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1. CYFLWYNIAD 
1.1 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. 

1.2 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.  Dylai’r Rheolwr Archwilio 

annog goruchwyliaeth y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu (“y bwrdd” yn 

nherminoleg y Safonau) dros y rhaglen sicrwydd ansawdd a gwelliant. 

1.3 Dylai’r rhaglen sicrwydd ansawdd a gwelliant gynnwys asesiadau mewnol ac allanol. 

1.4 Mae rhestr wirio wedi ei datblygu gan gyrff perthnasol sy’n gosod y safonau i 

fodloni’r gofynion a nodir yn Safonau (PSIAS) 1311 a 1312 ar gyfer hunanasesiadau 

cyfnodol a hunanasesiadau wedi eu dilysu’r allanol fel rhan o’r Rhaglen Sicrwydd 

Ansawdd a Gwelliant. Mae’n ymgorffori gofynion y Safonau yn ogystal â Nodyn 

Gweithredu Llywodraeth Leol er mwyn rhoi sylw cynhwysfawr i’r ddwy ddogfen. 

 

 

 

 



2. ASESIADAU MEWNOL 

2.1 Datblygwyd y Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwelliant yn dilyn hunanasesiad 

mewnol. 

2.2 Mynegir yn y Safonau y dylai asesiadau mewnol gynnwys hunanasesiadau neu 

asesiadau cyfnodol gan bersonau eraill o fewn y sefydliad sydd gyda gwybodaeth 

ddigonol am arferion archwilio mewnol. 

2.3 Mae monitro parhaus yn rhan annatod o oruchwyliaeth dydd i ddydd, adolygu a 

mesur gweithgaredd archwilio mewnol. Mae monitro parhaus wedi ei ymgorffori yn 

y polisïau a’r arferion a ddefnyddir i reoli gweithgaredd archwilio mewnol a 

defnyddir prosesau, teclynnau a gwybodaeth a ystyrir yn angenrheidiol i werthuso 

cydymffurfiaeth â’r Côd Moeseg a’r Safonau. 

2.4 Yn dilyn yr hunanasesiad, trafodwyd y canlyniadau gyda’r Uwch Reolwr - Refeniw a 

Risg a chytunwyd ar y gweithrediadau oedd i’w cynnwys yn y Rhaglen Sicrwydd 

Ansawdd a Gwelliant ble roedd cydymffurfiaeth rhannol neu ddiffyg cydymffurfiaeth 

â’r Safonau. Mae’r Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwelliant yn Atodiad A. 

 

3. ASESIADAU ALLANOL 

3.1 Yn unol â’r safonau, rhaid i asesiadau allanol gael eu cynnal o leiaf unwaith bob pum 

mlynedd gan aseswr cymwysedig ac annibynnol neu gan dîm o aseswyr o’r tu allan i’r 

sefydliad. Mae’n rhaid i’r prif weithredwr archwilio drafod gyda’r bwrdd: 

 Ffurf yr asesiadau ariannol 

 Cymwysterau ac annibyniaeth yr aseswr neu'r tîm asesu allanol gan gynnwys 

unrhyw wrthdaro buddiannau posibl. 

3.2 Mae Grŵp Prif Archwilwyr Cymru (WCAG) wedi cydweithio er mwyn mabwysiadu 

adolygiad gan gyfoedion ar gyfer asesiadau allanol, gyda’r hunanasesiadau’n cael eu 

dilysu gan yr aseswr allanol. Cymeradwywyd y trefniant hwn gan y Pennaeth Cyllid 

a’r Uwch Reolwr - Refeniw a Risg. 

3.3 Bydd asesiad allanol o Wasanaeth Archwilio Mewnol Cyngor Gwynedd yn cael ei 

gynnal gan brif weithredwr archwilio Cyngor Sir Gaerfyrddin. Bydd canlyniadau’r 

asesiad allanol yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor. Mae’r asesiad allanol wedi ei 

gynllunio i’w gynnal yn Hydref 2017. 

3.4 Bydd Rheolwr Archwilio, Cyngor Gwynedd yn ymgymryd ag asesiad allanol Cyngor Sir 

Dinbych yng Ngwanwyn 2018. 

 

4. ARGYMHELLIAD 

4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sylwebu ar gynnwys yr adroddiad a 

chymeradwyo Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwelliant Archwilio Mewnol. 



Atodiad A 

RHAGLEN SICRWYDD ANSAWDD A GWELLIANT 

RHIF 
GWEITHRED 

SAFON PSIAS CYDYMFFURFIAETH Â’R 
SAFON 

GWEITHREDIAD ARFAETHEDIG CYFRIFOLDEB AMSERLEN 

01 1110 - Annibyniaeth 
Cyfundrefnol 

A chwilir am adborth 
gan gadeirydd y 
pwyllgor archwilio ar 
gyfer gwerthuso 
perfformiad y prif 
weithredwr archwilio? 

Mae Cyngor Gwynedd yn y broses o 
ddatblygu cynllun gwerthuso 360-gradd 
ar gyfer rheolwyr - dylai bod Cadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 
derbyn gwahoddiad i roi adborth ar 
berfformiad y Rheolwr Archwilio yn y 
cyfarfod gwerthuso nesaf. 

Pennaeth Cyllid 
a’r 

Uwch Reolwr – 
Refeniw a Risg 

31/03/2018 

02 1310 – Gofynion y 
Rhaglen Sicrwydd 
Ansawdd a Gwelliant 

A yw’r Rhaglen 
Sicrwydd Ansawdd a 
Gwelliant yn cynnwys 
asesiadau mewnol ac 
allanol 

Bydd asesiad allanol yn cael ei gynnal gan 
brif weithredwr archwilio Cyngor Sir 
Gaerfyrddin yn unol â threfniadau 
adolygiad cyfoedion Grŵp Prif Archwilwyr  
Cymru (WCAG). 

Rheolwr Archwilio 31/12/2017 

03 1320 – Adrodd ar y 
Rhaglen Sicrwydd 
Ansawdd a Gwelliant 

A yw’r prif weithredwr 
archwilio wedi adrodd 
ar ganlyniadau’r asesiad 
allanol i’r uwch reolwyr 
a’r bwrdd? 

Canlyniadau’r asesiad allanol i’w cyflwyno 
i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 

Rheolwr Archwilio 08/02/2018 

04 1320 – Adrodd ar y 
Rhaglen Sicrwydd 
Ansawdd a Gwelliant 

A yw canlyniadau 
monitro'r rhaglen 
sicrwydd ansawdd a 
gwelliant a chynnydd yn 
erbyn y cynllun gwella 
yn cael eu hadrodd yn 
flynyddol o leiaf? 

Cynnydd yn erbyn y cynllun sicrwydd 
ansawdd a gwelliant i’w cynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol y Pennaeth 
Archwilio Mewnol. Rheolwr Archwilio 10/05/2018 



RHIF 
GWEITHRED 

SAFON PSIAS CYDYMFFURFIAETH Â’R 
SAFON 

GWEITHREDIAD ARFAETHEDIG CYFRIFOLDEB AMSERLEN 

05 1320 – Adrodd ar y 
Rhaglen Sicrwydd 
Ansawdd a Gwelliant 

A yw’r canlyniadau yn 
cynnwys gwerthusiad yr 
asesydd neu’r tîm asesu 
o safbwynt i raddau 
cydymffurfiaeth y 
weithgaredd archwilio 
mewnol gyda’r 
Safonau? 

Gwerthusiadau'r asesiadau allanol i’w 
hymgorffori yn Adroddiad Blynyddol y 
Pennaeth Archwilio Mewnol. 

Rheolwr Archwilio 10/05/2018 

06 1322 – Datgelu Diffyg 
Cydymffurfiaeth 

A yw’r prif weithredwr 
archwilio wedi adrodd 
am unrhyw ddiffyg o 
gydymffurfio â’r 
safonau i’r bwrdd? 

Unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth 
i’w hadrodd i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu ac unrhyw wyriadau 
arwyddocaol i’w cynnwys yn y datganiad 
llywodraethu blynyddol. 

Rheolwr Archwilio  
a’r 

Uwch Reolwr – 
Refeniw a Risg 

Fel yr angen 

07 2450 – barn 
Gyffredinol 

A yw’r adroddiad 
blynyddol yn cynnwys: 
a) Datganiad ar 

gydymffurfiaeth â’r 
Safonau? 

b) Canlyniadau’r 
Rhaglen Sicrwydd 
Ansawdd a 
Gwelliant? 

c) Cynnydd yn erbyn 
unrhyw gynlluniau 
gwella sy’n deillio 
o’r Rhaglen 
Sicrwydd Ansawdd a 
Gwelliant? 

Adroddiad Blynyddol y Pennaeth 
Archwilio Mewnol i ymgorffori datganiad 
o gydymffurfiaeth â’r Safonau a chynnydd 
yn erbyn unrhyw gynlluniau gwella sy’n 
deillio o’r Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a 
Gwelliant. 

Rheolwr Archwilio 10/05/2018 

 


