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Natur a Rheswm am Adrodd: 
Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn rhoi’r cyfrifoldeb iddo fonitro’r 
gwaith o weithredu gweithredoedd y cytunwyd arnynt. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad 
ar statws a manylion y risgiau sydd angen sylw a godwyd gan Archwilio Mewnol. 
 

 

1. CYFLWYNIAD 

1.1. Mae Archwilio Mewnol, ar ran y Cyngor, yn monitro materion a risgiau a nodwyd yn ystod 
gwaith archwilio trwy ei system dracio, 4 action. 

1.2. Mae dangosfwrdd yn rhoi cipolwg amser real o berfformiad cyfredol wrth fynd i’r afael â 
gweithredoedd sydd angen sylw ac mae’n caniatáu i’r wybodaeth hon gael ei thracio a’i 
hadrodd yn effeithiol. Mae’r Pennaeth Archwilio a Risg yn rhannu’r dangosfwrdd hwn yn 
rheolaidd gyda’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fel rhan o’i hadroddiadau diweddaru 
archwilio mewnol. 

1.3. Yn ogystal, mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi gofyn am adroddiad manwl, ar 
wahân, sydd yn manylu ar berfformiad cyffredinol wrth fynd i’r afael â gweithredoedd 
archwilio, a hynny ddwywaith y flwyddyn. Yn ei gyfarfod ar 21 Medi 2021, ystyriodd a 
phenderfynodd y Pwyllgor blaenorol ar lefel y manylion i’w cynnwys yn yr adroddiad er 
mwyn diwallu ei anghenion sicrwydd yn y maes hwn. 

 

2. ARGYMHELLION 

2.1. Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn: 

 nodi cynnydd y Cyngor wrth fynd i’r afael â’r ‘Materion/Risgiau’ Archwilio Mewnol sydd 
angen sylw. 

 cefnogi’r cynnig fod perchnogion gweithredoedd ‘sylweddol’ neu ‘ambr’, nad ydynt wedi 
cael eu datrys 12 mis ar ôl i’r dyddiad targed gwreiddiol fynd heibio, yn cael eu 
gwahodd i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor er mwyn rhoi gwybodaeth am y rheswm dros 
unrhyw oedi wrth fynd i’r afael â’r mater/risg. 
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1 

CYFLWYNIAD 
 

1. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn rhoi’r cyfrifoldeb iddo 

fonitro’r gwaith o weithredu gweithredoedd y cytunwyd arnynt o ganlyniad i waith 

Archwilio Mewnol. Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd hon, gofynnodd y Pwyllgor am 

adroddiad manwl yn dangos perfformiad y Cyngor wrth fynd i’r afael â gweithredoedd 

sydd angen sylw, a hynny ddwywaith y flwyddyn yn ei gyfarfodydd ym mis Ebrill a mis 

Medi. 

2. Fel y nodwyd yn flaenorol, mae Archwilio Mewnol wedi rhoi’r gorau i wneud 

argymhellion ond yn hytrach mae’n codi ‘Materion’ a ‘Risgiau’. I annog rheolwyr i gymryd 

perchnogaeth o’r risgiau hyn, eu cyfrifoldeb nhw yw datblygu cynllun gweithredu i fynd i’r 

afael â’r materion / risgiau a nodwyd. 

3. Mae materion / risgiau yn cael eu dilyn i fyny trwy fonitro sut mae rheolwyr wedi mynd i’r 

afael â’r risgiau. Mae adroddiadau a dderbyniodd sicrwydd ‘Cyfyngedig’ neu ‘Dim’ 

sicrwydd yn derbyn adolygiad dilyn i fyny ffurfiol gan Archwilio Mewnol ac mae 

adroddiad archwilio yn cael ei lunio a gradd sicrwydd yn cael ei roi. Rydym yn monitro’r 

holl faterion / risgiau gan ddefnyddio system dracio gorfforaethol y Cyngor (4action). 

4. Yn dilyn cwblhau diweddariad cyflawn o’r system 4action yn 2020, rydym yn falch o 

adrodd fod y system newydd yn parhau i fod yn llwyddiannus iawn o ran gwella ein 

prosesau dilyn i fyny archwilio mewnol a phrosesau tracio gweithredoedd.  

5. Rydym wedi datblygu a mireinio dangosfwrdd i ddefnyddwyr ar 4action, sydd yn dangos 

cipolwg amser real o berfformiad cyfredol wrth fynd i’r afael â gweithredoedd sydd 

angen sylw ac sy’n caniatáu i’r wybodaeth hon gael ei thracio a’i hadrodd yn effeithiol. 

Rydym yn monitro gweithredoedd ‘hwyr’ yn barhaus ac felly rydym yn gallu derbyn 

diweddariadau yn brydlon gan reolwyr am gynnydd wrth fynd i’r afael â nhw.  

6. Rydym wedi datblygu dangosfwrdd gwasanaeth unigryw hefyd i gynorthwyo Penaethiaid 

Gwasanaeth a’u timau rheoli i fonitro a darparu diweddariadau am eu gweithredoedd. Ar 

hyn o bryd rydym yn treialu hyn gyda’r gwasanaeth Adnoddau ac, os yw’n llwyddiannus, 

byddwn yn parhau i’w gyflwyno i wasanaethau eraill ar draws y Cyngor yn ystod 2022-

23. 
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PERFFORMIAD PRESENNOL 
7. Mae’r pum graff a ganlyn yn dangos y gweithredoedd sydd angen sylw ar draws y 

Cyngor ar 31 Awst 2022. Mae diweddariad statws manwl ar y 18 mater/risg ‘sylweddol’ 

sydd angen sylw wedi’i gynnwys yn Atodiad 1.  

8. Dylid nodi na chodwyd unrhyw faterion/risgiau ‘Coch’ yn ystod y flwyddyn ac nid oes 

unrhyw ‘faterion/risgiau’ Coch sydd angen sylw ar hyn o bryd. 

            1       2 

              

 

9. Ar 31 Awst 2022 rydym yn tracio 69 o weithredoedd sydd angen sylw yn 4action. O’r 

gweithredoedd hyn, rhoddwyd gradd ‘sylweddol’ (ambr) i 18 ohonynt a blaenoriaeth risg 

‘cymedrol’ (melyn) i 51, fel y dangosir yng ngraff 1. 

10. Rydym yn cymryd camau pendant i fonitro’r holl weithredoedd ac yn cysylltu â rheolwyr 

ar ddiwedd y cyfnod gweithredu i sicrhau eu bod wedi derbyn sylw. Ar hyn o bryd mae 

dwy weithred wedi cyrraedd eu dyddiad targed ac erbyn hyn maent yn ‘hwyr’, fel y 

dangosir yng ngraff 2. 

11. Effaith ‘gymedrol’ sydd i’r ddau ac maent yn ymwneud â’r Gyflogres o ran prosesu 

cofnodion ar gyfer staff sy’n gadael cyflogaeth y Cyngor; sef y trefniadau dilysu ar gyfer 

gwneud taliadau i berthnasau gweithwyr sydd wedi marw, a gwelliannau cyffredinol i’r 

broses gadawyr er mwyn lleihau camgymeriadau. 

12. Ar hyn o bryd mae’r Uned AD yn gweithio gyda’r tîm Taliadau i ddatblygu canllawiau i 

wasanaethau ynghylch dilysu taliadau lle mae gweithiwr wedi marw tra eu bod yn 

gweithio i’r Cyngor. Yn ogystal, yn ddiweddar mae’r Gwasanaeth Adnoddau wedi penodi 

Rheolwr Busnes fydd yn cefnogi timau yn y gwasanaeth, megis y tîm Taliadau, i fynd i’r 

afael â materion / risgiau sydd angen sylw. 

 

 

Pwysig 

Cymedrol 

 

Cymedrol 

 

Cyfanswm y Gweithredoedd 
sy’n Weddill Gweithredoedd 

 

Gweithredoedd Hwyr 
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   3      4 

          

 
13. Dengys y graffiau uchod statws yr holl weithredoedd, h.y., a ydynt ‘ar y gweill’, ‘heb 

gychwyn’ neu ‘wedi cau’ os yw’r weithred wedi cael sylw. Mae archwilio mewnol yn 

dilysu’r holl weithredoedd sydd wedi cau i sicrhau ein bod yn fodlon fod y camau a 

gymerwyd gan reolwyr wedi mynd i’r afael â’r risg a nodwyd yn wreiddiol. 

14. Mae Graff 3 yn dangos statws yr holl weithredoedd sy’n parhau i fod angen sylw (ni 

waeth erbyn pa ddyddiad y mae rheolwyr wedi cytuno rhoi sylw iddynt). Mae’n dangos 

fod rheolwyr wedi rhoi sylw i 52% erbyn hyn a bod Archwilio Mewnol wedi dilysu 51%. 

Mae’r 1% sy’n weddill yn ymwneud â gweithredoedd o ddau archwiliad: ‘Gwytnwch 

Ariannol’ a ‘Llywodraethu Gwybodaeth’, ac yn ddiweddar mae rheolwyr wedi cadarnhau 

eu bod wedi cael eu cwblhau ac rydym wrthi’n eu dilysu. 

15. Mae’r rhan fwyaf o weithredoedd y nodir eu bod ‘heb gychwyn’ yn ymwneud â sawl 

archwiliad a gwblhawyd yn ddiweddar sef, ‘Rheoli Trwyddedau Meddalwedd’, 

‘Pensiynau Athrawon’, ‘Recriwtio a Chadw’, ‘Rheoli’r Risg o Dwyll a Llygredd ym maes 

Caffael’ a ‘Darpariaeth Addas o Dai’. Nid yw’r gweithredoedd a nodwyd yn ystod yr 

archwiliadau hyn wedi cyrraedd y dyddiadau cwblhau a ragwelwyd ar eu cyfer eto. Pan 

fydd y dyddiadau hyn yn dynesu byddwn yn gofyn i reolwyr am ddiweddariad er mwyn 

penderfynu ar gynnydd. 

16. Mewn cyferbyniad, mae Graff 4 yn dangos statws yr holl weithredoedd sydd wedi 

cyrraedd eu dyddiad targed. Mae’n dangos fod 97% o’r rhai yr oedd disgwyl iddynt gael 

eu cwblhau wedi cael eu cwblhau. O’r rhai hyn, mae Archwilio Mewnol wedi dilysu bron 

y cwbl ohonynt. Mae’r ganran fechan sy’n cael eu dangos fel ‘heb gychwyn’ ac ‘ar y 

gweill’ yn ymwneud â’r gweithredoedd Cyflogres sydd yn hwyr ac maent yn gysylltiedig 

â’r broses gadawyr, fel y manylwyd arnynt yn gynharach yn yr adroddiad. 

17. O bryd i’w gilydd byddwn yn ymestyn y dyddiadau targed ar gyfer rhai gweithredoedd, 
ond dim ond os gall y gwasanaeth ddangos bod rheswm dilys dros yr estyniad e.e. 
daw’n amlwg nad oes modd cyflawni’r dyddiad targed gwreiddiol gan fod angen cryn 
dipyn mwy o waith i fynd i’r afael â’r mater/risg. Roedd hyn yn arbennig o berthnasol 
oherwydd yr argyfwng COVID-19 a’r cyfnod adfer sy’n mynd rhagddo, gan fod 

Cyfanswm y materion / risgiau yn ôl 
eu staws 

 

Heb gychwyn 

Wedi cau  

 

Yn cael sylw 

Wedi eu gwirio 

 

Cyfanswm y materion / risgiau yn ôl 
eu statws (yn ôl dyddiad targed) 

 

Heb gychwyn 

Wedi cau  

 

Yn cael sylw 

Wedi eu gwirio 
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gwasanaethau, yn amlwg, wedi rhoi blaenoriaeth i ymateb i’r pandemig ac yna adfer yn 
dilyn y pandemig. 

5 

 

 
18. Fel y manylir uchod, nid yw 69 o weithredoedd sydd angen sylw wedi cael eu cwblhau’n 

llawn eto. 

19. Maent yn perthyn i’r cyfnod rhwng 2017/18 a 2021/22. Er bod graff 5 yn dangos fod y 

mwyafrif yn ymwneud â’r ddwy flynedd ariannol ddiwethaf, mae tri mater/risg yn mynd 

yn ôl i 2017/18 nad yw rheolwyr wedi mynd i’r afael yn llawn â nhw eto. Maent yn 

ymwneud â gwella a gwneud arbedion ym mhrosesau Dyledwyr Amrywiol y Cyngor. 

20. Maent yn cael eu graddio fel ‘cymedrol’ neu ‘felyn’ o ran blaenoriaeth risg ac mae’r 

gwaith o fynd i’r afael â nhw yn rhan o’r prosiect ymgynghorol sy’n mynd rhagddo ar hyn 

o bryd yn y Tîm Incwm, a chynlluniau cyffredinol i ailstrwythuro’r adran Refeniw a Budd-

daliadau. Yn fuan, byddwn yn dilyn i fyny cynnydd wrth fynd i’r afael â’r gweithredoedd 

hyn fel rhan o’r adolygiad dilyn i fyny a gynlluniwyd gennym ar gyfer y prosiect ym mis 

Hydref 2022. 

21. Dylid nodi nad oes unrhyw risgiau/faterion ‘sylweddol’ neu ‘ambr’ yn dyddio’n ôl yn 

bellach na 2019/20, fel y dangosir uchod. Mae hyn yn dangos fod mynd i’r afael â risgiau 

sydd â blaenoriaeth risg uchel yn cael blaenoriaeth gan reolwyr. 

22. Serch hynny, er mwyn sicrhau fod gwasanaethau’n mynd i’r afael yn llwyddiannus â’r 

materion/risgiau yn brydlon, rydym yn bwriadu gofyn i berchnogion gweithredoedd 

fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio os nad yw mater/risg gradd 

‘sylweddol’ neu ‘ambr’ wedi’i ddatrys 12 mis ar ôl i’r dyddiad targed gwreiddiol basio. 

Rhydd hyn gyfle i’r swyddog esbonio i’r Pwyllgor pam fod oedi wrth fynd i’r afael â’r 

mater/risg. 

23. Mae diweddariad statws manwl o’r 18 mater/risg sydd â gradd ‘sylweddol’ neu ‘ambr’ 

sydd angen sylw ac sy’n cael eu tracio yn 4action ar hyn o bryd yn dilyn yn Atodiad 1. 

24. Byddwn yn ceisio mynd ar ôl yr holl weithredoedd sydd angen sylw er mwyn sicrhau eu 

bod yn cael eu cwblhau.

Yr holl faterion / risgiau sy’n weddill fesul blwyddyn 

 

Cymedrol 

 

Pwysig 
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ATODIAD 1: STATWS MANWL MATERION/RISGIAU GRADD 

‘SYLWEDDOL’ SYDD ANGEN SYLW  
Teitl yr 

Archwiliad 
Blwyddyn 
Archwilio 

Dyddiad 
Cyhoeddi’r 
Adroddiad 

Dyddiad 
Targed 

Presennol 

Gradd 
Sicrwydd* 

Crynodeb o’r Mater/Risg Statws Presennol 

Parhad 
Busnes 

2019/20 Ionawr 
2020 

30/11/22 Rhesymol Canfu ein profion ddiffyg gweithgarwch 
sicrwydd ansawdd mewn perthynas â 
chynlluniau parhad busnes gwasanaethau 
a dogfennau allweddol. 
 

Gweithred 60% yn gyflawn. 
Mae llawer o’r gwaith yn gysylltiedig â mynd i’r afael â’r 
mater/risg hwn yn ddibynnol ar y gwaith a nodir isod 
ynghylch alinio Cynlluniau Parhad Busnes gwasanaethau 
gyda threfniadau adfer yn dilyn trychineb TG. Mae’r 
gwaith hwn yn mynd rhagddo. Mae’r Rheolwr 
Gweithredol (Tîm Arweinyddiaeth) wedi derbyn cyfrifoldeb 
am y weithred hon yn dilyn ymddeoliad y Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd. Mae’r gwasanaeth 
cynllunio argyfwng rhanbarthol yn gwneud rhagor o waith 
er mwyn adolygu dogfennau templed Cynllunio Parhad 
Busnes a darparu hyfforddiant ar sut i’w defnyddio. 

Gwytnwch 
TG 

2019/20 Chwefror 
2020 

30/11/22 Rhesymol Nid oes parhad a chydlyniant rhwng 
cynlluniau parhad busnes corfforaethol y 
Cyngor a’r cynllun adfer yn dilyn trychineb 
TG. 

Gweithred 80% yn gyflawn. 
Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda gwasanaethau i alinio 
cynlluniau Parhad Busnes Corfforaethol gyda’r cynllun 
Adfer yn dilyn Trychineb TG. Fel y manylir uchod, mae’r 
Rheolwr Gweithredol (Tîm Arweinyddiaeth) wedi gofyn 
am hyfforddiant gan y gwasanaeth cynllunio argyfwng 
rhanbarthol ar sut i ddefnyddio’r templedi diwygiedig ar 
gyfer cynllunio parhad busnes. 

Gwytnwch 
Ariannol 

2019/20 Ebrill 2020 31/10/22 Rhesymol Araf fu cynnydd wrth gwblhau ymarfer i 
fapio ffynonellau sicrwydd i gefnogi 
fframwaith sicrwydd y Cyngor a sicrhau ei 
fod yn parhau i dderbyn darpariaethau 
sicrwydd digonol ar draws ei wasanaethau. 
Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn 
perthynas â gwasanaethau a ddarperir trwy 
bartneriaethau, contractau a modelau 
amgen o ddarparu gwasanaethau. 
 

Gweithred 50% yn gyflawn. 
Cwblhawyd adolygiad o’r gwaith mapio sicrwydd ar draws 
y sector llywodraeth leol yng Nghymru a gwnaed cyfres o 
argymhellion o ganlyniad i’r canfyddiadau. Mae’r Cyngor 
wedi sefydlu Grŵp Adolygu Perfformiad a phenodi 
aelodau iddo, a chynhaliwyd nifer o gyfarfodydd hyd yma. 
Ar ôl cytuno ar Gôd Llywodraethu Lleol y Cyngor 2022-
27, bydd cyfarfod nesaf y grŵp, a drefnwyd ar gyfer mis 
Medi 2022, yn canolbwyntio ar fapio sicrwydd. 
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Teitl yr 

Archwiliad 
Blwyddyn 
Archwilio 

Dyddiad 
Cyhoeddi’r 
Adroddiad 

Dyddiad 
Targed 

Presennol 

Gradd 
Sicrwydd* 

Crynodeb o’r Mater/Risg Statws Presennol 

Cynnal 
Cyflenwyr a 
Thaliadau 
Dyblyg 
 

2020/21  Ionawr 
2021 

30/11/22 Cyfyngedig Mae’r nifer uchel o anfonebau a godir heb 
archeb brynu yn arwain at gynnydd 
dianghenraid ym maich gwaith y tîm 
Taliadau ac mae’n groes i’r Rheolau 
Gweithdrefn Ariannol hefyd, sydd yn nodi 
bod rhaid codi archeb brynu ar gyfer pob 
anfoneb cyn neu wrth archebu, ac eithrio 
anfonebau rheolaidd neu anfonebau ar 
gyfer cyfleustodau. Amlygodd profion fod 
nifer o archebion prynu yn cael eu codi yn 
ôl-weithredol, h.y., ar ôl dyddiad yr 
anfoneb. 

Cynhaliom adolygiad dilyn i fyny ffurfiol o Gynnal 
Cyflenwyr a Thaliadau Dyblyg yn gynharach eleni a 
chyhoeddwyd yr adroddiad dilyn i fyny terfynol ym mis 
Ebrill 2022. Canfu ein hadolygiad fod gwasanaethau yn 
parhau i godi anfonebau heb archebion prynu ategol 
priodol ac mae hyn yn creu gwaith ychwanegol sylweddol 
i’r tîm Taliadau. 
 
Rydym wedi cytuno gyda’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth / 
Swyddog Adran 151 i gynnal adolygiad dilyn i fyny 
pellach er mwyn penderfynu ar gynnydd wrth fynd i’r afael 
â’r materion/risgiau sydd angen sylw yn y maes hwn ym 
mis Hydref 2022. 

Cynnal 
Cyflenwyr a 
Thaliadau 
Dyblyg 

2020/21  Ionawr 
2021 

30/11/22 Cyfyngedig Nid yw staff yn y gwasanaethau yn codi 
archebion prynu yn gywir, h.y. cynnwys 
llinell ar wahân ar gyfer pob eitem neu 
wasanaeth a archebir, a fyddai’n caniatáu 
marcio pob eitem ar wahân i ddangos iddi 
gael ei dderbyn. Byddai hyn yn caniatáu i 
anfoneb sy’n cyrraedd ar gyfer rhan o 
archeb yn unig gael ei baru a’i dalu’n 
awtomatig heb i’r gwasanaeth neu’r tîm 
Taliadau orfod ymyrryd. 
 

Fel y nodwyd uchod, cynhaliom adolygiad dilyn i fyny o 
Gynnal Cyflenwyr a Thaliadau Dyblyg yn gynharach 
eleni. Canfu ein hadolygiad bod gwasanaethau’n parhau i 
beidio â chodi archebion prynu yn gywir ac o’r herwydd 
mae nifer yr anfonebau sy’n cael eu gwrthod gan y 
System Daliadau’n uchel. 
 
Byddwn yn cynnal adolygiad dilyn i fyny pellach yn y 
maes hwn ym mis Hydref 2022. 

Panel Rhiant 
Corfforaethol 

2020/21  Ionawr 
2021 

31/12/22 Rhesymol Er gwaethaf ei nodi yn 2017 fel y 
fframwaith sydd raid wrtho i alluogi a 
sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei 
gyfrifoldebau rhianta corfforaethol, nid yw’r 
Cyngor wedi cwblhau a chyhoeddi ei 
‘Strategaeth Plant sy'n Derbyn Gofal a 
Gadawyr Gofal’ hyd yma. Yn yr un modd, 
nid yw’r Cyngor ychwaith wedi mynegi ei 
ymrwymiad na’i ‘addewid’ i’w blant a'i bobl 
ifanc sy’n derbyn gofal, fel y penderfynwyd 
hefyd i'w flaenoriaethu yn 2017. 
 

Gweithred 75% yn gyflawn. 
Rhoddwyd cyflwyniad ar y Strategaeth Rhianta 
Corfforaethol i’r Panel Rhiant Corfforaethol ym mis 
Mawrth 2022. Darparodd y Cyngor hyfforddiant yn y 
maes hwn i’r holl aelodau ym mis Gorffennaf 2022. 
Cyflwynir y Strategaeth Rhianta Corfforaethol yn ffurfiol i’r 
Panel newydd, er mwyn derbyn mewnbwn a’i ddatblygu, 
ym mis Rhagfyr 2022. 
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Teitl yr 

Archwiliad 
Blwyddyn 
Archwilio 

Dyddiad 
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Crynodeb o’r Mater/Risg Statws Presennol 

Parhad 
Gwasanaeth 
TGCh (Gwe-
rwydo) 
 

2020/21  Mai 2021 28/02/23 Rhesymol  Dangosodd canlyniadau’r prawf gwe-rwydo 
diweddar a gomisiynwyd gan yr adran 
TGCh y byddai gormod o ddefnyddwyr yn 
cael eu twyllo gan e-bost gwe-rwydo, er 
iddynt gwblhau hyfforddiant 
ymwybyddiaeth seibr. 
 

Gweithred 50% yn gyflawn. 
Yn ddiweddar, cynhaliom adolygiad dilyn i fyny ffurfiol o 
Barhad Gwasanaeth TGCh (Gwe-rwydo). Canfu ein 
hadolygiad bod y Cyngor wedi gwneud nifer o welliannau 
technegol a gweithdrefnol sydd yn cynorthwyo i liniaru’r 
risg o ymosodiad gwe-rwydo llwyddiannus. Dengys 
canlyniadau’r prawf gwe-rwydo diweddaraf welliant 
cyffredinol yn ymwybyddiaeth seibr staff ers ein 
hadolygiad gwreiddiol. Serch hynny, mae angen gwneud 
rhagor o waith i gynnal a gwella ymwybyddiaeth staff o 
we-rwydo a seibr ddiogelwch.  
 
Bydd y Pwyllgor yn derbyn diweddariad mwy manwl 
gennym ar y weithred hon fel rhan o’r Adroddiad Dilyn i 
Fyny terfynol ar gyfer y maes hwn. 

Gosodiadau 
Tai 

2021/22 Medi 2021 31/01/23 Rhesymol Nid yw’r broses ymgeisio am dŷ yn 
effeithiol ac mae’n cyfrannu at oedi yn y 
broses o osod tai gwag. 
 
 

Gweithred 50% yn gyflawn. 
Mae’r Gwasanaeth Tai wedi recriwtio Prentis 
Gwasanaeth Tai, a fydd yn helpu i gefnogi’r broses 
ymgeisio yn y cyfamser. Mae gwaith yn mynd rhagddo i 
ddigideiddio’r broses gais, ac mae’n rhan o brosiect 
ehangach porth digidol tenantiaid. 
 

Adennill 
Dyledion 
Amrywiol y 
Cyngor 
 

2021/22 Tachwedd 
2021  

31/10/22 Cyfyngedig  Er gwaetha’r ffaith fod y system ddyledwyr 
yn dangos gostyngiad yn nifer a 
chyfanswm gwerth anfonebau sydd â 
statws ‘adennill wedi’i atal’  (recovery 
suppressed) ers ein hadolygiad diwethaf, 
canfu ein profion fod y Tîm Incwm yn osgoi 
dilyn y broses arferol. Mae’r Tîm Incwm yn 
gohirio camau adennill trwy ymyrryd â llaw 
yn hytrach na defnyddio’r swyddogaeth 
‘gohirio’ yn y system a fyddai’n 
ailddechrau’r broses adennill yn awtomatig 
ar ôl 30 diwrnod. 

Gweithred 50% yn gyflawn. 
Comisiynodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / 
Swyddog Adran 151 gwmni ymgynghorol, CIWB, i weithio 
gyda’r Tîm Incwm i wella eu prosesau a mynd i’r afael â’r 
risgiau a nodwyd yn yr archwiliad. Mae’r prosiect yn mynd 
rhagddo ac yn dilyn diweddariad cynnydd dros dro ym 
mis Mawrth 2022, ar gais y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio, byddwn yn cynnal adolygiad dilyn i fyny ffurfiol i 
sicrhau fod yr holl faterion/risgiau a nodwyd yn ystod ei 
hadolygiad gwreiddiol yn cael sylw ym mis Hydref 2022. 
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Adennill 
Dyledion 
Amrywiol y 
Cyngor 
 

2021/22 Tachwedd 
2021 

31/10/22 Cyfyngedig Mae’r cyfuniad o fethu â chymryd camau 
rhagweithiol i adennill dyledion y Cyngor ac 
uchafu gwaith adennill dyledion lle bo’n 
briodol, ynghyd ag adleoli Swyddogion 
Adennill ac atal yr holl waith adennill 
dyledion am chwe mis yn ystod y 
pandemig, wedi cyfrannu at y cynnydd yn y 
dyledion sydd heb eu casglu ers mis 
Mawrth 2020. 

Fel yr uchod. 
 
 
 
 
 
 
 

Adennill 
Dyledion 
Amrywiol y 
Cyngor 

2021/22 Tachwedd 
2021 

31/10/22 Cyfyngedig Mae’r pandemig Covid-19 a materion 
technegol wedi effeithio ar fonitro 
perfformiad gwasanaethau a chyfraddau 
casglu ar lefel gwasanaeth a 
chorfforaethol. Yn ogystal, ychydig iawn o 
adolygu ac adrodd ar berfformiad a gafwyd 
ar gyfer dyledwyr amrywiol ers 2019/20. 

Fel yr uchod. 
 

Llywodraethu 
Gwybodaeth 

2021/22 Ionawr 
2022 

31/03/23 Rhesymol Mae staff yn gallu cael mynediad at 
raglenni Microsoft Office 365 y Cyngor, gan 
gynnwys Teams a SharePoint  (a data 
personol a sensitif a gedwir gan y Cyngor 
hefyd o bosib) gan ddefnyddio dyfeisiau 
symudol personol heb eu hamgryptio. 

Nid yw’r cyfnod ar gyfer cwblhau’r gweithredoedd wedi 
dod i ben eto. 
 

Rheoli 
Trwyddedau 
Meddalwedd 

2021/22 Ionawr 
2022 

31/12/22 Cyfyngedig Nid yw’r Cyngor wedi llunio map llwybr neu 
strategaeth systemau busnes eto, sydd yn 
sylfaen i’r modd y bydd y Cyngor yn 
darparu ei wasanaethau digidol. Dylai map 
llwybr o’r fath gynnwys eitemau megis 
manylion gwerthwyr a chyflenwyr 
meddalwedd cymeradwy, meini prawf ar 
gyfer dewis gwerthwyr, yn ogystal â 
gofynion lletya a chymorth (mewnol yn 
erbyn gwasanaethau cwmwl ac ati).  

Nid yw’r cyfnod ar gyfer cwblhau’r weithred wedi dod i 
ben eto. 
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Recriwtio a 
Chadw 

2021/22 Mehefin 
2022 

31/12/22 Rhesymol Yn wreiddiol, datblygwyd Strategaeth 
Cynllunio Gweithlu’r Cyngor gan yr Uned 
Adnoddau Dynol yn 2012 ond nid yw wedi 
cael ei diweddaru ers 2019. Gan fod 
cynllunio datblygiad y gweithlu wedi’i 
sefydlu’n well ar draws y Cyngor erbyn hyn, 
byddai’r Strategaeth Datblygu’r Gweithlu’n 
elwa o gael ei hadolygu er mwyn sicrhau ei 
bod yn gyfredol ac yn cyd-fynd ag agwedd 
strategol y Cyngor yn y maes hwn, yn awr 
ac yn y dyfodol. 

Nid yw’r cyfnod ar gyfer cwblhau’r weithred wedi dod i 
ben eto. 
 
 

Recriwtio a 
Chadw 

2021/22 Mehefin 
2022 

30/11/22 Rhesymol Byddai Cynlluniau Datblygu’r Gweithlu 
unigol rhai Gwasanaethau yn elwa o gael 
eu hadolygu a’u gwella.  

Nid yw’r cyfnod ar gyfer cwblhau’r weithred wedi dod i 
ben eto. 
 

Recriwtio a 
Chadw 

2021/22 Mehefin 
2022 

31/01/23 Rhesymol Nid yw’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) 
yn derbyn fawr o wybodaeth ffurfiol, 
reolaidd am ddata recriwtio wedi’i 
ddadansoddi i sicrhau fod gan yr UDA 
ymwybyddiaeth dda o’r pwysau a’r 
tueddiadau recriwtio sy’n wynebu’r Cyngor 
ar hyn o bryd. Mae hyn yn arbennig o 
bwysig ar hyn o bryd oherwydd y 
problemau recriwtio staff cenedlaethol sy’n 
effeithio ar bob sector. 

Nid yw’r cyfnod ar gyfer cwblhau’r weithred wedi dod i 
ben eto. 
 
 

Pensiynau 
Athrawon  

2021/22 Mehefin 
2022 

31/12/22 Cyfyngedig Dangosodd profion nad yw’r adroddiadau 
sy’n cael eu creu o’r system gyflogau yn 
tynnu data yn gyson a bod rhai cofnodion 
yn cael eu methu. Yn ogystal, nid yw’r 
adroddiadau’n cael eu cysoni cyn eu 
cyflwyno i’r Gwasanaeth Pensiwn 
Athrawon. Felly, ni allwn ddarparu sicrwydd 
fod y wybodaeth sy’n cael ei thynnu o’r 
system a’i llwytho i’r gwasanaeth 
Pensiynau Athrawon yn gyflawn neu’n 
gywir. 

Nid yw’r cyfnod ar gyfer cwblhau’r weithred wedi dod i 
ben eto. 
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Crynodeb o’r Mater/Risg Statws Presennol 

Pensiynau 
Athrawon 

2021/22 Mehefin 
2022 

31/12/22 Cyfyngedig Ni ddarparodd y Rheolwr Cyflogres a 
Thaliadau dystiolaeth fod adroddiadau 
gwallau yn cael eu hymchwilio neu y 
gweithredir arnynt. 
 

Nid yw’r cyfnod ar gyfer cwblhau’r weithred wedi dod i 
ben eto. 
 
 

 

*Gradd sicrwydd bresennol – naill ai pan gynhaliwyd yr archwiliad gwreiddiol neu ar ôl cynnal adolygiad dilyn i fyny. 
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