrpas y pwyllgor archwilio yw darparu sicrwydd annibynnol i aelodau'r Cyngor 
llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu') o ddigonolrwydd y fframwaith rheoli 
risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol a chywirdeb y prosesau adrodd ariannol a 
llywodraethiant. Mae'n goruchwylio archwiliad mewnol ac allanol a rheoleiddwyr 
eraill, gan helpu i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol yn eu lle. 

3. Mae gwahaniad clir rhwng rôl y Pwyllgor Archwilio a phwyllgorau sgriwtini. Fel 
rhan o rôl y pwyllgor archwilio, mae’n ceisio sicrwydd bod rheolaethau mewnol y 
cyngor yn gweithio ac yn rheoli risgiau'n effeithiol, yn hytrach na chraffu 
gweithgareddau. 

Cyfansoddiad a threfniadau 

4. Mae'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn gorff anweithredol a sefydlwyd dan 
ofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 ac mae'n bwyllgor cwbl 
gyfansoddiadol o'r Cyngor sy'n gweithredu ar lefel strategol. Bydd y pwyllgor yn 
arwain ei fusnes yn anwleidyddol ac mae'n rhaid iddo gydymffurfio â'r rheolau 
sy'n ymwneud â chydbwysedd gwleidyddol, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol a 
Thai 1989. 

5. Bydd y pwyllgor yn cynnwys wyth aelod etholedig a dau aelod lleyg. Bydd 
cydbwysedd gwleidyddol o ran yr aelodau etholedig ac ni fyddant yn aelodau o'r 
pwyllgor gwaith, ond mae'n ofynnol i'r Aelod Portffolio Cyllid, i’r graddau y mae 
hynny’n bosibl, fynychu holl gyfarfodydd y Pwyllgor. Bydd y Cadeirydd a'r Is-
gadeirydd yn argymell penodi'r ddau aelod lleyg i'r pwyllgor archwilio. Bydd yr 
aelodau lleyg yn gwasanaethu am gyfnod penodol i gyd-fynd â hyd tymor y 
Cyngor, h.y. pum mlynedd, a byddant yn gwasanaethu am ddau dymor. Mae'r 
holl aelodau, gan gynnwys aelodau lleyg, yn ddarostyngedig i Gôd Ymddygiad y 
Cyngor a byddant yn datgan unrhyw fuddiannau. Bydd gan yr aelodau lleyg 
statws cyfartal â’r aelodau etholedig o ran mynediad i staff a gwybodaeth, at 
ddibenion y pwyllgor archwilio.  

6. Gall cadeirydd y pwyllgor archwilio fod yn gynghorydd neu'n aelod lleyg, ond ni 
chaiff fod yn aelod o grŵp sy'n ffurfio rhan o bwyllgor gwaith y cyngor, ac eithrio 
pan fo pob grŵp yn cael ei gynrychioli ar y pwyllgor gwaith (ac yn yr achos 
hwnnw, ni ddylai'r cadeirydd fod yn aelod o'r pwyllgor gwaith). Bydd aelodau'r 
pwyllgor yn penderfynu ar gadeirydd ac is-gadeirydd y pwyllgor. Bydd gan bob 
aelod o'r pwyllgor, gan gynnwys aelodau lleyg, bleidlais. 
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7. Rhaid i unrhyw swyddog neu aelod sy'n cael cais i fynychu cyfarfod pwyllgor 
archwilio wneud hynny. Rhaid iddynt ateb unrhyw gwestiynau a ofynnir iddynt, 
ac eithrio rhai y gallent wrthod eu hateb os oeddent yn y llys. Gall y pwyllgor 
wahodd eraill i fynychu, ond nid oes unrhyw reidrwydd ar unrhyw berson arall a 
wahoddir i fynychu i wneud hynny. 

8. Bydd y pwyllgor yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn a rhaid iddo gwrdd os 
yw'r cyngor llawn yn penderfynu bod angen, neu os yw o leiaf draean o 
aelodau'r pwyllgor yn gofyn i'r Cadeirydd gynnal cyfarfod. Bydd y cyngor yn 
cyhoeddi dyddiadau'r pwyllgor yn flynyddol ond gellir trefnu cyfarfodydd 
ychwanegol yn ôl disgresiwn y Cadeirydd os rhoddir y nifer o ddyddiau 
angenrheidiol a bod yr agenda yn cael ei chyhoeddi cyn y cyfarfod, yn unol â'r 
rheoliadau. 

9. Bydd y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151, fel y 
swyddog sy'n gyfrifol am weinyddiaeth ariannol, yn cynghori'r pwyllgor. Bydd y 
Pwyllgor yn darparu cefnogaeth effeithiol i’r Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) 
a’r Swyddog Adran 151 a fydd, o ganlyniad, yn cael mynediad uniongyrchol a 
dirwystr i'r pwyllgor. 

10. Gall y pwyllgor gomisiynu gwaith gan yr archwilwyr allanol a mewnol a bydd y 
ddau yn cynghori'r Pwyllgor. Yn ogystal, gall y Pwyllgor geisio cyngor annibynnol 
o’r tu allan i'r Cyngor, o fewn y gyllideb a gymeradwywyd.  

11. Mae gan archwilwyr allanol a mewnol y Cyngor yr hawl i ofyn i gadeirydd y 
pwyllgor ystyried unrhyw fater y dylid, ym marn yr archwilwyr, ei ddwyn at sylw'r 
Cyngor. 

12. Bydd pob aelod newydd yn derbyn cyflwyniad llawn i'r pwyllgor. Bydd gan 
aelodau ddisgrifiadau rôl a byddant yn adolygu eu gwybodaeth a'u sgiliau trwy 
broses hunanasesu. Byddant yn derbyn hyfforddiant parhaus priodol yn eu rôl 
yn unol â rhaglen hyfforddi flynyddol a byddant yn derbyn sesiynau briffio 
rheolaidd ar ddeddfwriaeth newydd, canllawiau proffesiynol ac ymchwil. 

Trefniadau atebolrwydd  

13. Bydd y pwyllgor yn adrodd yn ôl i'r cyngor llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am 
lywodraethu') yn flynyddol, ganfyddiadau'r pwyllgor archwilio, casgliadau ac 
argymhellion ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd fframweithiau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol y Cyngor; trefniadau adrodd 
ariannol, a swyddogaethau archwilio mewnol ac allanol. 

14. Bydd y pwyllgor yn adrodd i'r cyngor llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu') 
yn flynyddol ar effeithiolrwydd y pwyllgor wrth gyflawni ei bwrpas a'i gylch 
gorchwyl cytunedig. Bydd hunanasesiad rheolaidd yn cael ei ddefnyddio i 
gefnogi cynllunio rhaglen waith y pwyllgor archwilio a chynlluniau hyfforddi a 
bydd yn llywio adroddiad blynyddol y pwyllgor.  
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15. Mae'r pwyllgor yn ddarostyngedig i drefniadau arferol sy’n ymwneud â bod yn 
agored. Cynhelir cyfarfodydd yn gyhoeddus, cyhoeddir rhaglenni ac 
adroddiadau ac maent ar gael i'w harchwilio. Yr eithriad i hyn yw lle mae 
'eitemau eithriedig' yn cael eu hystyried, sef materion sydd yn bennaf yn 
cynnwys trafodaethau ynghylch unigolion a enwir neu sy'n cyfeirio at faterion 
busnes y Cyngor a allai niweidio buddiannau'r Cyngor yn fasnachol, yn ariannol 
ac yn gyfreithlon. 

Llywodraethu 

16. Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn asesu trefniadau llywodraethu corfforaethol y 
Cyngor yn erbyn y fframwaith llywodraethiant da1, gan gynnwys y fframwaith 
moesegol, a bydd yn ystyried y côd llywodraethu lleol. 

17. Bydd y pwyllgor yn adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (AGS) cyn 
gofyn am gymeradwyaeth y cyngor llawn ac yn ystyried a yw'n briodol 
adlewyrchu'r amgylchedd risg a'r sicrwydd ategol, gan ystyried barn y 
gwasanaeth archwilio mewnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol 
fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y cyngor.  

18. Bydd y pwyllgor yn helpu'r cyngor i weithredu gwerthoedd llywodraethu 
moesegol. Bydd yn hyrwyddo mesurau i wella tryloywder ac atebolrwydd ac 
adroddiadau cyhoeddus effeithiol i randdeiliaid yr awdurdod a'r gymuned leol. 
Fel rhan o'i adolygiad o drefniadau llywodraethu, bydd yn sicrhau bod trefniadau 
digonol ar waith i orfodi ymrwymiad cryf i werthoedd moesol a chydymffurfiad 
cyfreithiol ar bob lefel. 

19. Bydd y pwyllgor yn adolygu'r trefniadau llywodraethu a sicrwydd sydd ar gael ar 
gyfer partneriaethau neu drefniadau cydweithio o bwys.  

Rheoli Trysorlys 

20. Mae'r cyngor llawn wedi enwebu'r pwyllgor archwilio i fod yn gyfrifol am sicrhau 
craffu effeithiol ar strategaeth a pholisïau rheoli trysorlys.  

21. Bydd y pwyllgor yn ymgymryd â rôl archwilio yn unol â Chod Ymarfer Rheoli 
Trysorlys CIPFA, cyn ei gymeradwyo gan y cyngor llawn. Lle mae'n ymgymryd 
â'r rôl graffu hon, bydd yn ymdrechu i ddatblygu mwy o ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o faterion trysorlys ymhlith yr aelodau. 

22. Bydd y pwyllgor yn adolygu'r polisi a'r gweithdrefnau rheoli trysorlys er mwyn  
bodloni ei hun fod y rheolaethau'n foddhaol. Bydd yn derbyn adroddiadau bob 

                                                 
1 Cyflawni Llywodraethiant Da mewn Llywodraeth Leol: Fframwaith, CIPFA / SOLACE, 2016 
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chwe mis ar weithgareddau, materion a thueddiadau i gefnogi dealltwriaeth y 
pwyllgor o weithgareddau rheoli trysorlys. 

23. Bydd y pwyllgor yn adolygu proffil a phrosesau risg y trysorlys, a bydd yn 
adolygu’r sicrwydd a roddir ynghylch rheoli trysorlys.  

Gwerth am arian 

24. Bydd y pwyllgor yn cefnogi datblygu trefniadau cadarn i sicrhau bod y cyngor yn 
gwneud y defnydd gorau o'i adnoddau a bod trethdalwyr a defnyddwyr 
gwasanaeth yn derbyn gwerth rhagorol am arian. 

25. Bydd y pwyllgor yn adolygu ymagwedd gyffredinol y cyngor tuag at werth am 
arian ac yn asesu a yw'n cyd-fynd ag amcanion llywodraethu a'r sicrwydd 
ynghylch hyn i ategu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.   

26. Bydd y pwyllgor yn ystyried sicrwydd ac asesiadau ar effeithiolrwydd y 
trefniadau hyn, yn enwedig adroddiadau gwella blynyddol Swyddfa Archwilio 
Cymru.  

Fframwaith sicrwydd 

27. Bydd y pwyllgor yn ystyried fframwaith sicrwydd y cyngor ac yn sicrhau ei fod yn 
mynd i'r afael â risgiau a blaenoriaethau'r cyngor yn ddigonol. Bydd hyn yn 
gymorth i gefnogi’r pwyllgor wrth iddo gymeradwyo’r cynllun archwilio mewnol 
sy'n seiliedig ar risg trwy nodi i ba raddau y bydd yn dibynnu ar archwiliad 
mewnol am ei ofynion sicrwydd. 

28. Bydd y pwyllgor yn sicrhau bod eglurder ynghylch y sicrwydd a ddarperir, bod 
cyfrifoldeb yn cael ei ddyrannu’n glir ar gyfer darparu sicrwydd ac osgoi dyblygu.  

Rheoli risg  

29. Bydd sicrwydd dros reoli risg yn elfen allweddol sy'n sail i'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. I'r perwyl hwn, bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn asesu 
datblygiad a gweithrediad rheolaeth risg effeithiol yn y cyngor. Yn benodol, bydd 
yn: 

 Goruchwylio polisi a strategaeth rheoli risg yr awdurdod, a'u gweithredu'n 
ymarferol 

 Goruchwylio’r modd y caiff rheoli risg ei integreiddio i brosesau llywodraethu a 
gwneud penderfyniadau'r sefydliad 

 Adolygu'r trefniadau i gydlynu a rheoli risgiau, gan gynnwys y broses a'r 
llinellau adrodd 
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 Adolygu'r proffil risg, cadw i fyny â meysydd sylweddol o risgiau strategol a 
risgiau gweithredol a phrosiectau mawr 

 Adolygu'r sicrwydd sydd ar gael ar gyfer rheoli risgiau partneriaeth, gan 
gynnwys proffil risg y Cyngor fel rhan o'r bartneriaeth 

 Adolygu'r gofrestr risg gorfforaethol a cheisio sicrwydd bod y rheolwyr yn 
cymryd perchenogaeth briodol ac yn rheoli risgiau yn effeithiol  

 Mofyn sicrwydd bod asesiadau risg digonol yn cefnogi strategaethau a 
pholisïau a bod risgiau yn cael eu rheoli a'u monitro'n weithredol.  

 Dilyn i fyny a monitro risgiau a nodwyd gan archwilwyr ac arolygwyr i sicrhau 
eu bod wedi'u hintegreiddio i'r broses rheoli risg  

 Cefnogi datblygiad ac ymgorffori arferion da yn y maes rheoli risg. 

Mynd i'r afael â thwyll a llygredd 

30. Bydd y pwyllgor yn adolygu effeithiolrwydd trefniadau chwythu chwiban y 
cyngor, gan gynnwys y polisi.  

31. Bydd y pwyllgor yn monitro'r strategaeth, y camau gweithredu a'r adnoddau 
gwrth-dwyll a llygredd, er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â’r arferion, y safonau 
llywodraethu a ddeddfwriaeth a argymhellir.  

32. Bydd y pwyllgor yn adolygu'r asesiad o risgiau twyll a niwed posibl i'r cyngor yn 
sgil twyll a llygredd. Bydd yn adolygu'r proffil risg twyll er mwyn deall lefel y risg 
o dwyll y mae'r awdurdod yn agored iddo a'r goblygiadau i'r amgylchedd rheoli 
ehangach.  

33. Bydd yn goruchwylio unrhyw feysydd sylweddol o dwyll, a nodir mewn adroddiad 
blynyddol gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151, ac 
yn monitro cynlluniau gweithredu i fynd i'r afael â gwendidau rheoli.  

Archwiliad mewnol  

34. Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, mae gofyniad penodol i'r 
pwyllgor archwilio oruchwylio trefniadau archwilio mewnol y cyngor.  

35. Rôl y pwyllgor archwilio mewn perthynas ag archwilio mewnol fydd: 

 goruchwylio ei annibyniaeth, gwrthrychedd, perfformiad a phroffesiynoldeb 

 cefnogi effeithiolrwydd y broses archwilio fewnol 

 hyrwyddo defnydd effeithiol o archwiliad mewnol o fewn y fframwaith 
sicrwydd.  
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36. Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn cymeradwyo'r siarter archwilio mewnol, sy'n 
diffinio pwrpas, awdurdod a chyfrifoldeb y gweithgaredd archwilio mewnol.  

37. Os yw'n berthnasol, bydd yn adolygu cynigion ac yn gwneud argymhellion mewn 
perthynas â phenodi darparwyr allanol a all ddarparu gwasanaethau archwilio 
mewnol.  

38. Bydd y pwyllgor yn cymeradwyo (ond ddim yn rheoli) y strategaeth archwilio 
fewnol sy'n seiliedig ar risg, gan gynnwys anghenion archwilio mewnol o ran 
adnoddau a’r defnydd o ffynonellau sicrwydd eraill. Bydd ganddo ddealltwriaeth 
dda o’r lefel o sicrwydd y mae rheoli risg yn ei ddarparu pan fydd yn adolygu'r 
strategaeth archwilio mewnol sy'n seiliedig ar risg. Bydd y pwyllgor yn 
cymeradwyo newidiadau interim sylweddol i'r strategaeth. 

39. Bydd y pwyllgor yn gwneud ymholiadau priodol i reolwyr a'r pennaeth archwilio 
mewnol i benderfynu a oes unrhyw sgôp amhriodol neu gyfyngiadau o ran 
adnoddau.  

40. Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad blynyddol gan y pennaeth archwilio 
mewnol ar berfformiad y swyddogaeth archwilio mewnol, gan gynnwys 
perfformiad darparwyr allanol gwasanaethau archwilio mewnol.  

41. Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad blynyddol y pennaeth archwilio mewnol 
a'r farn ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y cyngor ynghyd â chrynodeb o'r gwaith sy'n 
cefnogi'r farn. Bydd y rhain yn cynorthwyo'r pwyllgor wrth iddo adolygu'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol.  

42. Bydd y pwyllgor yn ystyried y datganiad yn yr adroddiad blynyddol ar lefel y 
gydymffurfiaeth â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus a 
chanlyniadau'r Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella sy'n cefnogi'r datganiad - 
bydd y rhain yn nodi dibynadwyedd casgliadau’r archwilwyr mewnol.  

43. Bydd y pwyllgor yn ystyried diweddariadau ar waith archwilio mewnol gan 
gynnwys canfyddiadau allweddol, materion sy'n peri pryder, ymatebion gan 
reolwyr a chamau gweithredu o ganlyniad i waith archwilio mewnol. Bydd yn 
ystyried crynodebau o adroddiadau archwilio mewnol penodol fel y gofynnir 
amdanynt, gan gynnwys effeithiolrwydd rheolaethau mewnol a bydd yn monitro 
gweithrediad y camau gweithredu y cytunwyd arnynt. 

44. Bydd y pwyllgor yn derbyn adroddiadau yn amlinellu'r camau a gymerwyd lle 
mae’r pennaeth archwilio mewnol wedi dod i'r casgliad bod y rheolwyr wedi 
derbyn risg ar lefel a allai fod yn annerbyniol i'r awdurdod neu fod pryderon 
ynghylch cynnydd o ran gweithredu'r camau y cytunwyd arnynt.  

45. Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiadau ar achosion lle nad yw'r swyddogaeth 
archwilio mewnol yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus a’r Nodyn Cymhwysiad Llywodraeth Leol, gan ystyried a yw'r diffyg 
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cydymffurfiaeth yn ddigon arwyddocaol fel bod rhaid ei gynnwys yn y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol.  

46. Bydd y pwyllgor yn ystyried, yn cymeradwyo ac, yn achlysurol, yn adolygu 
unrhyw ddulliau diogelu sydd wedi cael eu sefydlu i gyfyngu ar rwystrau i 
annibyniaeth a gwrthrychedd sydd gan y pennaeth archwilio mewnol yn deillio o 
rolau neu gyfrifoldebau ychwanegol sydd y tu allan i’r maes archwilio mewnol.  

47. Bydd y pwyllgor yn cyfrannu at y Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella ac, yn 
benodol, at yr asesiad ansawdd allanol o archwiliad mewnol sy'n digwydd o leiaf 
unwaith bob pum mlynedd. Bydd yn goruchwylio cymwysterau ac annibyniaeth 
yr asesydd. 

48. Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad ar effeithiolrwydd archwiliad mewnol i 
gefnogi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol, lle bo angen gwneud hynny yn 
unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014.  

49. Bydd y pwyllgor yn cefnogi datblygiad dulliau cyfathrebu effeithiol â’r pennaeth 
archwilio mewnol. Mae'r ymgysylltiad rhwng y pennaeth archwilio mewnol a'r 
pwyllgor archwilio yn elfen hanfodol o ddarparu gwasanaeth archwilio mewnol 
effeithiol.  

50. Bydd y pwyllgor yn darparu mynediad rhydd a cwbl ddirwystr i gadeirydd y 
pwyllgor archwilio ar gyfer y pennaeth archwilio mewnol, gan gynnwys y cyfle i 
gyfarfod yn breifat gyda'r pwyllgor.  

Archwiliad allanol  

51. Bydd y pwyllgor yn cefnogi annibyniaeth a gwrthrychedd archwiliad allanol trwy 
ystyried asesiad blynyddol yr archwilydd annibynnol o'i annibyniaeth. 

52. Bydd y pwyllgor yn ystyried llythyr blynyddol yr archwilydd allanol a'r adroddiad 
i'r 'rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu'. Bydd yn cyfrannu at ymateb y cyngor i'r 
llythyr archwilio blynyddol.  

53. Bydd y pwyllgor yn goruchwylio trefniadau archwilio allanol, yn rhoi sylwadau ar 
sgôp a dyfnder y gwaith archwilio allanol ac yn sicrhau ei fod yn rhoi gwerth am 
arian. Bydd yn ystyried adroddiadau archwilio allanol a bydd yn monitro eu 
hargymhellion. 

54. Bydd y pwyllgor yn cynghori ac yn argymell effeithiolrwydd y berthynas rhwng 
archwiliadau allanol a mewnol ac asiantaethau arolygu eraill neu gyrff 
perthnasol. 

55. Bydd cyfle i'r pwyllgor archwilio gwrdd yn breifat ac ar wahân gyda'r archwiliwr 
allanol, yn annibynnol o’r swyddogion hynny y mae'n rhaid i'r archwilydd gynnal 
perthynas waith â hwy.  
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Adrodd ariannol 

56. Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn craffu ar faterion ariannol y cyngor, gan wneud 
adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â hwy.  

57. Bydd y pwyllgor yn adolygu, cyn iddynt gael eu cymeradwyo gan y cyngor llawn, 
ddatganiadau ariannol blynyddol yr awdurdod, gan gynnwys y rhagair 
esboniadol, negeseuon allweddol, tueddiadau, cysondeb â pherfformiad 
ariannol, addasrwydd a chydymffurfiaeth â pholisïau a thriniaethau cyfrifyddu a 
meysydd dyfarnu pwysig. 

58. Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad yr archwilydd allanol i'r 'rhai sy'n gyfrifol 
am lywodraethu' ar faterion sy'n deillio o'r archwiliad o'r cyfrifon ac a oes angen 
eu dwyn i sylw'r cyngor ai peidio. 

Rheoleiddwyr ac arolygwyr eraill 

59. Bydd y pwyllgor yn derbyn ac yn ystyried adroddiadau gan unrhyw reoleiddwyr 
neu arolygwyr eraill, a fydd yn ffynhonnell sicrwydd ddefnyddiol. O ran y rhain, 
bydd yr awdurdod yn sicrhau nad oes unrhyw ddyblygu diangen rhwng y 
pwyllgor archwilio ac unrhyw bwyllgor trosolwg a sgriwtini wrth ystyried 
adroddiadau o'r fath. 
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Atodiad A – Adroddiadau, Rheoliadau a Pholisïau a 
Ystyriwyd 

 Cyflwyniad i’r Gweithdy Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 13 Mehefin 2018 

 Pwyllgorau Archwilio: Canllawiau Ymarferol ar gyfer Awdurdodau Lleol a'r 
Heddlu, CIPFA, 2018, ar gael o www.cipfa.org.uk/publications  

 Datganiad Sefyllfa: Pwyllgorau Archwilio mewn Awdurdodau Lleol a'r Heddlu , 
CIPFA, 2018, ar gael o www.cipfa.org.uk/publications  

 Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) a'r Nodyn Cymhwysiads 
Llywodraeth Leol  ategol ar gyfer Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus y 
Deyrnas Unedig (LGAN) 

 Siarter Archwilio Mewnol (Medi 2017)  

 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, yn benodol, Adran 85 

 Canllawiau Statudol o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Llywodraeth 
Cymru, 2012 

 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 

 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygiad) 2018  

 Datganiad ar Rôl y Pennaeth Archwilio Mewnol mewn Sefydliadau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, CIPFA, 2010 

 Datganiad ar Rôl y Prif Swyddog Ariannol mewn Llywodraeth Leol, CIPFA, 2016 

 Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 

 Rheoli Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus: Côdd Ymarfer a Nodiadau 
Cyfarwyddyd Traws-Sectoraidd , CIPFA, Argraffiad 2017 

 Côd Ymarfer ar Reoli'r Risg o Dwyll a Llygredd , CIPFA, 2014 

 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn 
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