
Cyd-bwyllgor GwE 13/07/2022 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR  

13 Gorffennaf 2022 

 

Adroddiad gan:  Rheolwr Archwilio Mewnol & Rheolwr Gyfarwyddwr GwE 

Pwnc:    Siarter Archwilio Mewnol a Chynllun Archwilio Mewnol 2022-23   

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad  

1.1  Cyflwyno Siarter Archwilio Mewnol a Chynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2022/23. 

 

2.0  Cefndir – Siarter Archwilio Mewnol 

2.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus yn diffinio Archwilio Mewnol fel 

“gweithgaredd sicrwydd ac ymgynghori gwrthrychol ac annibynnol sydd wedi ei gynllunio i 

ychwanegu gwerth a gwella gweithrediadau sefydliad. Mae'n helpu sefydliad gyflawni ei 

amcanion drwy werthuso a gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, rheolaeth a 

llywodraethu mewn modd disgybledig, systematig”. 

 

2.2 Daeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus (“y Safonau”) i rym ar 1 Ebrill 2013, a 

chawsant eu diwygio yn Ebrill 2017. Un o ofynion y Safonau yw’r angen i lunio Siarter 

Archwilio Mewnol.  Mae’r Safonau, yn ogystal â Nodyn Gweithredu Llywodraeth Leol (2019) 

ategol a gyhoeddwyd gan CIPFA, yn manylu ar yr hyn a ddylid ei gynnwys mewn Siarter 

Archwilio Mewnol ar gyfer Corff Llywodraeth Leol. Gellir weld y Siarter yn atodiad 1. 

 

3.0 Cynllun Archwilio Mewnol 2022/23 

3.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Prif 

Weithredwr Archwilio (Rheolwr Archwilio) ddatblygu cynllun yn seiliedig ar risg i bennu 

blaenoriaethau’r gweithgarwch Archwilio Mewnol. 
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3.2 Yn seiliedig ar ddadansoddiad o’r risgiau a thrafodaeth gyda Rheolwr Gyfarwyddwr GwE, 

awgrymir y canlynol fel cynllun archwilio mewnol ar gyfer 2022/23: 

Archwiliad 
Cynllun 

(Dyddiau) 
Rheswm 

Hyfforddiant 7 

Bydd yr archwiliad yn canolbwyntio ar fodiwlau 

hyfforddiant sydd yn fandadol megis Cam-drin Domestig, 

Diogelu Plant ac Oedolion, Atal, Cydraddoldeb ayb. Bydd 

yr archwiliad yn cwmpasu gwirio adroddiadau o’r system 

MoDS (Modiwl Datblygu Staff) ac unrhyw gofnodion 

pellach a gedwir gan GwE. 

Trefniadau 

Recriwtio a 

Dargadw Staff 

8 

Gyda symudedd cynyddol gweithwyr a’r gallu i weithio o 

gartref neu yn hybrid gyda chyfleoedd cyflogaeth 

helaeth, mae cadw staff bellach yn fater dybryd ac mae’n 

hanfodol bod risgiau staff yn gadael yn cael eu hadnabod. 

Bydd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio strategaeth 

dargadw staff, cynlluniau olyniaeth ynghyd â ffactorau all 

effeithio ar recriwtio a dargadw megis cydnabyddiaeth 

ariannol,  trefniadau grymuso staff a llesiant iechyd 

(meddyliol a chorfforol). 

Rheoli 

Absenoldebau 
8 

Mewn arolwg a gynhaliwyd gan  y “Chartered Institute of 

Personnel and Development” (CIPD), mae 26% o 

gyflogwyr bellach yn cynnwys covid hir (long covid) fel 

prif reswm dros absenoldeb salwch hirdymor. Mae’r 

pandemig wedi codi pryderon difrifol am les meddwl 

unigolion. Bwriad yr archwiliad yw gwirio lefelau 

absenoldebau swyddogion GwE a sicrhau bod fframwaith 

effeithiol i gefnogi iechyd meddwl swyddogion gan 

gynnig ffynonellau cymorth megis cwnsela, cyfeirio at y 

Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol ynghyd â sicrhau bod 

gan reolwyr llinell gefnogaeth i gefnogi eu timau. 

Eraill:   

Rheolaeth a 

Phwyllgorau 
2 

Amser wedi ei neilltuo i swyddogion Archwilio Mewnol 

fynychu pwyllgorau GwE ac i reoli gwaith. 
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Archwiliad 
Cynllun 

(Dyddiau) 
Rheswm 

Cyfanswm 25  

 

3.3 Mae Cynllun Archwilio 2022-23 yn gynllun gyda hyblygrwydd er mwyn galluogi’r Gwasanaeth 

Archwilio i gefnogi GwE gydag unrhyw faterion a ddaw i’r amlwg ac i weithredu’n brydlon i 

unrhyw risgiau a ddeillir yn sgil y materion hynny. 

 

4.0 Argymhellion 

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor:  

4.1.1 Ystyried cynnwys y Siarter Archwilio (Atodiad A) a Cynllun Archwilio Mewnol 2022/23, ac 

unai ddarparu argymhellion penodol perthnasol a/neu eu cymeradwyo a chefnogi Archwilio 

Mewnol i gyflawni ei rôl. 

 

5.0  Goblygiadau ariannol  

5.1  Ni fydd oblygiadau ariannol ychwanegol fel canlyniad i argymhellion yr adroddiad hwn. 

 

6.0  Effaith o ran cydraddoldeb  

6.1  Ni fydd oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o’r adroddiad hwn. 

 

7.0  Goblygiadau Personél  

7.1  Ni fydd oblygiadau adnoddau ychwanegol fel canlyniad i argymhellion yr adroddiad hwn. 

 

8.0  Ymgynghori a wnaed  

8.1  Ymgynghori â Rheolwr Gyfarwyddwr GwE. 

 

9.0   Atodiadau  

9.1  Atodiad 1 – Siarter Archwilio Mewnol 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL  
 
Swyddog Monitro:  
 
Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb. 
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Swyddog Cyllid Statudol:  
Mae gan Archwilio Mewnol rôl allweddol wrth roi sicrwydd annibynnol i’r Cyd-bwyllgor ac i’r 

Swyddog Cyllid Statudol.  Rwyf wedi cydweithio gydag awdur yr adroddiad ar ddatblygiad y Siarter 

Archwilio Mewnol, ac yn hapus gyda’i gynnwys. 

Credaf fod y cynllun sydd wedi ei gyflwyno ar gyfer 2022/23 yn addas er mwyn rhoi sicrwydd i GwE 

am y trefniadau sydd yn eu lle i liniaru risgiau arwyddocaol. 
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SIARTER ARCHWILIO MEWNOL 

1. PWRPAS 

1.1 Pwrpas y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yw: 

Rhoi hyder i’r dinesydd a’r Cyd-Bwyllgor am amgylchedd reolaeth a threfniadau 

llywodraethu’r GwE trwy adrodd yn annibynnol a gwrthrychol i Reolwr Gyfarwyddwr GwE, 

y Pennaeth Cyllid a’r Cyd-Bwyllgor 

2. RÔL ARCHWILIO MEWNOL MEWN LLYWODRAETH LEOL 

2.1 Mae angen statudol am wasanaeth Archwilio Mewnol mewn Llywodraeth Leol. Caiff yr 

angen ei ymhlygu yn Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, sydd yn gofyn fod 

awdurdodau yn “gwneud trefniadau ar gyfer gweinyddiaeth briodol o’n materion ariannol ac 

yn sicrhau fod un o’u swyddogion yn gyfrifol am weinyddiaeth y materion hyn.” 

2.2 Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn datgan: 

(1) Rhaid i gorff perthnasol gynnal system ddigonol ac effeithiol o archwilio mewnol o’i 

gofnodion cyfrifyddu a’i system o reoli mewnol.  

(2)  Rhaid i unrhyw swyddog neu aelod o’r corff hwnnw, os yw’r corff yn ei gwneud yn 

ofynnol—  

(a) trefnu bod unrhyw ddogfennau’r corff sy’n ymwneud â’i gofnodion 

cyfrifyddu a chofnodion eraill ar gael fel y mae’n ymddangos i’r corff hwnnw 

ei fod yn angenrheidiol at ddibenion yr archwiliad; a 

(b) rhoi i’r corff y cyfryw wybodaeth ac esboniad y mae’r corff hwnnw’n 

ystyried eu bod yn angenrheidiol at y diben hwnnw. 

(3)  Rhaid i gorff perthnasol mwy, o leiaf unwaith ym mhob blwyddyn, gynnal adolygiad 

o effeithiolrwydd ei archwiliad mewnol.  

(4)  Rhaid ystyried canfyddiadau’r adolygiad y cyfeirir ato ym mharagraff (3), fel rhan o’r 

ystyriaeth o’r system o reoli mewnol y cyfeirir ati yn rheoliad 5(3), gan y pwyllgor 

neu’r corff y cyfeirir ato yn y paragraff hwnnw. 

 

3. SAFONAU ARCHWILIO MEWNOL Y SECTOR GYHOEDDUS  

3.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus (PSIAS) yn berthnasol i bob darparwr 

gwasanaeth archwilio mewnol yn y sector gyhoeddus, boed yn fewnol, gwasanaethau a 

rennir neu allanol. Rhain a ddiffinnir fel “ymarferion archwilio mewnol priodol.” 
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3.2 Mae’r Safonau yn diffinio Archwilio Mewnol fel a ganlyn: 

“Mae Archwilio Mewnol yn weithgaredd sicrwydd ac ymgynghori gwrthrychol ac 

annibynnol sydd wedi ei gynllunio i ychwanegu gwerth a gwella gweithrediadau sefydliad. 

Mae’n helpu sefydliad gyflawni ei amcanion drwy werthuso a gwella effeithiolrwydd 

prosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu mewn modd disgybledig, systematig.” 

3.3 Tra bod Archwilio Mewnol yn anad dim yn sicrhau priodoldeb ariannol, mae cylch gwaith 

Archwilio Mewnol yn ymestyn i holl amgylchedd reolaeth GwE, ac nid yw wedi ei gyfyngu i 

risg ariannol yn unig. 

4. CYFRIFOLDEBAU AC AMCANION 

4.1 O dan Adran 151 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972, mae Swyddog “Adran 151” yr 

awdurdod lletyol yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau priodol yn bodoli ar gyfer rheoli 

materion ariannol GwE.  

 

4.2 Mae’r Safonau yn cynnwys terminoleg sydd angen ei ddiffinio’n glir o fewn y Siarter lleol, sef 

y “Bwrdd”, y “Pwyllgor Archwilio”, y “Prif Swyddog Archwilio” ac “Uwch Reolwyr”. 

 “Bwrdd” a “Pwyllgor Archwilio” 

 Mae’r safonau yn diffinio’r “Bwrdd” (Board) fel “y lefel uchaf o gorff llywodraethol sydd â’r 

cyfrifoldeb i gyfarwyddo a/neu goruchwylio gweithgareddau a rheolaeth y sefydliad. Gall 

‘Bwrdd’ gyfeirio ar bwyllgor archwilio y mae’r corff llywodraethu wedi dirprwyo 

swyddogaethau penodol iddo”. Maent yn diffinio “Pwyllgor Archwilio” (Audit Committee) 

fel y “grŵp llywodraethu sy’n gyfrifol am sicrwydd annibynnol ar ddigonolrwydd y 

fframwaith reoli risg, yr amgylchedd reolaeth fewnol a hygrededd adroddiadau ariannol”. 

At bwrpasau’r Siarter Archwilio Mewnol yma, felly, mae Cyd-bwyllgor GwE yn ymgymryd â 

rôl “Bwrdd” a “Pwyllgor Archwilio” er mwyn diwallu gofynion y Safonau. 

  

“Prif Swyddog Archwilio” 

 Y Rheolwr Archwilio sy’n gweithredu fel Prif Swyddog Archwilio (Chief Audit Executive) yn 

unol â’r derminoleg yn y Safonau. 

  

“Uwch Reolwyr” 

 Lle mae’r Safonau yn cyfeirio at “Uwch Reolwyr” (Senior Management), yng nghyd-destun 

cyfathrebu canlyniadau gwaith archwilio mewnol a thrafod y cynllun gwaith, mae’r Rheolwr 

Archwilio yn atebol i Swyddog “Adran 151” yr Awdurdod Lletyol, ond mae ganddo/ganddi’r 

rhyddid i adrodd yn uniongyrchol i Reolwr Gyfarwyddwr GwE, y Swyddog Monitro neu 

aelodau'r Cyd-Bwyllgor pe bai ef/hi o’r farn fod hynny’n angenrheidiol. 
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4.3 Er mwyn diwallu’r angen i ddarparu gwasanaethau o’r ansawdd orau bosibl o fewn yr 

adnoddau sydd ar gael, mae defnydd priodol o’r adnoddau sydd ar gael yn hanfodol er 

mwyn sicrhau fod ansawdd y gwasanaeth o safon uchel. Nod Archwilio Mewnol yw cynnig 

hyder i Reolwr Gyfarwyddwr GwE, y Pennaeth Cyllid a Chyd-Bwyllgor GwE, fod yr adnoddau 

hynny sydd ar gael wedi eu rheoli a’u defnyddio’n briodol gyda thryloywder. 

4.4 Gwneir hyn drwy ddarparu barn annibynnol a gwrthrychol i’r Cyd-Bwyllgor ar yr amgylchedd 

reolaeth trwy gynnal archwiliadau ar systemau ariannol a threfniadau rheolaeth fewnol 

GwE, gan gynnal cyfuniad o archwiliadau risg, system, rheoleidd-dra, cyfrifiadurol a 

chontractau, yn unol â strategaeth a chynllun archwilio sydd yn seiliedig ar asesiad o 

anghenion archwilio GwE. 

4.5 Bydd y Rheolwr Archwilio yn sicrhau fod archwilio mewnol yn cael ei ddarparu yn unol â 

Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus cyn belled a bo hynny’n ymarferol. I’r perwyl 

hwn, bydd y Rheolwr Archwilio yn paratoi cynllun archwilio blynyddol wedi ei lunio drwy 

adolygiad gwrthrychol o’r risgiau a all amharu ar ddarpariaeth gwasanaethau GwE mewn 

ymgynghoriad â Rheolwr Gyfarwyddwr GwE. 

 

5.0 ANNIBYNIAETH, CODE MOESEG A HAWL MYNEDIAD 

5.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus yn pwysleisio annibyniaeth Archwilio 

Mewnol o ran trefn a hawl adrodd. 

5.2 Bydd pob Archwiliwr Mewnol yn arwyddo Datganiad Annibyniaeth Archwiliwr yn flynyddol 

sydd yn cwmpasu y ddyletswydd i gydymffurfio â’r pedwar prif egwyddor sydd wedi eu 

hymgorffori yng Nghod Moeseg y Safonau: 

 Integriti 

 Gwrthrychedd 

 Cyfrinachedd 

 Cymhwysedd 

 

5.3 Mae gan GwE broses i adnabod yr angen am archwiliad mewnol a gweithredu ar yr 

argymhellion: 

1. Adnabod yr angen am archwiliad mewn meysydd penodol. Bydd y cynllun gwaith hyn yn cael 

ei ddatblygu lle’n bosib trwy ystyried cofrestrau risg, adroddiadau perfformiad, chynlluniau 

busnes ayb.  

2. Cyfarfod rhwng Rheolwr Archwilio yr awdurdod lletyol a Rheolwr Gyfarwyddwr GwE.  

3. Cytuno ar y rhaglen archwilio am y flwyddyn gyda’r Bwrdd Rheoli.  

4. Cynnwys y rhaglen i’w rhannu gyda’r Cydbwyllgor.  

5. Uned Archwilio yr awdurdod lletyol i gynnal yr archwiliadau.  
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6. Rhannu adroddiadau archwilio drafft gyda rheolwyr perthnasol GwE am gywirdeb ac i 

gytuno camau gweithredu i gyfarch unrhyw risgiau.  

7. Uned Archwilio yr awdurdod lletyol i anfon adroddiadau archwilio i Reolwr Gyfarwyddwr a 

rheolwyr perthnasol GwE.  

8. Swyddogion perthnasol GwE i weithredu ar gamau gweithredu cytunedig (materion 

gweinyddol fydd ddim angen mewnbwn y Cydbwyllgor).  

9. Rheolwr Gyfarwyddwr GwE i rannu adroddiadau archwilio unigol gyda’r Bwrdd Rheoli.  

10. Rheolwr Archwilio'r awdurdod lletyol yn cyflwyno adroddiad blynyddol i’r Cydbwyllgor ar 

unrhyw archwiliadau y cynhelir yn ystod y flwyddyn.  

11. Swyddogion perthnasol GwE i weithredu ar benderfyniadau'r Cydbwyllgor.  

12. Swyddogion GwE i adrodd ar gynnydd fel bo angen i’r Cydbwyllgor. 

 

6. EGWYDDORION CRAIDD 

6.1 Ar gyfer ystyried archwilio mewnol yn effeithiol, mae’r egwyddorion craidd canlynol yn 

mynnu bod yr archwiliwr mewnol/gweithgaredd archwilio mewnol yn: 

 Arddangos integriti 

 Arddangos cymhwysedd a gofal proffesiynol 

 Yn wrthrychol ac yn rhydd o ddylanwad (annibyniaeth) 

 Yn alinio i strategaethau, amcanion a rigiau y sefydliad 

 Ei sefydlu’n briodol a gyda adnoddau digonol 

 Yn arddangos ansawdd a gwelliant parhaus 

 Cyfathrebu’n effeithiol 

 Darparu sicrwydd yn seiliedig ar sail risg 

 Yn craffu, rhagweithiol a ffocws ar y dyfodol 

 Hyrwyddo gwelliant sefydliadol  

 

7. PERTHYNAS GYDA’R RHAI SY’N GYFRIFOL AM LYWODRAETHU 

7.1 Mae GwE wedi penderfynu mai’r Cyd-Bwyllgor yw’r “rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu”. 

7.2 Bydd y Rheolwr Archwilio yn paratoi adroddiad blynyddol i’r Cyd-Bwyllgor ar archwiliadau a 

gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn. 
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8. ADRODDIADAU  

8.1 Bydd adroddiad ffurfiol yn cael ei baratoi ar gyfer y mwyafrif o archwiliadau a gwblheir, ar 

wahân i rai archwiliadau bychain ble na gafwyd gwendidau sylweddol ac nad oedd 

adroddiad archwiliad cyflawn yn angenrheidiol. Yn yr achosion hyn, anfonir memoranda i’w 

swyddogion perthnasol. 

8.2 Lle’n briodol, bydd pob adroddiad wedi ei gosod mewn un o 4 categori lefel sicrwydd. Bydd y 

lefel sicrwydd a ddarperir yn seiliedig ar werthusiad o’r amgylchedd reolaeth fewnol ac ar y 

nifer o risgiau a adnabuwyd ynghyd â’u sgôr risg. 

Bydd y sgôr risg cyfredol yn syrthio i un o bedwar categori risg sef:  

LEFEL RISG SGOR 

UCHEL IAWN 20 - 25 

UCHEL 12 - 16 

CANOLIG 6 - 10 

ISEL 1 - 5 

 

8.3 Bydd lefelau sicrwydd cyffredinol archwiliadau yn syrthio i un o bedwar categori fel y dengys 

y tabl isod  

UCHEL 
Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau 

mewnol mewn lle i gyflawni amcanion. 

DIGONOL 
Mae rheolaethau mewn lle i gyflawni amcanion ond bod agweddau lle gellir 

tynhau ar y trefniadau i liniaru’r risgiau ymhellach. 

CYFYNGEDIG 

Er bod rheolaethau mewn lle, mae angen gwella cydymffurfiaeth â’r 

rheolaethau a/neu gyflwyno rheolaethau newydd i leihau’r risgiau mae’r 

gwasanaeth yn agored iddynt. 

DIM 

SICRWYDD 

Ystyrir bod y rheolaethau mewn lle yn annigonol gyda methiant i gyflawni 

amcanion. 

 

Mae defnyddio lefelau sicrwydd yn debygol o fod yn llai priodol ar gyfer adroddiadau sydd 

wedi eu paratoi yn dilyn archwiliad arbennig, neu waith sydd ag agwedd “ymgynghori”. 
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8.4 Ar ôl cwblhau gwaith archwilio, caiff adroddiad drafft o’r darganfyddiadau ynghyd â unrhyw 

feysydd o risg a adnabuwyd ei baratoi ar gyfer y rheolwyr perthnasol er mwyn iddynt gael 

cyfle i ystyried y darganfyddiadau a datrysiadau posib i liniaru’r risgiau. Rhoddir cyfnod o 2-3 

wythnos i reolwyr ymateb i’r drafft, ond ystyrir cyfnod hirach pe derbynnir cais am estyniad. 

Os na dderbynnir ymateb erbyn y dyddiad a amlinellir, tybir fod yr adroddiad yn dderbyniol a 

caiff adroddiad terfynol ei ryddhau. Os derbynnir sylwadau, caiff rhain eu hystyried (a gellir 

addasu’r adroddiad drafft, neu beidio) cyn rhyddhau yr adroddiad terfynol. Os nad oes 

cytundeb i liniaru risg(iau), bydd hynny yn derbyn sylw yn yr adroddiad terfynol.   

8.5 Wedi cyfnod priodol, mae Archwilio Mewnol yn cynnal profion dilyniant er mwyn sicrhau 

bod yr hyn a gytunwyd yn weithredol.  

 

9. BARN ARCHWILIO BLYNYDDOL 

9.1 Bydd y Rheolwr Archwilio yn paratoi adroddiad blynyddol i’r Cyd-Bwyllgor yn ei gyfarfod 

cyntaf ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol yn unol â gofynion y Safonau. 

 

10. HYFFORDDIANT 

10.1 Caiff aelodau’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol eu hannog i fynychu gwahanol seminarau a 

chyrsiau gan gynnwys derbyn gwybodaeth arbenigol mewn meysydd allweddol gan gynnwys 

twyll, llygredd ac afreoleidd-dra, TG, rheoli prosiect yn seiliedig ar egwyddorion PRINCE2, 

caffael a chontractau. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn fewnol neu drwy fynychu 

cyrsiau allanol gan ddarparwyr megis CIPFA. 

10.2 Mae Gwasanaeth Archwilio Mewnol Cyngor Gwynedd yn anelu at barhau i ddatblygu ac 

atgyfnerthu'r cymysgedd o sgiliau a phrofiad o fewn y gwasanaeth.  Bydd Archwilio Mewnol 

yn parhau gyda'i nod o sicrhau y bydd o leiaf 2 archwilwyr (heb gynnwys y Rheolwr 

Archwilio) yn gymwysedig â chorff CCAB neu'r IIA, yn ogystal â sicrhau y bydd o leiaf un 

archwiliwr yn derbyn hyfforddiant ar gyfer cymhwyster proffesiynol ar unrhyw un adeg. 

10.3 I gydymffurfio â chymhwyster CIPFA a’r ACCA, mae’n ofynnol i’r Archwilwyr Mewnol sydd 

wedi ennill y cymhwyster i ymgymryd â isafswm oriau o ddatblygiad proffesiynol parhaus yn 

flynyddol. 

 

11. RHAGLEN SICRWYDD ANSAWDD A GWELLIANT 

11.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus, a Nodyn Gweithredu Llywodraeth Leol 

CIPFA sy’n gysylltiedig, yn mynnu bod y Rheolwr Archwilio (y “prif weithredwr archwilio” yn 

nherminoleg y Safonau) yn datblygu a chynnal rhaglen sicrwydd ansawdd a gwella sy’n 

cwmpasu pob agwedd o weithgareddau archwilio mewnol.  
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11.2 Bwriad y rhaglen sicrwydd ansawdd a gwelliant yw galluogi gwerthusiad o gydymffurfiaeth 

gweithgareddau archwilio mewnol gyda’r Safonau ynghyd â gwerthusiad os yw’r archwilwyr 

mewnol yn gweithredu’r Côd Moeseg. Mae’r rhaglen hefyd yn asesu effeithlonrwydd ac 

effeithiolrwydd gweithgareddau archwilio mewnol ac yn adnabod cyfleoedd ar gyfer 

gwelliant.   

11.3 Bydd y rhaglen sicrwydd ansawdd a gwelliant yn cynnwys asesiadau mewnol ac allanol. 

11.4 Bydd asesiad allanol yn cael ei gynnal o leiaf unwaith pob pum mlynedd gan adolygwr 

annibynnol, cymwys o du allan i’r sefydliad, un ai drwy asesiad allanol llawn neu drwy 

hunanasesiad wedi’i ddilysu gan adolygwr allanol. 

11.5 Bydd y Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwelliant ynghyd â chanlyniadau’r asesiadau mewnol 

ac allanol yn cael eu cyflwyno gan y Rheolwr Archwilio i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Cyngor Gwynedd. 


