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1 Y penderfyniad a geisir/pwrpas yr adroddiad 
  

1.1 Bydd angen i’r Pwyllgor fodloni ei hun bod trefniadau priodol yn eu lle er mwyn 
sicrhau bod cynigion gwella sy’n codi o adroddiadau archwilio allanol yn cael 
eu gwireddu.  
 

  

2 Cyflwyniad 
  

2.1 
 
 
 
2.2 

Mae cyfrifoldeb ar y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i ystyried adroddiadau 
archwilio allanol (cenedlaethol, a lleol i Wynedd), yr argymhellion a gynhwysir 
ynddynt, a goblygiadau rhain i lywodraethu, rheoli risg neu reolaeth.  
 
Rôl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn y mater hwn yw i fodloni ei hun bod 
trefniadau a phrosesau ar waith er mwyn sicrhau bod y cynigion gwella hyn yn 
cael eu gweithredu, ac ni ddylai’r Pwyllgor ail-gynnal ymchwiliad i faterion sydd 
o fewn maes gwaith un o’r pwyllgorau craffu eraill.  Fodd bynnag, os nad yw’r 
Pwyllgor o’r farn bod y trefniadau – gan gynnwys gweithrediad un o’r 
Pwyllgorau Craffu – yn ddigonol, gall alw unrhyw fater i mewn am ystyriaeth 
bellach, unai i’r pwyllgor llawn neu i’r Gweithgor Gwella Rheolaethau. 
 

  

3 Ystyriaethau Perthnasol 
  

3.1.0 
 
 
 
3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 
 

Cyflwynir yn Atodiad 1 restr gronolegol o’r arolygiadau a gynhaliwyd gan 
archwilwyr allanol rhwng 2012/13 a 2016/17 ynghyd â’u cynigion ar gyfer 
gwella, a’r cynnydd a wnaed gan y Cyngor yn erbyn y cynigion hynny.  
 
Nodir y cynigion gwella ble nad oedd y cynnydd yn eu herbyn wedi ei gwblhau 
erbyn Rhagfyr 2016, sef y dyddiad pan fu’r Pwyllgor Archwilio yn ystyried y 
mater hwn ddiwethaf. Yn unol â dymuniad y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 1 
Rhagfyr 2016, mae’r Atodiad hefyd yn cynnwys cynigion gwella sy’n codi o 
adroddiadau hanesyddol ond heb eu cwblhau. Weithiau, gall yna fwy o 
argymhellion fod wedi codi’n wreiddiol o’r adroddiadau hyn, ond mae’r pwyllgor 
hwn eisoes wedi barnu ei fod yn fodlon bod trefniadau digonol yn eu lle i 
ymateb iddynt. Rhag ail-adrodd, nid yw’r argymhellion sydd wedi eu hateb 
wedi eu nodi yn Atodiad 1. 
 
Nodir yn Atodiad 1 hefyd gynigion gwella ychwanegol sy’n codi o adroddiadau 
sydd wedi dod i sylw’r Cyngor ers Tachwedd 2016. 



 
3.1.3 

 
Dilyniant o’r adroddiad blaenorol - Darperir eglurhad a gwybodaeth bellach ar y 
materion isod a adnabuwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio ar 1 Rhagfyr 
2016. 

 
Eitem 5(iii) o’r Cofnod - ‘gofyn am ymateb gan yr Adran Plant a Chefnogi 
Teuluoedd yng nghyswllt amseroldeb adolygiadau amddiffyn plant’ 

 Gweithrediad -  
 
 Eitem 5(iv) o’r Cofnod – ‘cyfeirio Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) 

i’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau er ystyriaeth’ 
 Gweithrediad – Bydd y mater yn derbyn sylw y Pwyllgor Craffu Gofal  

 
  

4 Rhesymau Dros Argymell y Penderfyniad 
  

4.1 Mae angen i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sicrhau llywodraethu cywir o 
fewn y Cyngor drwy fod â gorolwg dros sut y byddwn yn ymateb i gynigion 
gwella adroddiadau archwilio allanol.  

  

5 Camau nesaf ac amserlen 
  

5.1 Mae’r gwaith o ymateb i’r rhan fwyaf o’r cynigion gwella yn waith parhaus. Os 
fydd y pwyllgor yn cytuno gyda’r casgliadau ar y cynnydd a wnaed yn erbyn y 
cynigion gwella, yna ni fydd y rhai sydd “wedi’i gwblhau” yn derbyn sylw’r 
Pwyllgor hwn eto. Bydd y rhai sydd “ar waith” yn dod yn ôl i’r Pwyllgor hwn i’w 
hystyried eto ymhen tua 6 mis. 

  

6 Rhestr Atodiadau/Llyfryddiaeth 
  

 Atodiad 1 – Cynigion Gwella Adroddiadau Archwilwyr Allanol 2013-2017 
 

  
 


