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SYLWCH: Fe fydd y cyfarfod hwn gael ei ddarlledu'n fyw ar safle Facebook y 
Cyngor. Hefyd gallai’r lluniau a'r sain a recordir gael eu defnyddio at ddibenion 
hyfforddi yn y Cyngor.  Oherwydd COVID-19 a iechyd a diogelwch Cynghorwyr 
a staff, ni all aelodau’r cyhoedd na’r wasg fynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb. 
Gellir gwylio’r cyfarfod ar dudalen Facebook y Cyngor. 
 
Ar ddechrau'r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a fydd y cyfan neu ran 
o'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu ai peidio. 
 

4 Gorffennaf 2022 
 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor yn Siambr y Cyngor, 
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac o bell trwy fideo-
gynhedledda, ar Dydd Gwener, 8 Gorffennaf 2022 am 10.30 am i drafod y 
materion canlynol: 
 
1.   Ymddiheuriadau  

 
2.   Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu  

 
3.   Materion Personol  

 
4.   I gadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 13 Mai 

2022, 20 Mai 2022 a 27 Mai 2022 (Tudalennau 5 - 40) 
 

5.   I apwyntio Aelodau i'r rolau canlynol: (Tudalennau 41 - 48) 
 

 Pwyllgorau 
Pwyllgor Iaith (sedd wag) 
 

Sedd a ddyrannwyd i grŵp 
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, a 
gynigir i bob Aelod 

Pwyllgor Moeseg a Safonnau 
(Cynrychiolwyr Cynghorau Tref a 
Chymuned) 

I gadarnhau’r apwyntiadau canlynol i 
gynrychioli’r Cynghorau Tref a 
Chymuned 

- Cyng Delyth James 
- Cyng Jan Culley 

 
Hyrwyddwr Aelodau 
Hyrwyddwr Aelodau 'Oed-gyfeillgar' 
 

I'w henwebu gan yr Arweinydd 

 
 

Pecyn Cyhoeddus
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Paneli Mewnol, Gweithgorau, Fforymau 
Fforwm Derbyn a Chyllid Ysgolion 
 

3 Aelod, sef 
- Arweinydd y Cyngor; 
- Aelod Cabinet dros Ysgolion, 

Dysgu Gydol Oes a Sgiliau; 
- Cadeirydd y Pwyllgor 

Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu. 
 

Grŵp Llywio Sipsiwn a Theithwyr 
 

3 Aelod, sef 
- Aelod Cabinet dros Dai, 

Cyfreithiol a Llywodraethu, 
Pobl a Threfniadaeth a 
Diogelu'r Cyhoedd; 

- Aelod Cabinet dros yr 
Economi ac Adfywio; 

- Aelod Lleol Llandysilio a 
Llangrannog. 
 

 Partneriaethau, Cyd-bwyllgorau, Asiantaethau 
Awdurdod Tân Canolbarth Cymru 
 

- Sedd wag 

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 
Canolbarth Cymru  
(a bydd hefyd yn mynychu Cyd-
bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru) 
 

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 
Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a 
Sgiliau 

 Bwrdd Rheoli Maetholion Teifi 
 

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 
yr Economi ac Adfywio 

 
Cyd-bwyllgor Corfforaethol – 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu  
 

5 Aelod, yn wleidyddol gytbwys (o 
Bwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus) 
 

Is-bwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio y Cyd-bwyllgor 
Corfforaethol 
 

1 Aelod o Bwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio Cyngor Sir Ceredigion 
(cydbwysedd gwleidyddol) 
 

Is-bwyllgor Safonau y Cyd-bwyllgor 
Corfforaethol 
 

1 Aelod o Bwyllgor Moeseg a 
Safonau Cyngor Sir Ceredigion – 
Cyng Gwyn Wigley Evans 
I gadarnhau yr Aelodau Annibynnol 
canlynol: 

- Caryl Davies 
- Carol Edwards 
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Is-bwyllgor Cynllunio Trafnidiaeth 
Rhanbarthol (TraCC) y Cydbwyllgor 
Corfforaethol 
 

- 1 Aelod Cabinet ychwanegol 

Cyd-bwyllgor Craffu Iechyd a Gofal 
Canolbarth Cymru  
 

 Mae'r grŵp ar gyfer aelodau 
craffu sydd â diddordeb mewn 
iechyd  

 Hyd at dri aelod craffu o bob 
cyngor gan gynnwys, er 
enghraifft, y cadeirydd / 
cynullydd craffu 

 Mae'r aelodaeth yn hyblyg a 
chaniateir aelodau craffu 
newydd  

 Dylai swyddogion cymorth 
craffu ac arsylwyr priodol 
fynychu 

 
Panel Maethu Ceredigion 
 

1 Aelod 

 Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron 
 

1 Aelod sef 
- Aelod Lleol Tregaron ac 

Ystrad Fflur 
 
 
Cyrff Allanol 
Cyngor Llyfrau Cymru 

 
1 Aelod 

 

6.   I ystyried adroddiad ar Argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd mewn perthynas â’r materion a ohiriwyd gan y Cyngor 
mewn perthynas â’r Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar 
gyfer 2022/23 (Tudalennau 49 - 52) 
 

7.   I ystyried adroddiad ar Brotocolau Drafft ar gyfer Gwe-ddarlleu a 
chyfarfodydd o bell (Tudalennau 53 - 66) 
 

8.   I ystyried adroddiad ar Gais i Gofrestru Tir fel Maes y Pentref yng 
nghae Erw Goch ar bwys Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth 
(Tudalennau 67 - 100) 
 

9.   I ystyried adroddiad ar apwyntio Aelodau cyfetholedig i'r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu (Tudalennau 101 - 110) 
 

10.   I ystyried Adroddiad ar Newidiadau i'r Prosesau Gwrandawiad 
Moeseg a Safonnau (Tudalennau 111 - 126) 
 

11.   I ystyried Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ar Archwilio 
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2021-22 (Tudalennau 127 - 146) 
 

12.   I ystyried Dogfen Fframwaith Llywodraethol a Datganiad 
Llywodraethol Blynyddol ddrafft 2021-22 (Tudalennau 147 - 276) 
 

13.   I Ystyried adroddiad ar Ganllawiau i'r Cyfansoddiad a diwygiadau i 
Gyfansoddiad y Cyngor (Tudalennau 277 - 594) 
 

 

 
 

Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso i’r 
sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Cyngor 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 
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Cofnodion Cyfarfod hybrid CYNGOR SIR CEREDIGION  
a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron ac o bell  

Ddydd Gwener, 13eg Mai, 2022 
 
YN BRESENNOL:  Cynghorydd Paul Hinge (Cadeirydd), Y Cynghorwyr  
Bryan Davies, Clive Davies, Euros Davies, Gareth Davies, Gethin Davies, Ifan 
Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Rhodri Davies, Amanda Edwards, Endaf 
Edwards, Elaine Evans, Elizabeth Evans, Eryl Evans, Gwyn Wigley Evans, Keith 
Evans, Rhodri Evans, Wyn Evans, Hag Harris, Keith Henson, Geraint Hughes, Hugh 
R M Hughes, Chris James, Gwyn James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis, Gareth 
Lloyd, Sian Maehrlein, Caryl Roberts, John Roberts, Wyn Thomas, Alun Williams a 
Matthew Vaux 

(10.00am  - 11.05am) 
Gweithdrefn 
Croesawodd Cadeirdd y Cyngor, y Cynghorydd Paul Hinge, bawb I’r cyfarfod a 
chadarnhaodd fod y cyfarfod yn cael ei weddarlledu. 

 
1 Cod Ymddygiad ar Gyfer Aelodau 

Anerchodd Elin Prysor, Swyddog Monitro, y Cyngor ynghylch y gofyniad 
statudol ar i bob Aelod wneud Datganiad Derbyn ac ymrwymo i gydymffurfio 
â’r Cod Ymddygiad, a chadarnhaodd bod pob Cynghorydd sy’n gwneud ei 
Ddatganiad Derbyn Swydd swyddogol wedi derbyn hyfforddiant cynhwysfawr 
ar Gôd Ymddygiad y Cyngor ddydd Llun 9fed Mai 2022. 

 
Diben hyn yw eu galluogi i gyflawni eu swyddogaethau gan ddeall 
Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus, eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau o dan y 
Cod ynghyd â’r canlyniadau o fethu â chyflawni hyn. 
 

2 Datganiad o Dderbyn Swydd ac Ymrwymiad i gadw at y Cod Ymddygiad 
Derbyniodd pob Aelod a oedd yn bresennol ei Ddatganiad Derbyn Swydd ar 
lafar a’r ymrwymiad i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad a oedd wedi’i lofnodi 
gan bob un a’i gydlofnodi gan y Swyddog Priodol. 
 

3 Croeso gan y Cadeirydd 
Croesawodd y Cadeirydd, Paul Hinge, bob Cynghorydd a etholwyd o’r 
newydd, pob Cynghorydd etholedig a oedd yn dychwelyd a thalodd deyrnged 
i bob cyn Aelod o’r Cyngor gan ddymuno’r gorau iddynt ar gyfer y dyfodol. 
 

4 Materion Personol 
a) Estynnodd y Cynghorydd Maldwyn Lewis ei gydymdeimlad didwyll i 

deulu Ifan John Jones, Ffostrasol a oedd wedi cyfrannu’n helaeth i’w 
gymuned; 

b) Llongyfarchodd y Cynghorydd Maldwyn Lewis Dîm Pêl–droed 
Ffostrasol ar ennill Cwpan Llun y Pasg Cynghrair Ceredigion; 

c) Llongyfarchodd y Cynghorydd Maldwyn Lewis Glwb Bowlio Rhydlewis 
a fydd yn cynrychioli Ceredigion yn y gynghrair; 

d) Llongyfarchodd y Cynghorydd Maldwyn Lewis Glwb Ffermwyr Ifanc 
Rhydlewis ar ddathlu ei 80fed blwyddyn ac am godi dros £4,000 tuag at 
Uned Cemotherapi Glangwili, tuag at Apêl Wcráin a thuag at y Clwb;  

e) Llongyfarchodd y Cynghorydd Ifan Davies Sara Pugh, Ffair Rhos ar ei 
llwyddiant mewn gymnasteg ac ennill cystadleuaeth Tymblo Cymru; 

Tudalen 5 Eitem Agenda 4
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f) Llongyfarchodd y Cynghorydd Euros Davies Ysgol Dyffryn Cledlyn ar 
sicrhau Gwobr Aur y Siarter Iaith Gymraeg.  

 
5 Ymddiheuriadau 

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Catrin M S Davies, Steve Davies, Mark Strong a Carl 

Worrall am fethu â bod yn bresennol yn y cyfarfod. 
 

6 Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu 
Ni ddatganwyd buddiant personol neu fuddiant sy’n rhagfarnu. 
 

7 Derbyn hysbysiadau am greu Grwpiau ac Arweinyddion a swyddogion 
eraill y Grwpiau 
Adroddodd y Swyddog Priodol bod hysbysiad wedi dod i law ynghylch 
cyfansoddiad y grwpiau gwleidyddol a ganlyn a ffurfiwyd o fewn y Cyngor yn 
unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 a Rheoliadau 
Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990, fel a ganlyn: 

 
Grŵp Plaid Cymru – The Party of Wales  
Cynghorwyr Bryan Davies, Catrin M S Davies, Clive Davies, Gareth Davies, 
Gethin Davies, Rhodri Davies, Steve Davies, Amanda Edwards, Endaf 
Edwards, Eryl Evans, Keith Henson, Chris James, Ceris Jones, Maldwyn 
Lewis, Caryl Roberts, Mark Strong, Wyn Thomas, Matthew Vaux, Alun 
Williams a Carl Worrall (20) 

 
Arweinydd y Grŵp: Cynghorydd Bryan Davies 
Dirprwy Arweinydd y Grŵp: Cynghorydd Alun Williams 

 
Grŵp Annibynnol 
Cynghorwyr Euros Davies, Ifan Davies, Marc Davies, Gwyn Wigley Evans, 
Keith Evans, Rhodri Evans, Wyn Evans, Hag Harris, Gwyn James a Gareth 
Lloyd (10) 

 
Arweinydd y Grŵp: Cynghorydd Gareth Lloyd 
Dirprwy Arweinydd y Grŵp: Cynghorydd Rhodri Evans 

 
Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 
Cynghorwyr Meirion Davies, Elaine Evans, Elizabeth Evans, Paul Hinge, 
Geraint Hughes, Sian Maehrlein a John Roberts (7) 

 
Arweinydd y Grŵp: Cynghorydd Elizabeth Evans  
Dirprwy Arweinydd y Grŵp: Cynghorydd Paul Hinge 

 
Aelod nad yw’n perthyn i Grŵp 
Cynghorydd Hugh Hughes (1) 
 

8 Arweinydd y Cyngor 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Gareth Davies ac eiliwyd gan y Cynghorydd 
Keith Henson bod y Cynghorydd Bryan Davies yn cael ei ethol yn Arweinydd 
y Cyngor. 
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Yn dilyn pleidlais, PENDERFYNWYD yn unfrydol bod y Cynghorydd Bryan 
Davies yn cael ei ethol yn Arweinydd y Cyngor. 

 
Diolchodd y Cynghorydd Bryan Davies i bawb am eu cefnogaeth gan nodi 
pwysigrwydd cydweithio ar draws y pleidiau er lles y Sir. 
 
Llongyfarchodd y Cynghorwyr Elizabeth Evans a Gareth Lloyd y Cynghorydd 
Bryan Davies ar gael ei ethol yn Arweinydd gan ategu pwysigrwydd 
cydweithio er mwyn cynrychioli Ceredigion gyfan. 
 

9 Ethol darpar Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2022/23 i’w sefydlu yng 
Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor i’w gynnal am 2.00pm ddydd Gwener, 
27 Mai 2022 
Cynigiodd y Cynghorydd Rhodri Evans, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Keith 
Evans, bod y Cynghorydd Ifan Davies yn cael ei ethol yn Gadeirydd y 
Cyngor am y flwyddyn Gyngor nesaf. 

 
PENDERFYNWYD yn unfrydol bod y Cynghorydd Ifan Davies yn cael ei 
ethol yn Gadeirydd Etholedig y Cyngor ar gyfer 2022/23 i’w sefydlu yn y 
Cyfarfod Blynyddol a gynhelir am 2.00pm ddydd Gwener, 27ain Mai 2022. 
 

10 Ethol darpar Is-gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2022/23 i’w sefydlu yng 
Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor i’w gynnal am 2.00pm ddydd Gwener, 
27 Mai 2022 
Cynigiodd Bryan Davies ac eiliwyd gan y Cynghorydd Alun Williams bod y 
Cynghorydd Maldwyn Lewis yn cael ei ethol yn Is-gadeirydd y Cyngor am y 
flwyddyn Gyngor nesaf. 

 
PENDERFYNWYD yn unfrydol bod y Cynghorydd Maldwyn Lewis yn cael ei 
ethol yn Is-gadeirydd Etholedig y Cyngor ar gyfer 2022/23 i’w sefydlu yn y 
Cyfarfod Blynyddol a gynhelir am 2.00pm ddydd Gwener, 27ain Mai 2022.  
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar Dydd Gwener, 
7 Gorffennaf 2022 

 
CADEIRYDD:   
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Cofnodion Cyfarfod hybrid CYNGOR SIR CEREDIGION 
a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron ac o bell 

Dydd Gwener, 20fed Mai, 2022 
 
YN BRESENNOL:  Cynghorydd Paul Hinge (Cadeirydd), Y Cynghorwyr Bryan 
Davies, Catrin M S Davies, Clive Davies, Euros Davies, Gethin Davies, Ifan Davies, 
Marc Davies, Meirion Davies, Rhodri Davies, Steve Davies, Amanda Edwards, 
Endaf Edwards, Elaine Evans, Elizabeth Evans, Eryl Evans, Gwyn Wigley Evans, 
Keith Evans, Rhodri Evans, Wyn Evans, Hag Harris, Keith Henson, Geraint Wyn 
Hughes, Hugh R M Hughes, Chris James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis, Gareth 
Lloyd, Caryl Roberts, John Roberts, Wyn Thomas, Matthew Vaux, Alun Williams a 
Carl Worrall 

(10.00 - 11.45am) 
Gweithdrefn 
Croesawodd Cadeirdd y Cyngor, y Cynghorydd Paul Hinge, bawb i’r cyfarfod a 
chadarnhaodd fod y cyfarfod yn cael ei weddarlledu. 

 
 

1 Cod Ymddygiad ar gyfer gweddill yr Aelodau 
Rhoddodd Elin Prysor, Swyddog Monitro anerchiad i'r Cyngor ar y gofyniad 
statudol i bob Aelod wneud Datganiad Derbyn ac ymrwymiad i gydymffurfio 
â'r Cod Ymddygiad, gan gadarnhau bod yr holl Gynghorwyr sy'n gwneud eu 
Datganiad Derbyn Swydd statudol heddiw wedi derbyn hyfforddiant 
cynhwysfawr ar God Ymddygiad y Cyngor ddydd Llun 9 Mai 2022 neu ddydd 
Iau 19 Mai 2022. 

 
Mae hyn er mwyn iddynt gyflawni eu swyddogaethau gyda dealltwriaeth o 
Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus, eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau o dan y 
Cod, a hefyd y canlyniadau ar gyfer methu â gwneud hynny. 
 

2 Yr Aelodau i wneud Datganiad o Dderbyn Swydd ac Ymrwymiad i gadw 
at y Cod Ymddygiad 
Derbyniodd y Cynghorwyr Catrin M S Davies, Steve Davies a Carl Worrall eu 
Datganiad Derbyn Swydd ar lafar ac ymrwymo i gydymffurfio â'r Cod 
Ymddygiad a lofnodwyd gan bob un a'i gydlofnodi gan y Swyddog Priodol. 
 

3 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd y Cynghorwyr Gareth Davies a Mark Strong am eu hanallu i 
fynychu'r cyfarfod 
 

4 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu 
Datganodd y Cadeirydd fuddiant personol ar ran yr holl Gynghorwyr yn eitem 
15 isod. Cytunodd pob Cynghorydd. 
 

5 Materion Personol 
a) Llongyfarchodd y Cynghorydd Euros Davies Rose Florence a fydd yn 

dathlu ei phen-blwydd yn 104  oed ar 28 Mai; 

b) Estynnodd y Cynghorydd Bryan Davies ei gydymdeimlad â'r 

Cynghorydd Mark Strong ar brofedigaeth ddiweddar ei dad; 
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c) Llongyfarchodd y Cynghorydd Alun Williams Mair Thomas ar ddathlu 

ei phen-blwydd yn 100 oed; 

d) Llongyfarchodd y Cynghorydd Rhodri Evans Cari Davies ar ennill 

Aelod Iau Ceredigion o'r Clwb Ffermwyr Ifanc, a Sioned Davies ar 

ennill Uwch Aelod Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion a Chymru;  

e) Llongyfarchodd y Cynghorydd Keith Evans Menna James ar ddathlu 

ei phen-blwydd yn 100 oed; 

f) Estynnodd y Cynghorydd Keith Evans ei gydymdeimlad â theulu Mr 

Lyndon Lloyd Jones ar eu profedigaeth ddiweddar. 

 
6 Derbyn hysbysiad o’r Dirprwy Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet gan 

Arweinydd y Cyngor 
Hysbysodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Bryan Davies y Cyngor fod 
aelodaeth y Cabinet fel a ganlyn: 
 
Aelod Cabinet Portffolio Cabinet 

 
Y Cynghorydd Bryan Davies Arweinydd ac Aelod Cabinet dros 

Wasanaethau Democrataidd, Polisi, 
Perfformiad a Phartneriaethau 
 

Y Cynghorydd Alun Williams Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet 
Gydol Oes a Lles 
 

Y Cynghorydd Catrin M S 
Davies 

Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden 
a Gwasanaethau Cwsmeriaid 
 

Y Cynghorydd Clive Davies Aelod Cabinet dros yr Economi ac Adfywio 
 

Y Cynghorydd Gareth Davies Aelod Cabinet dros Gyllid a 
Gwasanaethau Caffael 
 

Y Cynghorydd Keith Henson Aelod Cabinet dros Briffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli 
Carbon 
 

Y Cynghorydd Wyn Thomas Aelod Cabinet dros Ysgolion, Dysgu Gydol 
Oes a Sgiliau 
 

Y Cynghorydd Matthew Vaux Aelod Cabinet dros Dai, Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Pobl a Sefydliadau a 
Diogelu'r Cyhoedd 
 

 
PENDERFYNWYD nodi Aelodaeth newydd y Cabinet a Dirprwy Arweinydd y 
Cyngor. 
 

7 Derbyn hysbysiadau’r Grwpiau a chadarnhau aelodaeth y Pwyllgorau 
a’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu: 
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Pwyllgor  Aelodau 
 

Pwyllgor Rheoli 
Datblygu (15) 

 Plaid Cymru (7): 
 
Y Cynghorydd Rhodri Davies 
Y Cynghorydd Carl Worrall 
Y Cynghorydd Ceris Jones 
Y Cynghorydd Mark Strong 
Y Cynghorydd Gethin Davies 
Y Cynghorydd Maldwyn Lewis 
Y Cynghorydd Chris James 
 

 Annibynnol (4): 
 
Y Cynghorydd Ifan Davies 
Y Cynghorydd Rhodri Evans 
Y Cynghorydd Marc Davies 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (3): 
 
Y Cynghorydd Meirion Davies 
Y Cynghorydd Geraint Hughes  
Y Cynghorydd Sian Maehrlein 
 

 Heb ei grwpio (1): 
Y Cynghorydd Hugh Hughes 
 

Pwyllgor 
Trwyddedu (11) 

 Plaid Cymru (5): 
 
Y Cynghorydd Steve Davies 
Y Cynghorydd Amanda Edwards 
Y Cynghorydd Endaf Edwards 
Y Cynghorydd Eryl Evans 
Y Cynghorydd Caryl Roberts 
 

 Annibynnol (3): 
 
Y Cynghorydd Euros Davies 
Y Cynghorydd Keith Evans 
Y Cynghorydd Gwyn James 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (3): 
 
Y Cynghorydd Elaine Evans 
Y Cynghorydd Paul Hinge 
Y Cynghorydd John Roberts 
 

Y Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio (6) 

 Plaid Cymru (3): 
 
Y Cynghorydd Steve Davies 
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Y Cynghorydd Endaf Edwards 
Y Cynghorydd Maldwyn Lewis 
 

 Annibynnol (2): 
 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
Y Cynghorydd Wyn Evans 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (1): 
 
Y Cynghorydd Elizabeth Evans 
 

Pwyllgor 
Gwasanaethau 
Democrataidd (6) 

 Plaid Cymru (3): 
 
Y Cynghorydd Endaf Edwards 
Y Cynghorydd Caryl Roberts 
Cynghorydd Mark Strong 
 

 Annibynnol (2): 
 
Y Cynghorydd Gwyn James 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (1): 
 
Y Cynghorydd Elizabeth Evans 
 

Pwyllgor Iaith (7)  Plaid Cymru (3): 
 
Y Cynghorydd Catrin M S Davies 
Y Cynghorydd Rhodri Davies 
Y Cynghorydd Chris James 
 

 Annibynnol (2): 
 
Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (2): 
 
Y Cynghorydd John Roberts 
Sedd wag 
 

Pwyllgor Moeseg 
a Safonau (2) 

 Aelodau Etholedig (2): 
 
Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 
Y Cynghorydd Caryl Roberts 

  
 Aelodau Etholedig (cynrychiolwyr 

Cynghorau Cymuned) (2):  
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I'w benodi gan y Cynghorau Cymuned. 

Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau 
Corfforaethol (13) 

 Plaid Cymru (5): 
 
Y Cynghorydd Endaf Edwards 
Y Cynghorydd Eryl Evans 
Y Cynghorydd Ceris Jones 
Y Cynghorydd Caryl Roberts 
Y Cynghorydd Carl Worrall 
 

 Annibynnol (4): 
 
Y Cynghorydd Euros Davies 
Y Cynghorydd Ifan Davies 
Y Cynghorydd Rhodri Evans 
Y Cynghorydd Hag Harris 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (3): 
 
Y Cynghorydd Elaine Evans 
Y Cynghorydd Paul Hinge 
Y Cynghorydd Geraint Hughes 
 

 Heb ei grwpio (1): 
Y Cynghorydd Hugh Hughes 
 
 

Cymunedau Ffyniannus 
(13) 

 Plaid Cymru (6): 
 
Y Cynghorydd Gethin Davies 
Y Cynghorydd Rhodri Davies 
Y Cynghorydd Steve Davies 
Y Cynghorydd Chris James 
Y Cynghorydd Maldwyn Lewis 
Y Cynghorydd Carl Worrall 
 

 Annibynnol (4): 
 
Y Cynghorydd Marc Davies 
Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 
Y Cynghorydd Rhodri Evans 
Y Cynghorydd Wyn Evans 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (3): 
 
Y Cynghorydd Meirion Davies 
Y Cynghorydd Sian Maehrlein 
Y Cynghorydd John Roberts 
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8 Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd 
PENDERFYNWYD: 

i. Penodi'r Cynghorydd Elizabeth Evans yn Gadeirydd y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd; a 

 
Cymunedau Iachach 
(13) 

 Plaid Cymru (6): 
 
Y Cynghorydd Amanda Edwards 
Y Cynghorydd Eryl Evans 
Y Cynghorydd Ceris Jones 
Y Cynghorydd Mark Strong 
Y Cynghorydd Caryl Roberts 
Y Cynghorydd Carl Worrall 
 

 Annibynnol (4): 
 
Y Cynghorydd Ifan Davies 
Y Cynghorydd Keith Evans 
Y Cynghorydd Gwyn James 
Y Cynghorydd Wyn Evans 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (3): 
 
Y Cynghorydd Elaine Evans 
Y Cynghorydd Sian Maehrlein 
Y Cynghorydd John Roberts 
 

Cymunedau Sy'n Dysgu 
(13) 

 Plaid Cymru (6): 
 
Y Cynghorydd Rhodri Davies 
Y Cynghorydd Amanda Edwards 
Y Cynghorydd Endaf Edwards 
Y Cynghorydd Eryl Evans 
Y Cynghorydd Chris James 
Y Cynghorydd Mark Strong 
 

 Annibynnol (4): 
 
Y Cynghorydd Euros Davies 
Y Cynghorydd Marc Davies 
Y Cynghorydd Hag Harris 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd 
 

 Democratiaid Rhyddfrydol (3): 
 
Y Cynghorydd Meirion Davies 
Y Cynghorydd Paul Hinge 
Y Cynghorydd Geraint Hughes 
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ii. Penodi'r Cynghorydd Gareth Lloyd yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd. 

 
9 Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Cydlynu 

Trosolwg a Chraffu 
PENDERFYNWYD: 

i. penodi'r Cynghorydd Keith Evans yn Gadeirydd y Pwyllgor 
Cydgysylltu Trosolwg a Chraffu; a 

ii. penodi'r Cynghorydd Wyn Evans yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor 
Cydgysylltu Trosolwg a Chraffu. 

 
10 Penodi Aelodau i'r rolau Hyrwyddwyr: 

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol fel Hyrwyddwyr Aelodau: 
 
Hyrwyddwyr Cynghorydd 
50+ Alun Williams 
Gwrth-gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol Elizabeth Evans 
Lluoedd Arfog Paul Hinge 
Bioamrywiaeth Keith Henson 
Gofalwyr Carl Worrall 
Plant a Phobl Ifanc Wyn Thomas 
Trechu Tlodi Elaine Evans 
Hyrwyddwr digidol Clive Davies 
Amrywiaeth Catrin M S Davies 
Trais Sian Maehrlein 
Cydraddoldeb Catrin M S Davies 
Iechyd a Diogelwch Keith Henson 
Anableddau Dysgu Wyn Thomas 
Datblygu Aelodau Bryan Davies 
Iechyd Meddwl Catrin M S Davies 
Iechyd y Cyhoedd Matthew Vaux 
Diogelu Alun Williams 
Cynaliadwyedd Keith Henson 
 

11 Penodi Aelodau i wasanaethu ar Gyrff Llywodraethu Ysgolion 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar seddi gwag ar gyfer Aelodau'r AALl ar 
Gyrff Llywodraethu Ysgolion a PHENDERFYNWYD gwneud y penodiadau 
fel y'u cyflwynwyd yn y cyfarfod, yn amodol ar y diwygiadau canlynol: 

 
- Ysgol Gynradd Llechryd, i benodi'r Cynghorydd Amanda Edwards; 
- Ysgol Uwchradd Aberteifi, i benodi'r Cynghorydd Sian Maehrlein; 
- Ysgol Penweddig, i benodi 2 Aelod sef y cynghorydd Gareth 

Davies, a'r Cynghorydd Endaf Edwards. 
 

12 Penodi Aelodau i wasanaethau ar Banelu Mewnol, Grwpiau 
Gweithredol, Ffora 
PENDERFYNWYD penodi'r Aelodau canlynol i wasanaethu ar Baneli 
Mewnol, Gweithgorau a Fforymau: 
 
Panel / Grŵp Cefndir Cynghorwyr 
Grŵp Rheoli 4 Aelod, sef: Bryan Davies 
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Panel / Grŵp Cefndir Cynghorwyr 
Asedau 
 

- Arweinydd 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Gyllid a Chaffael 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

yr Economi ac Adfywio 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

y Priffyrdd a'r 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

 

Gareth Davies 
Clive Davies 
Keith Henson 

Grŵp Oeri'r 
Pwyllgor Rheoli 
Datblygu 

7 Aelod (cydbwysedd 
gwleidyddol) 
 
Plaid Cymru – 3 
Annibynnol – 2 
Dem. Rhydd. - 2 
 

Rhodri Davies 
Ceris Jones 
Gethin Davies 
Gareth Lloyd 
Rhodri Evans 
Meirion Davies 
Geraint Hughes 

Grŵp Rheoli 
Parhad Busnes 
Mewn Argyfwng 
 

2 Aelod, sef: 
- Dirprwy Arweinydd 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Wasanaethau Diogelu'r 
Cyhoedd 

 

Alun Williams 
Matthew Vaux 

Grŵp Monitro 
Cyfalaf 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Gyllid a Chaffael 
 

Gareth Davies 

Grŵp Rheoli 
Carbon 
 

3 Aelod (cydbwysedd 
gwleidyddol) i gynnwys yr 
Hyrwyddwr Aelodau dros 
Gynaliadwyedd 
 

Keith Henson 
Rhodri Evans 
Elizabeth Evans 

Panel Grantiau 
Cymunedol 

2 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

yr Economi ac Adfywio 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Gyllid a Chaffael 
 

Clive Davies 
Gareth Davies 

Fforwm Gweithwyr 
Corfforaethol 
 

2 Aelod, sef: 
- Arweinydd 
- Dirprwy Arweinydd 
 

Bryan Davies 
Alun Williams 

Fforwm Iechyd a 
Diogelwch 
Corfforaethol 

1 Aelod, sef 
- Hyrwyddwr Aelodau dros 

Iechyd a Diogelwch 
  

Keith Henson 

Grŵp Rhianta 
Corfforaethol 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Borth Cynnal 
 

Alun Williams 
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Panel / Grŵp Cefndir Cynghorwyr 
Grŵp Datblygu 4 Aelod, sef: 

- Arweinydd 
- Dirprwy Arweinydd 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

yr Economi ac Adfywio 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Gyllid a Chaffael 
 

Bryan Davies 
Alun Williams 
Clive Davies 
Gareth Davies 

Grŵp 
Cydraddoldebau 

1 Aelod, sef: 
- Arweinydd 
 

Bryan Davies 

Panel Grantiau Tai 4 Aelod, sef: 
- Arweinydd 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Gyllid a Chaffael 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Dai 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

Borth Gofal 
 

Bryan Davies 
Gareth Davies 
Matthew Vaux 
Alun Williams 

Gweithgor y 
Cynllun Datblygu 
Lleol 

7 Aelod (cydbwysedd 
gwleidyddol) 
Plaid Cymru – 3 
Annibynnol – 2 
Dem Rhydd. - 2 
 

Rhodri Davies 
Ceris Jones 
Chris James 
Gareth Lloyd 
Rhodri Evans 
Meirion Davies 
Geraint Hughes 
 

Bwrdd Rheoli 
Perfformiad 

2 Aelod, sef: 
- Arweinydd 
- Dirprwy Arweinydd 
(Gwahoddir holl Aelodau'r 
Cabinet i fod yn bresennol) 
 

Bryan Davies 
Alun Williams 

Grŵp Strategaeth 
Gwastraff 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am 

y Priffyrdd a'r Amgylchedd 
 

Keith Henson 

Gweithgor 
Trawsbleidiol y 
Cyfansoddiad 

7 Aelod (cydbwysedd 
gwleidyddol) 

Bryan Davies 
Gareth Davies 
Alun Williams 
Gareth Lloyd 
Keith Evans 
Paul Hinge 
Elizabeth Evans 

 
Gofynnodd yr Aelodau a ddylai'r Grŵp Panel Asedau, sy'n cynnwys Aelodau 
trawsbleidiol, gael ei gynnwys yn y rhestr hon, a nodwyd hefyd bod y Grŵp 
Rheoli Carbon yn cynnwys cynrychiolaeth ar draws pob grŵp. 
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13 Penodi Aelodau i wasanaethau ar Bartneriaethau, Cyfarfodydd ar y cyd, 
Asiantaethau 
PENDERFYNWYD penodi'r canlynol i'r Partneriaethau, y Cyd-bwyllgorau a'r 
Asiantaethau: 
 
Partneriaeth / 
Pwyllgor 

Cefndir Cynghorwyr 

Pwyllgor Cyswllt 
Rheilffordd 
Aberystwyth-
Amwythig 

2 Aelod 
 

Alun Williams 
Paul Hinge 

Cynghrair 
Gofalwyr 

1 Aelod, sef 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am Borth 
Cymorth Cynnar 

 

Alun Williams 

Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
Ceredigion, ac Is-
bwyllgorau 

Arweinydd y Cyngor i eistedd 
ar y BGC 
 
Is-bwyllgorau i'w dyrannu 
ymhlith Aelodau'r Cabinet 
 

Bryan Davies 

Cyd-bwyllgor 
Corfforaethol 

1 Aelod, sef Arweinydd 
 

Bryan Davies 

Is-bwyllgorau Cyd-
bwyllgor 
corfforaethol 

Cyd-bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu (5 Aelod â 
chydbwysedd gwleidyddol) 

Gohirio penderfyniad 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio (2 Aelod) 

Gohirio penderfyniad 

Pwyllgor Safonau (2 Aelod) Gohirio penderfyniad 
   
Grŵp Cyfeirio'r 
Uned Teithwyr a 
Thrafnidiaeth 
Gorfforaethol 

4 Aelod (3 hawl pleidleisio), 
sef: 

- Aelod Cabinet sy'n 
gyfrifol am y Priffyrdd 
a'r Amgylchedd 

- Aelod Cabinet sy'n 
gyfrifol am Ysgolion 

- Aelod Cabinet sy'n 
gyfrifol am 
Wasanaethau Drwy 
Oedran (hawl 
pleidleisio a rennir) 

 

Keith Henson 
Wyn Thomas 
Alun Williams 
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Bwrdd Prosiect 
Cylch Caron 

2 Aelod (1 hawl pleidleisio), sef 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am Borth Gofal 
(gyda'r hawl i bleidleisio) 

- Aelod Cabinet sy'n 
gyfrifol am Dai (dim 
hawliau pleidleisio) 

 

Alun Williams 
Matthew Vaux 

Grŵp Prosiect 
Menter ac Arloesi 
 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am yr Economi 
ac Adfywio 

 

Clive Davies 

Partneriaeth Tyfu 
Canolbarth Cymru 

3 Aelod, sef: 
- Arweinydd y Cyngor 
- 2 Aelod Cabinet 

 

Bryan Davies 
Clive Davies  
Keith Henson 

Cyd-bwyllgor Tyfu 
Canolbarth Cymru 

5 Aelod, sef: 
- Arweinydd y Cyngor 
- 4 Aelod Cabinet 

 

Bryan Davies 
Catrin M S Davies 
Clive Davies 
Keith Henson 
Matthew Vaux 

Cyd-bwyllgor 
Trosolwg a Chraffu 
Tyfu Canolbarth 
Cymru 
 

5 Aelod (cydbwysedd 
gwleidyddol) 

Gohirio penderfyniad 

Grŵp Defnyddwyr 
yr Harbwr 

1 Aelod, sef 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am y Priffyrdd a'r 
Amgylchedd 

 

Keith Henson 

Fforwm Mynediad 
Lleol 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am yr Economi 
ac Adfywio 

 

Clive Davies 

Panel Mabwysiadu 
Canolbarth Cymru 

1 Aelod, sef 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am Borth 
Cynnal 

  

Alun Williams 

Cyd-bwyllgor 
Iechyd a Gofal 
Canolbarth Cymru 

1 Aelod, sef: 
- Arweinydd 

 

Bryan Davies 

Asiantaeth 
Cefnffyrdd 
Gogledd a 
Chanolbarth 
Cymru 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am y Priffyrdd 
a'r Amgylchedd 

 

Keith Henson 
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PATROL 
(Rheoliadau Parcio 
a Thraffig y tu allan 
i Gyd-bwyllgor 
Dyfarnu Llundain) 
 

1 Aelod 
 

Keith Henson 

Cyngor 
Ymgynghorol 
Sefydlog ar 
Addysg Grefyddol 
(CYSAG) 

5 Aelod 
 

Keith Henson 
Ceris Jones 
Keith Evans 
Ifan Davies 
John Roberts 

Partneriaeth Tai 
Strategol 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am Dai 
 

Matthew Vaux 

TraCC 2 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am yr Economi 
ac Adfywio 

- Aelod Cabinet sy'n 
gyfrifol am y Priffyrdd 
a'r Amgylchedd 

  

Clive Davies 
Keith Henson 

Grŵp Ymgynghorol 
Rheoli Traffig 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am y Priffyrdd a'r 
Amgylchedd 

 

Keith Henson 

Bwrdd Rheoli Gofal 
a Thrwsio 
Gorllewin Cymru 
 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol 

am Dai 
 

Matthew Vaux 

Bwrdd Partneriaeth 
Gorllewin Cymru 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am Borth Cynnal 
 

Alun Williams 

Bwrdd Rheoli 
Cyfiawnder 
Ieuenctid 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n 

gyfrifol am Borth 
Cymorth Cynnar 

 

Alun Williams 

 
14 Penodi Aelodau i wasanaethau ar gyrff allanol (Papur A) 

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol i'r cyrff allanol: 
Corff / Panel 
Allanol 

Nifer yr Aelodau sydd eu hangen Cynghorydd(wyr) 

Prifysgol 
Aberystwyth 

2 Aelod, sef: 
- Arweinydd 

- Cadeirydd y Cyngor 

 

Bryan Davies 
Ifan Davies 
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Cyngor 
Chwaraeon 
Ceredigion 
 

2 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth 

Gofal 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a 

Chaffael 

 

Alun Williams 
Gareth Davies 

Consortia 
Awdurdodau 
Lleol Cymru 
(CLAW) 

1 Aelod, sef 
- Arweinydd y Cyngor (gyda'r Aelod Cabinet 
dros yr Economi ac Adfywio i ddirprwyo) 
 
 

Bryan Davies 

Panel Heddlu a 
Throseddu 
Dyfed-Powys 
 

3 Aelod. 
Rhaid iddo adlewyrchu cydbwysedd 
gwleidyddol y Cyngor a bydd enwebiadau yn 
amodol ar gymeradwyaeth yr Ysgrifennydd 
Cartref. 
 

Wyn Thomas 
Keith Evans 
Elizabeth Evans 

Partneriaeth 
Biosffer Dyfi 

2 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n dal portffolio sy'n 

allweddol berthnasol i Biosffer Dyfi megis 
datblygu cynaliadwy, adnoddau naturiol 
neu newid yn yr hinsawdd 

- Aelod lleol o Ward o fewn Biosffer Dyfi 

wedi'i ehangu (Aberystwyth Penparcau, 

Aberystwyth Morfa a Glais, Aberystwyth 

Rheidol, Llanbadarn Fawr, Faenor, 

Tirymynach, Borth a Ceulanmaesmawr) 

 

Keith Henson 
Catrin M S Davies 

Cyngor Iechyd 
Cymuned Hywel 
Dda 

3 Aelod  
 

Amanda Edwards 
Wyn Evans 
Elizabeth Evans 
 
 
 

Cyd-Gyngor 
Cymru 

1 Aelod, sef 
- Arweinydd y Cyngor 

 

Bryan Davies 
 
 

Awdurdod Tân 
Canolbarth 
Cymru 

2 Aelod Hag Harris 
Gwyn Wigley Evans 

Awdurdod 
Cefnffyrdd 
Gogledd a 
Chanolbarth 
Cymru 

1 Aelod, sef: 
- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Briffyrdd 

a Gwasanaethau Amgylcheddol  

 

Keith Henson 

 
Parc Natur Penglais 2 Aelod Lleol 

 
Mark Strong 
Alun Williams 
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Ardal Cadwraeth 
Arbennig Penllyn a'r 
Sarnau 

1 Aelod (yn cynrychioli'r Cyngor ar 
faterion cadwraeth a morol) 

Keith Henson 

Cymdeithas 
Llywodraeth Leol 
Cymru 
 

2 Aelod, sef: 
- Arweinydd y Cyngor 

Dirprwy Arweinydd y Cyngor 
 

Bryan Davies 
Alun Williams 
 

Bwrdd Gweithredol 
Cymdeithas CLlLC 

1 Aelod, sef 
Arweinydd y Cyngor 

Bryan Davies 
 

Fforwm Gwledig CLlLC 1 Aelod, sef 
Arweinydd y Cyngor 
 

Bryan Davies 
 

 
15 Adroddiad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 

Democratiadd ar Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i'r Aelodau ar gyfer 
2022/23 
Cyflwynodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor yr adroddiad 
i'r Cyngor. 
 
PENDERFYNODD y Cyngor nodi'r canlynol: 
 
1. Talu’r Cyflogau Sylfaenol ac Uwch Gyflogau yn unol á’r hyn a bennwyd 

gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, fel y nodir 
yn Atodlen 1; 

2.  £25,593 ac £20,540 fydd y Cyflogau Dinesig sy'n daladwy i Gadeirydd 
a Is-Gadeirydd y Cyngor, yn y drefn honno oddi ar 27 Mai 2022; 

3. Nodi'r Hawl i Absenoldeb Teuluol; 
4. Nodi'r Cyfraniad tuag at gostau Gofal a Chymorth Personol; 
5. Y Rhestr sy’n dangos y taliadau eraill fel y nodir yn Atodlen 1; 
 
Yn dilyn pleidlais, PENDERFYNODD y Cyngor gymeradwyo'r canlynol: 
 
1. Parhau â'r arfer presennol o beidio â gwneud taliadau am gostau teithio 

wrth gyflawni dyletswyddau yn yr etholaeth; 
3. Parhau â'r cynllun lwfans misol – y gellir optio i mewn iddo - gydag 

uchafswm o £10 i dalu am gostau ffôn, band eang a phostio; 
4. Cynnwys gwybodaeth ynglŷn ag optio i mewn i’r lwfans hwn yn y 

Datganiad blynyddol o’r Taliadau a waned i Aelodau; 
5. Bod y ffioedd a delir i’r Aelodau Cyfetholedig yn amodol ar uchafswm 

sy'n cyfateb i 10 diwrnod llawn y flwyddyn ar gyfer pob pwyllgor y bydd 
unigolyn wedi’i gyfethol iddo; 

6. Parhau i gyhoeddi cyfanswm y swm a ad-delwyd gan yr awdurdod yn 
ystod y flwyddyn heb ei bennu’n benodol i unrhyw Aelod a enwyd o ran 
y costau gofal a ad-dalwyd; 

7. Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 2022/2023, yn 
amodol ar gynnwys unrhyw newidiadau y penderfyna’r Cyngor arnynt 
yn y cyfarfod hwn; ac 

8.     Awdurdodi'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Democrataidd i gynnwys unrhyw newidiadau cyn cyhoeddi’r ddogfen ar 
ôl y Cyfarfod Blynyddol a gynhelir ar 27 Mai 2022. 
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Cytunodd yr Aelodau i ohirio penderfyniad ar baragraff 15.1 o'r adroddiad 
eglurhaol  sy'n ymwneud â'r gofyniad am gymeradwyaeth ymlaen llaw ar 
gyfer teithio allan o'r Sir ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a hyfforddiant, i'w 
hystyried ymhellach gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.  
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar Dydd Gwener, 
7 Gorffennaf 2022 

 
CADEIRYDD:   
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Cofnodion Cyfarfod Blynyddol CYNGOR SIR CEREDIGION  
A gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor - Penmorfa ac o bell ar 

Ddydd Gwener, 27ain Mai, 2022 
 
YN BRESENNOL:  Cynghorydd Paul Hinge (Cadeirydd), Y Cynghorwyr Bryan 
Davies, Catrin M S Davies, Clive Davies, Euros Davies, Gareth Davies, Gethin 
Davies, Ifan Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Rhodri Davies, Steve Davies,  
Amanda Edwards, Endaf Edwards, Elaine Evans, Elizabeth Evans, Eryl Evans, 
Gwyn Wigley Evans, Keith Evans, Rhodri Evans, Wyn Evans, Hag Harris, Keith 
Henson, Geraint Wyn Hughes, Hugh R M Hughes, Chris James, Gwyn James, Ceris 
Jones, Maldwyn Lewis, Gareth Lloyd, Caryl Roberts, John Roberts, Wyn Thomas, 
Matthew Vaux a Carl Worrall 

(2.00 - 2.40pm) 
 
Gweithdrefn 
Croesawodd Cadeirdd y Cyngor, y Cynghorydd Paul Hinge, bawb I’r cyfarfod a 
chadarnhaodd fod y cyfarfod yn cael ei weddarlledu. 

 
 

1 Ymddiheuriadau a materion personol 
Ymddiheurodd y Cynghorwyr Sian Maehrlein, Mark Strong ac Alun Williams 
am eu hanallu i fynychu'r cyfarfod. 
 

2 Anerchiad gan y Cynghorydd Paul Hinge ynglŷn â’i flwyddyn fel 
Cadeirydd y Cyngor 
Diolchodd y Cynghorydd Paul Hinge i bawb am eu cefnogaeth yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf gan gynnwys yr holl Aelodau, ei Is-Gadeirydd y 
Cynghorydd Ifan Davies, ei gonsort Angharad Lewis a'r Caplan y Parch. 
Richard Lewis. 
 
Wrth fyfyrio ar ei flwyddyn yn y swydd, cyfeiriodd at y gwahanol 
swyddogaethau yr oedd wedi'u mynychu a dywedodd ei bod wedi bod yn 
fraint cynrychioli'r Cyngor ar yr achlysuron hyn. Roedd y rhain yn cynnwys y 
Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol yn Aberystwyth, cam y Frenhines o ras 
Tour de Britain a ddechreuodd o Benmorfa, Aberaeron, ail-gadarnhau 
Cyfamod Lluoedd Arfog Ceredigion ar fwrdd HMS Tracker, agoriad 
swyddogol yr Ysgol Wyddoniaeth Filfeddygol ym Mhrifysgol Aberystwyth, a 
seremoni coffau 200 mlynedd ers arwyddo Siarter Frenhinol i Brifysgol Dewi 
Sant yn Llanbedr Pont Steffan. 
 
Diolchodd y Cynghorydd Paul Hinge i Swyddogion am eu holl gefnogaeth i 
sicrhau bod cyfarfodydd a gynhelir o bell yn rhedeg mewn modd llyfn a'i fod 
yn cael cefnogaeth dda yn ystod ei flwyddyn fel Cadeirydd. 
 

3 Gwerthfawrogiad y Cyngor am wasanaeth y Cyn-Cadeirydd 
Talodd y Cynghorydd Elizabeth Evans deyrnged i'r Cadeirydd, y Cynghorydd 
Paul Hinge am y gwasanaeth rhagorol a ddarparwyd ganddo yn ystod 
Blwyddyn Ddinesig 2021/22, gan ymgymryd â'i rôl gydag urddas mawr ac am 
ddangos parch i bob Aelod. 
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Cyflwynodd y Cynghorydd Ifan Davies Gadwyn Swyddfa a Phlac Cyn-
Gadeirydd i’r Cynghorydd Paul Hinge. 
 

4 Ethol y Cynghorydd Ifan Davies yn Gadeirydd y Cyngor am y Flwyddyn 
Fwrdeistrefol ddilynol 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Rhodri Evans a'i eilio gan y Cynghorydd Keith 
Evans a PHENDERFYNWYD  yn unfrydol y dylai'r Cynghorydd Ifan Davies 
gael ei ethol yn Gadeirydd y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ddinesig ddilynol, 
2022/23. 
 

5 Datganiad o Dderbyn y Swydd gan y Cadeirydd, y Cynghorydd Ifan 
Davies 
Cyflwynwyd Cadwyn o’r Swydd i'r Cadeirydd newydd ei ethol a gwnaeth ei 
ddatganiad o dderbyn swydd ac annerch y Cyngor.   
 
Cyflwynwyd Arwydd o'r Swyddfa i Gonsort y Cadeirydd, Mrs Iona Davies. 
 

6 Cadeirydd y Cyngor yn annerch y Cyfarfod 
Diolchodd y Cynghorydd Ifan Davies i'r Cynghorydd Paul Hinge am ei waith 
caled a'i ymrwymiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Diolchodd i'r 
Cynghorwyr Rhodri Evans a Keith Evans am eu geiriau caredig a 
llongyfarchodd yr holl Aelodau ar gael eu hethol i'r Cyngor a chroesawodd yr 
holl Aelodau newydd.   
 

7 Ethol y Cynghorydd Maldwyn Lewis yn Is-gadeirydd y Cyngor am y 
Flwyddyn Fwrdeistrefol ddilynol 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Bryan Davies a'i eilio gan y Cynghorydd 
Gareth Davies a PHENDERFYNWYD  yn unfrydol y dylid ethol y 
Cynghorydd Maldwyn Lewis yn Is-Gadeirydd y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 
ddinesig ddilynol. 
 

8 Datganiad o Dderbyn y Swydd gan yr Is-Gadeirydd, Y Cyngorydd 
Maldwyn Lewis 
Gwnaeth yr Is-Gadeirydd newydd ei Ddatganiad o Dderbyn y Swydd ac fe'i 
cyflwynwyd gyda'r Arwydd o’r Swydd gan y Cadeirydd. Cyflwynwyd Arwydd 
o’r Swydd i Gonsort yr Is-Gadeirydd, y Parchedig Carys Ann. 
 

9 Hysbysiad o benodi Caplan y Cadeirydd am y Flwyddyn Fwrdeistrefol 
ddilynol 
Cadarnhaodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Ifan Davies y Parchedig Aled Wyn 
Lewis fel ei Gaplan ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig nesaf. 
 

10 Anerchiad gan Arweinydd y Cyngor Sir, y Cynghorydd Bryan Davies 
Croesawodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Bryan Davies yr Arglwydd 
Raglaw, yr Uchel Siryf, Elin Jones AC, gwesteion, swyddogion a chyd-
Aelodau i'r cyfarfod. Llongyfarchodd y Cynghorydd Ifan Davies ar gael ei 
ethol yn Gadeirydd, gan nodi y byddai hon yn flwyddyn bwysig i Geredigion 
wrth groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i Dregaron. 
 
Nododd ei werthfawrogiad i'r Cyn Gadeirydd, y Cynghorydd Paul Hinge am 
gadeirio cyfarfodydd gydag urddas a phroffesiynoldeb, a chroesawodd y 
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Cyn-Gynghorydd, Rowland Rees-Evans yn ôl i'r Siambr yn ei rôl newydd fel 
Uchel Siryf.  Diolchodd i'r Cyn-Arweinydd, Ellen ap Gwynn a'r Cyn Ddirprwy 
Arweinydd Ray Quant MBE, gan nodi bod y Cabinet newydd yn edrych 
ymlaen at fod mor dryloyw â phosibl ac yn agored i drafod syniadau gyda'r 
holl Aelodau er budd Ceredigion.  Diolchodd hefyd i'r holl Aelodau blaenorol 
am eu cyfraniadau yn eu wardiau lleol yn ogystal â'r sir gyfan. 
 
Cyfeiriodd at yr uchafbwyntiau yn ystod y weinyddiaeth flaenorol, gan 
gynnwys Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, parhad prosiect Cylch Caron 
ac at gynllun Arfor.  Nododd fod Ceredigion wedi arwain y ffordd o ran 
ailgylchu a gobeithiai y byddai Ceredigion hefyd yn arwain y ffordd o ran 
rheoli carbon.  Nododd fod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn heriol iawn 
a diolchodd i holl staff y Cyngor, gwirfoddolwyr a grwpiau amrywiol sydd wedi 
gweithio'n ddiflino i helpu pobl Ceredigion.   
 
Mae sawl prosiect ar y gorwel a fydd yn cyfrannu at yr economi, gan ddenu a 
chadw pobl ifanc yng Ngheredigion, gan wneud Ceredigion yn un o'r siroedd 
gorau i fyw ynddi a nododd ei fod yn falch o fod yn rhan o dîm sy'n gweithio 
er budd ei drigolion.  
 

11 Penodi Aelodau o’r Cyngor i Bwyllgorau’r Cyngor ar gyfer y Flwyddyn 
Fwrdeistrefol ddilynol 
PENDERFYNWYD cadarnhau Aelodaeth Pwyllgorau'r Cyngor yn unol â'r 
rhestr a ddosbarthwyd yn y cyfarfod. 
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar  7 Gorffennaf 
2022 

 
CADEIRYDD:   
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Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol  
Deputy Minister for Social Services 
 
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Julie.Morgan@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 

 
 

19 Mai 2022  
Annwyl Gynghorydd, 
 
Mae cefnogi pobl hŷn ar draws Cymru yn rhan allweddol o fy ngwaith fel y Dirprwy Weinidog 
Gwasanaethau Cymdeithasol. Ym mis Ebrill, cyhoeddais y cynllun cyflenwi Cymru o Blaid 
Pobl Hŷn: Ein Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio. Fy mhrosiect blaenllaw ar 
gyfer y strategaeth hon yw’r £1.1miliwn o gyllid ar gyfer awdurdodau lleol i gefnogi 
datblygiad Cymunedau o Blaid Pobl Hŷn ar draws Cymru. Mae £50,000 o gyllid yn cael ei 
ddyrannu i bob awdurdod lleol, a’r prif nod yw penodi swyddog pwrpasol i ddatblygu’r 
gwaith hwn. Mae hwn yn ymrwymiad allweddol yn ein Rhaglen Lywodraethu hyd 2026. 
 
Y nod yn y pen draw yw y bydd pob awdurdod lleol yn ymuno â Rhwydwaith Sefydliad 
Iechyd y Byd o Gymunedau a Dinasoedd o Blaid Pobl Hŷn. Caerdydd oedd y ddinas gyntaf 
i ymuno â’r rhwydwaith hwn yn seiliedig ar eu hymwneud â phobl hŷn a’u gwaith cynllunio 
gofalus ar gyfer y dyfodol. Rwy’n awyddus i annog awdurdodau eraill i ymuno â’r 
rhwydwaith.  
 
Mae sicrhau swyddog pwrpasol ym mhob awdurdod lleol yn gam ardderchog ymlaen, fodd 
bynnag, bydd y swyddogion hyn yn manteisio o gael cymorth Eiriolwr o Blaid Pobl Hŷn – 
cynghorydd etholedig lleol a fydd yn gallu symud y gwaith hwn ymlaen a bod yn llais ar 
gyfer pobl hŷn yn Siambr y Cyngor. Byddai Eiriolwr o Blaid Pobl Hŷn yn sicrhau bod 
buddiannau pobl hŷn yn cael eu hystyried ym mhob agwedd o waith yr awdurdod lleol, o dai 
i drafnidiaeth, ac o brosiectau cymunedol i iechyd a gofal cymdeithasol – gan fynd i’r afael 
â’r holl faterion allweddol sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae pob un ohonom yn mynd yn hŷn. 
Diben y gwaith hwn yw cynllunio ar gyfer y dyfodol rydyn ni ei eisiau, heddiw.   
 
Wrth ichi setlo i mewn i’ch rolau fel cynghorwyr lleol newydd, rwy’n gobeithio y byddwch yn 
gweld hwn yn gyfle i gynnig eich hun i wneud y gwaith hanfodol a chyffrous hwn. Rwyf wedi 
amgáu ychydig o wybodaeth sy’n esbonio rôl Eiriolwr mewn mwy o fanylder. Cysylltwch â'm 
swyddogion os oes gennych unrhyw gwestiynau: olderpeopleandcarers@gov.cymru . Os 
yw'n ddefnyddiol, gallwn eich cysylltu â'r swyddog o Blaid Pobl Hŷn yn eich ardal.  
  
Yn gywir  
 

 
Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol  
Deputy Minister for Social Services 
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Tîm Maethu Ceredigion Fostering Team 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porth Ceredigion 
 

Disgrifiad o Rôl Aelodau Panel Maethu Ceredigion 
 

Mae Gwasanaeth Maethu Cyngor Sir Ceredigion yn gwahodd unigolion i fynegi 
diddordeb yn y rôl uchod, sef bod yn aelod o Banel Maethu Annibynnol.  Mae croeso 
arbennig i ymgeiswyr sydd eu hunain wedi eu mabwysiadu a/neu eu maethu yn ogystal 
ag ymgeiswyr â phrofiad proffesiynol neu bersonol o ofal cymdeithasol neu sydd â 
chefndir meddygol neu addysgol.  
 
Ni roddir ystyriaeth i ymgeiswyr a gyflogir gan Gyngor Sir Ceredigion.   
  
Lleoliad: Ar hyn o bryd cynhelir Paneli Maethu yn rhithiol, fodd bynnag bydd hi’n ofynnol 
cynnal rhai cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn un o swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion.   
  
Oriau: Un panel y mis 9.30 – 3.30 ar ddydd Iau (trydydd dydd Iau y mis)  
 
Mae Aelodau Panel yn “unigolion a benodwyd” sy’n gweithredu eu swyddogaethau yn 
annibynnol.  Felly, nid oes ganddynt statws cyflogeion ond mae gofyn iddynt fod â statws 
gweithwyr er mwyn ei gwneud hi’n bosibl i Gyngor Sir Ceredigion brosesu taliadau a’r 
cynllun Talu Wrth Ennill/Cyfraniadau Yswiriant Gwladol angenrheidiol. Cyngor Sir 
Ceredigion sy’n gyfrifol am weithredu’r system hon ar enillion trethadwy oherwydd rheolau 
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar gyfer y sawl sy’n gweithio oddi ar y gyflogres (IR35).  
Bydd yn rhaid i aelodau’r panel ddarparu eu manylion banc er mwyn ein galluogi i dalu eu 
ffioedd.   
Gall Aelodau Panel Annibynnol y mae ganddynt statws busnes hunangyflogedig 
ymgymryd â’r rôl hon ond byddant hefyd yn ddarostyngedig i Reolau Cyllid a Thollau Ei 
Mawrhydi i’r sawl sy’n gweithio oddi ar y gyflogres (IR35).  
Cyfrifoldeb y Cadeiryddion a benodir yw ymdrin ag unrhyw ymholiadau neu newidiadau o 
ran statws Talu Wrth Ennill drwy Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.   
 

 

Rôl Swydd 
 

1. Cyn y cyfarfod, sicrhau bod y papurau a ddosbarthwyd yn cael eu darllen yn ofalus, 
bod yn bresennol yn y cyfarfod, bod yn barod i godi materion a chyfrannu at 
drafodaeth y panel.   

2. Cymryd y cyfrifoldeb o gyfrannu at y broses o wneud argymhelliad ar gyfer pob achos, 
gan ddefnyddio gwybodaeth a phrofiad personol a phroffesiynol.   

3. Bod yn bresennol mewn o leiaf 75% o gyfarfodydd y panel.  
4. Bod yn barod i fod yn bresennol mewn paneli ychwanegol lle bo hynny’n bosibl, os 

gwneir cais am hynny.   

 

Panel Maethu Ceredigion | Ceredigion Fostering Panel   
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5. Ynghyd ag aelodau eraill y panel, cymryd rhan yn y broses o gynnig cyngor ynghylch 
polisi a materion gweithdrefnol, yn ôl yr angen.  

6. Mynd i’r afael â materion amrywiaeth a hybu arfer anwahaniaethol.  
7. Sicrhau bod y trafodaethau ar holl bapurau’r panel yn cael eu cadw’n gyfrinachol.   
8. Cymryd rhan mewn sesiynau ymsefydlu a sesiynau hyfforddi ar gyfer y panel; mae’r 

rhain yn cael eu cynnal o leiaf un diwrnod y flwyddyn.   
9. Cymryd rhan mewn modd adeiladol yn adolygiad blynyddol aelodaeth y panel.   
10. Tynnu sylw Cadeirydd y Panel at unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy’n cael 

eu trafod gan y panel.  Bod yn barod i adael y cyfarfod ar gyfer eitem benodol os 
nodwyd bod gwrthdaro o ran buddiannau.   
 

 
Manyleb Person  
 
Profiad a chymwysterau  
 

 Profiad, naill ai’n bersonol neu’n broffesiynol neu’r ddau, o osod plant mewn 
teuluoedd maeth ac o blant yn cael gofal gan rywrai heblaw eu teulu biolegol.   

 Bydd angen cymhwyster gwaith cymdeithasol ar rai o aelodau’r panel.   
 
Gwybodaeth  

 Gwerthfawrogiad o effaith gwahanu a cholled ar blant.   

 Ymwybyddiaeth o gyfoeth mathau gwahanol o deuluoedd a’u potensial i fodloni 
anghenion plant.   

 Peth dealltwriaeth o ddiben a swyddogaeth y panel a’r asiantaeth y mae’r panel yn ei 
gwasanaethu, neu barodrwydd i ddysgu am hyn.  

 
 
Galluoedd  
 

 Medrau gwrando a chyfathrebu da.  

 Y gallu i ddarllen, prosesu a dadansoddi llawer o wybodaeth gymhleth a fydd ar 
brydiau yn wybodaeth dorcalonnus.  

 Y gallu i wneud asesiad a ffurfio barn, yn seiliedig ar wybodaeth ysgrifenedig a llafar a 
gyflwynir i’r panel a’r hyder i fynegi hyn yng nghyfarfod y panel. 

 Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth a phrofiad personol a/neu broffesiynol i gyfrannu at 
drafodaethau a phenderfyniadau mewn modd cytbwys a gwybodus.   

 Y gallu i gydweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol  

 Y gallu i fod yn bresennol mewn cyfarfodydd panel, yn ôl y gofyn, gan gyrraedd yn 
brydlon a bod yn bresennol mewn o leiaf un diwrnod o hyfforddiant bob blwyddyn.    
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Agweddau  
 

 Ymrwymiad i gadw plant o fewn eu teuluoedd eu hunain neu eu cymuned eu hunain 
lle bo hyn yn bosibl a chadw cysylltiad rhwng plant sy’n byw mewn teuluoedd maeth 
a’u teuluoedd biolegol lle’r ymddengys fod hyn er lles pennaf y plentyn.   

 Ymrwymiad i faethu fel ffordd o ddiwallu anghenion plentyn, pan ymddengys fod hyn 
er lles pennaf y plentyn.   

 Ymrwymiad i ddiogelu a hybu llesiant plant mewn gofal maeth.  

 Gwerthfawrogi amrywiaeth o ran ethnigrwydd, crefydd, rhyw, anabledd a rhywioldeb.   

 Dealltwriaeth o’r angen i gadw cyfrinachedd ac ymrwymiad i’r angen hwnnw.   
 

Bydd ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn y canlynol: 
 

 hyfforddiant ymsefydlu llawn 

 telir ffi o £100 ar gyfer pob diwrnod ar y panel (disgwylir i chi fod ar gael rhwng 9 a 5 
ac mae’r ffi yn cynnwys amser darllen cyn y panel) a chostau teithio (o fewn cwmpas 
hyd at 50 milltir), os bydd gofyn bod yn bresennol wyneb yn wyneb mewn cyfarfod 
panel.   

 
Gofynnwn i chi anfon eich CV ynghyd ag enw a manylion canolwr, a fydd yn rhywun o’ch 
swydd/asiantaeth ddiweddaraf a gofynnwn i chi anfon y rhain i’r cyfeiriad canlynol:  

 
  

Rheolwr Corfforaethol – Gwasanaethau Uniongyrchol 
e-bost: Nerys.Lewis2@ceredigion.gov.uk   
  
Cynhelir gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y rôl hon.  
   
Dyddiad cau: 12 Mehefin 2022 
  
Os bydd eich CV yn dangos fod gennych y profiad a’r sgiliau i ymgymryd â’r rôl hon, yna 
fe’ch gwahoddir i gyfweliad.  
 

 
  
 
        

 
.  
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HK/MLW 
 
18 Mai / May 2022 
 
Mr Eifion Evans 
Prif Weithredwr 
Cyngor Sir Ceredigion 
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
ABERAERON 
Ceredigion 
SA46 0PA 
 
 
Annwyl Mr Evans, 
 
CYNRYCHIOLAETH LLYWODRAETH LEOL AR GYRFF ALLANOL 
 
Bob tair blynedd, byddwn yn ysgrifennu at gyrff allanol a gynrychiolir ar Gyngor Cyngor Llyfrau Cymru 
er mwyn cadarnhau’r gynrychiolaeth. 
 
Eich cynrychiolydd presennol yw: 
 
Y Cynghorydd Lynford Thomas, Talfryn, Ystrad Aeron, Felinfach, LLANBEDR PONT STEFFAN, 
Ceredigion  SA48 7PG. 
 
Gan nad yw’r cynghyrdd uchod bellach wedi’i ethol, dyma wahoddiad i chi enwi aelod etholedig o’r 
Cyngor Sir i wasanaethu ar y Cyngor.  Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 25 Gorffennaf. 
 
 
 
Dear Mr Evans, 
 
LOCAL AUTHORITY REPRESENTATIVES ON OUTSIDE BODIES 
 
Every three years we are required to write to all outside bodies represented on the Books Council of 
Wales’ Council in order to invite representation. 
 
Your present representative is: 
 
Councillor Lynford Thomas, Talfryn, Ystrad Aeron, Felinfach, LAMPETER, Ceredigion SA48 7PG. 
 
As the person above is no longer elected, this is therefore an invitation for you to nominate an elected 
representative to serve on the Council.  The next meeting is on 25 July. 
 
 
Yn gywir iawn / Yours sincerely, 
 
 
 
HELGARD KRAUSE 
Prif Weithredwr / Chief Executive 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cyngor 

 
Dyddiad y cyfarfod: 8 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd mewn perthynas â’r materion a 
ohiriwyd gan y Cyngor mewn perthynas â’r Rhestr 
Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 2022/23 
 

Diben yr adroddiad: Ystyried argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd mewn perthynas â’r materion a 
ohiriwyd gan y Cyngor mewn perthynas â’r Rhestr 
Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 
2022/23. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros 
Wasanaethau Democrataidd, Polisi, Perfformiad a 
Phartneriaethau 

 
Cyflwyniad 
Mae gofyn i’r Cyngor lunio Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau yn flynyddol 
er mwyn arfer y pwerau a roddir gan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (y Mesur) 
ac fel y’i diwygiwyd gan Adrannau 62 i 67 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Democratiaeth) (Cymru) 2013, a Rheoliadau Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol. Yn ogystal, rhaid i’r Rhestr fodloni gofynion Adroddiad 
Blynyddol y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 
 
Ar 20 Mai 2022 cyflwynwyd i’r Cyngor y Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau 
ar gyfer 2022/23. Cymeradwyodd y Cyngor yr Atodlen, ac eithrio’r canlynol - 
cytunwyd ei gohirio er mwyn i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ei hystyried 
ymhellach: 
 

 Paragraff 8; pwynt bwled 6 a 7 o’r blaen adroddiad –  
“Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, bydd y 
Cyngor yn cynnal cyfarfodydd hybrid, sy’n golygu na fydd angen i’r holl 
Gynghorwyr fod yn bresennol yn Siambr y Cyngor er mwyn mynychu 
cyfarfodydd. Dylai’r rheini nad ydynt yn aelodau o’r Pwyllgor perthnasol neu 
a wahoddir yn benodol i fod yn bresennol ymuno â’r cyfarfodydd o bell. 
 
“Rhaid i bresenoldeb wyneb yn wyneb mewn cynadleddau, seminarau, 
cyfarfodydd allanol a digwyddiadau hyfforddi gael caniatâd ymlaen llaw gan 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol y Gwasanaethau Democrataidd.” 
 

 Paragraff 15.1 o’r Rhestr – “Bydd aros dros nos yn cael ei ganiatáu lle mae 
busnes yr Awdurdod yn ymestyn i ddau ddiwrnod neu fwy yn unig, neu os 
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yw’r lleoliad mor bell y byddai teithio’n gynnar yn y bore neu’n hwyr y nos yn 
afresymol.  Rhaid i bob arhosiad dros nos gael ei ganiatáu ymlaen llaw gan 
y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd.” 

 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
Cyfarfu’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 17 Mehefin 2022 i ystyried y 
materion a ohiriwyd gan y Cyngor ar 20 Mai 2022. Mae’r adroddiad wedi’i atodi yn 
Atodiad A. 
 
Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i argymell y diwygiadau canlynol i’r Cyngor, sydd 
wedi’u nodi mewn print trwm isod: 
 

 Paragraff 8; pwynt bwled 6 a 7 o’r blaen adroddiad  
 
“Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, bydd y 
Cyngor yn cynnal cyfarfodydd hybrid, sy’n golygu na fydd angen i’r holl 
Gynghorwyr fod yn bresennol yn Siambr y Cyngor er mwyn mynychu 
cyfarfodydd. Anogir y rheini nad ydynt yn aelodau o’r Pwyllgor perthnasol 
neu a wahoddir yn benodol i fod yn bresennol ymuno â’r cyfarfodydd o bell. 
 
Dylai presenoldeb wyneb yn wyneb mewn cynadleddau, seminarau, 
cyfarfodydd allanol a digwyddiadau hyfforddi gael ei drafod gyda Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol y Gwasanaethau Democrataidd, er mwyn sicrhau 
bod darpariaeth yn y gyllideb a bod angen presenoldeb wyneb yn 
wyneb.”  

 

 Paragraff 15.1 o’r Atodlen – Ni argymhellwyd unrhyw newidiadau i’r paragraff 
hwn gan ei fod wedi’i gynnwys yn y Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r 
Aelodau ers 2017. 

 

 Atodlen 2, Dyletswyddau cymeradwy, y paragraff cyntaf i’w ddiwygio fel a 
ganlyn, yn unol â pharagraff 8, pwynt bwled 7 o’r adroddiad blaen: 
 
Dylai cynghorwyr gysylltu â Swyddog Arweiniol Corfforaethol y 
Gwasanaethau Democrataidd os ydynt yn bwriadu hawlio costau teithio a 
threuliau ar gyfer presenoldeb wyneb yn wyneb mewn cynadleddau, 
seminarau, cyfarfodydd y tu allan i’r sir a digwyddiadau hyfforddi, er mwyn 
sicrhau bod darpariaeth yn y gyllideb a bod angen presenoldeb wyneb 
yn wyneb.” 

 
Amserlenni a gofynion statudol 
Mae gofyniad statudol i gymeradwyo Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau 
erbyn diwedd mis Gorffennaf, ei chyhoeddi ar-lein a’i chyflwyno’n ffurfiol i Banel 
Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 
 
Yn ogystal, caiff Taliadau Lwfans Aelodau eu cyhoeddi ar-lein yn flynyddol a’u 
cyflwyno hefyd i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi’i gwblhau? Os 
na, nodwch pam 

Ddim yn ofynnol – nid 
yw’n cynnwys newid 
mewn gwasanaeth.  

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol  
Integreiddio: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol  

 
Argymhellion: Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r diwygiadau canlynol 

i’r Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar 
gyfer 2022-2023 
 
a) Paragraff 8; pwynt bwled 6 a 7 o’r blaen adroddiad – 

 
“Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021, bydd y Cyngor yn cynnal cyfarfodydd 
hybrid, sy’n golygu na fydd angen i’r holl Gynghorwyr 
fod yn bresennol yn Siambr y Cyngor er mwyn 
mynychu cyfarfodydd. Anogir y rheini nad ydynt yn 
aelodau o’r Pwyllgor perthnasol neu a wahoddir yn 
benodol i fod yn bresennol ymuno â’r cyfarfodydd o 
bell. 
 
Dylai presenoldeb wyneb yn wyneb mewn 
cynadleddau, seminarau, cyfarfodydd allanol a 
digwyddiadau hyfforddi gael ei drafod gyda Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol y Gwasanaethau 
Democrataidd, er mwyn sicrhau bod darpariaeth yn y 
gyllideb a bod angen presenoldeb wyneb yn wyneb.” 

 
b) Atodlen 2, Dyletswyddau cymeradwy, y paragraff 

cyntaf i’w ddiwygio fel a ganlyn, yn unol â pharagraff 
8, pwynt bwled 7 o’r adroddiad blaen: 
 
Dylai cynghorwyr gysylltu â Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol y Gwasanaethau Democrataidd os 
ydynt yn bwriadu hawlio costau teithio a threuliau ar 
gyfer presenoldeb wyneb yn wyneb mewn 
cynadleddau, seminarau, cyfarfodydd y tu allan i’r sir 
a digwyddiadau hyfforddi, er mwyn sicrhau bod 
darpariaeth yn y gyllideb a bod angen 
presenoldeb wyneb yn wyneb.” 

 
Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn galluogi’r diwygiadau i gael eu gwneud i’r 
Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 
2022/23 ac er mwyn i’r Cyngor gyflawni ei 
ddyletswyddau statudol. 

 
Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol  
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Ystyriwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 
17 Mehefin 2022 
 

Fframwaith Polisi: 
 

 Penderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol; 

 Cyfansoddiad y Cyngor.  
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol  

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Goblygiadau cyllidebol ar gyfer costau teithio cynyddol 
Aelodau 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim 

Risgiau:  
 

Risgiau ariannol;  
Peidio â chyflawni targedau Rheoli Carbon y Cyngor  
 

Pwerau Statudol: 
 

 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021; 

 Mesur Llywodraeth Leol Cymru 2011 ac fel y’i 
diwygiwyd gan Adrannau 62 i 67 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013; 

 Rheoliadau Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol. 
 

Papurau Cefndir: 
 

 Adroddiad i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 
17 Mehefin 2022; 

 Cofnodion y Cyngor, 20 Mai 2022;  

 Adroddiad i’r Cyngor, 20 Mai 2022;  

 Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol dyddiedig Chwefror 2022.  

 
Atodiadau: Atodiad A – Adroddiad i’r Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd, 17 Mehefin 2022 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Democrataidd 
 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 17 Mehefin 2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i: Cyngor 

 
Dyddiad y cyfarfod: 8 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Protocolau ar gyfer Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

Awdurdodau Lleol a Darllediadau Electronig o 
Gyfarfodydd 
 

Diben yr adroddiad: Ystyried y Protocolau drafft ar gyfer Mynychu 
Cyfarfodydd Awdurdodau Lleol a Darllediadau 
Electronig o Gyfarfodydd 
 

Am: Penderfyniad  
 

Portffolio'r Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros 
Wasanaethau Democrataidd, Polisi, Perfformiad a 
Phartneriaethau 

 
Cyflwyniad 
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol 
i gynghorau wneud a chyhoeddi trefniadau mewn perthynas â chyfarfodydd hybrid 
a darlledu trafodion. 
 
Paratowyd protocol drafft (Atodiad A) i'w ystyried. Disgwylir i'r protocol gael ei 
ddiweddaru wrth i ni ddefnyddio'r system hybrid  ac rydym yn gosod cam 2 y system 
ac wrth i ni ddysgu o'n profiadau. 
 
Cafodd y protocolau drafft eu hystyried gan y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd yn ei gyfarfod ar 17 Mehefin 2022, ac fe'i hargymhellwyd i'w 
gymeradwyo gan y Cyngor. 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi'i gwblhau? Os, 
peidiwch, nodwch pam 

Nid oes ei angen – nid 
newid gwasanaeth. 

Crynodeb: 
Hirdymor: AMH 
Integreiddiad: AMH 
Cydweithio: AMH 
Cyfranogiad: AMH 
Ataliad: AMH 

 
Argymhelliad(au): Fod yn Cyngor yn cymeradwyo'r protocolau fel y'u 

nodir yn Atodiad A 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Cytuno ar y protocolau ar gyfer cyhoeddi ar Wefan y 
Cyngor  
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Trosolwg a Chraffu: AMH 
 
Ystyriwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
ar 17 Mehefin 2022 
 

Fframwaith Polisi: 
 

• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

AMH 

 Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Goblygiadau'r gyllideb ar gyfer costau teithio cynyddol 
Aelodau 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim 

Risg(au):  
 

Peidio â bodloni gofynion y ddeddfwriaeth 
 

Pwerau Statudol: 
 

• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021; 
 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau: Atodiad A 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Democrataidd 
 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 30 Mehefin 2022 
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Fersiwn: 
Fersiwn 

Dyddiad: 
Dyddiad 

Natur y diweddariad: 
Natur y diweddariad: 

V1 05/05/2022 Drafft cyntaf 

 

 

Protocolau ar gyfer Presenoldeb mewn 

Cyfarfodydd Awdurdod Lleol a Darllediadau 

Electronig o Gyfarfodydd 

 

Mai 2022 
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Cynnwys 
 

Adran Hysbysrwydd  

0.0 Cyflwyniad – diben y ddogfen 

1.0 Presenoldeb Mewn Person neu o Bell 

1.1 Gwahoddiad i ymuno â'r cyfarfod o bell 

1.2 Darlledu cyfarfodydd yn Electronig 

1.3 Paratoadau cyn y cyfarfod 

1.4 Ffilmio'r cyfarfod 

1.5 Cadarnhad o'r siaradwr 

1.6 Cworwm 

1.7 Cyfranogiad aelodau 

1.8 Pleidleisio 

1.9 Datganiadau o fuddiant 

1.10 Cyfieithiad 

1.11 Hysbysiad o Gyfarfodydd 

1.12 Gwahardd y Cyhoedd a'r Wasg 

1.13 Terfynu'r cyfarfod 

1.14 Diwygio neu ddisodli trefniadau mewn perthynas â Phresenoldeb a Darlledu 
Cyfarfodydd yn Electronig 

1.15 Trefniadau sy'n ymwneud â Chyd-bwyllgorau 
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Cyflwyniad - Diben y ddogfen 

Mae adran 47, Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (DLlLEC2021) yn 

ei gwneud yn ofynnol i gynghorau wneud a chyhoeddi trefniadau at y diben o sicrhau, 

o 5 Mai 2022, y gall cyfarfodydd awdurdodau lleol gael eu cynnal drwy gyfrwng unrhyw 

offer neu gyfleuster arall sy’n galluogi personau nad ydynt yn yr un lle i fynychu 

cyfarfodydd,  i siarad â'i gilydd a chael eu clywed ganddynt, ac yn achos cyfarfodydd 

a ddarlledir (o dan Adran 46 o'r rheoliadau), i siarad a chael eu clywed gan ei gilydd 

ac i weld a chael eu gweld gan ei gilydd. 

Yn ogystal, mae Adran 46 DLlLEC2021yn  ei gwneud yn ofynnol i gynghorau wneud 

a chyhoeddi trefniadau er mwyn sicrhau o 5 Mai 2022- 

(a) bod darllediad o drafodaethau mewn cyfarfod y mae is-adran (2) yn gymwys 

iddo ar gael yn electronig fel y gall aelodau o'r cyhoedd nad ydynt yn bresennol 

yn y cyfarfod weld a chlywed y trafodion; 

(b) bod y trafodaethau yn cael eu darlledu wrth iddynt ddigwydd, yn ddarostyngedig 

i unrhyw eithriadau penodol; 

(c) bod y darllediad ar gael yn electronig am gyfnod penodol ar ôl y cyfarfod. 

Mae'r is-adran hon yn gymwys i drafodaethau mewn cyfarfod, neu unrhyw ran o 

gyfarfod, sy'n agored i'r cyhoedd— 

(a) prif gyngor; 

(b) unrhyw un o'r cyrff penodedig canlynol— 

(i) gweithrediaeth prif gyngor; 

(ii) pwyllgor neu is-bwyllgor i weithrediaeth prif gyngor; 

(iii) pwyllgor neu is-bwyllgor i brif gyngor; 

(iv) cyd-bwyllgor, neu is-bwyllgor i gyd-bwyllgor, o ddau neu fwy o brif 

gynghorau. 

Roedd Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 a 

ddaeth i rym ar 22 Ebrill 2020 yn  gwneud darpariaeth mewn perthynas â chyfarfodydd 

awdurdodau lleol, o ganlyniad i'r achosion o Covid-19. Mae'r rheoliadau'n ymwneud  

â chymryd rhan mewn cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 22 Ebrill 2020 ac 1 Mai 2021.  

O ganlyniad i'r rheoliadau hyn,  cynhaliwyd holl  gyfarfodydd Cyngor Sir Ceredigion a 

oedd ar agor i'r cyhoedd o bell, a  darlledwyd cyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet wrth 
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iddynt gael eu cynnal, a'u darparu'n electronig  am gyfnod penodol ar ôl y cyfarfod. 

Mae'r trefniadau hyn wedi parhau a byddant yn sail i'r trefniadau ar ôl 5 Mai 2022. 

Yn ogystal â'r trefniadau presennol, bydd Cyngor Sir Ceredigion hefyd yn gweithredu 

cyfarfodydd ar ffurf hybrid o 5 Mai 2022, lle gall Aelodau, Swyddogion a'r cyhoedd 

fynychu cyfarfodydd o bell neu'n bersonol. 

Crëwyd y protocol hwn, yn unol â Deddf DLlLEC2021 i ddarparu canllaw ar weithredu'r 

Rheoliadau ac i amlinellu'r broses sy’n berthnasol i gyfarfodydd cyhoeddus Cyngor Sir 

Ceredigion, ac mae'n nodi'r materion ymarferol y bydd angen mynd i'r afael â hwy 

mewn perthynas â phrotocolau ar gyfer cyfarfodydd hybrid. Mae'n seiliedig ar yr 

egwyddor o bresenoldeb llawn neu rannol o bell cyn belled â bod pobl nad ydynt yn yr 

un lle yn gallu siarad â chyfranogwyr eraill, a chael eu clywed ganddynt, ac yn achos 

cyfarfodydd sy'n cael eu darlledu i weld a chael eu gweld gan ei gilydd hefyd. 

Yn sail i'r Protocol hwn mae'r egwyddorion sylfaenol o gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad 

ar gyfer Aelodau a bod uniondeb a diogelwch unrhyw wybodaeth gyfrinachol yn cael 

ei chynnal. 

 Y nod fydd gwneud cyfarfodydd hybrid mor agos â phosibl at arferion cyfarfodydd 

arferol y Cyngor a fydd yn dilyn rheolau gweithdrefnol arferol yn y Cyfansoddiad lle bo 

hynny'n bosibl. 

 

1.0 Mynychu'n mewn person neu o bell 

Bydd Aelodau, Swyddogion ac aelodau o'r cyhoedd yn gallu mynychu cyfarfodydd y 

Cyngor sy'n agored i'r cyhoedd yn bersonol yn Swyddfeydd  Penmorfa y Cyngor, 

Aberaeron neu o bell (lle bynnag y bo'n bosibl). 

Noder y gall presenoldeb mewn person fod yn ddarostyngedig i gyfyngiadau ar 

niferoedd oherwydd lle ac unrhyw reoliadau a allai fod ar waith bryd hynny, megis y 

rheoliadau neu'r canllawiau pellter cymdeithasol 2 fetr.  Gall cyfarfodydd personol 

hefyd gael eu hatal ar unrhyw adeg os bydd rheoliadau neu ganllawiau o'r farn bod 

hynny'n angenrheidiol oherwydd COVID-19. 
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Rhoddir blaenoriaeth i Aelodau'r Pwyllgor, Swyddogion sy'n cyflwyno neu'n cynghori 

ar adroddiadau, swyddogion hwyluso, cyfieithwyr ac aelodau o'r cyhoedd sy'n annerch 

y pwyllgor. 

 

1.1 Gwahoddiad i ymuno â'r cyfarfod o bell 

Cynghorwyr 

 Anfonir  dolen electronig at gynghorwyr  ar gyfer pob cyfarfod unigol.  Ni ddylid 

rhannu'r ddolen hon ag unrhyw berson arall. 

Aelodau'r cyhoedd 

Dylai aelodau o'r cyhoedd sy'n dymuno mynychu cyfarfod o bell gysylltu â'r 

Gwasanaethau Democrataidd o leiaf 1 awr cyn dechrau'r cyfarfod i ofyn am ddolen i'r 

cyfarfod.  Ni allwn warantu y bydd ceisiadau diweddarach yn cael eu prosesu, gan y 

bydd Swyddogion yng nghlwm gyda’r broses o gychwyn y cyfarfodydd, neu'n cymryd 

cofnodion unwaith y bydd y cyfarfod wedi dechrau.  E-bostiwch eich cais at: 

democracy@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch CLIC ar 01545 570881. 

Bydd y cyfarfod electronig yn agored i'r Aelodau a'r rhai a fydd yn annerch y cyfarfod 

30 munud cyn dechrau'r cyfarfod.  Gofynnir i'r Aelodau ymuno â'r cyfarfod o leiaf 15 

munud cyn yr amser cychwyn er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan.  Bydd 

mynediad at gyfieithu ar y pryd yn cael ei wirio cyn i'r cyfarfod ddechrau. 

 

1.2 Darllediadau electronig o gyfarfodydd 

Bydd cyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet llawn yn cael eu darlledu wrth iddynt gael eu 

cynnal er mwyn i aelodau o'r cyhoedd nad ydynt yn bresennol mewn person neu o 

bell allu gweld a chlywed y trafodaethau, yn amodol ar yr eithriadau canlynol: 

- ystyried gwybodaeth eithriedig / gyfrinachol (para 1.12) 

- disgresiwn y Cadeirydd i derfynu'r cyfarfod (para 1.13) 

Bydd y darlledu ar gael yn electronig am gyfnod o hyd at 6 blynedd yn dilyn y 

cyfarfod. 
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1.3 Paratoadau cyn y cyfarfod 

 Gofynnir i Aelodau'r Pwyllgor gadarnhau'r wybodaeth ganlynol gyda Hwylusydd y 

Cyfarfod cyn dyddiad y cyfarfod:  

- Presenoldeb / ymddiheuriadau 

- P'un a ydynt yn dymuno mynychu mewn person neu o bell 

- Datganiadau o fuddiant 

- Unrhyw faterion personol y maent yn dymuno eu cyflwyno 

- Rhaid i Aelodau nad ydynt yn Aelodau o'r Pwyllgor hysbysu'r Cadeirydd a'r 

hwylusydd ymlaen llaw os ydynt yn ymwybodol ymlaen llaw eu bod yn 

dymuno siarad ar eitem benodol ar yr agenda 

Gall aelodau'r cyhoedd annerch y pwyllgorau canlynol, (yn amodol ar y cylch gorchwyl 

ar gyfer annerch y pwyllgor a enwyd fel y'i cyhoeddwyd yng Nghyfansoddiad y 

Cyngor): 

a) Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

b) Y Pwyllgor Rheoli Datblygu 

Rhaid iddynt gysylltu â'r Gwasanaethau Democrataidd erbyn canol dydd, ddeuddydd 

cyn y cyfarfod, gan gadarnhau'r canlynol: 

a) y pwyllgor y maent am annerch, a'r eitem ar yr agenda 

b) a ydynt yn dymuno mynychu mewn person neu o bell 

(i) os ydynt yn mynychu o bell, cyfeiriad e-bost er mwyn i'r ddolen gael ei 

hanfon atynt. 

 

1.4Ffilmio'r Cyfarfod 

Bydd y Cadeirydd yn atgoffa pawb ar y cychwyn bod cyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet 

yn cael eu ffilmio i'w darlledu'n fyw ac ar gael wedi hynny ar wefan ac yng nghofnod 
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archif y Cyngor.  Gellir defnyddio'r delweddau a'r recordiadau sain hefyd at ddibenion 

hyfforddi o fewn y Cyngor. 

Bydd holl Aelodau'r Cyngor sy'n cymryd rhan yng nghyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet 

yn cael eu gweld a'u clywed yn ystod y cyfarfod hwnnw. 

Ar gyfer pob cyfarfod arall sy'n agored i'r cyhoedd, mae'r ddeddfwriaeth yn ei gwneud 

yn ofynnol i Aelodau siarad a chael eu clywed gan eu gilydd.  Fodd bynnag, mae'r 

system hybrid yn caniatáu i'r rhai sy'n bresennol yn y cyfarfod weld a chael eu gweld 

gan ei gilydd yn ogystal â'r gofyniad i siarad â'i gilydd a chael eu clywed ganddynt.   

Bydd aelodau o'r cyhoedd sy'n annerch Pwyllgor Trosolwg a Chraffu, neu Bwyllgor 

Rheoli Datblygu yn weladwy ac yn glywadwy i bawb sy'n mynychu'r cyfarfod yn ystod 

eu cyflwyniad yn unig, boed mewn person neu o bell, ond gan nad yw'r cyfarfodydd 

hyn yn cael eu darlledu, ni fydd hyn ar gael i'r cyhoedd yn yr ystyr ehangach yn unol 

â chyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet.  

 

1.5 Cadarnhau'r siaradwr 

Fel arfer, bydd y Cadeirydd yn gwahodd y rhai sy'n bresennol i siarad yn ôl eu henw 

llawn.  Fodd bynnag, os nad yw'r siaradwr wedi'i gyflwyno, argymhellir bod pob 

unigolyn yn cyflwyno ei enw’n llawn cyn siarad, er mwyn sicrhau nad oes amheuaeth 

gan gyfranogwyr a'r rhai sy'n cymryd cofnodion pwy sy'n siarad. 

 

1.6 Cworwm 

Bydd y gofynion cworwm arferol ar gyfer cyfarfodydd fel y'u nodir yng Nghyfansoddiad 

yr Awdurdod hefyd yn berthnasol i gyfarfod hybrid. 

Os bydd unrhyw fethiant ymddangosiadol yn null fideo, neu gysylltiad cynadledda 

Aelod, dylai'r Cadeirydd benderfynu ar unwaith a yw'r cyfarfod yn dal i fod â chworwm:  

• os ydyw, yna bydd busnes y cyfarfod yn parhau; neu  

• os nad oes cworwm, yna bydd y cyfarfod yn cael ei  ohirio am gyfnod a bennir 

gan y Cadeirydd, y disgwylir iddo fod yn ddim mwy na deg neu bymtheg munud, 

er mwyn caniatáu i'r cysylltiad gael ei ailsefydlu.  
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• Os bydd unrhyw agwedd ar gyfranogiad o bell Aelod yn methu, gall y Cadeirydd 

alw am ohirio byr o hyd at bum munud i benderfynu a ellir ailsefydlu'r cysylltydd 

yn gyflym. Os na chaiff y cysylltiad ei adfer o fewn yr amser hwnnw, dylai'r 

cyfarfod barhau i ddelio â'r busnes tra bo hyn yn digwydd, ar yr amod bod 

cworwm yn y cyfarfod. 

• Os bydd y cysylltiad yn methu, bernir bod yr Aelod(au) sy’n mynychu o bell wedi 

gadael y cyfarfod ac os na ellir ail-sefydlu'r cysylltiad i'r Aelod(au) hynny cyn 

diwedd y cyfarfod, yna rhagdybir y dylai'r cyfarfod barhau i ddelio â'r 

eitem/eitemau. 

• Os caiff y cysylltiad ei ailsefydlu'n llwyddiannus, yna bernir bod yr Aelod(au) o 

bell wedi dychwelyd ar adeg yr ail-sefydlu.  

Os na ellir adfer y cysylltiad o fewn amser rhesymol, bydd y cyfarfod yn mynd rhagddo, 

ond ni fydd yr Aelod a gollodd gysylltiad yn gallu pleidleisio ar y mater dan sylw gan 

na fyddent wedi clywed yr holl ffeithiau. 

 

1.7 Cyfranogiad aelodau 

Gofynnir i aelodau'r pwyllgor perthnasol yn eu tro am eu cyfraniad i eitem gan y 

Cadeirydd. 

Dylai Aelodau allu siarad â'i gilydd a chael eu clywed ganddynt.  Pan fydd cyfarfodydd 

yn cael eu darlledu, bydd angen i Aelodau hefyd gael eu gweld a gallu gweld ei gilydd. 

Bydd yr hwylusydd wedi darparu rhestr i’r Cadeirydd o’r Aelodau nad ydynt yn aelodau 

o'r Pwyllgor sy'n dymuno siarad ar agenda benodol – yn y drefn y cawsant eu derbyn.   

Os bydd unrhyw faterion yn codi yn ystod y drafodaeth, bydd angen i Aelodau nad 

ydynt yn Aelodau o'r Pwyllgor roi gwybod i'r Cadeirydd eu bod yn dymuno siarad, drwy 

bwyso'r botwm 'Siarad' ar y system meicroffon cynrychiolwyr os yw'n mynychu'n 

bersonol, ac yn yr un modd y botwm 'Siarad' ar y sgrin os yw'n mynychu o bell. 

 

1.8 Pleidleisio 
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Ni fydd manylion am sut y pleidleisiodd yr Aelodau yn cael eu cadw na'u cofnodi oni 

bai bod Pleidlais wedi'i Chofnodi yn cael ei galw. Pan ofynnir am Bleidlais wedi'i 

Chofnodi, bydd y Cadeirydd yn galw enwau holl Aelodau'r Pwyllgor yn bresennol, yn 

nhrefn yr wyddor, a bydd gofyn i'r Aelodau gadarnhau eu pleidlais ar lafar.   

  

Mae angen i Aelodau sicrhau eu bod yn gallu aros ar-lein drwy gydol y trafodaethau 

ac yn ystod y bleidlais er mwyn cynnal uniondeb y broses o wneud penderfyniadau a 

lleihau'r cyfle i herio unrhyw benderfyniad yn gyfreithiol. 

 

1.9 Datganiad o fuddiant 

Lle bynnag y bo modd, rhaid gwneud datganiadau mewn unrhyw eitem o fusnes cyn 

y cyfarfod, ac o dan yr eitem agenda  "Buddiannau Personol a/neu Rhagfarnol". Rhaid 

i Aelodau  ddatgan eu buddiant ar lafar yn ystod y cyfarfod.  Rhaid i Aelodau nodi'r 

eitem ar yr agenda y mae eu datganiad yn ymwneud â hi, a nodi a yw eu datganiad 

yn 'bersonol' neu'n 'bersonol ac yn rhagfarnol’.  Bydd Aelodau sy'n datgan buddiant 

'personol a rhagfarnol' yn gadael Siambr y Cyngor (os ydynt yn bresennol), neu'n 

gadael y cyfarfod os ydynt yn mynychu o bell drwy gydol y drafodaeth ar yr eitem 

honno ar yr agenda. Dylai Aelodau hefyd gadarnhau a ydynt wedi cael caniatâd i 

siarad, neu i siarad a phleidleisio, gan y byddai hyn yn caniatáu i'r Aelodau aros yn y 

cyfarfod. 

Os daw'n amlwg yn ystod y cyfarfod y bydd angen i Aelod ddatgan buddiant ar ôl i'r 

eitem ar agenda Buddiant Personol fynd heibio, rhaid iddo/iddi hysbysu'r Cadeirydd 

ar unwaith drwy ddewis y botwm 'Siarad' a phan gaiff ei wahodd i siarad, i ddatgan ar 

lafar fel uchod. 

 

1.10 Cyfieithu 

Darperir cyfleuster cyfieithu y gellir ei ddefnyddio drwy ddewis yr iaith briodol drwy'r 

botwm Interpretation ar y sgrin, neu drwy ddefnyddio'r clustffonau a ddarperir os ydynt 

yn mynychu'n bersonol.  Bydd y cyfieithydd yn troi'r opsiwn cyfieithu ymlaen ac i ffwrdd 

yn ól yr angen yn ystod y cyfarfod wrth i'r pwyllgor newid o siarad Cymraeg i'r Saesneg, 
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felly ni fydd angen i unigolion sy'n mynychu'n bersonol neu o bell newid y dewis o iaith 

unwaith y bydd wedi'i bennu cyn dechrau'r cyfarfod. 

Argymhellir bod Aelodau sy'n defnyddio'r cyfleuster cyfieithu yn caniatáu digon o 

amser i sicrhau eu bod yn y lleoliadau cywir cyn i'r cyfarfod ddechrau. 

 

1.11 Hysbysiad o Gyfarfodydd 

Rhoddir hysbysiad cyhoeddus o amser y cyfarfod drwy ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor 

o leiaf dri diwrnod clir cyn y cyfarfod neu, os caiff y cyfarfod ei gynnull ar rybudd 

byrrach, yna cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.   Mae amserlen fisol o 

gyfarfodydd hefyd yn cael ei chyhoeddi ar dudalen Facebook y Cyngor. 

 

 

1.12 Gwahardd y Cyhoedd a'r Wasg  

Mae adegau pan nad yw cyfarfodydd cyngor yn agored i'r cyhoedd, pan fydd materion 

cyfrinachol, neu faterion "eithriedig" (fel y'u diffinnir yn Atodlen 12A o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972) yn cael eu hystyried. Atgoffir yr Aelodau bod yr eitem yn 

adroddiad eithriedig ac os ydynt yn dymuno trafod cynnwys yr adroddiad, gofynnir i 

aelodau'r cyhoedd a'r wasg adael Siambr y Cyngor os ydynt yn bresennol mewn 

person, neu i adael y cyfarfod os ydynt yn mynychu o bell. 

Bydd Hwylusydd y cyfarfod yn sicrhau nad oes unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn 

bresennol o bell nac mewn person sy'n gallu clywed neu weld y trafodion unwaith y 

bydd y cyfarfod wedi cytuno ar y gwaharddiad. Bydd gwe-ddarlledu cyfarfod yn fyw yn 

cael ei atal dros dro. 

Rhaid i bob Aelod sy'n bresennol o bell sicrhau nad oes unrhyw bersonau eraill yn 

bresennol gyda hwy nad oes ganddynt hawl i fod yn bresennol (naill ai i glywed neu i 

weld), neu i gael mynediad i eitemau eithriedig o'r fath, a/neu recordiad o’r 

trafodaethau.  Ystyrir y byddai unrhyw Aelod a oedd yn bresennol o bell a fethodd â 

datgelu bod pobl yn bresennol nad oedd ganddynt hawl o'r fath yn cael eu hystyried 

yn torri Cod Ymddygiad yr Aelodau. 
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1.13 Terfynu ffilmio'r Cyfarfod 

Mae gan y Cadeirydd y disgresiwn i derfynu neu atal ffilmio, os byddai parhau i wneud 

hynny, yn ei farn ef/hi, yn rhagfarnu'r trafodaethau neu y gallai parhau i ffilmio amharu 

ar hawliau unrhyw unigolyn.   

 

1.14 Diwygio neu ddisodli trefniadau mewn perthynas â Phresenoldeb a 

Darlledu Cyfarfodydd yn Electronig 

Bydd unrhyw ddiwygiadau neu amnewid i'r trefniadau mewn perthynas â 

Phresenoldeb a Darlledu Cyfarfodydd yn Electronig yn cael eu cyhoeddi ar wefan y 

Cyngor. 

1.15 Trefniadau sy'n ymwneud a Phwyllgorau ar y Cyd 

Bydd protocolau sy'n ymwneud â'r trefniadau ar gyfer Presenoldeb a Darlledu Cyd-

bwyllgorau yn Electronig yn cael eu cyhoeddi ar wahân. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cyngor Llawn  

 
Dyddiad y cyfarfod: 8/07/2022 

 
  
Teitl: Cais i gofrestru Tir fel Maes y Pentref yng nghae Erw 

Goch ar bwys Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth 
(Adran 15, Deddf Tiroedd Comin 2006) 

 
Pwrpas yr adroddiad: 

 
Awdurdodi gweithdrefn er mwyn penderfynu ar geisiadau 
i gofrestru tir fel Maes y Pentref.  

 
I’w benderfynu: 

 
 

 
Portffolio Cabinet  
Ac Aelod Cabinet: 

 
Aelod yr Economi ac Adfywio  

 
 

1. Cefndir  

Ar 24 Chwefror 2021 derbyniwyd cais gan y Cyngor Sir fel yr Awdurdod Cofrestru i 
gofrestru tir yng nghae Erw Goch ar bwys Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth, 
Ceredigion, SY23 3AY (“y Tir”) ar gofrestr tiroedd Maes y Pentref / Tref (o dan 
Adran 15 Deddf Tir Comin 2006). 
 
Mae’r tir dan sylw yn y cais wedi ei nodi yn Atodiad 1. Cefnogwyd y cais gan 
ddatganiad statudol a bwndel o dystiolaeth gefnogol a oedd yn cynnwys llythyron, 
lluniau, e-byst a negeseuon cyfryngau cymdeithasol a gasglwyd gan yr Ymgeisydd 
o’r gymuned leol. 
 
Mae’r tir o fewn perchnogaeth Cyngor Sir Ceredigion. Bydd y tir hefyd yn rhan o 
gais cynllunio am ddatblygiad preswyl a gwaith cysylltiedig gan gynnwys 
darpariaeth chwarae/ mannau agored, prif ffordd stad newydd o Gefnesgair i 
Ffordd Waunfawr, trefniadau peirianyddol a draenio, mesurau lleddfu materion 
ecolegol, tirweddu a gwaith cysylltiedig (cyf cynllunio A201067).  Gohiriwyd y 
penderfyniad ar y cais cynllunio er mwyn derbyn y penderfyniad ar y Cais am Faes 
y Pentref mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli Datblygu ar 14 Gorffennaf 2021.   
 
Gofynnwyd am gyngor cyfreithiol annibynnol gan y Cyngor yn gweithredu fel yr 
Awdurdod Cofrestru o ran y broses briodol i ddelio â chais i gofrestru Tir fel Maes 
y Pentref.  
 
Er mwyn osgoi gwrthdaro posib o ran buddiannau mae’r rôl yma wedi eu rhannu 
o fewn gwasanaethau perthnasol.  Caiff yr adroddiad yma ei baratoi a’i gyflwyno 
gan y Cyngor yn ei rhinwedd fel Awdurdod Cofrestru o dan Ddeddf Tir Comin 1965 
a Deddf Tir Comin 2006.  
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Pan dderbyniwyd y cais i gofrestru Tir fel Maes y Pentref / Dref nid oedd wedi ei 
gyflwyno’n llawn yn unol â’r ddeddfwriaeth briodol a gofynnwyd am fanylion pellach 
a derbyniwyd y cais yn ffurfiol ar 20 Mai 2021.  
 
Mae Maes y Pentref/ Dref yn ddarn o dir lle y mae preswylwyr lleol yn meddu ar yr 
hawl i fwynhau gweithgareddau hamdden cyffredinol arno.  
 
O dan Adran 15 Deddf Tir Comin 2006, bydd angen i geisiadau llwyddiannus i 
gofrestru Tir fel Maes y Pentref / Tref ddangos fod nifer sylweddol o breswylwyr 
mewn ardal leol wedi cymryd rhan mewn chwaraeon cyfreithiol ac amserau 
hamdden ‘fel mater o hawl’ ( hynny yw heb ganiatâd, gorfodaeth na chyfrinachedd) 
am o leiaf 20 mlynedd ac y maent yn parhau i wneud hynny pan gyflwynwyd y 
cais. 
 
Effaith y cais i gofrestru Tir fel Maes y Pentref / Tref yw y caiff tir ei ddiogelu. Y 
mae Meysydd y Pentref / Tref sydd wedi eu cofrestru o dan y rheol ugain mlynedd 
yn mwynhau yr un lefel o warchodaeth â Meysydd statudol neu hynafol. Mewn 
nifer o achosion caiff ceisiadau i gofrestru tir fel Maes y Pentref / Tref ei wneud 
gan breswylwyr lleol mewn ymgais i ddiogelu’r tir e.e. rhag llechfeddiant neu fel tir 
caeedig, neu cael ei ddiogelu fel hawl am ofod agored yn y pentref ar gyfer 
gweithgaredd cymunedol.  
 
 
Yn unol â Rheoliadau Tiroedd Comin (Cofrestru Meysydd Tref neu Bentref) 
(Trefniadau Interim) (Cymru) 2007 nodwyd y cais â rhif penodol (VG 22).   
 
 
 

2. Ymgynghori  
 
Mae Adran 5 Rheoliadau Tiroedd Comin (Cofrestru Meysydd Tref neu Bentref) 
(Trefniadau Interim) (Cymru) 2007  yn amlinellu’r weithdrefn o ran ceisiadau y mae 
Adran 15(1) Deddf Tir Comin 2006 yn berthnasol iddynt.   

 

Ar 23 Mehefin 2021 bu i’r Awdurdod Cofrestru anfon Hysbysiad Ffurflen 45 i bob 
unigolyn (oni bai am yr ymgeisydd) y credir sy’n berchennog, tenant neu 
feddiannwr unrhyw ran o’r tir yr effeithir arno yn y cais. 

 

Cyhoeddwyd rhybudd yn y Cambrian News (Atodiad 2) ai osod ar ffensys / postion 
a phostion gât i’r tir dan sylw.   

 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori derbyniwyd cais oddi wrth gyfreithwyr allanol yn 
gweithredu ar ran Cyngor Sir Ceredigion fel perchennog tir i ymestyn yr amser i 
ymateb.  Yn dilyn cyngor cyfreithiol annibynnol cytunwyd ar estyniad ac hysbyswyd 
holl bartïon y bydd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau bellach yn 30 Medi 
2021.  
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3. Ymateb i’r ymgynghori  

 

Sylwadau i gefnogi’r cais  

Derbyniwyd cyfanswm o 184 sylw unigol gan y Cyngor fel yr Awdurdod Cofrestru 

naill ai’n uniongyrchol drwy Clic neu oddi wrth Ffrindiau Erw Goch, sef grŵp a 

sefydlwyd i gefnogi’r cais i gofrestru Maes y Pentref / Tref.  Roedd yr hyn a 

gyflwynwyd yn cynnwys lluniau, llythyron, e-byst ac holiaduron tystiolaeth ffurfiol 

oddi wrth breswylwyr lleol a swyddogion etholedig. 

 

Sylwadau yn gwrthwynebu’r cais  

Bu i’r Cyngor fel perchennog y tir gyflwyno gwrthwynebiad i’r cais i gofrestru’r tir fel 

Maes y Pentref / Tref drwy gyfreithwyr allanol. 

 
 

4. Sylwadau gan y rheiny wnaeth gyflwyno gwrthwynebiadau  

 

Nodir yn Rheoliadau Tiroedd Comin (Cofrestru Meysydd Tref neu Bentref) 
(Trefniadau Interim) (Cymru) 2007 y dylai’r Awdurdod Cofrestru anfon copi o bob 
datganiad a dderbyniwyd neu y bwriedir ei ystyried a darparu i’r Ymgeisydd gyfle 
rhesymol i ymdrin â’r materion. 

Bu i’r holl sylwadau a dderbyniwyd gan yr Awdurdod Cofrestru gael eu hanfon i’r 
ymgeisydd ar 18 Tachwedd 2021, 21 Tachwedd 2021 a 10 Chwefror 2022.  Bu i’r 
amser cau gwreiddiol i ymateb ar 17 Ionawr 2022 gael ei ymestyn i 17 Chwefror 
2022 ar gais yr Ymgeisydd.   

Bu i’r Ymgeisydd gyflwyno ei sylwadau terfynol i’r Awdurdod Cofrestru drwy e-bost 
ar 16 Chwefror 2022.  

 
 

5. Gweithdrefn i Benderfynu ar y mater  

Nid oes gweithdrefnau ffurfiol mewn lle i benderfynu ar geisiadau ar gyfer cofrestru 
Meysydd Pentref / Tref. 
 
Nodir ym Mharagraff 42 nodiadau canllaw Llywodraeth Cymru (atodiad 3) ar 
gwblhau cais i gofrestru tir fel Maes y Pentref / Tref: 
 

“Bydd gwrandawiad neu ymchwiliad  yn debygol iawn os bydd yr Awdurdod 
Cofrestru neu Awdurdod arall yn berchen ar y tir,  fel y gall y dystiolaeth gael ei 

brofi’n wrthrychol.  Penderfynwyd gan y Llys Apêl mewn achosion lle y bo 
anghydfod wrth benderfynu ar geisiadau dylai’r Awdurdod Cofrestru ystyried 

cynnal gwrandawiad neu ymchwiliad”. 
 
Er mwyn ystyried manteision y cais a’r modd y gweithredwyd y gyfraith, argymhellir 
y dylid penodi Bargyfreithiwr i ystyried y cais ar ran y Cyngor fel Awdurdod 
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Cofrestru. Defnyddiwyd y ffordd yma o weithredu hefyd o ran ceisiadau blaenorol 
i gofrestru Meysydd y Pentref yn Silian, Aberteifi (Maesglas) a Thal-y-bont (Maes 
y Deri). 
 
Gofynnir i’r Bargyfreithiwr am gyngor ar fanteision y cais ac yn amodol ar y cyngor 
hwnnw, gynnal ymchwiliad cyhoeddus neu broses ffurfiol arall fel y bydd y 
Bargyfreithiwr yn ei ystyried yn briodol i benderfynu ar y cais gan ddarparu 
adroddiad ysgrifenedig ar ganfyddiadau’r cais ac argymhellion y bargyfreithiwr a 
ddylai’r Cyngor fel Awdurdod Cofrestru gytuno neu wrthod y cais.    
 
Bydd asesydd annibynnol yn ystyried bod y broses wedi ei gweithredu mewn dull 
teg a chytbwys o asesu’r materion a darparu barn gyfreithiol fanwl ar y dystiolaeth.  
 
Caiff canfyddiadau’r bargyfreithiwr eu hadrodd nol i’r Cyngor er mwyn 
penderfynu’n derfynol ar y mater. 
 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol : 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
esboniwch pam  
 
 
 
 

Amherthnasol – nid 
yw hwn yn newid 
polisi na newid i 
wasanaeth  

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Integreiddio:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  

 
 
Argymhelliad : a. Dylai’r Cyngor awdurdodi penodi bargyfreithiwr i 

weithredu fel asesydd annibynnol; 
b. Dylai’r bargyfreithiwr ddarparu cyngor ar fanteision 

y cais i gofrestru’r Tir fel Maes y Pentref/ Tref; 
c. Yn amodol ar y cyngor a ddarparwyd yn (b), y bydd 

y Bargyfreithiwr yn cynnal Ymchwiliad Cyhoeddus 
neu wrandawiad arall fel y’i cynghorwyd gan y 
Bargyfreithiwr, a bydd y canfyddiadau yn cael eu 
hargymell a’u hadrodd yn ôl er mwyn i’r Cyngor 
wneud y penderfyniad ar y cais i gofrestru Maes y 
Pentref. 

 
 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Sicrhau y caiff y cais ei ymdrin yn deg a thryloyw gan 
gadw mewn cof nad oes darpariaethau ffurfiol mewn lle i 
benderfynu ar y ceisiadau ar gyfer cofrestru Meysydd 
Pentref a Thref. 
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Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol  
 
Fframwaith Polisi: 
 

 
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (2019-2029) 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi  
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 

 
 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

 
 
Amherthnasol 

 
 
 
Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 
 
 
 

 
 
 
Deddf Tir Comin 2006  
 
Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau 
Mynediad Lleol) (Cymru) 2001 
 
 

 
Goblygiadau Staffio: 
 

 
Amherthnasol  

 
Goblygiadau Eiddo / 
Ased: 
 

 
Amherthnasol  
 
 

Risg (au):  
 

Amherthnasol 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ar ran yr Economi a 
Gwasanaethau Adfywio  

 
Swyddog Adrodd: 

 
Eifion Jones  
 

Dyddiad: 7/07/2022 
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Guidance notes for the completion of an application for 
the registration of land as a Town or Village Green 
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COMMONS ACT 2006 — SECTION 15 
 
Guidance Notes for the completion of an Application for the Registration 
of land as a Town or Village Green 
Introduction 
 
1. These non-statutory guidance notes are designed to help you to complete a form 
to register land in Wales as a town or village green under section 15(1) or 15(8) of 
the Commons Act 2006 (“the 2006 Act”). 
 
2. The registration of town or village greens is a complex area of law and the 
courts have been asked to rule on the law on a number of occasions. We 
expect they will continue to do so and this guidance is not, and should not be 
regarded as, definitive. All applicants are strongly advised to seek their own 
independent legal advice before proceeding with an application. 
 
3. Your application must be made using form 44, as required by The Commons 
(Registration of Town or Village Greens) (Interim Arrangements) (Wales) 
Regulations 2007 [SI 2396 (W198)], and which regulations set out the information 
required in an application. Your application must be submitted to the commons 
registration authority (“the registration authority”) for your area and, while that 
authority will be able to advise you on completing the application form and the 
procedures involved, it will not be able to advise you on the quality of the evidence or 
the merits of your application. 
 
4. The Planning (Wales) Act 2015 (“the 2015” Act) made a number of significant 
changes to the law on registering new town and village greens under the 2006 Act.  
Section 53 of the 2015 Act amended section 15C of the 2006 Act so it applies in 
relation to Wales and inserted Schedule 1B into the 2006 Act.  These provisions, 
which commenced on 22 October 2018 under The Planning (Wales) Act 2015 
(Commencement No.5 and Transitional Provisions) Order 2018, exclude the right to 
apply for the registration of land in Wales as a town or village green where a trigger 
event has occurred in relation to the land.  The right to apply for registration of the 
land as a green remains excluded unless a terminating event occurs in relation to the 
land.  Trigger and terminating events are set out in Schedule 1B to the 2006 Act.  
Applications under Section 15(1) sent before 22 October 2018 are unaffected by the 
changes. 

 
5. Section 52 of the 2015 Act amended Section 15A of the 2006 Act so it applies in 
relation to Wales. This, along with Section 15B of the 2006 Act, introduces a new 
mechanism for the deposit of “landowner statements” and the registers in which 
information relating to such statements and their accompanying maps will be 
recorded.  These provisions came into force on 22 October 2018.  The deposit of 
such a statement by a landowner with a commons registration authority brings to an 
end any period during which recreational use “as of right” has taken place on the 
land to which the statement relates.  Such a deposit does not prevent the accrual of 
any future period of use “as of right”, however, subsequent landowner statements 
can be deposited to interrupt future periods of such use.        
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6. The Town and Village Greens (Landowner Statements) (Wales) Regulations 
2018, which commenced on 22 October 2018, prescribe a form which can be used 
by landowners to deposit a “landowner statement” under Section 15A(1) of the 2006 
Act. 
 
7. You can find a copy of the legislation mentioned above and the associated 
explanatory notes at www.legislation.gov.uk. 

 
8. In this guidance we refer to different provisions contained in Section 15.  For 
example, Section 15(1) means subsection (1) of Section 15 (i.e the first part of 
Section 15 marked with (1)). 
 
 
Further Guidance 
 
9. This guidance only provides an overview of the legislation and procedures for an 
application to register a new green.   
 
10. Guidance on Sections 15A and 15B (landowner statements and their registers) 
and 15C and Schedule 1B of the 2006 Act (exclusion of the right to apply to register 
land as a town or village green) has been published. It is aimed at Commons 
Registration Authorities not applicants; however, it provides a detailed explanation of 
the legislative changes and how they work.   
 
11. The Open Spaces Society is a source of useful information on town and village 
greens and produces a number of helpful publications on the subject.  The Society 
can be contacted at 25A Bell Street, Henley-on-Thames, Oxon RG9 2BA, tel: 01491 
573535, www.oss.org.uk. 
 
 
Registration authorities 
 
12. You must apply to the registration authority for the area of land which you want to 
register as a town or village green. This is the county or county borough council. If 
the land comes under the jurisdiction of more than one registration authority we 
suggest that you apply to the registration authority within whose area the majority of 
the land lies. If that is incorrect the registration authority will advise you. 
 
13. In Wales a number of registration authorities have made arrangements for 
another neighbouring registration authority to deal with applications for registration of 
greens in its own area. Where this occurs, your registration authority will pass on 
your application to the other authority. 
 
 
Who may apply for registration 
  
14. Anyone may apply to register land as a green meeting the criteria in Section 
15(1) of the Act, provided the right to apply has not been excluded in relation to the 
land under section 15C(1). The right to apply for registration of a town or village 
green is excluded when a trigger event has occurred within the planning system in 
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relation to the land. However, this exclusion does not apply to an application to 
register land as a town or village green which is submitted to the relevant Commons 
Registration Authority before 22 October 2018. The trigger and terminating events 
are prescribed in Schedule 1B to the 2006 Act. If the right to apply for registration of 
a green is excluded in relation to the land you wish to register then the registration 
authority cannot consider any application to register that land unless and until a 
terminating event which corresponds to the trigger event occurs in relation to that 
land.  
 
15. Annex B sets out Schedule 1B to the 2006 Act in full and describes the relevant 
trigger and terminating events. 
 
 
Note 3. Qualifying criteria for registration (applications under section 15(1) 
only) 
 
16. Your application must show that use of the land meets the criteria for registration 
that are set out in one of section 15(2), section 15(3) or section 15(4). These criteria 
are alternatives, so you will need to see which one of them (if any) applies to your 
particular circumstances. 
 
17. Whether you apply under section 15(2), 15(3) or 15(4), your application must 
show that a significant number of local people have indulged in lawful sports or 
pastimes ‘as of right’ (i.e. without permission, force or secrecy) on the land for at 
least 20 years. These requirements reflect the ancient law of custom, where such a 
pattern of use created a presumption that the local inhabitants had established 
recreational rights over the land. You should look very carefully at the criteria for 
registration in the Annex to this guidance. 
 
Significant number of the inhabitants 
 
18. The criteria require that a ‘significant number of the inhabitants’ have indulged in 
lawful sports and pastimes on the land. The courts have previously considered the 
interpretation of this requirement and in the case of R v Staffordshire County Council 
ex parte Alfred McAlpine Homes Ltd [2002] the High Court provided some useful 
guidance as to what ‘a  significant number’ might mean. The court did not accept that 
‘significant’ in this context would mean a considerable or substantial number but that 
the number of people using the land had to be sufficient to signify that the land was 
in general use by the local community. 
 
Period of use 
 
19. Your application will be examined by the registration authority against the criteria 
in section 15(2), 15(3) or 15(4) as you have indicated on the form. 
 
20. If you apply under section 15(2) the land must have been used ‘as of right’ for 20 
years or more before the application and the use must be continuing at the time you 
apply. 
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21. Under section 15(3) you must apply within two years of the end of recreational 
use ‘as of right’ for 20 years or more. 
22. Under section 15(4), as a temporary arrangement, you must apply within five 
years of the end of recreational use ‘as of right’, providing that it ended before 6 
September 2007. In this case only, however, there are special arrangements which 
apply in the case of planning permission affecting the land which was granted before 
23 June 2006 and where subsequent construction works were carried out on the 
land (see below). 
 
Statutory closures 
 
23. In deciding whether there has been 20 years use ‘as of right’ of the land, you 
should not take any account of any period of statutory closure of the land (i.e. where 
access to the land is forbidden because of temporary special restrictions imposed by 
a local authority or the Government). Examples of this would be where the area of 
land is closed by order during an outbreak of foot-and-mouth disease. If your 
application is subject to any period of closure under this provision you will need to 
state clearly in the application form which period of time is to be disregarded for this 
purpose. 
 
Permission for use of land 
 
24. In some cases a landowner may grant permission for use of their land after there 
has already been 20 years use of the land ‘as of right’. If that happens then section 
15(7) says the grant of permission does not stop continuing use of the land being 
regarded ‘as of right’. There is then no time limit by which you must make an 
application for registration, unless the landowner takes further steps to challenge use 
(such as by fencing off the land to prevent access). 
 
25. In other cases where use of the land ‘as of right’ has ended (such as where the 
land is fenced off or an injunction is obtained against trespassers) you must seek 
registration within the time limits in section 15(3) or 15(4), otherwise the land will no 
longer be eligible for registration. We recommend that you apply to register land as a 
green as soon as reasonably practicable in all cases. If it becomes clear during the 
course of the registration authority’s investigation of the application that it is 
necessary for you to rely on different qualifying criteria, then it is Welsh 
Government’s view that the application may be amended to reflect the alternative 
criteria. 
 
 
Note 4. Land descriptions and plans 
 
26. You must include a map and description of the land claimed for registration as a 
town or village green with your application. (Exceptionally, if your application relates 
to the whole of an area of land already registered as common land, your application 
need not include a map of the land but you must include the register unit number). 
You must use an Ordnance Survey map, on a scale of not less than 1:2,500, and 
you must show the land which you want to register by means of distinctive colouring 
sufficiently to enable to it to be identified by the registration authority (a coloured 
edging inside the boundary of the land may be the best method). The map must also 
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be marked as an exhibit to the statutory declaration which accompanies the 
application (see Note 9 below). Further information about how to obtain Ordnance 
Survey large scale maps can be found on the internet at www.ordnancesurvey.co.uk 
or by calling 03456 050505. 
 
 
Note 5. Locality or neighbourhood within a locality 
 
27. You will need to provide a statement or map to identify the locality or 
neighbourhood within the locality to which the local use of the claimed green relates. 
In the House of Lords ruling in Oxfordshire County Council v Oxford City Council and 
Robinson (the Trap Grounds case) Lord Hoffman expressed the view that any 
‘locality or neighbourhood within a locality’ need not be wholly within a single locality 
and concluded that it means ‘within a locality or localities’. 
 
28. You may sometimes find it difficult to precisely define the neighbourhood or 
locality and you will need to consider all of the evidence you have to support your 
case very carefully. You may not be able to specify the neighbourhood or locality by 
reference to a recognised administrative area, such as a community or electoral 
ward, and there may not be an obvious geographical characteristic, such as a 
geographically self-contained village or a particular street. If that is the case then you 
should instead include a map showing what you believe to be the neighbourhood or 
locality. 
 
29. If you are applying to register your land voluntarily as a green it is up to you to 
decide how to define the locality or neighbourhood. 
 
30. In either case, the Welsh Government’s view is that, in relation to any land 
registered as a green, only the inhabitants of the defined locality or neighbourhood 
will have the legal right to indulge in sports and pastimes over the green. 
 
 
Note 6. Grounds of application and evidence 
 
31. If your application is made under section 15(1) of the Act you will need to ensure 
that all of the evidence you have to support the nature and extent of use of the land 
‘as of right’ is provided to the registration authority so that it can consider that 
evidence to see whether the land qualifies for registration. Witness statements, 
witness forms of evidence and photographs are likely to be helpful to your case. A 
sample of an evidence questionnaire to use in support of your claim can be obtained 
from the Open Spaces Society (see note 13 below). 
 
32. You should set out in your application, as briefly as possible, a summary of the 
case for registration and provide, on separate paper, a fuller statement of the facts 
supporting the claim - including information on the nature of the activities that have 
taken place on the land, an estimate of the number of people undertaking these 
activities, and how this use has been ‘as of right’. The registration authority can ask 
you to provide further evidence in support of the application if it considers this 
reasonable. 
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33. Remember that the registration authority may decide to hold a hearing or inquiry 
into your application. The purpose of the inquiry will be to establish and test the 
evidence for and against registration of the land. It may be helpful to your case if 
people are able to attend the hearing or inquiry to give evidence in person (even if 
similar evidence has been given in writing).  Anybody attending the hearing or inquiry 
may be questioned about their evidence by the person in charge or by objectors to 
the application (this is known as cross-examination). 
 
 
Note 7. Voluntary registration (applications under section 15(8) only) 
 
34. If you are the owner of land you may apply under section 15(8) to register it 
voluntarily as a green. You cannot do this unless you have first obtained the consent 
of any lease or charge holder of the land, such as a tenant or a mortgagee. You 
must provide evidence that any ‘relevant leaseholder’ and proprietor of any ‘relevant 
charge’ over the land consent to the application. These terms are defined in section 
15(9) and (10) of the Act (see Annex to these notes). In such cases you will need to 
consult these people in advance of the application to inform them of your intention to 
seek voluntary registration. They will need to provide you with a signed document 
which includes their name and address, a statement of the nature of their relevant 
interest in the land and their formal consent to the application. 
 
35. You will need to confirm in the statutory declaration that: 
 

 you, the applicant, are the owner of the land and are applying to register the 

 land as a green; and 
 
either 
 

 you have obtained and included with the declaration all necessary consents 
from the relevant leaseholder or proprietor of any relevant charge over the 
land; 
 

or 
 

 where no such consents are necessary, that no such consents are required. 
 

36. In some cases the registration authority may decide to ask you for further 
evidence of your ownership before it accepts your application to register the land as 
a green. 
 
 
Note 8. Supporting documents 
 
37. You must include with your application the original or (preferably) a copy of every 
document which might be relevant to the application which is in your possession or 
control (even if it would not be helpful to your application) or which you can require to 
be produced. You are recommended not to forward the original of any deed or other 
private document but should, instead, enclose a copy, preferably endorsed with a 
certificate signed by a solicitor that it has been examined against the original - in 
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such a case you should indicate, either on the copy itself or on the application form, 
who has the original and where it may be inspected. If any related document is 
believed to exist, but neither the original nor a copy can be produced, this should be 
mentioned in part 12 of the application where you should describe the missing 
document and explain why it cannot be produced. Any inquiry or hearing into the 
application may ask that the original document is produced. 
 
 
Note 9. Statutory Declaration 
 
38. The statutory declaration must be made before a justice of the peace, practising 
solicitor, commissioner for oaths or notary public. (You may be asked to pay a fee for 
this service.) Each map accompanying the application and referred to in the statutory 
declaration must be marked as an exhibit and signed by the officer taking the 
declaration (initialling is insufficient). A map is marked by writing on the face in ink an 
identifying symbol such as the letter ’A’. If there is more than one map a different 
identifying letter must be used for each. On the back of the map it must state 
 
“this is the exhibit marked ‘A’ referred to in the statutory declaration of (name of 
declarant) made this (date) before me (signature and qualification)”. 
 
39. You are responsible for telling the truth in presenting the application and 
accompanying evidence and should be aware that your signature of the statutory 
declaration is a sworn or affirmed statement of truth to that effect. It is a criminal 
offence to deliberately provide misleading or untrue evidence and if you do so you 
may be prosecuted. 
 
 
Note 10. Action by the registration authority in deciding an application 
 
40. The notes in this section provide some guidance on what will happen to your 
application after you have sent it to the registration authority. 
 
Where the application is made under section 15(1) 
 
41. The registration authority will give a valid delivery date to your application when 
you send it to the registration authority. The delivery date may be important because 
it is the date against which the time limits on applications in section 15(3) and 15(4) 
apply. The registration authority will formally acknowledge receipt of your application 
and if a receipt is not received within ten working days you should contact the 
registration authority. Sometimes the registration authority may decide that the 
application is incomplete or otherwise unacceptable but consider that it could be put 
right. If that happens, the registration authority may return the application to you and 
allow you to amend and resubmit it with the necessary changes. 
 
42. The registration authority will now look carefully at the evidence in your 
application. It may decide that your application cannot be accepted (because the 
evidence is clearly insufficient to support the application) and will reject your 
application without taking any further steps. 
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41. Otherwise, the registration authority will publicise your application (for example, 
by sending notice of the application to the landowner and publishing the notice in the 
local newspaper) and consider it further in the light of any objections received. You 
will be supplied with copies of all objections which are to be considered and will have 
a reasonable opportunity of answering them. If you ask to make any significant 
amendments to your application at this stage, and the registration authority agrees to 
accept the amendments, it may be necessary for the authority to publicise the case 
again. 
 
42. The registration authority may decide to inquire into the application. This may 
take the form of a hearing before an officer of the authority or of a neighbouring 
authority, or the case may be heard before a committee of the authority. 
Alternatively, an independent inspector may be asked to conduct a public inquiry. A 
hearing or inquiry is particularly likely if the registration authority or another local 
authority owns the land so that the evidence may be tested impartially. The Court of 
Appeal has ruled that in determining applications where there is a dispute the 
registration authority should consider convening such a hearing or inquiry. 
 
43. Lord Hoffman also expressed the view in the Trap Grounds case that the 
registration authority has no duty to look for evidence or to help present the 
applicant’s case in the best way. It is entitled to deal with the application and the 
evidence as presented by the parties. The registration authority will inform you 
whether the application has been accepted or rejected. If it is accepted the land will 
be registered as a town or village green and you will be supplied with particulars of 
the registration. If it is rejected you will be notified of the rejection. 
 
Where the application is made under section 15(8) 
 
44. The registration authority will formally acknowledge receipt of your application. If 
a receipt is not received within ten working days you should contact the registration 
authority. If the registration authority is satisfied that your application is properly 
made the land will be registered as a town or village green and you will be supplied 
with particulars of the registration. A properly made application cannot be rejected 
but it may be returned if you appear not to be the owner of the land, if the necessary 
consents have not been obtained, or the application is otherwise incomplete. 
 
45. Section 24 of the 2006 Act enables the Welsh Ministers to make regulations 
setting out further or more detailed steps to be taken by applicants and registration 
authorities in relation to the making and determination of applications for registration. 
These will not be introduced until a later date, however, when other changes to the 
registration system for common land and greens are brought into force. 
 
 
Note 11. Amendment of an application and part registration 
 
46. The House of Lords judgment in the Trap Grounds case considered a number of 
procedural questions about the registration of greens. The House concluded that 
registration authorities can exercise discretion in accepting amendments to an 
application form or register only part of the area of land claimed if only that part 
meets the registration criteria. 
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Note 12. Repeated and withdrawn applications 
 
47. You may decide to resubmit your application for registration should you consider 
that you have significant new evidence that supports your case or that new legal 
criteria or case law have changed the position. In our opinion the registration 
authority is required to consider a revised application but under common law 
principles it would be able to summarily reject repeated successive applications if 
they fall outside of the time limits in section 15 or are substantially the same as 
previous applications and do not raise any new issues for consideration. Registration 
authorities can also exercise discretion in allowing applicants to withdraw an 
application and subsequently resubmit an amended case. 
 
 
Note 13. Further guidance 
48. The Open Spaces Society is a source of useful information on town and village 
greens and produces a number of helpful publications on the subject including 
Getting Greens Registered — a guide to the law and procedure for town and village 
greens, and Our Common Land — the law and history of common land and village 
greens. The Greens guide also includes an evidence questionnaire to use in support 
of a claim for registration. The Society can be contacted at 25A Bell Street, Henley-
on-Thames, Oxon RG9 2BA, telephone 01491 573535, website: www.oss.org.uk 
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Annex A 
 
 
Guidance Notes for the completion of an Application for the Registration of 
land as a Town or Village Green 
Commons Act 2006 — Text of section 15 
15 Registration of greens 
(1) Any person may apply to the commons registration authority to register land to 
which this Part applies as a town or village green in a case where subsection (2), (3) 
or (4) applies. 
(2) This subsection applies where— 

(a) a significant number of the inhabitants of any locality, or of any 
neighbourhood within a locality, have indulged as of right in lawful sports and 
pastimes on the land for a period of at least 20 years; and 
(b) they continue to do so at the time of the application. 
 

(3) This subsection applies where— 
(a) a significant number of the inhabitants of any locality, or of any 
neighbourhood within a locality, indulged as of right in lawful sports and 
pastimes on the land for a period of at least 20 years; 
(b) they ceased to do so before the time of the application but after the 
commencement of this section; and 
(c) the application is made within the period of two years beginning with the 
cessation referred to in paragraph (b). 

(4) This subsection applies (subject to subsection (5)) where— 
(a) a significant number of the inhabitants of any locality, or of any 
neighbourhood within a locality, indulged as of right in lawful sports and 
pastimes on the land for a period of at least 20 years; 
(b) they ceased to do so before the commencement of this section; and 
(c) the application is made within the period of five years beginning with the 
cessation referred to in paragraph (b). 
 

(5) Subsection (4) does not apply in relation to any land where— 
(a) planning permission was granted before 23 June 2006 in respect of the 
land; 
(b) construction works were commenced before that date in accordance with 
that planning permission on the land or any other land in respect of which the 
permission was granted; and 
(c) the land— 

(i) has by reason of any works carried out in accordance with that planning 
permission become permanently unusable by members of the public for the 
purposes of lawful sports and pastimes; or 
(ii) will by reason of any works proposed to be carried out in accordance with 
that planning permission become permanently unusable by members of the 
public for those purposes. 
 

(6) In determining the period of 20 years referred to in subsections (2)(a), (3)(a) and 
(4)(a), there is to be disregarded any period during which access to the land was 
prohibited to members of the public by reason of any enactment. 
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(7) For the purposes of subsection (2)(b) in a case where the condition in subsection 
(2)(a) is satisfied— 

(a) where persons indulge as of right in lawful sports and pastimes immediately 
before access to the land is prohibited as specified in subsection (6), those 
persons are to be regarded as continuing so to indulge; and 
(b) where permission is granted in respect of use of the land for the purposes of 
lawful sports and pastimes, the permission is to be disregarded in determining 
whether persons continue to indulge in lawful sports and pastimes on the land 
"as of right". 
 

(8) The owner of any land may apply to the commons registration authority to 
register the land as a town or village green. 
(9) An application under subsection (8) may only be made with the consent of any 
relevant leaseholder of, and the proprietor of any relevant charge over, the land. 
(10) In subsection (9)— 

"relevant charge" means— 
(a) in relation to land which is registered in the register of title, a registered 
charge within the meaning of the Land Registration Act 2002 (c. 9); 
(b) in relation to land which is not so registered— 
(i) a charge registered under the Land Charges Act 1972 (c. 61); or 
(ii) a legal mortgage, within the meaning of the Law of Property Act 1925 (c. 
20), which is not registered under the Land Charges Act 1972; 

"relevant leaseholder" means a leaseholder under a lease for a term of more than 
seven years from the date on which the lease was granted. 
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Annex B 
 
Trigger and terminating events as set out in Schedule 1B to the 2006 Act. 
 

 
Trigger Events 

 

 
Terminating Events 

 
1. An application for planning permission for 
development of the land is granted under the 
1990 Act, or a direction that planning 
permission for development of the land is 
deemed to be granted is given under section 
90 of that Act. 
 

 

(a) Where the planning permission is subject 

to a condition that the development to which 
it relates must be begun within a particular 
period, that period expires without the 
development having been begun. 
 
(b) On the expiry of the period specified in a 
completion notice, the planning permission 
ceases to have effect in relation to the land 
by virtue of section 95(4) of the 1990 Act. 
 
(c) An order made by the local planning 
authority or the Welsh Ministers under 
section 97 of the 1990 Act revokes the 
planning permission or modifies it so that it 
does not apply in relation to the land. 
 
(d) The planning permission is quashed by a 
court. 
 
 

 
2. A local development order which grants 
planning permission for operational 
development of the land is adopted for the 
purposes of paragraph 3 of Schedule 4A to 
the 1990 Act. 
 
 
 

 

(a) The permission granted by the order for 

operational development of the land ceases 
to apply by virtue of a condition or limitation 
specified in the order under section 61C(1) 
of the 1990 Act. 
 
(b) A direction is issued under powers 
conferred by the order under section 61C(2) 
of the 1990 Act, with the effect that the grant 
of permission by the order does not apply to 
operational development of the land. 
 
 
 
(c) The order is revised under paragraph 2 of 
Schedule 4A to the 1990 Act so that it does 
not grant planning permission for operational 
development of the land. 
 
(d) The order is revoked under section 
61A(6) or 61B(8) of the 1990 Act. 
 
(e) The order is quashed by a court. 
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3. An order granting development consent for 
development of the land is made under 
section 114 of the 2008 Act. 
 

 

(a) The order granting development consent 

ceases to have effect by virtue of section 
154(2) of the 2008 Act. 
 
(b) An order made by the Secretary of State 
under paragraph 2 or 3 of Schedule 6 to the 
2008 Act changes the order granting 
development consent so that it does not 
apply in relation to the land. 
 
(c) An order made by the Secretary of State 
under paragraph 3 of Schedule 6 to the 2008 
Act revokes the order granting development 
consent. 
 
(d) The order granting development consent 
is quashed by a court. 
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Extract from the Commons Act 2006 Explanatory Notes 
Section 15 Registration of greens 
87. Section 15 sets out the circumstances in which land may be newly registered as 
a town or village green. It is derived from, but varies in certain respects from, the 
definition of a town or village green in section 22(1), (1A) and (1B) of the 1965 Act. 
(There is no substantive distinction in law between a 'town' and a 'village' green: 
these terms merely reflect the physical setting of a green.) Subsection (1) provides 
that in qualifying circumstances, any person may apply to the commons registration 
authority to register land as a green. Subsections (2), (3) and (4) set out the three 
alternative qualifying circumstances. 
88. The first case (subsection (2)) is where a significant number of the inhabitants of 
any locality, or of any neighbourhood within a locality, have indulged as of right in 
lawful sports and pastimes on the land for a period of at least 20 years, and continue 
to do so at the time of the application. 'As of right' has been defined in case law as 
meaning openly, without force, and without permission. The reference to "a locality" 
does not necessarily connote a defined area for administrative purposes, such as a 
parish, and the phrase "any neighbourhood within a locality" means in effect 'any 
neighbourhood within one or more administrative areas'. 
89. The second case (subsection (3)) is where a significant number of such 
inhabitants indulged as of right in lawful sports and pastimes on the land for a period 
of at least 20 years which ceased after commencement of section 15, and the 
application is made within two years of this cessation. 
90. The third case (subsection (4)) is where a significant number of such inhabitants 
indulged as of right in lawful sports and pastimes on the land for a period of at least 
20 years which ceased before commencement of section 15, and the application is 
made within five years of this cessation. Land is not covered by this third case 
(because of subsection (5)) if three conditions are all met: 

 planning permission was granted in respect of the land before 23 June 2006; 

 before that date, construction works were commenced in accordance with the 
permission on that land, or on any other land covered by the permission; and 

 the land either has become, or will become, permanently unusable by the 
public for lawful sports and pastimes as a result of works carried out in 
accordance with that planning permission. 

91. Subsections (6) and (7) amplify how subsections (2) to (4) are to work. 
Subsection (6) provides that any period during which access to the land was 
prohibited by reason of any enactment is to be disregarded in the calculation of the  
20 year period. Subsection (7) makes provision about when use is to be regarded as 
continuing for the purpose of subsection (2)(b). 
92. Subsection (8) enables the owner of any land to apply voluntarily for its 
registration as a green, without having to show that there has first been 20 years' 
qualifying use of it by local inhabitants. Subsection (9) requires the consent to such 
an application of any 'relevant leaseholder', and of the proprietor of any 'relevant 
charge' over the land, thereby protecting these parties' interests in the land. Both of 
these terms are defined in subsection (10). 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cyngor 

 
Dyddiad y cyfarfod: 8 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Aelodau cyfetholedig i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Cymunedau sy’n Dysgu Cyngor Sir Ceredigion – 
cynrychiolwyr o blith Rhieni-Lywodraethwyr  
 

Diben yr adroddiad: Sicrhau y gwneir penodiadau priodol i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu   
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet 
Portfolio ac Aelod 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Arweinydd y Cyngor dros y Gwasanaehau 
Democrataidd, Polisi, Perfformiad a Phartneriaethau 
 

 
Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor mae angen dau gynrychiolydd o blith y Rhieni 
Lywodraethwyr sydd yn gwasanaethu ar Gyrff Llywodraethol Ysgolion ar hyn o bryd 
i wasanaethu yn aelodau cyfetholedig â hawliau pleidleisio ar Bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu.  Mae angen un cynrychiolydd o’r sector cynradd 
ac un cynrychiolydd o’r sector uwchradd.   
 
Bydd y penodiad am dymor o bum mlynedd o’r diwrnod y penodir unigolyn neu hyd 
nes y bydd ei gyfnod o fod yn rhiant lywodraethwr yn dod i ben neu hyd nes y bydd 
yr unigolyn yn ymddiswyddo o’r Pwyllgor.  
 
Cynhaliwyd ymarfer recriwtio yn ystod mis Mai 2022.  Mae Atodiad A yn amlinellu 
disgrifiad o’r rôl.  Y ddau ymgeisydd llwyddiannus oedd:  
 

• Cathryn A. Charnell-White (sector cynradd) 

• Jonny Huw Greatrex (sector uwchradd) 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, nodwch 
pam   

Nid yw’n berthnasol – 
nid yw hwn yn newid 
polisi nac yn newid 
gwasanaeth. 

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol  
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 

 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 
 

Argymhellir bod y Cyngor yn penderfynu 
cymeradwyo penodiad yr aelodau 
cyfetholedig canlynol i’r Pwyllgor 
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Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n 
Dysgu o 7 Gorffennaf 2022 ymlaen,  am 
gyfnod o 5 mlynedd: 
 
 

• Cathryn A. Charnell-White (sector 
cynradd) 

• Jonny Huw Greatrex (sector 
uwchradd)  
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Mae’r argymhellion yn angenrheidiol, er mwyn 
sicrhau bod y penodiadau priodol wedi’u 
gwneud, yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol 
a’r Cyfansoddiad.  

 
Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 
Fframwaith Polisi: 
 

Cyfansoddiadd y Cyngor  

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Mae’n cynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei Flaenoriaethau 
Corfforaethol:  

• Hybu’r Economi 

• Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl  

• Galluogi Cynderthedd Unigolion a Theuluoedd  
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  

Dim 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Heb y penderfyniad hwn, ni fydd y Cyngor yn 
cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol  

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau 
Eiddo/Asedau:  
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Dim 

Pwerau Statudol: 
 

Adran 499 Deddf Addysg1996 
Atodlen 1 Deddf Llywodraeth Leol 2000 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: Atodiad A – Disgrifiad Rôl 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Democrataidd  
 

Swyddog Adrodd: Lisa Evans  
Swyddog Craffu a Safonau  
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Dyddiad: 13/6/22 
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CYMUNEDAU SY’N DYSGU 
AELODAU CYFETHOLEDIG: RHIANT-LYWODRAETHWYR 

 
 

DISGRIFIAD O’R RÔL 
 

 
 

Mae aelod cyfetholedig yn rhywun (heblaw Cynghorydd) sy’n aelod o’r pwyllgor ac 
yn cymryd rhan weithredol a chyflawn yng ngwaith y Pwyllgor. Fel aelod o’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu byddwch â’r hawl i bleidleisio ar faterion 
sydd a wnelont ag addysg. 

 
Mae’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu yn ymdrin â materion 
addysg, ysgolion a dysgu gydol oes. Mae’r Pwyllgor: 

• yn cyfrannu at y drefn o lunio strategaethau a pholisïau’r Cyngor drwy eu 
hystyried cyn i’r Cabinet a’r Cyngor eu mabwysiadu 

• yn craffu ar waith a phenderfyniadau’r Cabinet ym maes addysg. 
 

Fe gewch chi fwy o wybodaeth ynglŷn â Throsolwg a Chraffu yma: 
http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Eich-Cyngor/Cynghorwyr-a- 
Phwyllgorau/Trosolwg-a-Chraffu/Pages/default.aspx. 

 
 

SWYDDOGAETHAU ALLWEDDOL 
 

• Sicrhau y caiff anghenion defnyddwyr gwasanaethau a dinasyddion, eu 
safbwyntiau a’u profiadau eu cynrychioli yng ngwaith y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu fel y gellir gwella gwasanaethau lleol; 

 

• Codi llais ar ran rhieni yn yr ardal heb berthyn i unrhyw blaid wleidyddol; mynegi 
i’r Cyngor y materion pennaf ym myd addysg sy’n pryderu rhieni disgyblion sy’n 
mynychu ysgolion a ariennir gan y Cyngor; 

Yn gyffredinol, dylai Aelodau Cyfetholedig y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu: 
 

• Fedru cynrychioli buddiannau’r bobl sy’n derbyn gwasanaethau y mae cyrff 
gwasanaeth cyhoeddus yn eu darparu neu’u comisiynu; a/neu 

• Fedru cyfrannu gwybodaeth neu sgiliau arbenigol fel y gellir craffu ar y 
materion dan sylw yn drylwyr ac yn wrthrychol; a/neu 

• Fod yn byw neu’n gweithio yn y Sir. 
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• Meithrin cyswllt â’r aelod arall sy’n cynrychioli rhieni-lywodraethwyr ar y  
Pwyllgor; 

 
• Cyfrannu gwybodaeth a/neu sgiliau arbenigol i’r broses Graffu, a/neu gyflwyno 

elfen o herio o’r tu allan drwy gynrychioli’r cyhoedd; 
 

• Meithrin diddordeb yn y Pwyllgor, y Ffrydiau Gwaith a’r Grwpiau Gorchwyl a 
Gorffen, bod yn bresennol yn y cyfarfodydd a chyfrannu; 

 
• Adrodd yn ôl i rieni ynglŷn â thrafodaethau a phenderfyniadau’r Pwyllgor (gan 

ystyried a pharchu cyfrinachedd pan fydd hynny’n briodol); 
 

• Meithrin perthynas dda ag aelodau eraill o’r Pwyllgor a Swyddogion; 
 

• Cydymffurfio â’r rhannau perthnasol o Gyfansoddiad y Cyngor o ran rheolau a 
gweithdrefnau cyfarfodydd Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, a’r Côd Ymddygiad; 

 
• Ceisio hybu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a diddordeb yng ngwaith y Pwyllgor 

Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu bob amser. 

 
 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 
 

Bydd disgwyl i Aelodau Cyfetholedig fod yn bresennol mewn o leiaf pedwar cyfarfod 
o’r Pwyllgor bob blwyddyn. 

 

Fel arfer mae’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu’n cwrdd chwe 
gwaith y flwyddyn am 9.30a.m./10a.m. o bell trwy fideo-gynhedledda neu yn Siambr 
y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron yn ystod yr wythnos 
waith (gallwch weld amserlen gyfarfodydd  yma: 
 Cyngor Sir Ceredigion Browse meetings - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy'n Dysgu 
 

 
 

CYFRIFOLDEBAU 
 

• Bod yn bresennol mewn cyfarfodydd ffurfiol o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu y cawsoch eich penodi iddo; 

 

• Bod yn bresennol mewn cyfarfodydd ychwanegol a sesiynau casglu tystiolaeth, 
gan gynnwys cyfarfodydd Ffrydiau Gwaith, Grwpiau Gorchwyl a Gorffen ac 
ymweliadau safle; 

 

• Paratoi ar gyfer pob cyfarfod drwy ddarllen yr agenda a’r papurau ac unrhyw 
wybodaeth ychwanegol fel eich bod yn gyfarwydd â’r materion dan sylw. Cyn y 
cyfarfod, ystyried pa gwestiynau yr hoffech chi ofyn i’r Aelod Cabinet, 
Swyddogion ac yn y blaen; 
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• Yn y cyfarfodydd bydd arnoch angen gwrando’n astud, gofyn cwestiynau mewn 
modd nad yw’n barnu, parchu cyfrinachedd a helpu’r Pwyllgor i  lunio 
argymhellion ymarferol ar gyfer gwella gwasanaethau; 

 

• Herio perfformiad y gwasanaethau o safbwynt pobl leol; 
 

• Cyfrannu at ddatblygiad y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu; 
 

• Cymryd rhan mewn unrhyw hyfforddiant, sesiynau datblygu a gweithdai eraill er 
mwyn meithrin eich dealltwriaeth o flaenoriaethau allweddol a chynlluniau’r 
Gwasanaethau Dysgu; 

 

• Dilyn y datblygiadau diweddaraf o ran y materion allweddol hynny sydd o fewn 
cylch gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu, a’u cadw 
mewn cof wrth graffu ar wasanaethau a llunio argymhellion ar gyfer gwella; 

 
• Cyfrannu at sicrhau proses benderfynu agored, atebol a thryloyw yng Nghyngor 

Sir Ceredigion. 

 
 

RHINWEDDAU SY’N OFYNNOL 
 

• Medru cyfrannu at waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 
yn gyffredinol drwy ddadlau achosion, cyfrannu gwybodaeth leol ac esbonio 
materion sy’n peri pryder i bobl leol; 

 

• Diddordeb brwd a gwirioneddol mewn gwella gwasanaethau cyhoeddus er lles 
pobl leol; 

 
• Medru cyfathrebu’n effeithiol a meithrin cysylltiadau da ag aelodau eraill a 

swyddogion; 
 

• Parch at gyfrinachedd; 
 

• Medru ymdrin â materion sensitif mewn modd diplomatig; 
 

• Parchu safbwyntiau pobl eraill ac ystyried materion yn deg a heb farnu; 
 

• Medru datrys problemau ac ymchwilio i ddulliau newydd o weithio a fydd yn 
gwella gwasanaethau; 

 

• Diddordeb mewn llywodraeth leol, ac yn enwedig addysg; 

 
• Ymwybyddiaeth o’r blaenoriaethau pennaf yn y Sir, a’r amrywiaeth o 

asiantaethau sy’n darparu gwasanaethau i bobl leol (gan gynnwys y sectorau 
preifat a gwirfoddol). 

 
• Angen llawer iawn o sensitifrwydd a phwyll. 
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• Medru bod yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor, a gynhelir fel arfer yn y 
bore. 

 
 

HAWLIAU PLEIDLEISIO 
 

Mae’r Aelodau Cyfetholedig statudol ar y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy’n Dysgu yn meddu ar hawliau i bleidleisio ar faterion sydd a wnelont ag addysg. 

 
 

TÂL 
 

Telir y swm sydd wedi’i bennu gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol. Yn 2022/23, y tâl am ddiwrnod (dros bedair awr) yw £210, a thelir £105 am 
hanner diwrnod (hyd at bedair awr). Telir costau teithio ar gyfradd o 45c y filltir. 

 
 

CYFNOD YN Y SWYDD 
 

Rhagwelir y byddwch yn aelod o’r Pwyllgor am gyfnod o pump blynedd ar ôl cael 
eich penodi. 

 
 

CYMHWYSTER 
 

Nid yw’r bobl ganlynol yn gymwys i gynrychioli rhieni-lywodraethwyr ar y Pwyllgor: 
 

• Rhywun sy’n gweithio yng Ngwasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion; 
 

• Rhywun sy’n gweithio mewn ysgol a ariennir gan Gyngor Sir Ceredigion (gan 
gynnwys athrawon ac aelodau eraill o staff); 

 

• Cynghorwyr Sir Ceredigion; 
 

• Rhywun sydd eisoes yn cynrychioli rhieni-lywodraethwyr gyda Chyngor Sir 
Ceredigion neu awdurdod arall, os byddai cyfnod y swydd yn gorgyffwrdd â 
chyfnod y swydd hon. 

 
 

GWEITHDREFN 
 

• Cyn ichi ddechrau fel aelod cyfetholedig, bydd arnoch angen llofnodi’r Côd 
Ymddygiad i Aelodau:  

• Y Cod - Cyngor Sir Ceredigion  
 

• Bydd arnoch angen llenwi ffurflen Cofrestru Buddiannau hefyd 
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• Mae’n rhaid i bob aelod cyfetholedig gydymffurfio â Chyfansoddiad y Cyngor o 
ran y rheolau a’r gweithdrefnau ar gyfer Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu:  

Cyfansoddiad y Cyngor - Cyngor Sir Ceredigion 

•  

 
• Efallai y bydd arnoch angen datgelu buddiannau personol neu fuddiannau sy’n 

rhagfarnu mewn cysylltiad â rhai eitemau ar agendâu cyfarfodydd y Pwyllgor.
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
ADRODDIAD I’R: Cyngor 

 
DYDDIAD Y CYFARFOD: 8 Gorffennaf 2022 
  
TEITL: Y GWEITHDREFNAU AR GYFER YMDRIN Â 

CHWYNION A GYFEIRIR AT Y PWYLLGOR MOESEG 
A SAFONAU A CHYNNAL GWRANDAWIADAU 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Adolygu a diweddaru’r gweithdrefnau ar gyfer cynnal 
gwrandawiadau Moeseg a Safonau  
 

ER: Penderfyniad 
 

AELOD CABINET A 
PHORTFFOLIO CABINET: 

Y Cynghorydd Matthew Vaux, yr Aelod o’r Cabinet 
dros y Gwasanaethau Tai, Gwasanaethau Cyfreithiol 
a Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth a Diogelu’r 
Cyhoedd 

 

Cefndir 
 
Mae’r ddogfen “Y Gweithdrefnau ar gyfer Ymdrin â Chwynion a gyfeirir at y Pwyllgor 
Moeseg a Safonau a Chynnal Gwrandawiadau” 2010 yn pennu’r weithdrefn y bydd 
Pwyllgor Moeseg a Safonau’r Cyngor yn ei dilyn pan fo gofyn i’r pwyllgor hwnnw 
benderfynu ynghylch ymddygiad Cynghorwyr yn sgil ymchwiliadau gan Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu Swyddog Monitro’r Cyngor o dan Ran III o 
Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 a’r rheoliadau cysylltiedig.  
 
Y Sefyllfa Bresennol  
Yn yr adroddiad ynghylch yr Adolygiad Annibynnol o’r Fframwaith Safonau Moesegol 
i Gymru (paragraff 1.6) argymhellir y dylai Pwyllgorau Safonau gwblhau hyfforddiant 
ynghylch sut i gynnal gwrandawiadau er mwyn sicrhau bod yr aelod y cwynir 
amdano, yr achwynydd ac unrhyw dystion yn cael eu trin mewn ffordd agored a theg. 
Mae’r adroddiad hefyd yn nodi bod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
yn derbyn bod angen mwy o atgyfeiriadau at Bwyllgorau Safonau pan fo’n gwrthod 
ymchwilio i gwynion.  
 
Adolygwyd y ddogfen “Y Gweithdrefnau ar gyfer Ymdrin â Chwynion a gyfeirir at y 
Pwyllgor Moeseg a Safonau a Chynnal Gwrandawiadau” 2010 er mwyn  

• cynnwys newidiadau yn y Rheoliadau (yn 2016)  

• cymharu â’r gweithdrefnau sydd ar waith mewn awdurdodau eraill  

• sicrhau bod gweithdrefnau presennol y Cyngor yn gyfredol ac yn addas i’w 
diben, rhag ofn y bydd gofyn i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau alw 
gwrandawiad. 

 
Cyflwynwyd y ddogfen ddiwygiedig i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau ar 17 Ionawr 

2022. CYTUNWYD i wneud y canlynol:  
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(i) derbyn y diwygiadau;  

(ii) argymell y dylai’r Cyngor gymeradwyo’r ddogfen yn amodol ar unrhyw 

argymhellion neu ddiwygiadau i’r ddogfen yn dilyn ystyriaeth mewn 

gweithdy a fydd yn cael ei gynnal cyn Etholiadau mis Mai.  

Cynhaliwyd y gweithdy ar 7 Ebrill 2022 a gwnaed rhagor o newidiadau. Ail-

ystyriodd y Pwyllgor Moeseg a Safonau y ddogfen ddiwygiedig ar 25 Mai 2022. 

Yn dilyn trafodaeth, CYTUNWYD i argymell y dylai’r Cyngor gymeradwyo’r 

ddogfen ar 7 Gorffennaf 2022 ar yr amod y newidir rhifau. 

Mae’r ddogfen ddiwygiedig gyda’r newidiadau arfaethedig mewn coch i’w gweld 

yn Atodiad A. 

 
Argymhelliad: Bod y Cyngor yn penderfynu: 

1. cymeradwyo’r ddogfen Gweithdrefnau ar gyfer 
ymdrin â chwynion a gyfeirir at y Pwyllgor 
Moeseg a Safonau a chynnal gwrandawiadau 
(Atodiad A) 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

• cynnwys newidiadau yn y Rheoliadau (yn 2016);  

• sicrhau bod gweithdrefnau presennol y Cyngor yn 
gyfredol ac yn addas i’w diben. 

 
 
Trosolwg a Chraffu: Ddim yn berthnasol 

 
Fframwaith Polisi: 
 

Mae Cyngor Ceredigion yn sefydliad sy’n addas i’r diben 
o ddarparu gwasanaethau er mwyn bodloni anghenion 
ein trigolion. 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Mae Cyngor Ceredigion yn sefydliad sy’n addas i’r diben 
o ddarparu gwasanaethau er mwyn bodloni anghenion 
ein trigolion. 
 

Goblygiadau o ran 
Cyllid a Chaffael: 

Dim  

 
Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 
Sicrhau y cydymffurfir â’r ddeddfwriaeth 

Goblygiadau Staffio:     
 

Dim 

Goblygiadau o ran 
eiddo/ asedau:  
 
 

Dim 

Casgliadau’r Asesiad 
Effaith Integredig: 

 
Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth:  

 
 
Dim 
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Y Gymraeg:  Dim 
Datblygu Cynaliadwy:  Dim 
Ymgysylltu:  Dim  

 
Atodiadau: Gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â chwynion a gyfeirir 

at y Pwyllgor Moeseg a Safonau a chynnal 
gwrandawiadau (Atodiad A) 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 
 
Swyddog Adrodd: 

Elin Prysor  
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu (a Swyddog 
Monitro)  
 
Elin Prysor  
 

Dyddiad: 13/6/2022 
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Y PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU  
 

Y GWEITHDREFNAU AR GYFER YMDRIN Â CHWYNION A GYFEIRIR AT Y 
PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU A CHYNNAL GWRANDAWIADAU 

 

Rhagarweiniad 
 
1. Mae’r ddogfen hon yn pennu’r weithdrefn y bydd Pwyllgor Moeseg a Safonau’r 

Cyngor yn ei dilyn pan fo gofyn i’r pwyllgor hwnnw benderfynu ynghylch 
ymddygiad Cynghorwyr yn sgil ymchwiliadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru neu Swyddog Monitro’r Cyngor dan Ran III Deddf Llywodraeth 
Leol 2000 a’r rheoliadau cysylltiedig.  

2. Pe bai’r ddogfen hon mewn unrhyw ffordd yn gwrthdaro ag unrhyw ofynion 
statudol, yna’r gofynion statudol fydd drechaf. 

3. Yn ddarostyngedig i unrhyw ddarpariaeth bendant yn y Rheoliadau, mater i’r  
Pwyllgor Moeseg a Safonau fydd penderfynu ar yr arferion a’r weithdrefn sydd i’w 
dilyn wrth arfer ei swyddogaethau o dan y Rheoliadau. 

 
Dehongliad 
 

4. Yn y weithdrefn hon: 
 

(a) Mae ‘y Ddeddf’ yn golygu Rhan III Deddf Llywodraeth Leol 2000. 
 

(b) Mae ‘y Cyngor’ yn golygu Cyngor Sir Ceredigion. 
 

(c) Mae ‘y Cod Ymddygiad’ yn golygu’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau y bu i’r 
Cyngor a’r cynghorau tref / cymuned yn ardal y Cyngor ei fabwysiadu yn 2008 
(fel y’i diwygiwyd yn 2016), yn unol ag Adran 51 y Ddeddf. 

 
(d) Mae ‘yr Achwynydd’ yn golygu unrhyw un sydd wedi gwneud unrhyw honiad a 

arweiniodd at gynnal yr ymchwiliad. 
 

(e) Mae ‘Aelodau Cyfetholedig’ yn golygu’r sawl a benodwyd gan y Cyngor i 
eistedd fel aelodau annibynnol neu aelodau lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio neu’r Pwyllgor Moeseg a Safonau. 
 

(f) Mae ‘y Swyddog Ymchwilio’ yn golygu’r sawl a fu’n cynnal ymchwiliad i 
unrhyw honiad o dorri’r Cod Ymddygiad ac a luniodd adroddiad ar yr 
ymchwiliad hwnnw, sef naill ai’r Ombwdsmon (neu rywun yn gweithredu ar ei 
ran neu ar ei rhan) neu’r Swyddog Monitro. 

 
(g) Mae ‘adroddiad yr ymchwiliad’ yn golygu adroddiad ynglŷn â chanlyniadau 

unrhyw ymchwiliad i honiad o dorri’r Cod Ymddygiad, wedi’i lunio naill ai gan 
yr Ombwdsmon dan adran 69, 70 neu 71(2) y Ddeddf, neu gan y Swyddog 
Monitro dan y Rheoliadau. 

 
(h) Mae ‘yr Aelod’ yn golygu unrhyw un sy’n destun ymchwiliad i honiad o dorri’r 

Cod Ymddygiad.  

Cyngor Sir 
CEREDIGION 
County Council 
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(i) Mae ‘y Swyddog Monitro’ yn golygu’r swyddog sydd bryd hynny wedi’i benodi 
gan y Cyngor dan adran 5 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. 

 
(j) Mae ‘yr Ombwdsmon’ yn golygu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus   

   Cymru. 
 

(k) Mae ‘y Rheoliadau’ yn golygu Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol 
(Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 
2001/2281 fel y’u diwygiwyd (SI 2016/85). 
 

(l) Mae ‘y Swyddog Safonau’ yn golygu’r swyddog sydd bryd hynny wedi’i 
benodi gan y Cyngor i gynorthwyo â gwaith y Pwyllgor Moeseg a Safonau.  

 
(m) Mae ‘y Swyddog Cynghori’ yn golygu’r Swyddog Monitro, y Dirprwy Swyddog 

Monitro, y Swyddog Safonau neu rywun arall addas a chymwys. 
 
Crynodeb o’r weithdrefn  
 

5)  Dan adran 69 y Ddeddf, gall yr Ombwdsmon ymchwilio i unrhyw honiad o 
dorri’r Cod Ymddygiad a wneir yn erbyn aelodau neu aelodau cyfetholedig 
(neu gyn-aelodau neu gyn-aelodau cyfetholedig) o’r Cyngor neu unrhyw 
gyngor cymuned yn ardal y Cyngor. 
 

6)  Dan adran 70(4) y Ddeddf, pan fo’r Ombwdsmon yn dod ag ymchwiliad o’r fath 
i ben cyn ei gwblhau: 

 
a) gall gyfeirio’r materion dan sylw yn yr ymchwiliad at y Swyddog Monitro.  
b) Yna bydd y Swyddog Monitro yn ymchwilio i’r materion hynny yn unol â’r 

Rheoliadau, cyn cyhoeddi adroddiad, a gwneud argymhellion i’r Pwyllgor 
Moeseg a Safonau fel y bo’n briodol. Gweler y weithdrefn yn fanwl yn 
adran 17 isod. 

 
7)  Dan adran 71(2) y Ddeddf, bydd yr Ombwdsmon, pe bai’n penderfynu y 

buasai’n briodol gwneud hynny ar ôl cynnal ymchwiliad, yn gwneud y canlynol: 
a) llunio adroddiad ynghylch canlyniadau’r ymchwiliad ac yn ei anfon at y  

Swyddog Monitro a Phwyllgor Moeseg a Safonau’r Cyngor.   
b) Yna bydd y Swyddog Monitro yn ystyried adroddiad yr Ombwdsmon yn 

unol â’r Rheoliadau, cyn gwneud argymhellion i’r Pwyllgor Moeseg a 
Safonau fel y bo’n briodol. 

c) Gweler y weithdrefn yn fanwl yn adran 17 isod. 
 

8) Yna bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn gwneud un o’r dyfarniadau 
cychwynnol canlynol (Rheoliad 7), naill ai: 

 
a) nid oes tystiolaeth o unrhyw ddiffyg cydymffurfiaeth â’r Cod Ymddygiad,    

neu  
b) dylid gwahodd yr Aelod i gyflwyno sylwadau, naill ai’n ysgrifenedig neu ar 

lafar, mewn perthynas â chasgliadau’r ymchwiliad ac unrhyw honiad ei fod 
wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad. 

 
9)  Pan roddir gwahoddiad i Aelod wneud sylwadau, bydd y Pwyllgor Moeseg a 

Safonau yn cynnal gwrandawiad i ystyried unrhyw ymateb gan yr Aelod.  
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Dyfarniadau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau 

 
10)  Ar ôl ystyried unrhyw sylwadau, rhaid i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau (dan 

Reoliad 9(1)) ddyfarnu:  
 

a)    nad oes dim tystiolaeth o unrhyw fethu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, 
ac felly nad oes angen cymryd dim camau mewn perthynas â’r materion sy’n 
destun yr ymchwiliad; 

b)    bod yr Aelod neu aelod cyfetholedig (neu gyn-aelod neu gyn-aelod 
cyfetholedig) wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, ond nad oes 
angen cymryd dim camau mewn perthynas â’r methiant hwnnw; 

c) bod yr Aelod neu aelod cyfetholedig (neu gyn-aelod neu gyn-aelod 
cyfetholedig) wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, a dylai gael ei 
geryddu; neu 

d) bod yr Aelod neu aelod cyfetholedig (neu gyn-aelod neu gyn-aelod 
cyfetholedig) wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad a dylai gael ei 
atal neu ei atal yn rhannol rhag bod yn aelod neu’n aelod cyfetholedig o’i 
awdurdod am gyfnod heb fod yn hwy na chwe mis 

 
a gweithredu yn unol â’r dyfarniad hwnnw. 
 
11) Pan fydd tribiwnlys apêl a dynnir o blith aelodau Panel Dyfarnu Cymru yn 

gwneud argymhelliad y dylid gosod cosb wahanol (Rheoliad 12), rhaid i'r 
Pwyllgor Moeseg a Safonau ddyfarnu hefyd a ddylai gadarnhau ei ddyfarniad 
gwreiddiol, neu dderbyn yr argymhelliad. 

 
Ymchwiliadau gan y Swyddog Monitro (a gyfeiriwyd dan adran 70(4) y Ddeddf) 
 

12) Pan fo’r Ombwdsmon yn dod â’i ymchwiliad i ben cyn ei gwblhau ac yn 
cyfeirio’r materion sydd dan sylw at y Swyddog Monitro dan adran 70(4) y 
Ddeddf, mae’n rhaid i’r Swyddog Monitro:-  

 
a) gynnal ymchwiliad; a  
b) llunio adroddiad, a gwneud argymhellion i Bwyllgor Moeseg a Safonau’r 

Cyngor fel y bo’n briodol. 
 
13) Bydd y Swyddog Monitro yn cynnal ymchwiliad yn unol â’r Rheoliadau, a gall 

ddilyn unrhyw weithdrefnau y mae’n credu eu bod yn briodol dan 
amgylchiadau’r achos dan sylw. 

 
14) Ar ôl cynnal ymchwiliad, mae’n rhaid i’r Swyddog Monitro: 

 
a) lunio adroddiad ynghylch canlyniadau ei ymchwiliad, a gwneud 

argymhellion i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau fel y bo’n briodol, 
b) anfon copi o’r adroddiad at yr Aelod, a 
c) chymryd camau rhesymol i anfon copi o’r adroddiad at yr Achwynydd. 

 
15) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn ystyried adroddiad y Swyddog Monitro 

ynghyd ag unrhyw argymhellion, yn unol â’r weithdrefn a nodir yn adran 17 
isod.  
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Ymchwiliadau gan yr Ombwdsmon (a gyfeiriwyd dan adran 71(2) y Ddeddf) 
 

16)  Pan fo’r Ombwdsmon yn cwblhau ei ymchwiliad ac yn anfon adroddiad at y 
Swyddog Monitro a Phwyllgor Moeseg a Safonau’r Cyngor dan adran 71(2) y 
Ddeddf, bydd yn rhaid i’r Swyddog Monitro: 

a) ystyried adroddiad yr Ombwdsmon, a 
b) gwneud argymhellion i Bwyllgor Moeseg a Safonau’r Cyngor fel y 

bo’n briodol. 
 

17)  Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn ystyried adroddiad yr Ombwdsmon 
ynghyd ag unrhyw argymhellion gan y Swyddog Monitro yn unol â’r weithdrefn 
a nodir isod. 

 
Cam 1 – Y Pwyllgor Moeseg a Safonau – Gwrandawiad ar gyfer gwneud y 

Dyfarniad Cychwynnol 
 

18)  Ar ôl i’r Swyddog Monitro:  
 

a) lunio adroddiad yr ymchwiliad yn unol â pharagraff 14; neu  
b) ystyried adroddiad ymchwiliad yr Ombwdsmon yn unol â pharagraff 16 

 
bydd yn trefnu cyfarfod o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau cyn gynted ag y bo modd. 
 
Anfonir copi o adroddiad yr ymchwiliad, ynghyd ag unrhyw argymhellion gan y 
Swyddog Monitro (os oes rhai), at bob aelod o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau. 
 
19)  Rhoddir hysbysiad ynghylch amser a lleoliad y cyfarfod yn unol â Rhan VA 

Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd gan y Rheoliadau. 
 

20)  Os mai’r Ombwdsmon fydd yn darparu adroddiad yr ymchwiliad, bydd y 
Swyddog Monitro yn cynghori’r Pwyllgor Moeseg a Safonau, fel Swyddog 
Cynghori.  

 
21)  Os mai’r Swyddog Monitro fydd yn darparu adroddiad yr ymchwiliad, bydd y 

Swyddog Safonau neu rywun arall addas a chymwys yn cynghori’r Pwyllgor 
Moeseg a Safonau, fel Swyddog Cynghori. 

 
22) Cyfyngir trafodaethau Gwrandawiad Dyfarniad Cychwynnol y Pwyllgor Moeseg 

a Safonau i’r canlynol: 
a) ystyried adroddiad yr ymchwiliad  
b) ac unrhyw argymhellion gan y Swyddog Monitro (os oes rhai), a 
c) dod i un o’r dyfarniadau cychwynnol canlynol, naill ai:- 

i.  nad oes dim tystiolaeth o fethu cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, neu 
ii. dylid gwahodd yr Aelod i gyflwyno sylwadau, naill ai’n ysgrifenedig 

neu ar lafar, mewn perthynas â chasgliadau’r ymchwiliad ac unrhyw 
honiad ei fod wedi methu, neu y gallai fod wedi methu, â chydymffurfio 
â’r Cod Ymddygiad. 

 
Cam 2 - Ar ôl cyfarfod cyntaf y Pwyllgor Moeseg a Safonau  

 
23) Pan benderfyna’r Pwyllgor Moeseg a Safonau nad oes tystiolaeth o unrhyw 

ddiffyg cydymffurfiaeth â’r Cod Ymddygiad, bydd y Swyddog Safonau yn 
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hysbysu’r Aelod, yr Achwynydd a’r Ombwdsmon yn unol â hynny. Gweler 
22(c)(i) uchod. 

 
24) Pan benderfyna’r Pwyllgor Moeseg a Safonau y dylid gwahodd yr Aelod i 

gyflwyno sylwadau, bydd y Swyddog Safonau yn hysbysu’r Aelod ynghylch 
dyfarniad cychwynnol y Pwyllgor a’r weithdrefn y mae’r Pwyllgor yn argymell ei 
mabwysiadu wrth dderbyn ac ystyried unrhyw sylwadau y dymuna’r Aelod eu 
cyflwyno. Gweler 22(c)(ii) uchod a Cham 3 isod. 

 
Cam 3 - Paratoi ar gyfer y gwrandawiad i ystyried sylwadau’r Aelod  
 

25)  (A) Bydd y Swyddog Safonau, gan ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Moeseg a Safonau, yn ysgrifennu at yr Aelod i gynnig dyddiad ar gyfer 
gwrandawiad i ystyried unrhyw sylwadau y dymuna’r Aelod eu cyflwyno, a 
bydd yn gofyn i’r Aelod lenwi a dychwelyd holiadur ymhen 14 diwrnod, gan 
gadarnhau'r naill ffordd neu’r llall a ydyw: 

 
(a) yn bwriadu bod yn bresennol yn y gwrandawiad;  
 
(b) yn dymuno cyflwyno sylwadau, naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig, ac os felly, 

dylai’r Aelod gynnwys unrhyw sylwadau ysgrifenedig yn yr ymateb;  
 

(c) yn anghytuno ag unrhyw rai o’r canfyddiadau ffeithiol a geir yn adroddiad yr 
ymchwiliad, ac os felly, dylai’r Aelod nodi pa faterion penodol y mae’n 
anghytuno â hwy, a’r rhesymau dros hynny; 

 
(d) yn dymuno cynrychioli ei hun, neu gael cynrychiolydd cyfreithiol neu unrhyw 

un arall i’w gynrychioli yn y gwrandawiad, yn unol â’r Rheoliadau; 
 

(e) yn dymuno rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau, naill ai ar lafar 
neu’n ysgrifenedig; 

 
(f) yn dymuno galw tystion perthnasol i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau, ac os felly dylai nodi’r tystion hynny, a chadarnhau a ydynt yn 
dystion o ffaith neu gymeriad; 

 
(g) yn dymuno bod unrhyw ran o’r cyfarfod yn cael ei chynnal yn breifat, ac os 

felly dylai esbonio’r rhesymau dros hynny;  
 

(h) yn dymuno bod y cyhoedd yn cael eu hatal rhag gweld unrhyw ran o 
adroddiad yr ymchwiliad neu unrhyw ddogfennau perthnasol eraill, ac os felly, 
dylai esbonio’r rhesymau dros hynny. 

 
25 (B) Bydd disgwyl i’r Swyddog Ymchwilio ddod i’r gwrandawiad i gyflwyno’r 
adroddiad ac esbonio unrhyw faterion yn yr adroddiad hwnnw (oni bai bod y Pwyllgor 
wedi cytuno nad ydy hyn yn angenrheidiol).  
 

26) Bydd y Swyddog Safonau yn hysbysu’r Swyddog Ymchwilio ynghylch dyddiad 
arfaethedig y gwrandawiad, ac yn gofyn a fydd yn bresennol yn y 
gwrandawiad neu beidio. Dylid cadw dau ddyddiad amgen wrth gefn rhag ofn.  
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27) Bydd y Swyddog Safonau yn anfon copi o ymateb yr Aelod dan baragraff 25 at 
y Swyddog Ymchwilio ac yn gofyn i’r swyddog hwnnw anfon cadarnhad 
ysgrifenedig ymhen 7 diwrnod i ddatgan: 

 
(a) a oes ganddo unrhyw sylwadau ynglŷn ag ymateb yr Aelod; 

 
(b) a yw’n dymuno cael ei gynrychioli yn y gwrandawiad; 

 
(c) a yw’n dymuno galw tystion perthnasol i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau, ac os felly dylai nodi’r tystion hynny; 
 

(d) a yw’n dymuno bod unrhyw ran o’r cyfarfod yn cael ei chynnal yn breifat, os 
felly dylai nodi’r rhesymau dros hynny;  

 
(e) a yw’n dymuno bod y cyhoedd yn cael eu hatal rhag gweld unrhyw ran o 

adroddiad yr ymchwiliad neu unrhyw ddogfennau perthnasol eraill, os felly 
dylai nodi’r rhesymau dros hynny.  

 
28) Bydd y Swyddog Safonau yn ysgrifennu at aelodau’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau, yr Aelod a’r Swyddog Ymchwilio o leiaf 14 diwrnod cyn y 
gwrandawiad er mwyn: 

 
(a) cadarnhau dyddiad, amser a lleoliad y gwrandawiad; 

 
(b) rhoi crynodeb o’r honiad(au); 

 
(c) rhoi braslun o brif ffeithiau’r achos y mae pawb yn gytûn yn eu cylch; 

 
(d) rhoi braslun o’r prif ffeithiau nad yw pawb yn gytûn yn eu cylch; 

 
(e) nodi a fydd yr Aelod neu’r Swyddog Ymchwilio yn bresennol yn y 

gwrandawiad neu’n cael eu cynrychioli; 
 

(f) rhestru unrhyw dystion y gofynnir iddynt roi tystiolaeth;  
 

(g) amgáu adroddiad yr ymchwiliad, unrhyw ddogfennau perthnasol, ymateb yr 
Aelod ac unrhyw ymateb pellach gan y Swyddog Ymchwilio;  

 
(h) rhoi braslun o weithdrefn arfaethedig y gwrandawiad; 

 
(i) gofyn iddynt gadarnhau a ydynt yn bwriadu dod i’r gwrandawiad; a  

 
(j) darparu’r dystiolaeth y maent yn bwriadu dibynnu arni.  
 
29) Bydd yr wybodaeth ganlynol yn cael ei hanfon at aelodau’r Pwyllgor, yr Aelod 

a’r Swyddog Ymchwilio cyn y gwrandawiad (ynghyd ag unrhyw ddogfennau 
perthnasol eraill): 

• Adroddiad y Swyddog Ymchwilio 

• Ymateb yr Aelod 

• Unrhyw ymateb pellach gan y Swyddog Ymchwilio 

• Amlinelliad o’r prif ffeithiau sydd wedi’u cytuno / heb eu cytuno 
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• Rhestr o dystion 

• A fydd yr Aelod yn bresennol yn y gwrandawiad ac a fydd yn cael 
ei gynrychioli gan rywun arall 

• Y weithdrefn ar gyfer y gwrandawiad. 
 
Cam 4 – Y Weithdrefn ar gyfer y Gwrandawiad 
  
Egwyddorion 
 

30) Gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau: 
 

a) yn unol â gofynion cyfiawnder cynhenid, gynnal y cyfarfod ym mha bynnag 
fodd y mae’n ystyried i fod fwyaf addas ar gyfer sicrhau eglurder ynghylch y 
materion sydd gerbron, ac yn gyffredinol er mwyn cynnal y gwrandawiad yn 
gyfiawn. 

b) Rhaid i’r Pwyllgor, cyn belled ag y gwêl yn briodol, geisio osgoi bod yn 
anhyblyg wrth gynnal y gwrandawiad.   

c) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn penderfynu ynghylch tystiolaeth 
ffeithiol yn ôl yr hyn sy’n debygol. 

d) Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw feini prawf sydd ar gael i gynorthwyo’r 
Pwyllgor i sicrhau cysondeb mewn penderfyniadau.  

 
31) Gall rhywun gynrychioli’r Aelod neu’r Swyddog Ymchwilio neu ddod gyda hwy 

i’r cyfarfod os ydynt â chymwysterau cyfreithiol neu beidio, ond gall y Pwyllgor 
Moeseg a Safonau wrthod caniatáu unigolyn penodol i gynorthwyo neu 
gynrychioli rhywun yn y gwrandawiad, pe bai’r Pwyllgor yn fodlon fod yno 
reswm da dros wneud hynny. 

 
32) Gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau gael cyngor cyfreithiol gan Swyddog y 

mae’r Cyngor wedi’i benodi at y diben hwnnw ar unrhyw adeg yn ystod y 
cyfarfod, neu wrth iddynt ystyried y canlyniad. Bydd unrhyw gyngor cyfreithiol 
a roddir i’r Pwyllgor yn cael ei rannu â’r Aelod a’r Swyddog Ymchwilio os ydynt 
yn bresennol. 

 
33) Cynhelir y gwrandawiad yn gyhoeddus oni bai bod y Pwyllgor Moeseg a 

Safonau yn argyhoeddedig fod yno reswm da dros eithrio’r cyhoedd. 
 

34) Y bwriad yw y bydd pob parti yn y gwrandawiad yn gallu cyfrannu gyda 
dealltwriaeth lawn o’r materion sydd dan ymchwiliad, gan sicrhau bod y 
gwrandawiad yn deg, tryloyw a diduedd.  

 
35) Pennir gweithdrefn y cyfarfod isod, yn amodol ar unrhyw newidiadau y creda’r 

Cadeirydd sy’n briodol er mwyn sicrhau gwrandawiad teg ac effeithlon. 
 
Rhagarweiniad 

 
36) Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cyflwyno’r bobl hynny sy’n 

bresennol ac yn egluro dull a threfn y gwrandawiad, gan gynnwys unrhyw 
drefniadau corfforol. 

 
Cam cyntaf: Materion rhagarweiniol o drefn 
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37) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn datrys unrhyw faterion neu anghydfod 
ynghylch y modd y dylai’r gwrandawiad fynd yn ei flaen, sydd heb eu datrys fel 
rhan o’r weithdrefn cyn y gwrandawiad. Gan gynnwys y canlynol: 

a) A ddylid gwahardd y cyhoedd neu’r wasg rhag dod i’r 
gwrandawiad neu ran ohono. 

b) Unrhyw faterion newydd a godwyd ers paratoi’r agenda. 
c) Os codir unrhyw dystiolaeth neu fater newydd y gallai fod wedi’i 

godi cyn y gwrandawiad, rhagdybir na fydd yn cael ei ganiatáu oni 
bai bod rheswm da dros wneud hynny. 

d) A oes reswm da dros fwrw ymlaen â’r gwrandawiad yn 
absenoldeb unrhyw barti, y rhesymau a nodwyd dros unrhyw 
absenoldeb ac i fodloni ei hun fod pob parti wedi cael gwybod am 
ddyddiad y gwrandawiad. Fel arall, gellir penderfynu gohirio’r 
gwrandawiad. 

e) Gwneud trefniadau ar gyfer ymdrin â’r mater yn deg, pan fo’r 
Pwyllgor yn fodlon fod unrhyw barti (ar ôl derbyn tystiolaeth 
feddygol) yn methu â bod yn bresennol ac yn debygol o fethu â bod 
yn bresennol am amser maith.   

f) Ni chaniateir croesholi tystion. Rhaid cyfeirio’r cwestiynau drwy’r 
Cadeirydd.  

 
 

Ail gam: Canfyddiadau Ffeithiol 
 

38) Yna, bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn ystyried a oes yno anghytundeb 
arwyddocaol ynghylch y ffeithiau a nodir yn adroddiad yr ymchwiliad. 

 
39) Os oes anghytundeb ynghylch y ffeithiau:- 

 
(a) gwahoddir y Swyddog Ymchwilio, os yw’n bresennol, i wneud unrhyw 

sylwadau fel y bo’r gofyn i ategu’r canfyddiadau ffeithiol a geir yn adroddiad yr 
ymchwiliad. 

 
(b) gall y Swyddog Ymchwilio alw unrhyw dystion angenrheidiol i roi tystiolaeth, 

gyda chaniatâd y Pwyllgor Moeseg a Safonau, a bydd y Pwyllgor roi cyfle i’r 
Aelod herio unrhyw dystiolaeth a roddir gan unrhyw dyst y mae’r Swyddog 
Ymchwilio yn ei alw a holi cwestiynau i unrhyw dyst drwy’r Cadeirydd. 

 
(c) yna gwahoddir yr Aelod i gyflwyno ei achos ac i wneud sylwadau i gefnogi ei 

fersiwn o’r ffeithiau. 
 

(d) gall yr Aelod alw unrhyw dystion angenrheidiol i roi tystiolaeth, gyda 
chaniatâd y Pwyllgor Moeseg a Safonau, a gall y Pwyllgor roi cyfle i’r 
Swyddog Ymchwilio herio unrhyw dystiolaeth a roddir gan unrhyw dyst y 
mae’r Aelod yn ei alw. 

 
40) Ar unrhyw adeg, gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau holi unrhyw rai o’r bobl 

sy’n rhan o’r gwrandawiad neu unrhyw rai o’r tystion drwy’r Cadeirydd. 
 

41) Pe bai’r Aelod yn anghytuno ag unrhyw ffaith berthnasol yn adroddiad yr 
ymchwiliad, heb fod wedi crybwyll y mater ymlaen llaw, rhaid iddo ef neu hi roi 
rhesymau da dros beidio â chrybwyll y mater cyn y gwrandawiad. Pe bai’r 
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Swyddog Ymchwilio yn absennol, bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn 
ystyried a fyddai er lles y cyhoedd i barhau yn ei absenoldeb neu beidio. Ar ôl 
ystyried eglurhad yr Aelod am beidio â chrybwyll y mater yn gynt, gall y 
Pwyllgor:   

 
(a) barhau â’r gwrandawiad, gan ddibynnu ar yr wybodaeth sydd yn adroddiad 
yr ymchwiliad; 
 
(b) caniatáu i’r Aelod wneud sylwadau am y mater, a gwahodd y Swyddog 
Ymchwilio i ymateb a galw unrhyw dystion, fel y bo’r gofyn; neu 

 
(c) gohirio’r gwrandawiad a threfnu bod tystion priodol yn cael eu galw, neu 
fynnu presenoldeb y Swyddog Ymchwilio os yw’n absennol. 

 
(d) Rhoddir cyfle i’r Swyddog Ymchwilio ac yna i’r Aelod grynhoi eu hachos. 

 
42) Ar ôl gorffen y sylwadau ynghylch materion o ffaith, bydd y Pwyllgor Moeseg a 

Safonau a’r Swyddog Cynghori’n gadael yr ystafell i ystyried y sylwadau yn 
breifat. 

 
43) Bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried a oes angen symud ymlaen at y trydydd 

cam. Gwneir y penderfyniad drwy fwyafrif.  
 

44) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn ailymgynnull fel cyfarfod cyhoeddus a 
bydd Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cyhoeddi eu canfyddiadau 
ffeithiol. Bydd yr Aelod, y Swyddog Ymchwilio a’r tystion yn cael eu gwahodd 
yn ôl i’r cyfarfod. 

 
Cam tri: Penderfynu a yw’r Aelod wedi methu â chydymffurfio â’r Cod 

 
45) Yna, bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau, ar sail ei ganfyddiadau ffeithiol, yn 

ystyried a yw’r Aelod wedi methu â chydymffurfio â’r Cod. 
 

46) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn gwahodd y Swyddog Ymchwilio i 
wneud sylwadau, ar sail canfyddiadau ffeithiol y Pwyllgor, i nodi a yw’r Aelod 
wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad ai peidio. 

 
47) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn gwahodd yr Aelod i ymateb i 

sylwadau’r Swyddog Ymchwilio ac ar sail canfyddiadau ffeithiol y Pwyllgor, i 
nodi a yw ef neu hi wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad ai peidio. 

 
48) Gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau, ar unrhyw adeg, holi unrhyw un yn y 

gwrandawiad ynglŷn ag unrhyw fater y maent yn ei grybwyll wrth wneud eu 
sylwadau. 

 
49) Gwahoddir yr Aelod i wneud unrhyw bwyntiau perthnasol i gloi a chyflwyno 

unrhyw sylwadau lliniaru. 
 

50) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Swyddog Cynghori’n gadael yr ystafell 
i ystyried y sylwadau yn breifat, ac i benderfynu a yw’r Aelod wedi methu â 
chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad. Gwneir y penderfyniad drwy fwyafrif. Ni fydd 
y Swyddog Cynghori’n cymryd rhan mewn unrhyw bleidlais.  
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51) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn ailymgynnull fel cyfarfod cyhoeddus a 

bydd Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cyhoeddi’r penderfyniad 
ynghylch a dorrwyd y Cod ai peidio. Gwneir y penderfyniad drwy fwyafrif. Ni 
fydd y Swyddog Cynghori’n cymryd rhan mewn unrhyw bleidlais.  

 
 

Cam pedwar: Gweithredu 
 

52) Pe bai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn penderfynu nad yw’r Aelod wedi 
methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, bydd yn  

a) cofnodi’n ffurfiol nad oes tystiolaeth o unrhyw fethiant o ran yr Aelod i 
gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, ac felly nid oes angen gweithredu. 

b)  Gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau dal ystyried a ddylid gwneud unrhyw 
argymhellion i’r Cyngor er mwyn osgoi gweld sefyllfa debyg yn codi eto. 

 
53) Pe bai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn penderfynu bod yr Aelod wedi methu â 

chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, bydd yn gwahodd yr Aelod a’r Swyddog 
Ymchwilio i wneud sylwadau ynghylch: 

 
(a) a ddylai’r Pwyllgor roi cosb ai peidio; ac 
(b) yr hyn y dylid ei roi fel cosb. 

 
54)  Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Swyddog Cynghori’n gadael yr ystafell i 

ystyried y sylwadau a’r cosbau yn breifat.  
 

55) Dyma’r opsiynau sydd ar gael: 
 

(a) nid oes angen gweithredu ar sail y diffyg cydymffurfiaeth â’r Cod Ymddygiad; 
(b) dylid ceryddu’r Aelod; neu 
(c) dylid gwahardd yr Aelod yn llwyr neu’n rhannol rhag bod yn aelod neu’n aelod 

cyfetholedig o’i awdurdod am gyfnod na fydd yn hwy na chwe mis. 
 

Gwneir y penderfyniad drwy fwyafrif. Ni fydd y Swyddog Cynghori’n cymryd rhan 
mewn unrhyw bleidlais.  

 
56) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn ailymgynnull a bydd Cadeirydd y 

Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cyhoeddi’r penderfyniad.  
 

57) Ar ôl penderfynu, bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn gofyn i’r Swyddog 
Safonau wneud y canlynol: 

 
a) cadarnhau’r penderfyniad a’r 
b) rhesymau dros y penderfyniad hwnnw yn ysgrifenedig, 

ac anfon copi o’r penderfyniad ysgrifenedig (gan gynnwys manylion 
ynghylch hawl yr Aelod i wneud apêl) at yr Aelod, yr Achwynydd a’r 
Ombwdsmon cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl, ac yn unol â’r 
Rheoliadau. 

 
Materion Amrywiol 
Methu â chyflwyno sylwadau / bod yn bresennol yn y gwrandawiad  
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58) Pe bai’r Aelod yn methu â chyflwyno sylwadau, bydd y Pwyllgor Moeseg a 
Safonau: 

 
a) oni bai ei fod yn fodlon bod yno reswm da dros y methiant, yn 

medru ystyried adroddiad yr ymchwiliad a phenderfynu er bod yr 
Aelod yn absennol; neu 

b) yn medru rhoi cyfle arall i’r Aelod gyflwyno sylwadau. 
 

59) Pe bai unrhyw barti yn methu â bod yn bresennol mewn gwrandawiad neu’n 
methu â chael rhywun i’w cynrychioli yno, bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau, 
os yw’n fodlon y rhoddwyd rhybudd priodol ynglŷn â’r gwrandawiad i’r unigolyn 
dan sylw, ac nad oes rheswm da dros yr absenoldeb - 

 
a. yn medru gwrando’r achos a phenderfynu er nad yw’r unigolyn yn 

bresennol; neu 
b. yn medru gohirio’r gwrandawiad. 

 
Salwch neu Analluogrwydd 
 

60) Os yw’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn fodlon nad yw’r parti yn gallu dod i’r 
gwrandawiad oherwydd salwch neu nam corfforol neu feddyliol, a bod y 
sefyllfa honno’n debygol o barhau am beth amser, gall y Pwyllgor Moeseg a 
Safonau wneud unrhyw drefniadau sy’n ymddangos yn addas, gan ystyried 
holl amgylchiadau’r achos, er mwyn ymdrin â’r mater yn deg. 

 
Gwahardd 
 

61) Bydd unrhyw waharddiad, boed yn llwyr neu’n rhannol (sy’n golygu gwahardd 
yr Aelod rhag gwneud rhan o’i waith yn y Cyngor), yn cychwyn y diwrnod ar ôl: 

 
(a) diwedd y cyfnod pan fedr yr Aelod gyflwyno rhybudd o apêl i dribiwnlys apêl 

dan y Rheoliadau (hynny yw, ymhen 21 diwrnod ar ôl derbyn hysbysiad o 
benderfyniad y Pwyllgor Moeseg a Safonau); 

 
(b) derbyn hysbysiad o gasgliadau unrhyw apêl yn unol â’r Rheoliadau; 

 
(c) penderfyniad pellach y Pwyllgor Moeseg a Safonau ar ôl derbyn argymhelliad 

gan dribiwnlys apêl dan y Rheoliadau, 
 

pa un bynnag sy’n digwydd olaf. 
 

Atgyfeiriad at Dribiwnlys Apêl 
 

62)  Pan fo’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn penderfynu bod yr Aelod wedi methu 
â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, gall yr Aelod gyflwyno apêl yn erbyn y 
penderfyniad i dribiwnlys apêl a ffurfir gan Banel Dyfarnu Cymru.  

Bydd angen caniatâd i apelio yn unol â’r Rheoliadau.  
 

63)  Gall tribiwnlys apêl: 
a) gadarnhau penderfyniad y Pwyllgor Moeseg a Safonau,  
b) cyfeirio’r mater yn ôl gan argymell bod cosb wahanol yn cael ei 

rhoi,  
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c) neu wrthdroi’r penderfyniad. 
 

64) Pe bai’r: 
(a) Pwyllgor Moeseg a Safonau yn penderfynu bod yr Aelod wedi methu â 

chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad; 
(b) bod yr Aelod yn apelio i dribiwnlys apêl a ffurfir gan Banel Dyfarnu Cymru; a  
(c) bod y tribiwnlys dan sylw yn cyfeirio’r mater yn ôl at y Pwyllgor Moeseg a 

Safonau gan argymell bod cosb wahanol yn cael ei rhoi, 
 
bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cwrdd cyn gynted ag y bo’n ymarferol 
bosibl i ystyried argymhelliad y tribiwnlys apêl, a bydd yn penderfynu a ddylai 
gadw at ei benderfyniad gwreiddiol, neu dderbyn yr argymhelliad. 

 
65) Ar ôl penderfynu, bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn gofyn i’r Swyddog 

Safonau lunio cadarnhad ysgrifenedig o’r penderfyniad a’r rhesymau dros ei 
wneud, ac anfon copi o’r penderfyniad ysgrifenedig at yr Aelod, yr Achwynydd, 
yr Ombwdsmon a llywydd Panel Dyfarnu Cymru cyn gynted ag y bo’n 
ymarferol bosibl. 

 
Cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Moeseg a Safonau 
 

66) Bydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau ymhen 14 diwrnod ar ôl:   
 

(a) diwedd y cyfnod pan ellir cyflwyno rhybudd o apêl dan y Rheoliadau, neu 
(b) derbyn hysbysiad ynghylch casgliadau unrhyw apêl yn unol â’r Rheoliadau, 

neu 
(c) penderfyniad pellach y Pwyllgor Moeseg a Safonau ar ôl derbyn argymhelliad 

y tribiwnlys apêl dan y Rheoliadau, 
 

pa un bynnag sy’n digwydd olaf, yn achosi cyhoeddi adroddiad ar ganlyniad yr 
ymchwiliad, a bydd yn anfon copi at yr Ombwdsmon, y Swyddog Monitro a’r 
Aelod ac yn cymryd camau rhesymol i anfon copi at yr Achwynydd. 
 

87) Ar ôl derbyn adroddiad y Pwyllgor Moeseg a Safonau, bydd y Swyddog Monitro:   
 

(a) yn cyhoeddi’r adroddiad ar wefan y Cyngor am 21 diwrnod ac yn sicrhau y 
gall aelodau o’r cyhoedd weld copïau yn rhad ac am ddim ar unrhyw adeg 
resymol yn swyddfeydd y Cyngor, lle bydd gan bobl yr hawl i wneud copïau 
o’r adroddiad neu dynnu detholiadau ohono pan fydd ar gael, 

 
(b) yn darparu copi o’r adroddiad i unrhyw unigolyn ar gais, os yw’r unigolyn 

hwnnw’n talu’r swm y creda’r Cyngor ei bod yn rhesymol ei godi, ac 
 

(c) yn cyhoeddi hysbysiad cyhoeddus ymhen 7 diwrnod ar ôl derbyn adroddiad y 
Pwyllgor Moeseg a Safonau, drwy osod hysbyseb mewn papurau newydd 
sy’n cylchredeg yn yr ardal a thrwy unrhyw ddulliau eraill sy’n ymddangos yn 
rhesymol i’r Swyddog Monitro, er mwyn hysbysu’r cyhoedd y bydd copïau o’r 
adroddiad ar gael yn unol ag is-baragraffau (a) a (b) uchod, a bydd yn nodi’r 
dyddiad (heb fod yn fwy na 7 diwrnod ar ôl hysbysu’r cyhoedd am y tro 
cyntaf) pan fydd y cyfnod o 21 diwrnod yn cychwyn. 

 
Costau 
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68) Nid yw’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn meddu ar unrhyw rymoedd i ddyfarnu 

costau na threuliau sy’n deillio o wrandawiadau neu unrhyw gyfarfodydd eraill. 
 
 
 
Deddfwriaeth 
Deddf Llywodraeth Leol 2000 - Rhan III: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/22/part/III/chapter/III 
 
 
Y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau: 
 
 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / Gwasanaethau Democrataidd 
 
 
13/6/22 
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Cyngor Sir CEREDIGION 
 

ADRODDIAD I’R:  
 

 Cyngor 

DYDDIAD Y CYFARFOD: 
 

8 Gorffennaf 2022 

TEITL: 
 

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
2021-22 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: Darparu gwybodaeth am waith y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio yn ystod 2021-22 
 

ER GWYBODAETH  
 
Portffolio Cabinet ac Aelod 
Cabinet:  

   
 
 Y Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet ar gyfer 
Materion Cyfreithiol a Llywodraethu, Tai, Pobl a 
Threfniadaeth a Diogelu’r Cyhoedd  
 

Cefndir 
 
Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, yn ei gwneud hi'n ofynnol i bob Cyngor Sir sefydlu 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  Mae'r Mesur yn rhagnodi swyddogaethau'r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
 
Mae Canllawiau Ymarferol CIPFA ar gyfer Awdurdodau Lleol a'r heddlu (argraffiad 
2018) yn nodi ei bod yn bwysig bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cael ei 
ddwyn i gyfrif o ran i ba raddau y mae wedi cyflawni ei bwrpas. Bydd hyn yn cynnwys 
a yw'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi: 
 

• cyflawni ei gylch gorchwyl y cytunwyd arno 

• mabwysiadu arferion a argymhellir 

• asesu ei effeithiolrwydd ei hun 

• asesu anghenion hyfforddi 

• asesu effaith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar lywodraethu, risg a 
rheolaeth o fewn yr Awdurdod 

 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 14 Medi 2017 cytunwyd y 
byddai'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol sy'n 
darparu asesiad ar effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac i roi 
sicrwydd bod materion wedi cael sylw a symud ymlaen. 
 
Defnyddir Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer y 
canlynol: 
 
a) Tynnu sylw at y gwaith a wnaed gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 

ystod y flwyddyn; 
b) Dangos sut mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi gwneud 

gwahaniaeth; 
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c) Amlinellu'r flaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod; a 
d) Darparu hunanasesiad a sicrwydd. 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Cyflwynwyd Adroddiad ar Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 2021-2022 i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ei Gyfarfod ar 6 
Mehefin 2022.  (gweler yr Adroddiad yma:   
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s3104/Eitem%2014%20Adroddiad%20B

lynyddol.pdf?LLL=1).  

Cytunodd y Pwyllgor i’r canlynol:  

(i) nodi cynnwys Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

2021-22; a 

(ii) cymeradwyo Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 

gyfer 2021-22 (yn amodol hefyd ar ymgorffori cofnod presenoldeb Aelodau'r Pwyllgor 

yn ystod y flwyddyn yn yr adroddiad cyn ei gyflwyno i'r Cyngor). 

Mae'r cofnod presenoldeb bellach wedi'i gynnwys o dan Adran 2 (Cyfarfodydd) 
Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021-2022, sydd 
ynghlwm yn Atodiad 1 ac a gyflwynir drwy hyn i'r Cyngor gan Gadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 2021-2022.   
 
Os bydd yr Adroddiad Blynyddol yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor, bydd yn cael 
ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor wedi hynny. 
 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU'R 
DYFODOL: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? 

Os naddo, esboniwch pam  

 
 Naddo 

Crynodeb: Nid yw'r adroddiad hwn yn cynrychioli newid mewn 
polisi neu strategaeth. 

 
Hirdymor: 
 

Amherthnasol 

Integreiddio: 
 

Amherthnasol  

Cydweithio: Amherthnasol 
  

Cynnwys: 
 

Amherthnasol 

Atal: Amherthnasol 

 
Argymhelliad / Argymhellion: Bod y Cyngor yn nodi cynnwys Adroddiad Blynyddol 
y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2021-22.   
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Rhesymau dros y penderfyniad: Cael sicrwydd bod trefniadau effeithiol yn eu lle i 
reoli materion ariannol, dulliau rheoli risg, rheolaeth fewnol a threfniadau llywodraethu 
corfforaethol yr awdurdod a bod trefniadau archwilio mewnol ac allanol yr awdurdod 
yn ddigonol. 

Trosolwg a Chraffu:  Amherthnasol 

Fframwaith Polisi: Trefniadau Democrataidd 

Blaenoriaethau Corfforaethol: Thema drawsbynciol i sicrhau bod gwasanaethau 
yn addas at y diben 

Goblygiadau Cyllid a Chaffael: Dim 

Goblygiadau Cyfreithiol: Dim 
 
Goblygiadau Staffio: Dim 
 
Goblygiadau Eiddo/Asedau: Dim 
 

Risg(iau): Dim 
 
Pwerau Statudol: Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
 
Papurau Cefndir: Dim 
 
Atodiadau: Atodiad 1: Adroddiad Blynyddol 2020-21 y 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 
Enw Cyswllt: Elin Prysor 
 
Swydd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 

Cyfreithiol a Llywodraethu (a Swyddog Monitro) 
 
Dyddiad: 7/6/2022  
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Atodiad 1 
 
 
 
 
 
 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 

 

 
 
 
 
 

 
Adroddiad Blynyddol 2021/22 
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ADRODDIAD BLYNYDDOL CADEIRYDD Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC 
ARCHWILIO YNGHYLCH GWEITHGARWCH Y PWYLLGOR YN YSTOD Y 
FLWYDDYN 2021/22 
 
1. CYFLWYNIAD  
 
Dyma Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a’i amcan yw cynnig  
crynodeb byr o’r gwaith a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn, nodi’r gwaith sy’n mynd 
rhagddo a chyflwyno’r flaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
 
Yn ogystal, bydd yr Adroddiad yn cynnig asesiad o effeithiolrwydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ac yn cynnig sicrwydd o’r ffaith y rhoddwyd sylw i faterion 
a’u bod wedi cael eu symud yn eu blaen. 
 
Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (‘y Pwyllgor’) yn grŵp bach, ac yn ystod 
2021-22, roedd yn cynnwys saith Aelod, roedd ganddo strwythur a oedd yn cynnwys 
cydbwysedd gwleidyddol, ac roedd yn cynnwys un Aelod Lleyg. 
 
 
2. CYFARFODYDD  
 
Trefnodd y Pwyllgor chwe chyfarfod ar gyfer y flwyddyn, i gyd-fynd â Blaenraglen 
Waith fanwl a fyddai’n cynnwys yr holl feysydd gwaith sy’n ofynnol dan ei gylch 
gorchwyl, ac fe’u cynhaliwyd ym mis Mehefin, mis Medi a mis Tachwedd (2021) ac ym 
mis Ionawr (2 Gyfarfod) a mis Mawrth (2022).  Roedd agendâu y cyfarfodydd yn llawn 
eitemau i’w hystyried, eu trafod a’u hadolygu, a bu un o’r Cyfarfodydd a gynhaliwyd 
ym mis Ionawr 2022 yn ystyried yr Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio gan Archwilio 
Cymru (‘AC). 
 
Mae’n dda nodi bod gwaith y Pwyllgor wastad yn cael ei gefnogi’n dda gan y Prif 
Weithredwr, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol (‘CLO’) dros Gyllid a Chaffael, CLO 
Cyfreithiol a Llywodraethu/Swyddog Monitro (‘MO’), CLO-Polisi, Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd, Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol (‘CMIA’) a’r Swyddog 
Llywodraethu, yn ogystal ag AC. 
 
Attendance at Meetings 
  
 

Cyfarfod 
* P: Presennol 
A:  Absennol 
drwy 
ymddiheuriad 

Y Cyng 
Elizabeth 
Evans 
(Cadeirydd) 

Y Cyng 
Rowland 
Rees-
Evans 
(Dirprwy 
Gadeirydd) 

Y 
Cyng 
Gareth 
Davies 

Y 
Cyng 
Peter 
Davies 

Y 
Cyng 
Keith 
Evans 

Y Cyng 
Matthew 
Woolfall 
Jones 

Yr Athro 
Ian Roffe 

3/6/21 P P P A P A P 

9/9/21 P P P P P A P 

25/11/21 P A P P P A P 

17/1/22 P P A P P A P 

19/1/22 P P P P P P P 

10/3/22 P P A A P A P 
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3. RÔL A GYFLAWNIR GAN Y PWYLLGOR  
 
Yn ôl Canllawiau Ymarferol CIPFA i Bwyllgorau Archwilio Awdurdodau Lleol 2018, 
diben y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw: 
 

• Gweithredu fel rhan allweddol o fframwaith llywodraethu awdurdod.  Ei 
swyddogaeth yw darparu adnodd annibynnol ac ar lefel uchel er mwyn cynorthwyo 
llywodraethu da a rheolaeth ariannol gyhoeddus gadarn;  a 
 

• Chynnig sicrwydd annibynnol i’r rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu ynghylch 
digonolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol ac uniondeb 
y prosesau llywodraethu ac adrodd ariannol.  Trwy oruchwylio archwilio mewnol ac 
allanol, mae’n gwneud cyfraniad pwysig i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol 
mewn grym. 

 
Isod, nodir crynodeb o’r gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn er 
mwyn cyflawni hyn.  Oherwydd y Pandemig, cynhaliwyd yr holl gyfarfodydd ar 
blatfform rhith.  Er gwaethaf unrhyw amhariadau o ganlyniad i’r Pandemig, roedd y 
Pwyllgor yn awyddus i barhau gyda’i waith, ac mae wedi gwneud hynny mewn ffordd 
amserol. 
 

Gweithgarwch Archwilio Mewnol  

• Cymeradwyodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Archwilio 
Mewnol (‘IA’) 2020/21 gan gynnwys barn sicrwydd flynyddol y Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol (‘CMIA’) ynghylch fframwaith llywodraethu, 
rheoli risg a threfniadau rheoli mewnol y Cyngor, a oedd wedi cyfrannu at y 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
Gofynnodd y Pwyllgor i IA geisio esboniad am y broblem gyfathrebu a oedd 
wedi codi yn y Gwasanaeth Ystadau, a arweiniodd at yr oedi wrth ddarparu 
gwybodaeth i AC, a bod adroddiadau cynnydd mewnol chwarterol yn parhau 
am y flwyddyn i ddod, ynghyd â’r adroddiad blynyddol, er mwyn gwirio gwaith 
y Gwasanaeth yn unol â’i gapasiti llawn. 

• Cefnogwyd yr Adroddiad uchod gan adroddiadau chwarterol gan CMIA er 
mwyn cofnodi cynnydd IA trwy gydol y flwyddyn. 

• Bu’r Pwyllgor yn ystyried yr Adroddiadau Cynnydd IA canlynol yn ystod 2021-
22: 

o Chwarter 4 2020-21 (Cyfarfod 3 Mehefin 2021); 
o Chwarter 1 2021-22 (Cyfarfod 9 Medi 2021); 
o Chwarter 2 2021-22 (Cyfarfod 19 Ionawr 2022);  a 
o Chwarter 3 2021-22 (Cyfarfod 10 Mawrth 2022).  

• Cymeradwyodd y Pwyllgor Adroddiad Gwrth-dwyll IA Blynyddol 2020/21, a 
oedd yn cynnig crynodeb o waith gwrth-dwyll IA a gynhaliwyd yn ystod y 
flwyddyn. 

• Cymeradwyodd y Pwyllgor Strategaeth a Chynllun gwaith IA CMIA ar gyfer 
2022/23. 

• Cymeradwywyd diweddariad o Siarter IA (2022-23) gan y Pwyllgor.  
Gwnaethpwyd diwygiadau i ystyried y trefniadau gwrth-dwyll sy’n cynorthwyo 
ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol (‘NFI’), er mwyn cynnig sicrwydd nad yw 
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cyflwyno swydd Swyddog Llywodraethu yn y strwythur yn effeithio ar 
annibyniaeth a gwrthrychedd CMIA ac IA, gan ystyried y newid mewn CMIA ar 
1 Ionawr 2022 ac er mwyn gwneud gwneud cyfeiriad at effaith barhaus y 
Pandemig ar waith IA yn 2021/22.   

• Yn dilyn yr ymarfer NFI, bu’r Pwyllgor yn ystyried hunan-arfarniad NFI IA, a 
oedd yn cynnig sicrwydd bod y Cyngor yn llwyr gefnogol o’r ymarfer. 

• Yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21, cymeradwyodd y Pwyllgor Adroddiad IA 
ynghylch Rheoli Risg, a gyflwynwyd i’r Pwyllgor yn dilyn Adolygiad IA o 
Fframwaith Rheoli Risg y Cyngor a’r gweithdrefnau corfforaethol ategol a oedd 
mewn grym yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21.  Adroddodd IA mai dim ond 
mân gamau gweithredu a nodwyd, ac y cyflawnwyd un o’r rhain yn syth, gan 
arwain at gryn sicrwydd bod systemau rheoli, llywodraethu a phrosesau risg 
cadarn yn eu lle. 

• Ar 3 Mehefin 2021, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad IA am yr Adolygiad o’r 
Fframwaith Llywodraethu 2020/2021 (y Fframwaith sy’n cefnogi’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol (AGS) ar gyfer 2020/21) yn dilyn Adroddiad am y 
Fframwaith Llywodraethu, AGS a Chod Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn 
cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ym mis Chwefror 2021 (bu Aelodau’r Pwyllgor yn 
ymwneud â’i adolygiad hefyd).  Rhoddodd AC farn archwilio am AGS ar sail ei 
gysondeb gyda’u gwybodaeth a’i gydymffurfiaeth gyda’u gwybodaeth a’i 
gydymffurfiaeth gyda deddfwriaeth.  Roedd yr adolygiad IA yn cynnwys asesiad 
o’r gweithdrefnau sydd mewn grym er mwyn llunio’r Fframwaith Llywodraethu, 
y fethodoleg sgorio a ddefnyddiwyd, ac ystyriaeth o’r ‘dystiolaeth’ a nodwyd yn 
y fframwaith, a oedd yn cyd-fynd â gwaith AC ynghylch yr AGS ac a oedd yn 
cynnig sicrwydd o’r ffaith bod y weithdrefn yn gadarn, yn cynnwys ffocws ac yn 
effeithiol. 

• Ar 10 Mawrth 2022, bu’r Pwyllgor yn ystyried Adolygiad Fframwaith 
Llywodraethu IA 2021/22 hefyd, gan nodi’r adolygiad o’r Fframwaith. 

• Cymeradwyodd y Pwyllgor Strategaeth y Cyngor ynghylch Atal Twyll, 
Llwgrwobrwyo a Llygredd (gan gynnwys Atal Gwyngalchu Arian) i’w chyflwyno 
i’r Cabinet ac i’r Cyngor. 

• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad IA am y Gwasanaeth Ystadau ynghylch 
camau a gymrwyd i wella cyfathrebu rhwng AC a’r Gwasanaeth.  Cynhaliodd 
CMIA gyfarfod gyda’r Rheolwr Corfforaethol dros Dwf a Menter ar 29 
Gorffennaf 2021 a chadarnhawyd y camau a gymrwyd gan Reolwr Archwilio 
AC, a gadarnhaodd bod y cyfathrebu wedi gwella. 

 
Diweddariadau ac Adroddiadau Arolygiaeth a Rheoliadol  

Yn ystod blwyddyn 2021-22, cytunodd y Pwyllgor, er mwyn sicrhau eglurder a 
hwylustod wrth gyfeirio, wahanu’r eitemau Rheoliadol i 2 Adroddiad ar wahân: 
1. Diweddariadau ac Adroddiadau Arolygiaeth a Rheoliadol;  ac 
2. Ymatebion y Cyngor i Adroddiadau Arolygiaeth a Rheoliadol. 

1. Diweddariadau ac Adroddiadau Arolygiaeth a Rheoliadol a ystyriwyd yn ystod y 

flwyddyn:  

Diweddariadau Chwarterol AC i GAC 

• Amserlen Rhaglen Waith Chwarter 2 2021-22 (cyflwynwyd yn ystod Cyfarfod y 
Pwyllgor ar 19 Ionawr 2022;  ac 
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• Amserlen Rhaglen Waith Chwarter 3 2021-22 (cyflwynwyd yn ystod Cyfarfod y 
Pwyllgor ar 10 Mawrth 2022).  
 

Adroddiadau Archwilio Allanol (AC) Lleol  

• Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 Cyngor Sir Ceredigion; 

• Cynllun Archwilio 2021-22;  

• Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio – Adroddiadau ac 
Argymhellion AC (Amserlen a Rhaglen Waith AC; 

• Brîff Prosiect – Sicrwydd ac Asesu Risg, Cyngor Sir Ceredigion;  a 

• Brîff Prosiect – Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio, ac Adolygiad o 
Wasanaeth Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion 2020-21. 

 
Adolygiad AC o’r Gwasanaeth Cynllunio 2020-21 
Ar 17 Ionawr 2022, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Adolygiad AC o’r 
Gwasanaeth Cynllunio Ebrill – Gorffennaf 2021.  Cyflwynodd AC yr Adroddiad 
a rhoddodd Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu (‘DCC’) adborth gan DCC.  
Awgrymodd y Pwyllgor y dylai pwyntiau DCC a godwyd gael eu hanfon at 
CLO – Yr Economi ac Adfywio, er mwyn cael ymatebion gan AC, yna y dylid 
eu dosbarthu i’r Aelodau/Swyddogion perthnasol. 
 
Roedd Aelodau eraill y Pwyllgor wedi ymholi a gwneud sylwadau am gynnwys 
yr adroddiad, gan gynnwys materion a oedd yn ymwneud â’r Strategaeth 
Gorfforaethol, Cynaladwyedd a Natur Wledig.  Pwysleisiwyd bod gofyn cael 
mecanwaith er mwyn dangos y cysylltiadau gyda’r Strategaeth Gorfforaethol a 
dogfennau strategol eraill yn well yn yr adroddiadau a gyflwynir i DCC. 

 
Ystyriodd y Pwyllgor Ymateb Rheoli y Cyngor, fel y’i cyflwynwyd gan CLO – 
Yr Economi ac Adfywio, a chawsant grynodeb o waith y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen hefyd gan ei Gadeirydd.  Nododd y Cadeirydd waith y Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen, gan groesawu’r cynnydd a sicrhawyd hyd yn hyn a chan nodi bod  
cyfeiriad clir wedi cael ei bennu er mwyn rhoi sylw i argymhellion yr 
adroddiad. 

 
Nododd y Pwyllgor gynnwys Adolygiad AC a’r 10 argymhelliad a roddwyd, 
gan nodi Ymateb Rheoli a Chynllun Gweithredu y Cyngor, a chytunodd gael 
diweddariad yn ystod y cyfarfod ym mis Mawrth, er mwyn i’r weinyddiaeth 
newydd ym mis Mai 2022 gael ei hysbysu o’r sefyllfa gyfredol mewn 
perthynas â’r argymhellion. 
 
Briffiau Prosiect/Adroddiadau AC Cenedlaethol  

• Briff Prosiect – Gwerth am Arian Taliadau Uniongyrchol (Tachwedd 2020); 

• Briff Prosiect – Tlodi yng Nghymru (Awst 2021); 
• Briff Prosiect – Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a’u defnydd wrth wneud 

penderfyniadau  

• Prosiect Asesiad Cynaladwyedd Ariannol 2020-21;   

• Briff Prosiect – Camu Ymlaen (2021-22) (gan gynnwys Hysbysiad Preifatrwydd 
yr Archwilydd Cyffredinol); 

• Briff Prosiect – Meithrin cydnerthedd cymdeithasol a hunanddibyniaeth ymhlith 
dinasyddion a chymunedau (Awst 2021); 
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• Briff Prosiect – Mentrau cymdeithasol (Awst 2021); 

• Adroddiad Cenedlaethol – Adfywio Canol Trefi yng Nghymru (Medi 2021) a 
Llythyr Archwilio Cymru – Adolygiad Archwilydd Cyffredinol Cymru o Adfywio 
Canol Trefi. 

• Adroddiad Darlun o’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
o Darlun o Lywodraeth Leol  
o Darlun o Ofal Cymdeithasol  
o Darlun o Ofal Iechyd  
o Darlun o Ysgolion  
o Darlun o Addysg Uwch a Phellach  

• Adroddiad Cenedlaethol – Adroddiad Comisiynu Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl 
Hŷn (Rhagfyr 2021). 

• Adroddiad Cenedlaethol – Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys (Ionawr 
2022). 

• Adolygiad Gwaelodlin Datgarboneiddio Newid Hinsawdd gan gynnwys llythyr 
gan Dwrnai Cyffredinol Cymru a Galwad am Dystiolaeth (Tachwedd 2021). 

 
Ystyriwyd y canlynol hefyd gan y Pwyllgor: 

• y Protocol ar gyfer cyfathrebu rhwng AC a’r Cyngor.  Mae’r Swyddog 
Llywodraethu yn darparu cymorth i’r Pwyllgor hefyd wrth gyfathrebu gydag AC 
ac mae’n dosbarthu adroddiadau, wrth iddynt gyrraedd, i’r Pwyllgor er mwyn 
iddo eu hystyried cyn cyfarfodydd y Pwyllgor; 

• Adroddiad AC (wedi’i eithrio) ynghylch Seibergadernid, cytunwyd nodi 
cynnwys, casgliad ac argymhelliad AC a nodwyd bod meddalwedd briodol yn 
cael ei phrofi er mwyn galluogi’r defnydd o iPads mewn amgylchedd diogel yn 
y dyfodol. 

• pryderon AC ynghylch materion ailwerthuso a chyfathrebu y Gwasanaeth 
Ystadau a godwyd mewn adroddiadau ISA260, mewn perthynas â’r 
Datganiad o’r Cyfrifon.  Yn ystod cyfarfod dilynol gyda’r Prif Weithredwr, ni 
chafwyd gwybodaeth y gofynnwyd amdani ym mis Ionawr a rhoddwyd 
sicrwydd gan AC y byddai’r wybodaeth hon ar gael er mwyn cwblhau’r 
archwiliad (effaith ar gwblhau’r Datganiad o’r Cyfrifon ar gyfer 2020/21).  

 
Adroddodd y Rheolwr Corfforaethol – Twf a Menter i’r Pwyllgor bod sylwadau 
AC yn gywir, a chynhaliwyd prisiadau fis Hydref a mis Tachwedd y llynedd, fodd 
bynnag, roeddent yn cwblhau’r asesiad terfynol o broses fewnol y prisiadau hyn 
ar hyn o bryd.  Byddai gofyn rhoi sylw i rai materion ond roedd yn teimlo’n 
hyderus am ansawdd y prisiadau a’u llwybr archwilio, a byddai Swyddogion ar 
gael ym mis Medi i roi sylw i unrhyw faterion gan AC, felly byddai sylw yn cael 
ei roi i’r pwyntiau allweddol yn ISA 260 mewn ffordd hyderus. 

 
Ategodd yr aelodau eu pryderon am y mater, gan gytuno y dylai AC adrodd am 
unrhyw oedi neu bryderon pellach i’r Cadeirydd.  Cytunodd y Pwyllgor ar y 
canlynol hefyd: 

o y dylid rhoi diweddariad yn ystod y cyfarfod ym mis Medi 2021 ynghylch proses 
recriwtio, cyfathrebu ac ailwerthuso y Gwasanaeth er mwyn i’r Pwyllgor gael 
sicrwydd bod sylw wedi cael ei roi i’r materion a godwyd yn y datganiad o’r 
cyfrifon; 
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o y trefnir cyfarfod rhwng y Prif Weithredwr, y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd i drafod 
y broses er mwyn rhoi sylw i’r materion hynny;  ac 

o y dylid ystyried pwynt cyswllt ar ffurf swyddog dynodedig rhwng AC a’r 
Gwasanaeth os codir materion yn ystod y datganiad o’r cyfrifon sydd ar y gweill. 

 
2. Ymatebion y Cyngor i Adroddiadau Arolygiaeth a Rheoliadol a ystyriwyd yn ystod y 
flwyddyn  
 
Fel yr uchod, bu’r Pwyllgor yn ystyried ymateb y Cyngor i Adolygiad AC o’r 
Gwasanaeth Cynllunio ar 17 Ionawr 2022. 
 

Ffurflenni Ymateb Rheolwyr (‘MRFs’) 
Er mwyn osgoi dyblygu dianghenraid, cytunodd y Pwyllgor mai dim ond MRFs 
nad oedd ymatebion terfynol wedi cael eu cyflwyno amdanynt i’r Pwyllgor 
ddylai barhau i gael eu cyflwyno, ac y dylid parhau i gadw cofnod o’r holl 
MRFs, gan gynnwys MRFs wedi’u cwblhau, yn fewnol.  Cytunodd y Pwyllgor 
hefyd y bydd MRFs gyda diweddariadau yn parhau i gael eu darparu fel 
dogfennau word. 

 

• MRFs a ystyriwyd (2019-20, 2020-21):  
o (Drafft)‘Gwella ein Perfformiad’ Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru 

(30/7/2020); 
o Adolygiad o Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus (7/10/19); 
o Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb;  Cyfrifoldeb i Neb 

(23/7/2020); 
o Y ‘Drws Blaen’ i Ofal Cymdeithasol i Oedolion (11/9/19)  
o Cynnydd o ran rhoi’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol ar waith (21/11/19); 
o Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:  Archwiliad o ddylunio a gweithredu 

Model Gwasanaethau Integredig y Cyngor – Cyngor Sir Ceredigion 
(20/12/19); 

o Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20 (13/10/20); 
o System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (15/10/20); 
o Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru (6/6/2019);  

a 
o (Drafft) Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol (6/10/2020). 

• MRFs a ystyriwyd (2021-22): 
o Adfywio Canol Trefi (Medi 2021);  
o Asesiad Cynaladwyedd Ariannol (Medi 2021);  ac 
o Adolygiad Archwilio Cymru o Wasanaeth Cynllunio y Cyngor (Hydref 

2021). 
 
Ystyriodd y Pwyllgor y canlynol hefyd: 

• Ymateb y Cyngor i: 

• Adolygiad Gwaelodlin Datgarboneiddio Newid Hinsawdd (galwad 
am dystiolaeth)  

• Adroddiad Comisiynu Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn (Adroddiad 
Cenedlaethol) (Ymateb ar lafar gan y Gwasanaeth) 

• Adroddiad am Adroddiad Cynaladwyedd Ariannol 2020-21 AC ac adroddiad am 
Gynaladwyedd Ariannol Llywodraeth Leol – Effaith Covid-19, Adfer a 
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Sialensiau yn y Dyfodol.  Cyflwynwyd hwn yn dilyn canlyniad Asesiad 
Cynaladwyedd Ariannol 2020-21 AC o’r Cyngor ac Adroddiad am 
Gynaladwyedd Ariannol Llywodraeth Leol AC. 

 
Roedd gwaith Cydymffurfiaeth AC a adolygwyd yn cynnwys: 

• Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2019-20 – Cyngor Sir Ceredigion;  a 

• Thystysgrif – Archwiliad o Asesiad Perfformiad 2020-21 Cyngor Sir Ceredigion. 
 

Arolygiaeth Gofal Cymru (‘AGC’) 
Bu’r Pwyllgor yn ystyried: 

• Archwiliad Sicrwydd 2021 AGC a gafodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 

Porth Cynnal/Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol (dyddiedig 

2 Gorffennaf 2021) ac estynnodd longyfarchiadau i’r Gwasanaeth am 

Adroddiad rhagorol;  ac 

• Adroddiad Archwiliad am Gartref Gofal Preswyl Hafan Deg AGC ac Adroddiad 

am Gartref Gofal Preswyl Yr Hafod AGC. 

 
Estyn 
Ystyriodd y Pwyllgor Lythyr gan Estyn am waith y Cyngor wrth gynorthwyo 
ysgolion yn ystod Pandemig Covid-19 a’i ganfyddiadau dilynol, a adroddwyd i’r 
Cabinet ac i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Dysgu hefyd.  Ym mis 
Mai 2022, cynhaliodd Estyn ail gyfarfod gyda phob Awdurdod Lleol, gan 
ganolbwyntio ar waith y Cyngor wrth ymateb i argymhellion ei Adroddiad 
Cenedlaethol.  Anfonwyd y llythyr at y Prif Weithredwr ym mis Gorffennaf 2021, 
gan amlinellu gwaith y Cyngor yn y meysydd hynny.  Estynnodd y Pwyllgor 
longyfarchiadau i’r Gwasanaeth am Adroddiad rhagorol. 

 
Ystyriaethau am y Fframwaith Rheoliadol  

• Mae’r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn eitem reolaidd ar yr agenda, ac fe’i hystyrir 
yn ystod pob Cyfarfod.  Hysbyswyd y Pwyllgor: 

o Bod sgôr risg cyffredinol R003 Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol 
wedi cael ei godi, yn bennaf o ganlyniad i’r cam o gyflwyno Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ym mis Ebrill 2021.  Yn dilyn 
hyn, gostyngwyd sgôr y risg er mwyn adlewyrchu’r sefyllfa ddiweddaraf 
ynghylch ailgyflwyno Cynllunio busnes a chyfarfodydd chwarterol y 
Bwrdd Perfformiad yn dilyn cyfnod pan na fu’n cyfarfod yn ystod 2020/21 
er mwyn ymateb i’r Pandemig. 

o Bod sgôr Risg R004 Parhad Busnes wedi codi i adlewyrchu risg 
ymosodiadau meddalwedd wystlo ar rwydwaith y Cyngor a’r effaith y 
byddai hyn yn ei chael ar y gallu i barhau gweithrediadau a darparu 
gwasanaethau hanfodol. 

o Bod Risg R009 Rheoli Gwybodaeth wedi cael ei ehangu i Reoli 
Gwybodaeth a Chydnerthedd Seiberddiogelwch er mwyn adlewyrchu 
pwysigrwydd cynyddol seiberddiogelwch gyda Staff swyddfa sy’n 
gweithio gartref. 

o Bod sgôr Risg R016 Brexit wedi codi er mwyn dynodi’r pryderon mwyaf 
diweddar ynghylch cyflenwad llafur a nwyddau, yn enwedig wrth 
gyfeirio at ddiffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm. 
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Roedd y Pwyllgor wedi darparu adborth ar gyfer Swyddogion perthnasol, 
ac wedi cynnwys yr angen i roi sylw i’r risg sy’n gysylltiedig gyda diffyg 
gyrwyr cerbydau nwyddau trwm ac effaith hyn ar wasanaethau lleol a 
chenedlaethol.  Nodwyd y byddai hyn yn cael ei adlewyrchu yn y gofrestr 
ac y byddai’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus yn 
ystyried y diffyg gyrwyr yn y gwasanaeth casglu sbwriel a’i effaith ar y 
gwasanaeth. 

o Bod Risg R018 Covid-19 wedi lleihau i ystyried y sefyllfa ddiweddaraf 
ynghylch risgiau sy’n gysylltiedig â’r Pandemig yn dilyn llwyddiant y 
rhaglen frechu. 

o Bod Risg R019 Newid Hinsawdd a Llifogydd/Erydu Arfordirol wedi cael i 
gyflwyno gan gyfuno risgiau blaenorol Rheoli Carbon (R012) ac Erydu 
Arfordirol (R013) yn un risg cyffredinol ynghylch newid hinsawdd, gan 
gynnwys risgiau megis mwy o achosion o lifogydd, sychder a stormydd.  
Mae camau lliniaru yn cynnwys datblygu cynllun gweithredu a 
Strategaeth Newid Hinsawdd Gorfforaethol yn nodi sut y bydd y Cyngor 
yn sicrhau carbon sero net erbyn 2030. 
Roedd adborth gan y Pwyllgor wedi cynnwys yr angen i ymgysylltu â’r 
cyhoedd ynghylch Newid Hinsawdd a Llifogydd/Erydu Arfordirol o 
ganlyniad i’r tywydd garw posibl yn ystod y gaeaf, ac roedd gofyn 
gwneud hyn er mwyn rhoi sylw i bryderon preswylwyr am y risgiau hyn 

o Cyflwynwyd Risg R020 Clefyd Coed Ynn a rhoddwyd camau lliniaru yn 
eu lle gan gynnwys llunio cynllun gweithredu, grŵp llywio ac arolwg o 
ardaloedd y rhoddir blaenoriaeth uchel iddynt er mwyn nodi 
lleoliadau/cyflwr coed Ynn. 
Roedd adborth gan y Pwyllgor wedi cynnwys yr angen i ystyried y risg 
sy’n gysylltiedig â choed sy’n dioddef o glefyd coed ynn, yn enwedig 
gyda’r tywydd garw posibl yn ystod y gaeaf, y byddai modd ei gynnwys 
yn y rhaglen waith er mwyn rhoi sylw i’r clefyd coed ynn ar lwybrau troed 
ac ar hyd ffyrdd y Cyngor. 

o Cyflwynwyd Risg R021 Ffosffadau.  Roedd rheidrwydd ar y Cyngor i 
ystyried cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru (‘NRW’) a argymhellodd y 
dylid gweithredu cyfyngiadau cynllunio o ganlyniad i lefelau ffosffadau 
uchel yn y Teifi.  Byddai hyn yn cael effaith arwyddocaol ar y sir trwy 
atal datblygiad adeiladu ar draws 44.6% o Geredigion, gan effeithio ar 
dwf economaidd. 

 
Roedd adborth gan y Pwyllgor ar gyfer Swyddogion yn cynnwys yr angen i roi sylw 
eto i’r risg uchel sy’n gysylltiedig ag archwiliadau diogelwch bwyd. 
 
 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol (‘AGS’) 

• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Gynnydd AGS 2021/22 – Cynllun 
Gweithredu y flwyddyn Gyfredol ar 3 Mehefin 2021, a chytunodd nodi’r 
Adroddiad Cynnydd am gamau gweithredu a nodwyd yn AGS ac y byddai AGS 
yn cael ei adrodd bob chwarter i’r Pwyllgor yn y dyfodol. 

• Ar 9 Medi 2021, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Gynnydd AGS 2021-22 a 
Chynllun Gweithredu y flwyddyn Gyfredol, a’i dderbyn.  Nodwyd bod adolygiad 
o AGS 2021/22 yn mynd rhagddo, ac y byddai’r Gweithdy blynyddol gydag 
Aelodau’r Pwyllgor a Swyddogion priodol yn cael ei gynnal ym mis 
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Tachwedd/Rhagfyr 2021 er mwyn paratoi AGS drafft i’w gymeradwyo.  Yn 
ogystal, cododd Aelod o’r Pwyllgor ddatganiadau diddordeb Prif Swyddogion 
fel mater, a chytunodd gysylltu ag MO ynghylch y mater. 

• Adolygwyd y Fframwaith Llywodraethu yn ystod y Gweithdy a gynhaliwyd ar 30 
Tachwedd 2021, yn unol ag argymhellion AC a defnyddiwyd y canlyniadau er 
mwyn drafftio’r AGS. 

• Ar 19 Ionawr 2022, ystyriodd y Pwyllgor Ddogfen y Fframwaith Llywodraethu, 
Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol Drafft 2022-23 ac AGS Drafft 2021-22, a 
gytunodd argymell i’r Cyngor y dylid cymeradwyo’r Cod a’r AGS drafft. 
Yn ogystal, argymhellodd y Pwyllgor y dylid cynnwys esboniad o’r bandiau 
sgorio yn yr AGS, a bod ‘cof corfforaethol’ yn cael ei sefydlu er mwyn sicrhau 
parhad, ac er mwyn sicrhau bod cyswllt rhwng argymhellion mewn 
adroddiadau, a pholisïau, hunanasesiadau a fframweithiau’r Cyngor, a bod hyn 
yn cael ei adlewyrchu yn yr AGS er mwyn sicrhau gweithgarwch olrhain a 
monitro.  Nodwyd y byddai sylw yn cael ei roi i hyn yng Nghofnod Camau 
Gweithredu Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio hefyd. 
Yn ogystal, gofynnodd y Cadeirydd am gael gwahodd y CLO – Polisi, 
Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd i gyfarfod nesaf y Pwyllgor er mwyn rhoi 
diweddariad am brosesau ymgysylltu â’r cyhoedd y Cyngor oherwydd y 
mynegwyd pryderon bod y wybodaeth a goladwyd ar gyfer yr ymarferion hyn 
yn annigonol. 

• Cymeradwywyd AGS Drafft 2021-22 a Chod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 
2022-23 gan y Cyngor ar 3 Mawrth 2022.  Cadarnhawyd i’r Cyngor:  

o Y byddai testun ychwanegol yn cael ei gynnwys ar gyfer y dystiolaeth, y 
camau gweithredu a’r sgorio posibl yn y GFD ac ar gyfer y cyflawniadau, 
y camau gweithredu a’r canlyniadau llywodraethu corfforaethol yn AGS 
drafft 2021-2022, er mwyn cysylltu gydag argymhellion Archwilio Cymru 
yn ei Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio.  Byddai’r dogfennau 
diwygiedig hyn yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor unwaith eto ar ôl i’r 
newidiadau gael eu gwneud a’u hystyried gan y Pwyllgor. 

o Ychwanegwyd yr esboniadau ynghylch sgorio/bandiau, yn unol â chais 
y Pwyllgor, i’r GFD a’r AGS drafft, ynghyd â mân gywiriad ychwanegol 
yn yr AGS drafft i adlewyrchu’r ffaith bod y Cod Llywodraethu 
Corfforaethol Lleol wedi cael ei adolygu ymhellach er mwyn ystyried 
newidiadau parhaus i lywodraethu oherwydd pandemig y coronafeirws. 

• Nododd y Cyngor gynnwys GFD 2021-2022, cymeradwyodd AGS drafft 2021-
22, a Chod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2022-2023 i’w gyhoeddi (caiff 
drafft pellach o’r AGS, fel yr uchod, ei gyflwyno eto i’r Pwyllgor a’r Cyngor). 

• Ystyrir bod Cynllun Gweithredu AGS yn eitem sefydlog ar yr agenda.  
 
* Yn ogystal, gweler y cyfeiriad at AGS isod dan ‘CANLYNIADAU A/NEU 
EFFEITHIAU gwaith y Pwyllgor’ 
 

Adrodd Ariannol  

• Yn dilyn cytundeb gan y Pwyllgor ar 12 Tachwedd 2020 y byddai’r Rhaglen 
Gyfalaf yn cael ei chyflwyno i’r Pwyllgor bob chwarter, ac y byddai unrhyw 
ymholiadau ynghylch cynnwys yr Adroddiad yn cael eu cyflwyno i’r Swyddogion 
cyn y cyfarfod, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Chwarter 3 y Rhaglen 
Gyfalaf ar 3 Mehefin 2021.  Nododd y Pwyllgor gynnwys yr Adroddiad, yn unol 

Tudalen 127



 

ag ymholiad ynghylch gwariant o £150,000 ar ffonau clyfar, a eglurwyd gan 
Swyddogion i’r Pwyllgor yn dilyn hyn fel rhan o Gofnod Cyfarfodydd y Pwyllgor. 

• Adolygodd y Pwyllgor Ddatganiad Cyfrifon Blynyddol y Cyngor (tan 31 Mawrth 
2021) a’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer Awdurdod Harbwr Ceredigion (tan 31 
Mawrth 2021), cyn eu cyflwyno i’r Cyngor i’w cymeradwyo. 

• Cafodd y Pwyllgor Adroddiad Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol blynyddol AC 
(ISA260) ar gyfer 2020-21, gan ystyried materion yn codi o’r Archwiliad.  
Cytunodd y Pwyllgor nodi cynnwys yr Adroddiad, estynnodd longyfarchiadau i’r 
Gwasanaeth am yr Adroddiad rhagorol ac am waith ychwanegol wrth 
ddosbarthu grantiau Covid-19 i fusnesau/gwasanaeth y 3ydd sector, a 
diolchodd i Swyddogion yn y Gwasanaeth Ystadau am eu gwaith wrth roi sylw 
i’r materion a godwyd mewn Adroddiadau ISA260 blaenorol. 

• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Bolisi Darpariaeth Isafswm Refeniw 
Diwygiedig 2021/22 a chytunodd gefnogi’r Polisi, yn unol ag adolygiadau 
cyfnodol.  Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor y byddai arbedion refeniw sy’n cael 
eu cynnwys yn yr Adroddiad (AC wedi cytuno arnynt) yn cael eu cyflwyno i’r 
Cyngor ar 17 Gorffennaf 2021. 
 

Gwaith Arall  
• Cafodd y Pwyllgor Adroddiad am newidiadau pellach sy’n ymwneud â’r 

Pwyllgor, yn deillio o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
(‘Deddf 2021’) a’i heffaith ar Bwyllgorau Archwilio, gan gynnwys newidiadau 
arfaethedig i’r Cyfansoddiad, y broses barhaus o recriwtio aelodau lleyg a’r 
gofyniad bod Cydbwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru yn cael Is-Bwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. 
Roedd aelodau o’r Pwyllgor wedi cael eu cynnwys yn y Panel Dethol Rhestr 
Fer ar gyfer recriwtio Aelodau Lleyg hefyd. 
Yn ogystal, cynigiwyd cyfle i’r Pwyllgor roi sylwadau am Ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru ynghylch arweiniad sy’n cynorthwyo’r broses o sefydlu 
Cydbwyllgorau Corfforaethol dan Rhan 5 Deddf 2021. 

 

• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Ganllawiau Statudol ynghylch perfformiad 
a llywodraethu prif Gynghorau dan Rhan 6 Deddf 2021, gan gynnwys rôl a 
dyletswyddau’r Pwyllgor, a chyhoeddi ymatebion i’r ymgynghoriad. 

• Cafodd y Pwyllgor Adroddiad am Ymateb y Cyngor i Gwestiynau Ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru am Reoliadau’r Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben 
Masnachol) (Amodau) (Cymru) 2021. 

• Ar 9 Medi 2021, ystyriodd y Pwyllgor fersiwn drafft Adroddiad Blynyddol y 
Cadeirydd 2020-21 cyn ei gyflwyno i’r Cyngor.  Cymeradwyodd y Pwyllgor yr 
Adroddiad ar yr amod ei fod yn cynnwys cyfeiriad at y ffaith bod y Pwyllgor wedi 
bod yn paratoi, yn ystod 2020-21, i roi sylw i gyfrifoldebau newydd y Pwyllgor 
mewn perthynas â llywodraethu a’i fod wedi cyflawni rôl rhagweithiol wrth 
wella’r gwasanaethau a ddarparir gan y Cyngor, yn ôl yr angen. 

• Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad a oedd yn cynnig diweddariad ar lafar gan y 
Rheolwr Corfforaethol – Twf a Menter am waith a gyflawnwyd ynghylch 
Prisiadau Asedau. 

• Ystyriodd a nododd y Pwyllgor Adroddiad ynghylch rhoi sylw i faterion sy’n 
ymwneud â phrisiad asedau yn deillio o Adroddiad AC 2019/20 a mewnbwn 
dilynol AC, a oedd yn cadarnhau sut y rhoddwyd sylw i gyfathrebu rhwng AC a 

Tudalen 128



 

Gwasanaeth yr Economi ac Adfywio cyn yr adolygiad o waith Prisiadau Asedau 
2020/21. 

• Cymeradwyodd y Pwyllgor Adroddiad am Fframwaith Datblygu CLlLC i 
Gynghorwyr yng Nghymru (Ebrill 2021) a Disgrifiadau Rôl a Manylebion 
Person Aelodau’r Fframwaith (Mehefin 2021). 

• Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad Canmoliaeth, Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth Blynyddol, a gyflwynwyd er mwyn cynnig trosolwg i’r Pwyllgor o’r 
gweithgarwch Canmoliaeth, Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth (‘FOI’) (gan 
gynnwys Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (‘EIR’) a gafwyd gan y 
Cyngor yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol (2020/21), gan gynnwys 
gwybodaeth am y gweithgarwch cwynion a gyfeiriwyd at Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  Nodwyd yr Adroddiad gan y Pwyllgor a 
chytunodd y dylid ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn gyntaf flwyddyn nesaf, er mwyn 
iddo ei ystyried cyn i’r fforymau eraill ei ystyried (gan bod gofyn i’r Pwyllgor 
ystyried yr adroddiad hwn, yn unol â’i swyddogaethau cwynion newydd, yn unol 
â Deddf 2021). 

• Cymeradwyodd y Pwyllgor y cam o gyflwyno Cofnod Camau Gweithredu 
Cyfarfod y Pwyllgor i’w gynnwys fel eitem reolaidd ar yr Agenda ar gyfer 
Blaenraglen Waith y Pwyllgor, ac awgrymwyd y dylid cyflwyno’r math hwn o 
gofnod yn yr holl Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac y dylid cynnwys geiriau teitl 
pobl colofn ar bob tudalen o’r Cofnod.  Cyflwynwyd y Cofnod Camau 
Gweithredu er mwyn i’r Pwyllgor gael sicrwydd bod trefniadau effeithiol mewn 
grym i reoli materion ariannol yr awdurdod, ei weithgarwch rheoli risg a rheoli 
mewnol a’i drefniadau llywodraethu corfforaethol. 

• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am drefniadau Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y 
Pwyllgor, gan gytuno:  
o y dylid penodi’r Dirprwy Gadeirydd (o 5 Mai 2022) o blith yr Unigolion 

Lleyg; 
o yn ystod Cyfarfod cyntaf y Pwyllgor ar ôl 5 Mai 2022, y byddai angen 

penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd; 
o byddai gofyn i Swyddogion gysylltu â’r Unigolion Lleyg er mwyn gofyn 

iddynt fynegi diddordeb yn rôl y Cadeirydd/Is-Gadeirydd; 
o y dylid newid y Cadeirydd a’r Dirprwy Gadeirydd bob dwy flynedd; 
o nodwyd y byddai’r Pwyllgor heb Gadeirydd/Is-Gadeirydd o 5 Mai 2022 tan 

29 Mehefin 2022 (Cyfarfod o’r Pwyllgor wedi’i drefnu ar gyfer y dyddiad 
hwn);  a 

o byddai cyfarfod yn cael ei drefnu cyn gynted ag y bo modd yn dilyn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 27 Mai 2022 i benodi Cadeirydd/Is-
Gadeirydd. 

 
Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan  
Ar 6 Medi 2021, mynychodd y Cadeirydd gyfarfod Rhwydwaith Cadeiryddion 
Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan (a gynhaliwyd o bell), a’i nodau yw annog: 

- Rhannu arfer da;  
- Adnabod ffyrdd arloesol o gyflawni cyfrifoldebau ffurfiol rôl y Cadeirydd 

mewn ffordd effeithiol; 
- Y cyfle i gwmpasu materion cenedlaethol a rhanbarthol presennol ac yn y 

dyfodol, ynghyd ag ymatebion posibl i’r sialensiau hyn; 
- Fforwm er mwyn rhoi a cheisio cyngor rhwng cydweithwyr sy’n wynebu 

sialensiau tebyg;  a 
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- Chyfle mentora neu ddatblygu ar gyfer Cadeiryddion newydd. 
 

Cynigiodd CIPFA ac AC eu cymorth wrth ddarparu hyfforddiant, a oedd yn 
canolbwyntio ar: 
1. Deddf 2021 – Dyletswyddau Perfformiad a Phwyllgorau Llywodraethu ac 

Archwilio;  
2. Delio â Chwynion mewn Awdurdodau Lleol;  a  
3. Gweithredu Polisi – Pleserau a Dilemâu. 

 
 

4. BLAENRAGLEN WAITH  
 
Paratowyd Blaenraglen Waith, sy’n cynnwys yr eitemau sefydlog canlynol ar yr 
agenda: 
 

1. Adroddiadau a Diweddariad Rheoliadol ac Arolygiaeth; 
2. Ymatebion y Cyngor i Adroddiadau Rheoliadol ac Arolygiaeth; 

3. Adroddiadau Cynnydd Chwarterol Archwilio Mewnol; 

4. Adroddiadau Cynnydd AGS; 

5. Cofrestr Risg Gorfforaethol; 

6. Blaenraglen Waith;  a  

7. Chofnod Camau Gweithredu Cyfarfodydd y Pwyllgor.  

 

Nododd y Pwyllgor ar 9 Medi 2021 bod yr Adroddiad Gwariant Cyfalaf wedi cael ei 

dynnu allan o’r Flaenraglen Waith, fel yr oedd y Cadeirydd wedi cytuno. 

                
5. CANLYNIADAU A/NEU EFFEITHIAU gwaith y Pwyllgor  
 
AGS 
 
* gweler amserlen cyswllt y Pwyllgor gydag AGS uchod hefyd.  
 
Adolygodd y Pwyllgor AGS 2020/21 cyn ei gynnwys gyda’r Datganiad o Gyfrifon ym 
mis Tachwedd 2021, gan gynnwys mân ddiwygiadau ac er mwyn adlewyrchu’r ffaith 
bod camau gweithredu y disgwyliwyd iddynt fod wedi cael eu cymryd yn flaenorol, 
bellach wedi cael eu cymryd.  Adolygodd a diweddarodd y Pwyllgor AGS ar 25 
Tachwedd 2021, a chytunodd argymell i’r Cyngor ei fod yn cymeradwyo AGS 
diwygiedig 2020-21. 
 
Roedd adolygiad o Fframwaith Llywodraethu 2020/21 wedi amlygu’r angen: 
 

• I’r MO roi cyngor pellach i Swyddogion am yr angen i ddatgelu buddiannau mewn 
sefydliadau y mae neu y gallai eu buddiannau wrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor, 
gan gynnwys: 
o Contractwyr; 
o Llywodraethwyr Ysgol; 
o Clercod Cynghorau Tref a Chymuned; 
o Aelodau Cynghorau Tref a Chymuned;  a 
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o Llywodraethwyr Ysgol. 

• MO a Gwasanaethau Democrataidd CLO i barhau i gynnal adolygiad o Aelodau 
sy’n dal cyfarwyddiaeth, ymddiriedolaeth, neu aelodaeth pan fyddant yn cael eu 
penodi i gyrff allanol, a phwyllgorau, MO i ystyried adborth gan aelodau a gwerth 
ychwanegol a pharhau i ddiweddaru’r Cod Ymddygiad i Aelodau a Swyddogion.  

• MO i gynghori Swyddogion ymhellach am yr angen i ddatgelu: 
o Cyfarwyddiaethau;  a 
o Chyflogaeth arall  

      Gan gynnwys os ydynt yn gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor neu beidio. 

• Bod MO yn parhau i gynghori’r Aelodau ymhellach am yr angen i ddatgelu am 
letygarwch/rhoddion. 

• Bod MO yn cynghori Prif Swyddogion ymhellach am yr angen i ddatgelu 
cysylltiadau personol agos gyda Swyddogion neu Aelodau eraill. 

Caiff y materion uchod eu monitro gan y Pwyllgor fel rhan o gynllun gweithredu AGS 
a adroddwyd i’r Pwyllgor trwy gydol y flwyddyn. 

• Grŵp Arwain (‘LG’) i gael ei ddiweddaru am E-ddysgu gydag AD yn adrodd i LG 
(rhaid i bob aelod o Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol am 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (‘WFGA’)) 

• Parhau i adolygu’r Cyfansoddiad er mwyn adlewyrchu newidiadau deddfwriaethol 
ac yn unol â’r angen. 

• Y Cyngor yn gwneud paratoadau er mwyn cydymffurfio â Deddf 2021 ynghylch y 
Pwyllgor Archwilio (cylch gorchwyl, cylch gwaith a’r cyfansoddiad i gael ei adolygu).   
Mae’r newidiadau yn cynnwys: 
o newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’; 
o Yr aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 1/3 Aelod Lleyg;  
o Dyletswydd y Pwyllgor fydd penodi ei Gadeirydd a’r Ddirprwy Gadeirydd; 
o Rhaid i’r cadeirydd fod yn unigolyn lleyg; 
o Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol yr Awdurdod 

Lleol;  ac 
o yn absenoldeb Cadeirydd a Dirprwy, dim ond Aelodau anweithredol fydd yn 

gallu cadeirio. 

• Mae adolygiad o faint y Pwyllgor yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.  

• Cynhelir gweithgarwch i recriwtio aelodau lleyg yn ystod 2020/21, gan ystyried 
unrhyw ofynion dan Ddeddf 2021 a therfynu cyfnod yr Aelod Lleyg presennol yn y 
swydd. 

• Cyhoeddir Cofrestr Penderfyniadau dirprwyedig. 

• Gwaith monitro parhaus o’r niferoedd sy’n manteisio ar y modiwl e-ddysgu gorfodol 
ynghylch Chwythu’r Chwiban.  Mae’n is na’r nifer ofynnol ar hyn o bryd. 

• Adolygir y polisi Cwynion / Canmoliaeth yn ystod 2020-2021. 

• Darparir hyfforddiant Moeseg / Twyll. 

• Bydd Deddf 2021 yn cael effaith ar gyrff corfforaethol, gan gynnwys y Cyngor, ac 
mae’r paratoadau er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth eisoes wedi cychwyn. 

• Diweddarwyd y polisi FOI a’r polisi EIR.  Mae’r adolygiad o’r Cynllun Cyhoeddi FOI 
yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. 

• Oherwydd pandemig Covid-19, mae angen i benderfyniadau gael eu gwneud gan 
y Grŵp Rheoli Aur am resymau brys, felly mae’n amhosibl i nifer o wasanaethau 
ymgynghori allan yn y gymuned ar hyn o bryd, felly diwygiwyd y sgorio er mwyn 
adlewyrchu hyn. 
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• Caiff y Polisi Ymgysylltu â’r Gymuned ei adolygu, a bydd yn cynnwys darpariaethau 
ar gyfer y ffordd yr ymgysylltir gyda rhanddeiliaid yn y dyfodol. 

• Mae gofyn gwneud gwaith pellach ynghylch monitro yr adborth a bydd y swydd 
Cydraddoldeb ac Ymgysylltu newydd yn rhoi sylw i hyn. 

• Cyhoeddi perfformiad y gwasanaeth gan gynnwys data ynghylch gwerth am arian 
a chostau. 

• Ystyrir newidiadau deddfwriaethol e.e.  Deddf 2021. 
• Mae gwaith pellach yn mynd yn ei flaen i gysylltu mesurau Perfformio Lleol gyda 

holl Amcanion lefel 1 y Cynllun busnes. 
• Mae’r Cyngor yn paratoi ar gyfer gweithredu newidiadau a gyflwynir gan Ddeddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, sy’n cynnwys bod y Cyngor yn 
ymgynghori ac yn cyhoeddi strategaeth cyfranogiad y cyhoedd, gyda’r nod o 
gynyddu cyfranogiad y cyhoedd mewn democratiaeth leol, a gwella tryloywder. 

 

Covid-19  
Mae’r Pwyllgor wedi monitro ac adolygu gwaith y Cyngor hefyd mewn perthynas â 
Covid-19:  

- Mae’r Pwyllgor wedi monitro datblygiad AGS, a ddiwygiwyd er mwyn 
ystyried Pandemig Covid-19.  Mae AGS yn cynnwys adran benodedig am 
Bandemig Covid-19 ac mae’n cynnwys cyfeiriad at: 

o Bwerau dirprwyedig dros dro i Brif Weithredwr a Grŵp Arwain y 
Cyngor trwy ddefnyddio Penderfyniadau Brys ar gyfer 
penderfyniadau sy’n ymwneud ag ymateb COVID-19 y Cyngor, yn 
unol â Chyfansoddiad y Cyngor. 

o Cofnodion o Benderfyniadau Brys, ar gyfer penderfyniadau brys a 
wneir gan Grŵp Arwain Covid-19 (‘Grŵp Rheoli Aur’), a gyhoeddir ar 
Wefan y Cyngor; 

o Gweithgarwch cyfnodol i adolygu Penderfyniadau Brys yr Arweinydd; 
o Map ffordd Covid-19 sy’n amlinellu’r gwasanaethau y mae’r Cyngor 

yn eu darparu ar hyn o bryd a chynlluniau gwasanaeth; 
o Y Cyngor yn ffurfio strategaethau a chynlluniau er mwyn ystyried 

risgiau a achosir gan y Pandemig; 
o Cyfarfodydd o bell rhwng CMIS a Chadeirydd y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio yn ystod y Pandemig;  a’r 
o MO yn atgoffa aelodau ac Aelodau annibynnol wedi’u cyfethol o’u 

rhwymedigaethau ynghylch datgeliadau budd ar gyfer grantiau 
cyfnod clo Covid-19 i fusnesau. 

- Mae’r Pwyllgor yn monitro ac yn adolygu cofrestr Risg Gorfforaethol y 
Cyngor, ac roedd o’r farn bod Risg R018 Covid-19 wedi lleihau, er mwyn 
adlewyrchu’r sefyllfa ddiweddaraf ynghylch y risgiau sy’n gysylltiedig â’r 
Pandemig yn dilyn llwyddiant y rhaglen frechu. 
 

Gwasanaeth Crwner – Ffioedd Trefnwyr Angladdau  
 

• Ar 9 Medi 2021, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad gydag atodiadau wedi’u 
Heithrio (gwaharddwyd y Cyhoedd a’r Wasg yn ystod y drafodaeth am yr 
atodiadau wedi’u Heithrio) ynghylch y Gwasanaeth Crwner – Ffioedd Trefnwyr 
Angladdau a chytunodd y byddai Adroddiad pellach yn cynnwys y wybodaeth 
yr oedd y Pwyllgor wedi gofyn amdani yn cael ei gyflwyno mewn Cyfarfod yn y 
dyfodol. 
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• Ar 19 Ionawr 2022, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Dilynol am y Gwasanaeth 
Trefnwyr Angladdau hefyd, cytunodd nodi cynnwys a chasgliadau’r Adroddiad 
Dilynol, a’r Adroddiad IA (wedi’i eithrio), gan roi cyfarwyddyd i’r CLO-Cyfreithiol a 
Llywodraethu ac MO i ganlyn ymateb gan reolyddion a chyrff perthnasol am y 
mater hwn, gan nodi y dylid cael ymateb o fewn y bythefnos nesaf. 

 
6. HUNANASESIAD A SICRWYDD  
 
Dosbarthwyd arolwg i Aelodau’r Pwyllgor, coladwyd yr ymatebion a chynhaliwyd 

Gweithdy dilynol ar 3 Chwefror 2022 er mwyn paratoi Hunanasesiad ac Adolygiad 

Gwerthuso Effeithiolrwydd.  Gan nad oedd modd i’r sawl a oedd wedi mynychu 

gwblhau’r adolygiad o fewn yr amserlen yn ystod y Gweithdy, ailddosbarthwyd yr 

Adolygiad drafft i Aelodau’r Pwyllgor ac fe’i cyflwynwyd fel copi drafft i’r Pwyllgor yn 

ystod ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2022.  Roedd y Pwyllgor yn cytuno gyda chynnig yr 

Adroddiad y dylai’r Pwyllgor ailystyried yr Adolygiad er mwyn gallu cwblhau 

Adolygiad terfynol a’i ailgyflwyno i’r Pwyllgor yn ystod ei Gyfarfod nesaf. 

Mae Canllawiau Ymarferol CIPFA i Bwyllgorau Archwilio Awdurdodau Lleol 2018 yn 

nodi canllawiau am swyddogaeth a gweithrediad Pwyllgorau Archwilio mewn 

awdurdodau lleol.  Mae’n cydnabod y dylai effeithiolrwydd Pwyllgor Archwilio gael ei 

farnu gan y cyfraniad y mae’n ei wneud i fusnes yr awdurdod a’i effaith fuddiol arno. 

Credaf y cyflawnwyd hyn, gan bod y Pwyllgor wedi canolbwyntio ar 
lywodraethu, risg a sicrwydd yn ystod y flwyddyn, ac mae wedi ychwanegu 
gwerth trwy sicrhau bod trefniadau cadarn yn eu lle i gynorthwyo gwelliannau 
ar draws y Cyngor. 
 
Y Cynghorydd Elizabeth Evans 
Cadeirydd – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 2021/2022 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r:  Cyngor 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 8 Gorffennaf 2022 

 
  
Teitl: Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22 

 
Pwrpas yr Adroddiad:   Cyflwyno Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-22 

a chymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Drafft 2021-22 (wedi’i ddiweddaru) 
 

Er  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet dros y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, y 
Gwasanaethau Tai, Pobl a Threfniadaeth a Diogelu’r 
Cyhoedd 

 
CEFNDIR 
 
Cyflwynwyd Adroddiad i’r Cyngor yn ei gyfarfod ar 3 Mawrth 2022 ar Ddogfen 
Fframwaith Llywodraethu 2021-22, Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2022-23 
a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-22 (gweler yr Adroddiad yn:  
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2743/Adroddiad%20-
%20Datganiad%20Llywodraethu%20Blynyddol.pdf?LLL=1 
 
Penderfynodd y Cyngor: 

a)    Nodi cynnwys Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-22; 
b)    Cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22; a 
c)     Cymeradwyo Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2022-2023 ar gyfer ei 

gyhoeddi  
 
 

  
Yn yr Adroddiad i’r Cyngor, cadarnhawyd y byddai testun ychwanegol yn cael ei 
gynnwys i nodi’r dystiolaeth, y camau gweithredu a’r sgoriau posibl yn Nogfen 
Fframwaith Llywodraethu 2021-22 ac i nodi’r llwyddiannau, y camau gweithredu a’r 
canlyniadau corfforaethol yn Natganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22 er 
mwyn sicrhau cysylltiad ag argymhellion Archwilio Cymru yn ei Adroddiad 
‘Adolygiad o Wasanaeth Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion 2020-21’; byddai’r 
dogfennau diwygiedig hyn yn cael eu hailgyflwyno i’r Cyngor pan fyddai’r newidiadau 
wedi cael eu gwneud a’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi eu hystyried. 
 
Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2022-23 wedi’i gyhoeddi yn awr ar 
wefan y Cyngor.   
 
Ar 6 Mehefin 2022, cyflwynwyd Adroddiad i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’r 
Cyngor lle cadarnhawyd y byddai Gweithdy arall ar gyfer Aelodau a Swyddogion yn 
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cael ei gynnal ar 10 Mawrth 2022 i ystyried y testun ychwanegol, gan gynnwys 
unrhyw ailsgorio arfaethedig a chamau gweithredu cysylltiedig. Yn dilyn y Gweithdy, 
ailddosbarthwyd Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-22 wedi’i diweddaru i bob 
Aelod a Swyddog gwahoddedig i’w hystyried.  
 
Ystyriwyd bod 3 sgôr arall (A1.1, A1.2 ac A3.1) yn cael eu hailsgorio o 9/10 i 7/8 i 
ddangos bod angen cwblhau camau gweithredu. O’r cyfanswm o 94 ymddygiad a 
adolygwyd, mae 88 (yn hytrach na 91) ymddygiad yn awr yn cael sgôr o 9/10, mae 
5 yn cael sgôr o 7/8 (cyn hyn roedd 2 yn dal ar 7/8) ac mae 1 yn aros ar 5/6.  
 
Yn sgil y sgoriau diwygiedig, dynodwyd camau gweithredu ar gyfer 2022-2023 a 
chawsant eu cynnwys yn Adran 6 y Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 
diwygiedig. Cafodd Adran 3 y Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 
(Cyflawniadau Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer 2021-22) hefyd ei diweddaru i 
adlewyrchu’r testun ychwanegol yn adran ‘dystiolaeth’ Dogfen Fframwaith 
Llywodraethu 2021-22. Cywirwyd camgymeriad bach hefyd ar waelod y tabl yn 
Adran 5, sy’n nodi yn awr y bydd unrhyw gamau gweithredu na chafodd eu 
cwblhau’n llawn erbyn y dyddiad cwblhau yn cael eu dwyn ymlaen i Gynllun 
Gweithredu 2022-2023.  
(gweler yr Adroddiad i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn:  
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s3103/Eitem%2013%20Draft%20GFD%20co
mbined%20c.pdf?LLL=1 
 

Cytunodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio nodi cynnwys Dogfen Fframwaith 
Llywodraethu 2021-22 ac argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22 wedi’i ddiweddaru.  
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Mae Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-22 wedi’i diweddaru, fel y’i cyflwynwyd 
i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, wedi’i hatodi (gweler Atodiad 1) ac mae 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22, fel y’i cymeradwywyd gan y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, hefyd wedi’i atodi (yn Atodiad 2).  (Mae’r 
newidiadau a wnaed i’r ddwy ddogfen ers i’r fersiynau blaenorol gael eu cyflwyno 
i’r Cyngor ar 3 Mawrth 2022 wedi’u marcio gan ddefnyddio ‘newidiadau tracio’ 
mewn coch.     
 
Gofynnir gan hynny i’r Cyngor nodi cynnwys Dogfen Fframwaith Llywodraethu 
2021-22 (Atodiad 1) a chymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 
2021-2022 (wedi’i ddiweddaru) (Atodiad 2).  
 
Os yw’r Cyngor yn cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22 
(wedi’i ddiweddaru), bydd y ddogfen hon yn cael ei hystyried gan Archwilio Cymru 
cyn iddi gael ei chyflwyno eto yn fersiwn derfynol i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio a’r Cyngor ochr yn ochr â’r Datganiad Cyfrifon Blynyddol ar 17 Tachwedd 
2022 (i gynnwys unrhyw newidiadau eraill a argymhellir gan Achwilio Cymru ac y 
bwriedir iddynt gael eu cynnwys).  
 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol:  

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os na, nodwch 
pam 

Na 
 
Dim newid polisi 
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Crynodeb: Mae’r Datganiad Llywodraethu 
Corfforaethol yn nodi sut mae’r Awdurdod yn 
cyflawni ei swyddogaethau mewn modd sy’n 
arddangos atebolrwydd, tryloywder, 
effeithiolrwydd, uniondeb, didueddrwydd a 
chynwysoldeb.  
Hirdymor: Mae Llywodraethu 

Corfforaethol yn ymwneud â 
datblygu capasiti’r entiti gan 
gynnwys galluogrwydd ei 
arweinwyr a’r unigolion o’i fewn 
i sicrhau cynaliadwyedd y 
Cyngor yn yr hirdymor. 

Integreiddio: Mae Llywodraethu 
Corfforaethol yn gwneud yn 
siŵr bod risgiau a pherfformiad 
yn cael eu rheoli drwy reolaeth 
fewnol gref a rheolaeth ariannol 
gyhoeddus gadarn. 

Cydweithio: Mae Llywodraethu 
Corfforaethol yn gwneud yn 
siŵr bod arferion da ar waith o 
ran tryloywder, adrodd ac 
archwilio, er mwyn cyflawni 
atebolrwydd effeithiol. 

Cynnwys: Mae Llywodraethu 
Corfforaethol yn gwneud yn 
siŵr bod canlyniadau yn cael 
eu diffinio o ran buddion 
cynaliadwy, economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol. 

Atal: Mae Llywodraethu 
Corfforaethol yn ymwneud â 
phennu’r ymyriadau sy’n 
angenrheidiol er mwyn gwneud 
y gorau o gyflawniadau’r 
canlyniadau bwriadedig. 

 
Argymhelliad/Argymhellion:     Bod y Cyngor yn penderfynu: 

1. Nodi cynnwys wedi’i ddiweddaru Dogfen 
Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 
(Atodiad 1) 

2. Cymeradwyo Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol Drafft 2021-2022 (Atodiad 2) 
 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad:  

 
Symud cyhoeddi Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
2021-22 yn ei flaen yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac 
Archwilio (Cymru) 2014 
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Trosolwg a Chraffu:  Wedi’i ystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
19/1/2022 a 6/6/2022 
 

Fframwaith Polisi:  
 

Dim 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol:   
 

Mae Llywodraethu Corfforaethol effeithiol yn gwneud yn 
siŵr y gall y Cyngor gyflawni pob Blaenoriaeth 
Gorfforaethol 

1. Hybu’r Economi 
2. Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
3. Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  
4. Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 

Chymunedol 
Goblygiadau 
Ariannol: 
Goblygiadau 
Cyfreithiol:   

Ni fydd y Cyngor yn cydymffurfio’n llawn â’r Gofynion 
Bydd y Cyngor yn  methu â chydymffurfio â 
deddfwriaeth/rheoliadau 

Pwerau Statudol:  
 

Cyfrifon a Rheoliadau Archwilio (Cymru) 2014. 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau:  Atodiad 1 - Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-22  
Atodiad 2 - Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 
2021-22  
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu/Swyddog 
Monitro 
 

  
Dyddiad: 8/6/2022 
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Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 
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A. Ymddwyn ag uniondeb, gan ddangos ymrwymiad cadarn i werthoedd moesegol, a pharchu rheolaeth y gyfraith 

Mae sefydliadau llywodraeth leol yn atebol nid yn unig am y swm y maent yn ei wario, ond hefyd am y ffordd y maent yn defnyddio'r adnoddau y maent yn gyfrifol amdanynt. Mae hyn yn cynnwys 
atebolrwydd am allbynnau cadarnhaol a negyddol, ac am y canlyniadau a gyflawnwyd ganddynt.  Yn ogystal, maent yn ysgwyddo cyfrifoldeb cyffredinol dros wasanaethu budd y cyhoedd drwy 
lynu wrth ofynion deddfwriaeth a pholisïau'r llywodraeth.  Mae'n hanfodol y gall pob sefydliad ddangos, yn ei gyfanrwydd, pa mor briodol yw ei holl weithredoedd a bod systemau ar waith i annog a 
gorfodi ymlyniad wrth werthoedd moesegol a pharch at reolaeth y gyfraith.  

Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig ✓/X Sgôr Gweithred 

 

A1 Ymddwyn ag 
uniondeb 
 

Elin Prysor / Lowri 
Edwards/Steve 
Johnson/Amanda Roberts / 
Alex Jenkins 
A1.1 Sicrhau bod yr Aelodau 
a'r Swyddogion yn ymddwyn 
ag uniondeb ac yn arwain 
diwylliant lle maent yn 
gweithredu'n amlwg ac yn 
gyson er budd y cyhoedd, gan 
warchod enw da'r sefydliad 
drwy wneud hynny 

• Cod Ymddygiad yr Aelodau (diweddarwyd yn 2016) ac ar gael 
ar wefan y Cyngor, ar y fewnrwyd (CeriNet) o dan Adnoddau 
Cynghorwyr, ac yn y Cyfansoddiad. 

• Siart lif Cod Ymddygiad yr Aelodau (diweddarwyd yn 2016). 

• Cod Ymddygiad y Swyddogion ar gael, ynghyd â'r holl bolisïau 
a strategaethau corfforaethol, ar wefan y Cyngor/CeriNet. 

• Cadarnhad unigol o ran cydymffurfiaeth. 

• Darperir hyfforddiant cynefino a hyfforddiant dilynol ar y Cod 
Ymddygiad a moeseg i'r holl Aelodau. 

• Darparwyd hyfforddiant Moeseg/Twyll ar y cyd ag yswiriwr y 
Cyngor yn ystod gweithdy chwarterol y Rheolwyr Corfforaethol 
ar 28.5.2021.  Mae sleidiau o’r cyflwyniad yn ffurfio sylfaen 
modiwl e-ddysgu ar gyfer yr holl Staff a’r Archwilwyr Mewnol 
(‘IA’) a’r Gwasanaethau Llywodraethu sy’n gweithio gyda’r 
gwasanaeth Dysgu a Datblygu i baratoi sefyllfaoedd ar gyfer 
hyfforddiant.  Cefnogir yr hyfforddiant gan adolygiad a 
gynhaliwyd yn ddiweddar o Strategaeth y Cyngor ynghylch Atal 
Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal 
Gwyngalchu Arian). 

• Mae Archwiliad Mewnol dilynol o drefniadau’r Cyngor ynghylch 
Moeseg yn mynd rhagddo hefyd (yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd). 

• Darparir cyngor o ddydd i ddydd gan y Swyddog Monitro (‘MO) 
a'r Swyddog Cymorth Craffu. 

• Polisi Disgyblu (Tachwedd 2017). 

• Adolygiad Datblygiad Personol. 

• Mae Cofrestr o Fuddiannau'r Aelodau ar gael gan 
Wasanaethau Democrataidd y Cyngor.  Fe’i hadolygir gan y 
Swyddog Monitro. 

• Ceir ffurflenni datgan buddiannau a lletygarwch ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau ar CeriNet.  

• Mae MO yn anfon negeseuon atgoffa a chyngor rheolaidd i’r 
staff drwy e-ddiweddariadau newyddion mewnol. 

• Mae MO yn monitro ac yn adolygu datganiadau’r Prif 
Swyddogion bob blwyddyn. 

• Rhoddodd MO wybod i’r Prif Swyddogion fod angen iddynt 
ddatgan cysylltiadau personol agos â Swyddogion eraill neu 
Aelodau (gweler e-ddiweddariad newyddion MO ar 20.7.2021 
ar CeriNet), gan gynnwys rhoi gwybod i’r Prif Swyddogion yng 
nghyfarfodydd y Grŵp Arweiniol. 

Codau Ymddygiad ✓ 79/810 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Bydd y MO yn parhau i 
gynghori’r Aelodau ynglŷn 
â’r angen i ddatgan 
lletygarwch / rhoddion. 
Bydd MO yn cynghori’r Prif 
Swyddogion ymhellach am 
yr angen i ddatgan: 

• cysylltiadau personol 
agos â Swyddogion 
eraill neu Aelodau.  

Adolygiad parhaus o 
ddatganiadau busnes 
Prif Swyddogion 

  
Bydd MO a Swyddog 
Corfforaethol Arweiniol y 
Gwasanaethau 
Democrataidd yn parhau i 
gynnal adolygiad o’r 
Aelodau sy’n dal swyddi 
cyfarwyddwr, swyddi 
ymddiriedolwr neu 
aelodaeth pan gânt eu 
penodi i gyrff allanol, ac i 
bwyllgorau. Bydd MO yn 
ystyried adborth gan yr 
Aelodau a gwerth 
ychwanegol, a bydd yn 
parhau i ddiweddaru Cod 
Ymddygiad yr Aelodau a’r 
Swyddogion. 
 
Diweddaru ffurflen 
Goddefeb i Aelodau 

Llofnod Unigol i 
gadarnhau 
cydymffurfio â'r cod 

✓ 

Cynefino ar gyfer 
Aelodau a Staff 
newydd ynghylch 
safon yr ymddygiad 
a ddisgwylir 

✓ 

Arfarnu perfformiad 
a adwaenir fel arall 
yn Adolygiadau 
Datblygiad Personol 
 
 
 
Ffurflenni Datgelu’r 
Swyddogion 

✓ 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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• Cynhelir adolygiad sylweddol o’r Cod Ymddygiad i Swyddogion 
ar hyn o bryd. 

• Cyngor wedi’i ddiweddaru am Ddatganiadau a Chofrestru 
Buddiannau Cyflogeion y Cyngor (cyhoeddwyd diweddariadau 
e-bost yn cynnig newyddion ar 16.12.2021 ac 20.7.2021 gan 
gynnwys ynghylch Grantiau i fusnesau NDR Cronfa Busnes 
Cyfyngiadau Covid-19 (cyhoeddwyd diweddariad Newyddion ar 
8.1.2021). 

• Mae arfer MO o hysbysu Swyddogion ynghylch datgelu 
buddiannau yn parhau.  Ceir nodiadau atgoffa rheolaidd trwy 
gyfrwng Diweddariadau Newyddion ar system CeriNet ac yn y 
Grŵp Arweiniol.  Cyhoeddwyd diweddariad am Ddatganiadau 
Budd a Lletygarwch Cyflogeion y Cyngor ar 20 Gorffennaf 2021 
ar Wefan CeriNet y Cyngor, gan gynnwys dolenni i’r ffurflenni 
perthnasol a’r Cod Ymddygiad i Gyflogeion Llywodraeth Leol, 
ynghyd â nodyn atgoffa y dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu 
geisiadau am gyngor i MO. 
Hysbysir Prif Swyddogion trwy ddiweddariad newyddion 
system CeriNet o neges e-bost MO ynghylch datgelu budd a 
Lletygarwch ac anfonwyd nodyn i atgoffa’r Prif Swyddogion. 

• Cynhelir adolygiad ar hyn o bryd o’r cyrff allanol sydd wedi 
penodi Aelodau, gan gynnwys gwerth ychwanegol, a hefyd, 
diweddaru’r Cyfansoddiad. 

• Datgelu budd gan Aelodau a Swyddogion mewn cyfarfodydd, 
ceir cyfle i wneud cyfeiriad at unrhyw rolau/cysylltiadau 
personol agos ac ati. 

• Adolygiad parhaus o ddatganiadau busnes Prif Swyddogion. 

• Cwblhawyd ffurflenni Goddefeb wedi’u diweddaru ar gyfer 
Aelodau. 

• Mae gofyn i aelodau ddiweddaru’r Gofrestr Buddiannau yn unol 
â’r Cod Ymddygiad, ac yn ogystal, bob blwyddyn, sy’n gyfle i 
gyfeirio at unrhyw rolau/cysylltiadau personol agos ac ati.  
Bellach, mae hyn yn cynnwys aelodau lleyg/annibynnol o’r 
Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu.  Cyhoeddir llyfryn Cofrestr Buddiannau ar gyfer 
pob Aelod ar Wefan y Cyngor. 

• Anfonir cyngor rheolaidd rhagweithiol a nodiadau atgoffa i 
Aelodau a Swyddogion yn ôl y gofyn. 

• MO i gynghori Swyddogion ymhellach o’r angen i ddatgelu 
buddiannau mewn sefydliadau sy’n mynd yn groes i 
fuddiannau’r Cyngor, neu y gallent fynd yn groes iddynt, gan 
gynnwys: 

o Contractwyr; 
o Llywodraethwyr Ysgol; 
o Clercod Cynghorau Tref a Chymuned; 
o Aelodau cynghorau Tref a Chymuned;  a 
o Llywodraethwyr Ysgol. 

• MO i gynghori Swyddogion ymhellach am yr angen i ddatgan: 

 
Oedwyd arfarniadau 
oherwydd Pandemig Covid-
19 ond maent bellach wedi 
ailgychwyn (fe’u cynhaliwyd 
ym mis Mai 2021 ac maent 
yn cael eu cynnal dan 
drefniant rhith o hyd). 
 
Caiff Cod Ymddygiad 
diwygiedig i Swyddogion ei 
gyhoeddi ar ôl iddo gael ei 
ddiweddaru a’i gymeradwyo. 
 
Swyddogion i gwblhau 
modiwl e-hyfforddiant 
Moeseg/Twyll Gorfodol ar ôl 
iddo gael ei gwblhau a’i 
gymeradwyo. 
 
Camau 
gweithredu/dogfennau 
llywodraethu’r Pwyllgor 
Cynllunio/Rheoli Datblygu 
wedi’u sefydlu, hyfforddiant 
i’w roi a chynnydd i’w 
adolygu yn ystod 2022-
2023. 
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o Swyddi Cyfarwyddwr;  a  
o Chyflogaeth arall  

Gan gynnwys a yw’n gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor neu 
beidio.  Anfonodd MO neges e-bost at Swyddogion ar 
20.7.2021 yn atgoffa Swyddogion o ofynion datganiadau a 
Lletygarwch a Buddiannau (gan gynnwys ynghylch Grantiau 
Cyfnod Clo Estynedig Covid-19 i fusnesau). 

• Diweddarwyd ffurflenni goddefebau i Aelodau (2020). 

• Rhaid i Swyddogion Cymwys Proffesiynol ac Athrawon fodloni 
gofynion eu sefydliad/corff proffesiynol. 

• Mae aelodau yn cwblhau modiwl hyfforddiant AD. 

• Rhoddir hyfforddiant am safonau ymddygiad i Reolwyr a Staff. 

• Mae MO yn dosbarthu i arweinwyr grwpiau gwleidyddol 
ddiweddariadau/penderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru, a’i 
rôl ef yw penderfynu ynghylch achosion honedig o dorri amodau 
gan aelodau etholedig a chyfetholedig yn erbyn cod ymddygiad 
statudol eu hawdurdod. 

• Bydd gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau ddyletswyddau 
newydd (o fis Mai 2022) dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 (‘Deddf 2021’), a fydd yn cynnwys: 

• Monitro cydymffurfiaeth gan arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar 
y Cyngor gyda’u dyletswyddau dan A.52A(1) Deddf 
Llywodraeth Leol 2000; 

• Cynghori, hyfforddi neu drefnu hyfforddi arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol ar y Cyngor am faterion sy’n ymwneud â’u 
dyletswyddau dan A.52A(1) Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

• Mae’r ddyletswydd i fonitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol yn ymwneud â safonau ymddygiad, a sicrhau bod 
hyn yn weladwy ac yn cael ei ddangos yn gyson a gyda 
thystiolaeth er mwyn diogelu enw da y Cyngor. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi’i 
ddiwygio. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi'i diwygio. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyo yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau y mae’n rhaid eu cyfeirio at y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr ar y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi'i gynhyrchu ac wedi'i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad. 

Elin Prysor 
A1.2 Sicrhau bod yr 
Aelodau'n arwain y blaen o 
ran sefydlu egwyddorion neu 
werthoedd gweithredol 
safonol penodol ar gyfer y 

• Ceir perthynas waith dda â Llywodraeth Cymru, fel un o’r prif 
reoleiddwyr.  Ceir deialog reolaidd â chynrychiolwyr Archwilio 
Cymru. 

• Adolygwyd a chymeradwywyd gweledigaeth y Cyngor gan y 
Cabinet, ac mae'r weledigaeth yn pennu nifer o Amcanion 
Strategol hirdymor. 

Mae'r safonau yn 
adlewyrchu 
Gwerthoedd 
Gwasanaeth 
Cyhoeddus 
Llywodraeth Cymru 

✓ 79/810 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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Sefydliad a'i Staff, a'u bod yn 
cael eu mynegi a'u deall. 
Dylai'r rhain adeiladu ar Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus 
(egwyddorion Nolan). 

• Mae Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 yn cynnwys 
Amcanion Llesiant a Gwella 2019-20 ac yn amlinellu 
blaenoriaethau ac amcanion lefel uchel y Cyngor gyda chamau 
gweithredu ategol yn flynyddol.  Ystyriodd y Cyngor Adroddiad 
Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella drafft 2020-21 a 
chymeradwyodd yr Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 
21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor.  

• Cod Ymddygiad yr Aelodau (2016). 

• Mae Cofrestr o Fuddiannau'r Aelodau ar gael gan 
Wasanaethau Democrataidd y Cyngor.  Fe’i hadolygir gan 
MO. 

• Mae'r Aelodau a'r Swyddogion yn datgan buddiannau mewn 
cyfarfodydd. 

• Mae’r Prif Swyddogion yn datgan buddiannau bob blwyddyn 
ac yn ysgwyddo rhwymedigaethau parhaus i ddatgan 
buddiannau. 

• Mae’r Aelodau yn diweddaru eu Cofrestr Buddiannau bob 
blwyddyn ac yn ysgwyddo rhwymedigaethau parhaus i 
ddatgan buddiannau (gan gynnwys aelodau lleyg/annibynnol y 
Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu). 

• Ceir deialog reolaidd ag Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (‘PSOW’) a rheoleiddwyr eraill gan gynnwys 
Estyn, AGC, ICO ac IPCO. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi’i 
ddiwygio. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi'i diwygio. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyo yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau y mae’n rhaid eu cyfeirio at y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr ar y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi'i gynhyrchu ac wedi'i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad.  

Cyfathrebu 
gwerthoedd a rennir 
â’r Aelodau, Staff, y 
gymuned a 
phartneriaid 

✓ Camau 
gweithredu/dogfennau 
llywodraethu'r Pwyllgor 
Cynllunio/Rheoli Datblygu 
wedi'u sefydlu, hyfforddiant 
i'w roi a chynnydd i'w 
adolygu yn ystod 2022-
2023. 

Elin Prysor / Lowri Edwards 
A1.3 Arwain drwy esiampl a 
defnyddio'r egwyddorion neu'r 
gwerthoedd gweithredol 
safonol hyn fel fframwaith ar 
gyfer y broses benderfynu a 
gweithredoedd eraill 

• Mae cofnodion pob pwyllgor yn cynnwys eitem lle y mae gofyn 
i’r Aelodau a’r Swyddogion ddatgan buddiannau. 

• Mae'r Cyfansoddiad yn destun adolygiadau cynhwysfawr, ac 
yn cael ei ddiweddaru yn ôl y gofyn, gan gynnwys newidiadau 
arfaethedig i’r Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad, i 
wneud argymhellion am newidiadau i’r Cyfansoddiad i’r 
Cyngor.  Mae diwygiad pellach yn 2021 yn mynd rhagddo, gan 
bod y Cyfansoddiad yn ddogfen fyw, er mwyn adlewyrchu 
newidiadau deddfwriaethol ac yn unol â’r angen.  
Cymeradwyodd y Cyngor y diwygiadau ar 18.3.21 a 23.9.21.  

• Cynhelir ymarfer cymharu o’r Cyfansoddiad Cyfredol yn erbyn 
y Cyfansoddiad Enghreifftiol a gyhoeddwyd gan CLlLC. 

Gwerthoedd 
arweinyddiaeth a 
osodir gan 
Lywodraeth Cymru 
yn cael eu dilyn. 

✓ 9/10 Tybir bod y trefniadau 
llywodraethu cyffredinol yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arferion da.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Bydd y Grŵp Arweiniol yn 
cael ei ddiweddaru am e-
ddysgu wrth i’r gwasanaeth 
Adnoddau Dynol roi 
adroddiadau i’r Grŵp 
Arweiniol. 

Arferion gwneud 
penderfyniadau 

✓ 

Datganiadau o 
fuddiannau yn cael 
eu gwneud mewn 
cyfarfodydd 

✓ 

Ymddygiad mewn 
cyfarfodydd 

✓ 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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• Mae Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad, sy’n cynnwys 
Cydbwysedd Gwleidyddol, yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried 
cynigion ynghylch diweddariadau i’r Cyfansoddiad.  
Cynhaliwyd cyfarfodydd ar 15.2.21, 19.4.21, 30.6.21, 10.8.21 
ac 8.11.21.  

• Mae MO/Swyddog Llywodraethu yn adrodd i’r Cyngor er mwyn 
diweddaru dirprwyaethau a’r Cyfansoddiad. 

• Mae'r Cyngor wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i 
ddatblygu camau gweithredu a fydd yn gwella'r Gwasanaeth 
Cynllunio gan gynnwys gwneud penderfyniadau. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i 
ddiwygio i nodi'n glir ei ddiben, ei rôl a'i gyfrifoldebau, a sut 
mae'n cysylltu â Blaenoriaethau Corfforaethol. 

• Mae dogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi'i diwygio. Mae’r Gweithdrefnau 
Gweithredol yn diffinio ceisiadau sy’n bwysig yn strategol ac 
yn geisiadau cynllunio ‘o bwys’. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol yn mynd i'r afael â'r 
trefniadau mewn perthynas ag aelodau wardiau lleol yn 
annerch y Pwyllgor. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr ar Bwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi'i gynhyrchu ac wedi'i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad. 

• Mae Cynllun Dirprwyo'r Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i 
ddiwygio i'w alluogi i ganolbwyntio'n well ar geisiadau mwy 
strategol bwysig a rhai o bwys. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyo yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau y mae’n rhaid eu cyfeirio at y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae grŵp ‘callio’ wedi’i sefydlu o fewn Gweithdrefnau 
Gweithredol y Pwyllgor Rheoli Datblygu er mwyn adolygu 
ceisiadau cynllunio, a allai, o’u cymeradwyo, fod yn wyriad 
sylweddol o’r polisi. 

• Datganiadau Budd blynyddol y Prif Swyddog. 

• Mae’r Strategaeth Gorfforaethol (2017-2022) yn cynnwys 
blaenoriaethau’r Cyngor. 

• Mae’r Amcanion Llesiant a Gwella yn datblygu’r meysydd 
blaenoriaeth a nodwyd yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-
2022 ac fe’u hadolygir bob blwyddyn.  Datblygir y rhain trwy 
ymgynghori gyda’r cyhoedd ac Aelodau.  Ystyriodd y Cyngor 
yr Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-21 
drafft, gan gymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 
ar 21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor.  

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu 
gorfodol, a gyflwynwyd ym mis Medi 2017, ynghylch Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (‘WFGA’) (rhwng mis 
Medi 2017 a mis Tachwedd 2021, fe’i cwblhawyd gan 2,834 o 

Gwerthoedd 
cyffredin yn arwain y 
broses gwneud 
penderfyniadau 

✓ 

Datblygu a chynnal 
pwyllgor safonau 
effeithiol 

✓ 

T
udalen 144



Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 

 

7 
 

gyflogeion, yr oedd 343 wedi ei gwblhau yn Gymraeg a 2,491 
yn Saesneg).  Rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd 2021, roedd 
242 o gyflogeion wedi cwblhau’r modiwl, 40 yn Gymraeg, 202 
yn Saesneg (* mae’r ffigurau hyn yn cynnwys y rhai sydd wedi 
gadael).  Anfonwyd nodiadau atgoffa i’r Staff nad ydynt wedi 
cwblhau’r modiwl eto ac mae Grwpiau Arweiniol yn cael 
adroddiadau o bryd i’w gilydd. 

• Ystyriwyd materion ynghylch safonau ac ymddygiad aelodau 
gan Bwyllgor Moeseg a Safonau y Cyngor.  Cynhelir 
cyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd, ac fe’u cadeirir gan 
unigolyn annibynnol – pennu goddefebau, ac ystyried materion 
strategaeth/polisi a chael diweddariadau gan Lyfr Achosion 
PSOW ac achosion APW. 

• Prif ddyletswyddau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yw gwella’r 
safonau o ran ymddygiad yr Aelodau a gweithredu Cod 
Ymddygiad yr Aelodau. 

• Mae MO yn cynghori'r Pwyllgor a’r Aelodau. 

• Mae'r Pwyllgor Safonau a Moeseg yn chwarae rhan weithredol 
o ran hyfforddi Aelodau. 

• Cynhaliwyd Cynhadledd Safonau 2018 ar y cyd rhwng Cyngor 
Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys (ar 14 Medi 2018).  Y 
bwriad oedd y byddai Cynghorau Gogledd Cymru yn cynnal 
cynhadledd debyg yn 2021- fe’i gohiriwyd oherwydd Covid-19. 

• Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Moeseg a 
Safonau i’r Cyngor ym mis Hydref 2021.  

• Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cynnal ymarfer 
meincnodi bob blwyddyn er mwyn darparu rhagor o sicrwydd 
ynglŷn ag adolygu proses y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
(‘AGS’). 

• Mae IA yn adolygu’r broses ac yn rhoi adroddiad amdani bob 
blwyddyn.  Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cwrdd 
yn rheolaidd i ystyried trefniadau llywodraethu ac adroddiadau 
archwilwyr allanol.  Caiff ei gadeirio gan Aelod anweithredol. 

• Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu i’r Cyngor ar 23.9.2021 ac fe’i cymeradwywyd. 

• Strwythur Llywodraethu Covid-19 wedi’i gyflwyno gan y 
Cyngor, gan gynnwys pwerau dirprwyedig dros dro i Brif 
Weithredwr a Grŵp Arweiniol y Cyngor trwy ddefnyddio 
Penderfyniadau Brys ar gyfer penderfyniadau sy’n ymwneud 
ag ymateb y Cyngor i COVID-19), yn unol â Chyfansoddiad y 
Cyngor.  Adolygwyd Penderfyniadau Brys yr Arweinydd yn 
rheolaidd, a daeth i ben ar 31.8.2021.   

• Mae’r Grŵp Rheoli Aur yn parhau dan weithdrefnau 
gweithredol yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004  

• Cyhoeddir Cofnod Penderfyniadau y Grŵp Rheoli Aur ar 
wefan y Cyngor). 

• Cyhoeddir Cofnod o’r Penderfyniadau a wneir gan Grŵp 
Arweiniol Covid-19 (‘Grŵp Rheoli Aur’) ar Wefan y Cyngor.  
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Elin Prysor/Alun Williams 
A1.4 Arddangos, mynegi ac 
ymgorffori'r egwyddorion neu'r 
gwerthoedd gweithredol 
safonol priodol drwy bolisïau 
a phrosesau a adolygir yn 
rheolaidd i sicrhau eu bod yn 
gweithredu'n effeithiol  

• Diweddarwyd a chymeradwywyd ‘Strategaeth i Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu 
Arian)’ effeithiol gan y Cyngor ar 17.6.21(cadarnhawyd y 
cofnodion ar 23.9.21). 

• Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ynghylch 
Atal Twyll i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar ddiwedd y 
flwyddyn. 

• Mae Cofrestr o fuddiannau Aelodau ar gael gan Wasanaethau 
Democrataidd y Cyngor. 

• Datganiadau budd/lletygarwch ar gyfer Swyddogion, yn ôl y 
gofyn. 

• Mae MO yn anfon negeseuon atgoffa ynghylch datgan 
buddiannau / lletygarwch at y Staff bob chwarter. 

• Mae NFI yn tynnu sylw at Staff sy’n gyfarwyddwyr cwmnïau 
sy’n ymdrin â’r Cyngor – os na fydd hyn wedi’i ddatgan, bydd 
IA yn ymchwilio ac yn rhoi adroddiad i MO.    

• Diweddarir y datganiadau o fuddiannau’r Prif Swyddogion bob 
blwyddyn. 

• Cedwir cofrestr o’r Swyddogion mewn swyddi â chyfyngiadau 
gwleidyddol, ac mae’r Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar 
Weithwyr Llywodraeth Leol ar gael i’r gweithwyr ar CeriNet. 

• Darparwyd hyfforddiant Moeseg/Twyll ar y cyd ag yswiriwr y 
Cyngor yn ystod y gweithdy chwarterol i Reolwyr Corfforaethol 
ar 28.5.2021.  Mae sleidiau o’r cyflwyniad yn sail ar gyfer 
modiwl e-ddysgu i’r holl Staff, ac mae IA a Gwasanaethau 
Llywodraethu yn gweithio gyda’r adran Dysgu a Datblygu i 
baratoi sefyllfaoedd ar gyfer hyfforddiant. 

• Caiff yr hyfforddiant ei gynorthwyo gan adolygiad a gynhaliwyd 
yn ddiweddar o Strategaeth y Cyngor ynghylch Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu 
Arian). 

• Cynhaliwyd Archwiliad Moeseg yn ystod 2019.  Mae 
Archwiliad Mewnol dilynol o drefniadau’r Cyngor ynghylch 
Moeseg yn mynd rhagddo hefyd (yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd). 

• Mae Polisi Chwythu’r Chwiban ar gael i Gyflogeion a 
Chontractwyr (diweddarwyd yn 2018) ar CeriNet a chaiff ei 
ddiweddaru yn ôl yr angen. 

• MO yw’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol (’CLO’) ac mae’n 
cynghori’r sawl sy’n chwythu’r chwiban, pan fo hynny’n 
briodol. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu 
gorfodol ynghylch Chwythu’r Chwiban.  Mae MO yn cadw 
cofrestr o gyfeiriadau ac yn adrodd i’r Pwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu bob 6 mis. 

• Rhoddir sylw i bob cwyn yn unol â’r gweithdrefnau 
corfforaethol sy’n cynnwys camau ffurfiol ac anffurfiol a chaiff y 
rhain eu cyfleu i Staff yn rheolaidd. 

Polisïau gwrth-dwyll 
a llygredd yn 
gweithio'n effeithiol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach 
 

• Caiff Cofrestr o 
Benderfyniadau 
Dirprwyedig ei 
chyhoeddi. 

 

• Parhau i fonitro’r nifer 
sy’n gwneud y 
modiwl e-ddysgu 
gorfodol ynghylch 
chwythu’r chwiban. 
Mae’n is na’r gofyn ar 
hyn o bryd. 
 

• Adolygir Polisi 
Chwythu’r Chwiban.  
 

 

Cofrestr buddiannau 
wedi'i diweddaru 
(Aelodau a Staff) 

✓ 

Cofrestr wedi'i 
diweddaru o roddion 
a lletygarwch 

✓ 

Polisïau chwythu'r 
chwiban mewn lle 
ac yn diogelu 
unigolion sy'n codi 
pryderon 

✓ 

Polisi chwythu'r 
chwiban ar gael i 
aelodau'r cyhoedd, 
staff, partneriaid a 
chontractwyr 

✓ 

Polisi cwynion ac 
enghreifftiau o 
ymateb i gwynion 
am ymddygiad 

✓ 

Newidiadau / 
gwelliannau o 
ganlyniad i'r 
cwynion a 
dderbyniwyd ac a 
weithredwyd arnynt 

✓ 

Cod ymddygiad 
Aelodau a 
Swyddogion yn 
cyfeirio at ofyniad i 
ddatgan buddiannau 

✓ 

Cofnodion yn 
dangos bod 
datganiadau o 
fuddiannau wedi 
cael eu ceisio a bod 
datganiadau priodol 
wedi cael eu 
gwneud 

✓ 
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• Caiff y system gwynion ei monitro gan y Rheolwr Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth Corfforaethol.  Adolygwyd y Polisi 
Cwynion Corfforaethol, cyflwynwyd Polisi newydd i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 7.7.21 ac i’r 
Cyngor ar 23.9.2021, a chymeradwywyd Polisi a 
Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion Diwygiedig 2021 gan y 
Cyngor, ynghyd â’i weithrediad a’i gyhoeddi. 

• Gweithredir gwelliannau o ganlyniad i gwynion/ argymhellion a 
gafwyd. 

• Hysbysiad Preifatrwydd Rhyddid Gwybodaeth a Chwynion y 
Cyngor. 

• Ystyrir Adroddiad Cwynion Blynyddol gan y Pwyllgor Archwilio 
a llywodraethu a’r Cabinet cyn iddo gael ei gymeradwyo gan y 
Cyngor, ac fe’i cyflwynwyd i’r Cyngor a’i nodi. 

• Mae’r Adroddiad Cwynion Blynyddol yn cynnwys Gwersi a 
Ddysgwyd o’r cwynion a gafwyd. 

• Mae datgan buddiannau yn eitem ar agendâu a chofnodion y 
Pwyllgor Moeseg a Safonau a'r holl bwyllgorau eraill. 

• Cyhoeddir cofnodion pob Pwyllgor ar Wefan y Cyngor. 

• Cyhoeddir Hysbysiadau o Benderfyniadau’r Cabinet ar Wefan 
y Cyngor. 

• Mae’r gwaith o baratoi ar gyfer cyhoeddi cofrestr 
penderfyniadau dirprwyedig yn parhau.  Cyhoeddir Log 
Penderfyniadau y Grŵp Rheoli Aur (cofrestr penderfyniadau) 
yn rheolaidd, caiff ei gyflwyno i’r Grŵp Rheoli Aur (a’i 
gymeradwyo) ac ar ôl hynny, i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu (20.1.2021, 16.6.21 ac 1.12.2021) ac fe’i gyhoeddir ar 
Wefan y Cyngor.  O ran penderfyniadau dirprwyedig eraill, 
cyhoeddir penderfyniadau dirprwyedig y Pwyllgor Rheoli 
Datblygiad ar gyfer pob Pwyllgor Rheoli Datblygiad. 

• Cyhoeddir Cofrestr Contractau ar Wefan y Cyngor. 

• Mae’r Cyngor yn gwneud paratoadau i gydymffurfio gyda 
Deddf 2021 ynghylch y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
(Cyflwynwyd adroddiad am y newidiadau i’r Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu ar 24.2.2021 a 3.6.2021 (i gynnwys gofyniad 
gan Gyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru i gael Is-
Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu)), a chymeradwywyd 
newidiadau ynghylch recriwtio gan y Cyngor ar 18.3.2021, fel 
a ganlyn: 
a) newid enw y Pwyllgor Archwilio i’r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu, ynghyd â swyddogaethau ychwanegol 
ynghylch perfformiad a delio gyda chwynion a fyddai’n dod i 
rym o 1 Ebrill 2021; 

b) cychwyn y broses o recriwtio aelodau lleyg annibynnol i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 

c) y cynigion ar gyfer y Panel Dethol Rhestr Fer;  a’r 
d) Disgrifiad Rôl a’r Fanyleb Person.  

Field Code Changed
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• Cymeradwyodd y Cyngor newidiadau angenrheidiol i’r 
Cyfansoddiad ynghylch y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 
23.9.21.  
Mae newidiadau a wnaethpwyd yn ystod 2021-2022 yn 
cynnwys paratoadau ar gyfer: 
- newidiadau o ran y cylch gorchwyl/cylch 
gwaith/cyfansoddiad;  
- newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 
- Yr aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 1/3 Unigolyn Lleyg (yn 
unol â’r diffiniad yn y Ddeddf) – mae’r broses recriwtio wedi 
cael ei chwblhau, ac eithrio’r Cyngor yn cymeradwyo 
ymgeiswyr llwyddiannus. 
- Dyletswydd y Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i Ddirprwy 
Gadeirydd ei hun; 
- Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn lleyg. 
- Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor 
Gweithredol yr Awdurdod Lleol;  ac 
- yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Dirprwy, dim ond Aelodau 
anweithredol fydd yn gallu cadeirio. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i 
ddiwygio. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi'i diwygio. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr yn y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi'i gynhyrchu a'i gynnwys yn y Cyfansoddiad. 

• Bydd penderfyniadau a wneir yn groes i gyngor swyddogion 
ac nad ydynt yn bodloni meini prawf y rhestr wirio sy’n cael ei 
datblygu ar gyfer y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn cael eu 
hadolygu’n flynyddol fel rhan o’r broses AMB a’u hadrodd i’r 
gweithdrefnau archwilio mewnol.  

• Cyflwynwyd adroddiad am faint y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 
21.5.2021, a gytunodd argymell i’r Cyngor y dylai’r Pwyllgor 
gynnwys 6 Aelod o’r Cyngor Sir a 3 aelod lleyg (9 at ei gilydd).  
Cyflwynwyd adroddiad am faint y Pwyllgor i’r Cyngor ar 
17.6.2021 a chytunodd y Cyngor i’r un cyfansoddiad o ran 
aelodau o 5.5.2022. 

A2 Dangos 
ymrwymiad cadarn 
i werthoedd 
moesegol 

Elin Prysor 
A2.1 Ceisio sefydlu, monitro a 
chynnal safonau a 
pherfformiad moesegol y 
sefydliad 

• Mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn hyrwyddo 
cydymffurfiaeth foesegol i sicrhau bod gan y cyhoedd ffydd a 
hyder bod yr Aelodau a’r Swyddogion yn gweithio yn unol â'r 
safonau moesegol a moesol uchaf. 

Craffu ar y broses o 
wneud 
penderfyniadau 
moesegol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 

Hyrwyddo 
cydymffurfiaeth 
foesegol ar lefel 
corff llywodraethu 

✓ 

Elin Prysor 
A2.2 Seilio ymddygiad 
personol ar werthoedd 

• Mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi bod yn rhagweithiol, 
gan arwain sesiynau hyfforddi a rhoi gweithdrefnau ar waith ar 

Darparu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
foesegol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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moesegol a sicrhau eu bod yn 
treiddio i bob agwedd ar 
ddiwylliant a gweithrediad y 
sefydliad 

gyfer y trefniadau goddefebau. Yn ddiweddar, adolygwyd y 
strwythur i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 

• Mae swyddogion, fel Archwilwyr Mewnol, yn llofnodi datganiad 
blynyddol dan y Cod Moeseg. 

• Cymeradwywyd y Siarter Archwilio Mewnol gan y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 2021. 

• Cynhaliodd Cyngor Sir Caerfyrddin archwiliad annibynnol o 
foeseg o fewn y Cyngor yn ystod 2019.  Mae Archwiliad 
Mewnol dilynol o drefniadau’r Cyngor ynghylch moeseg yn 
mynd rhagddo (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd). 

• Dosbarthwyd Holiadur er mwyn dadansoddi’r anghenion o ran 
hyfforddiant i’r Staff drwy gylchlythyr y Cyngor.  Roedd y neges 
yn gofyn am eu barn am ddiwylliant moesegol y Cyngor a 
bwriedir llunio modiwl hyfforddi yn sgil yr adborth. 

 arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach.  Mae’r holl 
gamau gweithredu wedi 
dechrau ac maent yn 
parhau. 
 
 
 

Geraint Edwards 
A2.3 Datblygu a chynnal 
polisïau a gweithdrefnau 
cadarn sy'n rhoi pwyslais ar 
werthoedd moesegol y 
cytunwyd arnynt 

• Mae Llawlyfr y Gweithwyr wrthi’n cael ei adolygu, mae ar gael 
ar CeriNet, mae'n nodi'r disgwyliadau o ran ymddygiad staff ac 
yn cynnwys y Cod Ymddygiad ar gyfer Gweithwyr Llywodraeth 
Leol. 

• Hyfforddiant ar gydraddoldeb ac amrywiaeth a recriwtio a 
dethol gan gynnwys cyfleoedd cyfartal yn orfodol i bob un o 
Reolwyr Cyngor Sir Ceredigion. 

• Rhaid i bob aelod Staff gwblhau modiwl e-ddysgu ar 
Gydraddoldeb ac Amrywiaeth. 

• Cymeradwywyd Strategaeth Gaffael 2018-22 gan y Cyngor ar 
19 Mehefin 2018. 

• Mae hyfforddiant caffael hefyd yn cael ei gyflwyno i’r Staff. 

• Polisïau’r Cyngor ar Recriwtio ac ar y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd. 

Prosesau arfarnu yn 
ystyried gwerthoedd 
ac ymddygiad 
moesegol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 

Polisi penodiadau 
staff 

✓ 

Polisi caffael 
 

✓ 

Steve Johnson 
A2.4 Sicrhau ei bod yn 
ofynnol i gyrff allanol sy'n 
darparu gwasanaethau ar ran 
y sefydliad weithredu ag 
uniondeb ac yn unol â'r 
safonau moesegol uchel a 
ddisgwylir gan y sefydliad 

• Mae'r Telerau ac Amodau safonol ar gyfer pawb sy'n Cyflenwi 
Nwyddau a gwasanaethau yn cynnwys amodau sy’n ymwneud 
â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, ac maent ar gael ar wefan y 
Cyngor. 

• Strategaeth Gaffael 2018-2022 

• Defnyddir meddalwedd mewnol yn ôl-weithredol i chwilio am 
daliadau a allai fod wedi’u talu ddwywaith. 

• Mae’r Cyngor wedi llunio Polisi Atal Caethwasiaeth Fodern (a 
anfonwyd at gontractwyr y Cyngor), Datganiad Blynyddol 
2019-2020 ar Atal Caethwasiaeth, a Chod Ymarfer ar 
Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. 

Gwerthoedd 
Cytunedig ar gyfer 
gweithio mewn 
partneriaeth 

- Datganiad o 
foeseg busnes yn 
cyfleu ymrwymiad 
i werthoedd 
moesegol i 
gyflenwyr allanol 
- Gwerthoedd 
moesegol yn cael 
sylw mewn 
contractau gyda 
darparwyr 
gwasanaeth 
allanol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Protocolau ar gyfer 
gweithio mewn 
partneriaeth 

✓ 
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A3 Parchu 
rheolaeth y gyfraith 

Elin Prysor 
A3.1 Sicrhau bod yr Aelodau 
a'r Staff yn dangos 
ymrwymiad cadarn i reolaeth 
y gyfraith, ac yn glynu wrth 
ddeddfau a rheoliadau 
perthnasol 

• Cyfansoddiad y Cyngor 

•  Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i’r Egwyddorion Diogelu Data, a 
phrosesu gwybodaeth bersonol yng nghyd-destun 
Pwyllgorau’r Cyngor a’r holl Aelodau. 

• Mae hyfforddiant wedi'i drefnu ar gyfer pob Aelod (Cyflwyniad 
i'r Cyngor, gan gynnwys GDPR) yn dilyn Etholiadau Mai 2022. 

• Caiff pwerau statudol a goblygiadau cyfreithiol eu cynnwys ym 
mhob adroddiad lle mae angen i'r Cabinet wneud 
penderfyniad. 

• Caiff cyngor/goblygiadau cyfreithiol ac ariannol eu cynnwys ym 
mhob adroddiad priodol y mae angen penderfynu arno. 

• Mae MO a’r Gwasanaeth Cyfreithiol ar gael i roi cyngor fel y 
bo'n briodol. 

• Mae’r gwasanaeth IA ar gael i roi cyngor fel y bo’n briodol. 

• Mae MO yn mynd i gyfarfodydd y Grŵp Arweiniol / y Cabinet / 
y Cyngor. 

• Mae MO yn mynd i lawer o gyfarfodydd cyhoeddus fel mater o 
drefn, yn ôl y gofyn, os yw ar gael.  

• Os yw MO yn absennol, mae'r Dirprwy MO yn mynd i 
gyfarfodydd y Cabinet a'r Cyngor. 

• Strwythur Llywodraethu Covid-19 wedi’i gyflwyno gan y 
Cyngor, gan gynnwys pwerau dirprwyedig dros dro i Brif 
Weithredwr a Grŵp Arweiniol y Cyngor trwy ddefnyddio 
Penderfyniadau Brys ar gyfer penderfyniadau sy’n ymwneud 
ag ymateb y Cyngor i COVID-19), yn unol â Chyfansoddiad y 
Cyngor.  Adolygwyd Penderfyniadau Brys yr Arweinydd yn 
rheolaidd, a daeth i ben ar 31.8.2021.   

• Mae’r Grŵp Rheoli Aur yn parhau dan weithdrefnau 
gweithredol yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004  

• Cyhoeddir Cofnod Penderfyniadau y Grŵp Rheoli Aur ar 
wefan y Cyngor). 

• Lluniwyd map ffyrdd, sy’n amlinellu’r gwasanaethau a 
ddarparir gan y Cyngor a’r rhai nas darparir ganddo, ynghyd â 
chynlluniau’r Cyngor, a adolygir yn rheolaidd, ar gyfer 
Ceredigion, gan gynnig trosolwg o’r gwasanaethau a ddarparir 
yng ngoleuni Pandemig Covid-19, y canllawiau cyfredol a nifer 
yr achosion yng Ngheredigion. 

• Bydd Deddf 2021 yn cael effaith ar gyrff corfforaethol, gan 
gynnwys y Cyngor, ac mae paratoadau er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth yn parhau, gan gynnwys trwy gyfrwng y 
Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad (mae Aelodau o 
bob grŵp gwleidyddol yn mynychu hwn), adroddiadau i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r Cyngor, ac mae cynllun 
Gweithredu y Cyngor wedi cael ei baratoi a’i ddiweddaru yn 
rheolaidd, a chynhaliwyd cyfarfodydd gyda CLOs a 
Swyddogion perthnasol, pan fo hynny’n briodol. 

Darpariaethau 
statudol 

✓ 79/810 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Hyfforddiant pellach i'w roi i'r 
holl Aelodau ynghylch eu 
cyfrifoldebau mewn 
perthynas ag Egwyddorion 
Diogelu Data a hysbysiadau 
preifatrwydd. Hysbysiadau 
preifatrwydd i Gynghorwyr 
yn cael eu datblygu ac i'w 
rhoi. 

Canllawiau statudol 
yn cael eu dilyn 

✓ 

Cyfansoddiad ✓ 

Disgrifiadau/ 
manylebion swydd   

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 

Formatted: Welsh

T
udalen 150

https://www.ceredigion.gov.uk/media/6700/cyfansoddiad-cyngor-sir-ceredigion_19-03-2020.pdf
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Elin Prysor / Stephen 
Johnson/Amanda Roberts / 
Alex Jenkins  
A3.2 Creu'r amodau i sicrhau 
bod y Swyddogion statudol, 
deiliaid swyddi allweddol 
eraill, a'r aelodau yn gallu 
cyflawni eu cyfrifoldebau yn 
unol â gofynion 
deddfwriaethol a rheoleiddiol. 

• Mae disgrifiadau swydd a manylebau’r person yn diffinio 
swyddogaethau a chyfrifoldebau gofynnol swyddi'n glir. 

• Mae disgrifiadau o rôl yr Aelodau'n nodi eu cyfrifoldebau. 

• Cydymffurfio â Datganiad CIPFA ar Rôl y Prif Swyddog Cyllid 
mewn Llywodraeth Leol (CIPFA, cyhoeddwyd 13 Ebrill 2016). 

• Cydymffurfio â Datganiad CIPFA ar Rôl y Pennaeth Archwilio 
Mewnol mewn Sefydliadau Gwasanaeth Cyhoeddus (CIPFA, 
cyhoeddwyd 9 Ebrill 2019) a’r cyfraniad a gyhoeddwyd yn 
nogfen gysylltiedig CIPFA, Rhoi Egwyddorion ar Waith 
(2019)).  

• Nodir y cylchoedd gorchwyl yn y Cyfansoddiad. 

• Adrodd i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 

• Rheoliadau Ariannol a Rheolau'r Weithdrefn Ariannol (Dogfen 
F yn y Cyfansoddiad). 

• Rheolau Gweithdrefn Contract (Dogfen G yng Nghyfansoddiad 
y Cyngor). 

• Codau Ymddygiad (gweler uchod). 

• Cydymffurfio â chodau penodol e.e. Safonau Archwilio Mewnol 
y Sector Cyhoeddus (‘PSIAS’, Mawrth 2017) 

• Rhoi diweddariadau i aelodau'r Pwyllgor Archwilio am dwyll, 
gan gynnwys adroddiad blynyddol y gwasanaeth IA am atal 
twyll. 

• Mae’r Swyddogion Statudol yn atebol i'r Prif Weithredwr (‘CE’) 
a’r Cyngor. 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng CE, Swyddog A.151 ac MO. 

• Mae gan y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol (‘CMIA’) 
fynediad rhydd a dilyffethair i Aelodau a Swyddogion ar bob 
lefel, a’r hawl i gael mynediad yn unol â Chyfansoddiad a 
Siarter Archwilio Mewnol y Cyngor.  

• Cyhoeddir y Gofrestr o Fuddiannau’r Aelodau ar Wefan y 
Cyngor. 

• Sicrhaodd Deddf 2021 Gydsyniad Brenhinol ym mis Ionawr 
2021 ac mae’n gwneud newidiadau i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. 

• Diweddarwyd Cylch Gorchwyl GAC yn unol â’r Ddeddf 
newydd. 

Cydymffurfiaeth 
gyda datganiad 
CIPF ynghylch rôl y 
Prif Swyddog 
Ariannol mewn 
llywodraeth leol 
(CIPFA 2016) 

✓ cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
 

Cylch gorchwyl ✓ 

Cefnogaeth pwyllgor ✓ 

Elin Prysor / Steve Johnson 
A3.3 Ceisio gwneud y 
defnydd gorau o'r holl bwerau 
er budd dinasyddion, 
cymunedau a rhanddeiliaid 
eraill 

• Mae'r Prif Swyddogion yn rhoi cymorth a chyngor i'r Aelodau. 
Mae'n ofynnol cynnwys cyngor/goblygiadau ariannol a 
chyfreithiol mewn adroddiadau/penderfyniadau a gyhoeddir fel 
y bo'n briodol. 

Cofnod o'r cyngor 
cyfreithiol a 
ddarparwyd gan 
Swyddogion 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Elin Prysor 
A3.4 Ymdrin yn effeithiol ag 
achosion o dorri 

• Mae gan MO fynediad uniongyrchol at CE ac mae'n adrodd i'r 
Cyngor yn gyffredinol ac fel rhan o ddyletswydd statudol. 

• Mae MO neu gynrychiolydd enwebedig yn mynd i holl 
gyfarfodydd y Cabinet a'r Cyngor.  Mae MO yn gweithredu 

Darpariaethau MO a 
darpariaethau 
Swyddog A.151 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

T
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https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/pwyllgorau/archwilio/
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/standards/public-sector-internal-audit-standards
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/standards/public-sector-internal-audit-standards
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cynghorwyr/
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darpariaethau cyfreithiol a 
rheoleiddiol 

polisi drws 'agored' ar gyfer Aelodau sydd am gael cyngor am 
'ymddygiad' a 'llywodraethu'. 

• Mae MO a Swyddog A.151 yn cyfarfod â CE bob mis. 

• Mae MO a Swyddog A.151 yn aelodau allweddol o’r Grŵp 
Arweiniol. 

• Mae'r eitemau a gyflwynir i'r Aelodau benderfynu arnynt yng 
nghyfarfodydd y Cabinet, y Cyngor a'r Pwyllgorau yn destun 
cyngor cyfreithiol ac ariannol, a cheir cyfeiriadau at y cyngor 
ym mhob adroddiad. 

• Caiff pwerau statudol a goblygiadau cyfreithiol eu cynnwys ym 
mhob adroddiad lle mae angen i'r Cabinet wneud 
penderfyniad. 

• Caiff cyngor/goblygiadau cyfreithiol ac ariannol eu cynnwys ym 
mhob adroddiad priodol y mae angen penderfynu arno.  

• Mae MO a’r Gwasanaeth Cyfreithiol ar gael i roi cyngor cyn 
cyfarfodydd ac yn ystod cyfarfodydd. 

Cofnod o'r cyngor 
cyfreithiol a 
ddarparwyd gan 
Swyddogion 

✓ arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Darpariaethau 
statudol 

✓ 

Elin Prysor / Amanda Roberts 
/ Alex Jenkins 
A3.5 Sicrhau bod achosion o 
lygredd a chamddefnyddio 
pŵer yn cael eu trin a'u trafod 
yn effeithiol 

• Diweddarwyd a chymeradwywyd ‘Strategaeth i Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu 
Arian)’ effeithiol gan y Cyngor ar 17 Mehefin 
2021(cadarnhawyd y cofnodion ar 23 Medi 2021). 

• Ymchwiliadau Mewnol, Archwiliad Allanol effeithiol. 

• Polisi Chwythu’r Chwiban a Pholisi Disgyblu. 

• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll 
achrededig. 

• Mae swyddog(ion) yn y tîm IA yn meddu ar Dystysgrif mewn 
Arferion Ymchwilio gan CIPFA (‘CCIP’).  

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio gyda gofynion Menter Twyll 
Cenedlaethol flynyddol Archwilio Cymru, a gydlynir gan yr 
Archwilwyr Mewnol ar hyn o bryd. 

• Cyflwynir adroddiad blynyddol IA ynghylch Atal Twyll i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar ddiwedd y flwyddyn. 

• Monitro ac ymateb i rybuddion o dwyll (NAFN, rhwydweithiau 
ehangach, cymheiriaid, ac ati). 

• Aelodaeth a chyfranogiad weithredol mewn grwpiau a 
rhwydweithiau proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati). 

• Mae IA yn cynnig cyngor i wasanaethau ynghylch gweithredu 
systemau a phrosesau newydd i sicrhau y caiff rheolaethau 
mewnol effeithiol eu cynnal. 

• Mae Swyddogion Enwebedig y Cyngor yn ymgymryd â 
hyfforddiant amrywiol ynghylch twyll er mwyn cynnal eu 
gwybodaeth a’u harbenigedd. 

• Pan fo hynny’n briodol, cyhoeddir gwybodaeth am erlyniadau 
llwyddiannus ar wefan y Cyngor (ac yn y wasg leol). 

• Caiff taliadau grant Covid-19 eu harchwilio cyn eu talu (gan ei 
bod yn haws stopio taliad na’i adfer). 

• Ychwanegwyd archwiliadau rheolaeth ariannol allweddol i’r 
cynllun archwilio, er mwyn archwilio rheolaethau, llywodraethu 
a risgiau tra bod staff yn gweithio gartref. 

Polisïau a 
gweithdrefnau 
gwrth-dwyll a 
llygredd effeithiol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 

Prawf lleol o 
sicrwydd (lle y bo'n 
briodol) 

✓ T
udalen 152
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• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw anghenion 
i ail-flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA ymateb i unrhyw 
newidiadau o ran risg yn y Cyngor. 

 

  

T
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B. Sicrhau ei fod yn agored a'i fod yn ymgysylltu'n helaeth â rhanddeiliaid 

Gan fod llywodraeth leol yn cael ei rhedeg er lles y cyhoedd, dylai sefydliadau sicrhau bod eu gweithgareddau'n agored.  Dylid defnyddio sianeli cyfathrebu ac ymgynghori clir y gellir ymddiried 
ynddynt i ymgysylltu'n effeithiol â phob grŵp o randdeiliaid, fel dinasyddion unigol a defnyddwyr gwasanaethau, yn ogystal â rhanddeiliaid sefydliadol.  

Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig ✓/X Sgôr Gweithred 

B1 Bod yn agored 
 
 

Alun Williams 
B1.1 Sicrhau bod diwylliant agored 
ar waith, drwy ddangos, cofnodi a 
mynegi ymrwymiad y sefydliad i 
fod yn agored 

• Mae’r holl adroddiadau Blynyddol statudol ar gael ar 
Wefan y Cyngor. 

• Cynllun cyhoeddi y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

• Mae llu o feysydd gwasanaeth ar gael ar-lein gan 
gynnwys gwybodaeth a hunan-wasanaeth treth gyngor. 

• Nodir nodau a gwerthoedd y Cyngor yn Strategaeth 
Gorfforaethol 2017-2022. 

• Gwefan Cyngor Sir Ceredigion. 

• Darlledir cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet.  

• Mae cyfeiriadau e-bost generig wedi cael eu creu ar 
gyfer MO a Moeseg a Safonau. 

• Ymatebion rheolaidd ac amserol i’r wasg ac ymholiadau 
eraill i Reolwyr ac aelodau, yn ogystal ag ymatebion 
FOI cynhwysfawr. 

• Mae adolygiad o’r cynllun Cyhoeddi FOI yn mynd 
rhagddo. 

• Polisi Rhyddid Gwybodaeth (Mawrth 2018). 

• Mae Rheolwr Corfforaethol Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth yn ei swydd. 

• Hysbysiad Preifatrwydd Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth. 

• Polisi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (Mawrth 
2018). 

Adroddiad 
Blynyddol  

✓ 7/8 Efallai y bydd gofyn gwneud 
Mân addasiadau derbyniol 
 
Diweddarwyd y polisi FOI a’r 
polisi EIR.  Mae adolygiad 
o’r Cynllun Cyhoeddi FOI yn 
mynd rhagddo. 

Cynllun cyhoeddi 
FOI  
 

 

Gwybodaeth ar-lein 
am Dreth Gyngor 

✓ 

Nodau a 
Gwerthoedd yr 
Awdurdod  
 

✓ 

Gwefan yr 
Awdurdod  

✓ 

Lowri Edwards 
B1.2 Gwneud penderfyniadau sy'n 
agored ynghylch camau 
gweithredu, cynlluniau, defnyddio 
adnoddau, rhagolygon, allbynnau a 
chanlyniadau. Ceir rhagdybiaeth o 
blaid bod yn agored.  Os na wneir 
hyn, dylid cyfiawnhau'r rhesymau 
dros gadw penderfyniad yn 
gyfrinachol 

• Mae holl gyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau 
yn agored i'r cyhoedd, a chyhoeddir yr agendâu a'r 
cofnodion ar wefan y Cyngor (ac eithrio adroddiadau 
esempt); 

• Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo Protocol Ymgysylltu â'r 
Cyhoedd Trosolwg a Chraffu (2018) (Dogfen N yn y 
Cyfansoddiad), ac fe’i defnyddiwyd ar sawl achlysur. 

• Protocol ar gyfer siarad yn y Pwyllgor Rheoli Datblygiad 
yn ei le (Rhan 4, Dogfen I yn y Cyfansoddiad). 

• Y Cyngor wedi cymeradwyo protocol ar gyfer mynediad 
gan Aelodau’r Cabinet i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
(Rhan 5 Dogfen M2 yn y Cyfansoddiad). 

• Yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021, mae trefniadau’n cael eu 
gwneud i alluogi cynnal cyfarfodydd hybrid o fis Mai 
2022. Mae offer newydd yn cael ei osod yn y Siambr ar 
hyn o bryd (cwblhau ganol mis Ebrill 2022). Bydd y 
system yn caniatáu i gyfarfodydd gael eu recordio a 
sicrhau eu bod ar gael ar-lein. 

Cofnod o wneud 
penderfyniadau a 
deunyddiau ategol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

T
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Lowri Edwards 
B1.3 Darparu tystiolaeth a 
rhesymau clir dros benderfyniadau 
mewn cofnodion cyhoeddus ac 
mewn esboniadau i randdeiliaid, a 
bod yn glir ynghylch y meini prawf, 
y sail resymegol a'r ystyriaethau a 
ddefnyddiwyd.  Sicrhau maes o 
law fod effaith a chanlyniadau'r 
penderfyniadau hynny'n glir 
 

• Lluniwyd offeryn a chanllawiau Asesu Effaith Integredig 
(‘IIA’) i lywio proses benderfynu effeithiol, ac maent yn 
cael eu rhoi ar waith. 

• Diweddarwyd templed yr adroddiadau i’r Cyngor / 
Cabinet er mwyn cynnwys cyfeiriad at y goblygiadau 
cyfreithiol, y goblygiadau o ran staffio, y goblygiadau o 
ran eiddo / asedau a risgiau. 

• Defnyddir templedi safonol a chanllawiau ar gyfer 
adroddiadau i'r Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu ac mae pob un ohonynt yn cynnwys 
canlyniadau IIA. 

• Lle bo'n briodol, mae eitemau y mae angen i'r Cabinet, 
y Cyngor a'r Pwyllgorau benderfynu arnynt yn destun 
cyngor cyfreithiol ac ariannol y cyfeirir ato ym mhob 
adroddiad. 

• Mae Protocol ar waith ar gyfer perthnasoedd gwaith 
rhwng Aelodau a Swyddogion (e.e. Protocol Swyddog-
Aelod).  (Rhan 5 o'r Cyfansoddiad). 

• Mae’r Protocol Arferion Da wedi’i greu er mwyn cefnogi 
Aelodau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu i sicrhau bod 
penderfyniadau ar geisiadau yn seiliedig ar ystyriaethau 
cynllunio perthnasol cadarn, ac nid amgylchiadau 
personol ymgeiswyr. 

• Cyhoeddir calendr o ddyddiadau cyfarfodydd, gan 
gynnwys blaenraglenni gwaith y Cyngor, y Cabinet a'r 
Pwyllgorau, ar wefan y Cyngor. 

• Cyhoeddir adroddiadau blynyddol, Datganiadau o'r 
cyfrifon, adroddiadau cynnydd am wella yn unol â'r 
amserlen ofynnol ac maent ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sefydliadol ar gael fel 
modiwl dewisol o'r Rhaglen Rheolwyr Corfforaethol, sy'n 
cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â'r broses o wneud 
penderfyniadau, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
Cydraddoldeb, y Gymraeg a'r defnydd o’r IIAs. 

Protocolau gwneud 
penderfyniadau 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Pro-forma ar gyfer 
adroddiadau 

✓ 

Cofnod o gyngor 
proffesiynol wrth 
wneud 
penderfyniadau 

✓ 

Adroddiadau 
cyfarfodydd yn 
dangos manylion 
am y cyngor a 
roddwyd 

✓ 

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion ar 
anghenion 
gwybodaeth 
Aelodau i gefnogi 
gwneud 
penderfyniadau 

✓ 

Cytundeb ar y 
wybodaeth a gaiff ei 
darparu a'r terfynau 
amser 

✓ 

Dilynir calendr o 
ddyddiadau ar gyfer 
cyflwyno, cyhoeddi 
a dosbarthu 
adroddiadau yn 
amserol  

✓ 

Alun Williams 
B1.4 Defnyddio dulliau ymgynghori 
ac ymgysylltu ffurfiol ac anffurfiol i 
bennu'r ymyriadau/camau 
gweithredu mwyaf priodol ac 
effeithiol 
 

• Mae Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori ar gael i'r 
Swyddogion i'w cynorthwyo i benderfynu a ddylid cynnal 
ymgynghoriad ynghylch newid arfaethedig, ynghyd â 
chanllawiau ynghylch rhannu canlyniadau 
ymgynghoriad. 

• Adroddir casgliadau IIA i’r Cyngor, y Cabinet a’r 
pwyllgor Trosolwg a Chraffu.  Aeth 10 IIA gerbron y 
Cabinet yn ystod 2021-22, tan 1.12.2021.  Pwyllgorau, 
sy’n cynnwys ymgynghori. 

• Mae’r Cyngor, ar y cyd â phartneriaid, wedi cynnal 
gweithgarwch ymgysylltu sylweddol er mwyn paratoi 
Cynllun Llesiant Lleol ac Asesiad Llesiant y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (‘BGC’). 

Strategaeth Llesiant 
(BGC) a datganiad 
(ALl) 

✓ 7/8 Gall Mân addasiadau 
derbyniol fod yn ofynnol 
 
 
   
 
 

Defnyddio adborth 
o'r ymgynghoriad 

✓ 

Polisi cwynion a 
defnyddio cwynion 

✓ 

Arolwg dinasyddion x 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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• Pennwyd amcanion llesiant ar gyfer 2020-21 er mwyn 
cyflawni Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 

• Adolygwyd y Polisi Cwynion Corfforaethol, cyflwynwyd 
Polisi newydd i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Dynol ar 7.7.21 ac i’r Cyngor ar 23.9.2021, 
ac mae Polisi a Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion 
Diwygiedig 2021, ei weithrediad a’i gyhoeddi wedi cael 
ei gymeradwyo gan y Cyngor. 

• Adolygwyd Polisi a Gweithdrefn Cwynion y 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 

• Lluniwyd offeryn Penderfynu ar Ymgyngoriadau 
(Coeden Ymgynghori a siart lif).  Mae’n cynnwys 
defnyddio adborth. 

• Mae gweithgarwch ymgynghori pellach yn cynnwys: 
o Mae swydd Ymgysylltu a Chydraddoldeb 

newydd wedi cael ei chreu trwy ailstrwythuro’r 
gwasanaeth Polisi a Pherfformiad;  ac 

o Mae’r holl ymgynghoriadau cyfredol ar gael ar 
wefan y Cyngor;  ac  

• Ymgynghoriadau 2020-2021. 

• Cyhoeddir ymgyngoriadau yn yr adran Gorfforaethol ar 
Wefan y Cyngor. 

• Oherwydd Covid-19, mae’r Cyngor wedi ymgynghori o 
bell trwy gyfrwng darpariaeth fideogynadledda ac 
arolygon electronig. 

• Hyrwyddir ymgynghoriadau trwy Gyfryngau 
Cymdeithasol  

• Mae canllawiau wedi'u cyhoeddi ar fewnrwyd Cyngor 
Ceredigion i'r holl staff eu dilyn o ran rhannu adborth â'r 
rhai sy'n gwneud penderfyniadau.  Mae arwyddion 
diweddar yn dangos bod Swyddogion yn gwneud 
cynnydd sylweddol yn y maes hwn. 

B2  Ymgysylltu'n 
helaeth â 
rhanddeiliaid 
sefydliadol 

 
 

Alun Williams / Diana Davies 
B2.1 Ymgysylltu'n effeithiol â 
rhanddeiliaid sefydliadol i sicrhau 
bod diben, amcanion a 
chanlyniadau arfaethedig pob 
perthynas â rhanddeiliaid yn glir er 
mwyn cyflawni amcanion 
llwyddiannus a chynaliadwy 
 

• Mae Cylch Gorchwyl BGC ar gael wefan y Cyngor. 

• Mae Cylch Gorchwyl Grwpiau Prosiect BGC ar gael. 

• Cynhelir ymarferion ymgysylltu ac ymgynghori ar y cyd. 

• Mae’r holl ymgyngoriadau cyfredol ar gael ar Wefan y 
Cyngor. 

• Mae prosiectau cydweithredol ar waith ar y cyd â 
rhanddeiliaid sefydliadol, ac mae trefniadau 
llywodraethu clir ar waith. 

• Rhoddwyd trefniadau craffu ar waith ar gyfer BGC. 

• Cymeradwywyd offeryn a chanllawiau IIA i'w rhoi ar 
waith. 

• Datblygwyd siart llif a Choeden Penderfynu Ymgynghori 
ac maent ar gael. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Diana Davies 
B2.2 Creu partneriaethau ffurfiol ac 
anffurfiol i sicrhau bod modd 

• Mae Rhestr Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth 
gan gynnwys rhanddeiliaid y dylai’r awdurdod 

Cronfa ddata o 
randdeiliaid y dylai'r 
awdurdod 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 

Field Code Changed

Field Code Changed
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defnyddio adnoddau'n fwy 
effeithlon a chyflawni 
canlyniadau'n fwy effeithiol 

ymgysylltu â nhw yn ei lle, ynghyd â Pholisi Ymgysylltu 
Cymunedol. 

• Mae Canllawiau a Thempledi Safonau Cydweithio ar 
gyfer Prosiectau Strategol Newydd ar gael. 
Mae partneriaethau yn Cynnwys: 

o BGC; 
o Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru; 
o Y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol; 
o Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru;  a 
o Tyfu Canolbarth Cymru. 

• Mae'r adolygiad ffurfiol o’r partneriaethau sy'n rhan o’r 
BGC wedi'i gwblhau.  Mae strwythur newydd y 
partneriaethau wedi bod yn weithredol er mis Mehefin 
2018 ac adolygir y partneriaethau yn rheolaidd. 

• Cynhaliwyd adolygiad o’r Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol yn 2019 a chraffwyd ar y gwaith hwn. 

ymgysylltu â nhw ac 
am ba ddiben a 
chofnod o asesiad o 
effeithiolrwydd 
unrhyw newidiadau 
 

arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
 

Alun Williams / Diana Davies 
B2.3 Sicrhau bod partneriaethau'n 
seiliedig ar: 

• ymddiriedaeth 

• cyd-ymrwymiad i newid 

• diwylliant sy'n annog ac yn 
derbyn her gan bartneriaid 

• sicrhau bod y gwerth 
ychwanegol sy'n deillio o waith 
partneriaeth yn glir 

• Darperir cyngor i'r Aelodau a'r Swyddogion sy'n 
gwasanaethu ar gyrff allanol. 

• Cyflwynir adroddiadau rheolaidd i'r Cabinet am 
gyfarfodydd a gweithgareddau partneriaethau. 

• Sefydlwyd partneriaethau fel Tyfu Canolbarth Cymru, 
gyda threfniadau llywodraethu. 

• Cyflwynir adroddiadau rheolaidd i'r Grŵp Arweiniol a'r 
Cabinet am gyfarfodydd a gweithgareddau 
partneriaethau. 

• Trefniadau craffu yn eu lle ar gyfer BGC. 

• Adolygir metrigau partneriaethau yn fewnol, lle bo'n 
briodol. 

• Mae'r Tîm Cyfreithiol yn rhan o'r gwaith o ddrafftio ac 
adolygu Cylchoedd Gorchwyl Cytundebau 
Rhyngawdurdodol (‘IAA’) a phwyllgorau ffurfiol. 

• Lluniwyd cyfres o ddogfennau sy'n ymwneud â 
phrosiectau cydweithredu strategol y mae'r Awdurdod 
yn ystyried ymuno â nhw.  Mae'r dogfennau'n cynnwys 
canllawiau, safonau a thempledi niferus ar gyfer 
gwahanol gamau'r prosiectau cydweithredu. 

• Mae'r Grwpiau Gweithredol wedi cynnal 
Hunanasesiadau. 

• Sefydlwyd Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Tyfu 
Canolbarth Cymru.  

Strategaeth Llesiant 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Protocolau 
partneriaeth 

✓ 

B3 Ymgysylltu â 
rhanddeiliaid yn 
effeithiol, gan 
gynnwys 

Alun Williams 
B3.1 Sefydlu polisi clir ar y math o 
faterion y bydd y sefydliad yn 
ymgynghori'n ystyrlon â 

• Lluniwyd Coeden benderfynu a siart lif ynghylch 
ymgynghori ar gyfer y Staff a’r Aelodau. 

• Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori. 

• Polisi Ymgysylltu â'r Gymuned (11 Ionawr 2013). 

Cofnod o 
ymgynghoriadau 
cyhoeddus 
 

✓ 5/6 Boddhaol, ond angen 
cymryd camau pellach. 
 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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dinasyddion unigol 
a defnyddwyr 
gwasanaethau 

dinasyddion unigol, defnyddwyr 
gwasanaethau a rhanddeiliaid 
eraill yn eu cylch i sicrhau bod 
gwasanaeth (neu ddarpariaeth 
arall) yn cyfrannu at gyflawni'r 
canlyniadau arfaethedig 

• Lluniwyd Tudalen Ymgysylltu, Ymgynghoriadau a 
Phartneriaethau Cymunedol ar CeriNet, sy’n cynnwys 
dolenni i Bolisi Ymgysylltu Cymunedol, Rhestr Gyfeirio 
Ymgysylltu ac Ymgynghori, Ymgysylltu gyda 
Defnyddwyr Gwasanaeth ac Offeryn Gwneud 
Penderfyniadau wrth Ymgynghori. 

• Mae’r gwaith wedi cychwyn i baratoi Polisi Ymgysylltu 
Cymunedol a fydd yn bodloni gofynion Deddf 2021, a 
fydd hefyd yn cynnwys sut y bydd y Cyngor yn annog 
cyfranogiad wrth wneud penderfyniadau, er ein bod yn 
aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru am 
y rhan hon o’r ddeddfwriaeth. 

• Paratowyd Polisi Ymgysylltu Drafft newydd i ystyried y 
fethodoleg ymgysylltu ddiweddaraf, gan gynnwys 
ymgysylltu digidol.  Ymgynghorir am hyn a chytunir arno 
yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022. 

•  Mae Strategaeth Ymgysylltu newydd ddrafft ar gyfer 
Cyngor Sir Ceredigion, ‘Siarad, Gwrando a Chydweithio’ 
wedi cael ei pharatoi.  Ymgynghorir am hon a chytunir 
arni yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022. 

• Asesir pob IIA ar gyfer y Cabinet gan y Swyddog 
Ymgysylltu a Chydraddoldeb, gan gynnwys a oes 
gweithgarwch ymgysylltu, cynnwys ac ymgynghori 
effeithiol wedi digwydd a phroses wybodus er mwyn 
gwneud penderfyniadau strategol. 

• Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Cyhoedd 

• Rhestr Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau. 

• Mae gofyn cynnal ymgynghoriad ffurfiol gyda 
rhanddeiliaid ar gyfer pob cynnig sy’n ymwneud ag ad-
drefnu ysgol, trwy gydymffurfio gyda Chod Trefniadaeth 
Ysgol Llywodraeth Cymru. 

• Mae’r holl ymgyngoriadau cyfredol ar gael ar Wefan y 
Cyngor. 
Mae fframwaith monitro partneriaethau yn rhoi 
adroddiadau i’r Grŵp Arweiniol am yr holl 
benderfyniadau allweddol a wnaed gan y partneriaethau 
presennol. 

Fframwaith 
partneriaeth 
 

✓ Oherwydd pandemig 
COVID-19, bu angen i’r 
Grŵp Rheoli Aur wneud 
penderfyniadau am resymau 
brys (dan drosglwyddiad 
pŵer y swyddogaeth 
weithredol dros dro mewn 
grym tan 31.8.2021 ac ar 
gyfer gweithdrefnau 
gweithredol dan Ddeddf 
Argyfyngau Sifil Posibl 2004 
ar ôl y dyddiad hwnnw), felly 
mae wedi bod yn amhosibl 
ymgynghori wyneb yn 
wyneb gyda’r gymuned ar 
hyn o bryd i nifer o 
wasanaethau, felly 
diwygiwyd y sgorio er mwyn 
adlewyrchu hyn. 
 
Parhau i ddatblygu’r 
adolygiad o’r Polisi 
Ymgysylltu Cymunedol a 
fydd yn cynnwys 
darpariaethau ar gyfer y 
ffordd yr ymgysylltir gyda 
rhanddeiliaid yn y dyfodol. 
 
 

Cylch Gorchwyl y 
Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

✓ 

Alun Williams / Lowri Edwards 
B3.2 Sicrhau bod dulliau 
cyfathrebu'n effeithiol a bod yr 
Aelodau a'r Swyddogion yn deall 
eu rôl o ran ymgysylltu â'r 
gymuned 

• Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori. 

• Strategaeth Gorfforaethol (2019-2022). 

• Mae’r Polisi Ymgysylltu Cymunedol (11 Ionawr 2013) yn 
cael ei adolygu:  paratowyd Polisi Ymgysylltu Drafft 
newydd i ystyried y fethodoleg ymgysylltu ddiweddaraf, 
gan gynnwys ymgysylltu digidol.  Ymgynghorir am hwn 
a chytunir arno yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol 
yn 2022. 

• Pecyn Cymorth Ymgysylltu â'r Cyhoedd. 

• Rhestr Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau. 

• Pecyn Cymorth IIA. 

Tystiolaeth o 
drafodaethau 
strwythuredig â 
rhanddeiliaid 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Strategaeth 

gyfathrebu 
 

✓ 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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• Polisi'r Cyfryngau Cymdeithasol (diwygiwyd Awst 2018). 

• Canllawiau ar Frandio Corfforaethol (Mai 2019). 

• Cofnodion cyfarfodydd a digwyddiadau ymgysylltu 
strwythuredig. 

B3.3 Alun Williams / Lowri 
Edwards 
Annog, casglu a gwerthuso 
safbwyntiau a phrofiadau 
cymunedau, dinasyddion, 
defnyddwyr gwasanaethau a 
sefydliadau o wahanol 
gefndiroedd, gan gynnwys cyfeirio 
at anghenion y dyfodol 

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol (2019-2022). 

• Protocol Ymgysylltu â'r Cyhoedd Trosolwg a Chraffu 
(2016) (Dogfen N yn y Cyfansoddiad). 

• Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio i 
gael barn y cyhoedd am faterion sy’n cael eu hystyried 
gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.  

• Pecyn Cymorth IIIA. 

• Darperir adroddiadau cryno am weithgareddau 
ymgynghori ac ymgysylltu i'r Aelodau a defnyddwyr 
gwasanaethau. 

• Cofnodion grwpiau ymgysylltu â phobl â nodweddion 
gwarchodedig 

• Cynnwys y gymuned mewn modd effeithiol wrth 
gyflawni’r gwaith asesu llesiant. 

• Gwnaed gwaith effeithiol o gynnwys y gymuned gan 
ymwneud â defnyddwyr gwasanaeth o gefndiroedd 
gwahanol er mwyn cyfrannu at y Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol newydd. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 

Cynnwys 
cymunedau'n 
effeithiol 

✓ 

Alun Williams/Lowri Edwards 
B3.4 Rhoi systemau adborth 
effeithiol ar waith i ddangos sut yr 
ystyriwyd y safbwyntiau  

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol (Rhagfyr 2018). 

• Darperir adroddiadau cryno am weithgareddau 
ymgynghori ac ymgysylltu i'r Aelodau ac i ddefnyddwyr 
gwasanaethau. 

• Lledaenu canlyniadau ymgynghori a chaiff adroddiadau 
am yr ymarferion ymgysylltu a’r ymgynghoriadau a 
gwblhawyd eu postio ar dudalen gyhoeddus y Cyngor ar 
y we am ymgynghoriadau er mwyn rhoi adborth i’r 
cyhoedd. 

• Cyflwynwyd prosesau er mwyn monitro adborth e.e.  
cyflwynir unrhyw adroddiadau ymgynghori/ymgysylltu i’r 
pwyllgor Craffu a’r Cabinet er mwyn cyfrannu at eu 
proses o wneud penderfyniadau. 

• Caiff adborth o weithgarwch ymgysylltu a sut yr 
ystyriwyd safbwyntiau pobl ei gofnodi yn yr IIAs. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  
 
 

Alun Williams 
B3.5 Cydbwyso adborth gan 
grwpiau rhanddeiliaid mwy 
gweithredol ac adborth gan 
grwpiau rhanddeiliaid eraill i 
sicrhau bod pawb yn cael eu 
cynnwys 

• Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ag 
Awdurdodau Lleol a Gwasanaethau Cyhoeddus ar 
draws Canolbarth a Gorllewin Cymru ar yr adolygiad o’n 
Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol.  Paratowyd cyfres o 
gwestiynau a fframwaith ymgysylltu ac ymgynghori ar y 
cyd ac o ganlyniad i hynny, cafwyd adborth gan bobl â 
nodweddion gwarchodedig. 

Prosesau ar gyfer 
delio â gofynion 
cystadleuol o fewn y 
gymuned, er 
enghraifft, 
ymgynghori 

✓ 9/10 
 

Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach.  
 
 

Diana Davies Adroddiadau ✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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B3.6 Ystyried buddiannau 
cenedlaethau'r dyfodol o 
drethdalwyr a defnyddwyr 
gwasanaethau 

• Cyflawnwyd Asesiad Llesiant (BGC) sydd wedi llywio'r 
gwaith o lunio Cynllun Llesiant Lleol BGC, a 
gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018. 

• Mae’r gwaith wedi cychwyn ar baratoi’r asesiad Llesiant 
Lleol nesaf a gyhoeddir ym mis Mawrth 2022. 

• Caiff yr Amcanion Llesiant a Gwella eu cynnwys yn 
Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor ac fe’u 
hadolygir bob blwyddyn.  Ystyriodd y Cyngor Adroddiad 
Blynyddol yr Amcanion Llesiant a Gwella drafft ar gyfer 
2020-21 a chymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 
2022-23 ar 21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor.  

• Cyhoeddir adroddiad blynyddol ar y cynnydd a 
sicrhawyd yn erbyn amcanion Llesiant a blaenoriaethau 
Corfforaethol y Cyngor ar Wefan y Cyngor. 

• Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu CCUHP - Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 

• Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Safonau Cyfranogi. 

Asesiad Llesiant ✓ cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Datganiad ac 
Amcanion Llesiant 

✓ 

 

C. Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cynaliadwy   

Mae natur ac effaith hirdymor llawer o gyfrifoldebau llywodraeth leol yn golygu y dylai ddiffinio a chynllunio canlyniadau ac y dylai'r rhain fod yn gynaliadwy.  Dylai penderfyniadau hybu pwrpas yr 
awdurdod, cyfrannu at y manteision a'r amcanion arfaethedig, a pharhau i fod o fewn terfynau ei awdurdod a'i adnoddau.  Mae cael mewnbwn gan bob grŵp o randdeiliaid, gan gynnwys 
dinasyddion, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid sefydliadol yn hollbwysig i lwyddiant y broses hon ac i daro cydbwysedd rhwng galwadau sy'n cystadlu â'i gilydd wrth bennu'r 
blaenoriaethau ar gyfer yr adnoddau cyfyngedig sydd ar gael.  

Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig ✓/X Sgôr Gweithred 

C1 Diffinio 
canlyniadau 

Alun Williams  
C1.1 Llunio gweledigaeth 
glir sy'n ddatganiad ffurfiol y 
cytunir arno o bwrpas a 
chanlyniadau arfaethedig y 
sefydliad, sy'n cynnwys 
dangosyddion perfformiad 
priodol ac sy'n darparu 
sylfaen ar gyfer strategaeth 
gyffredinol, cynlluniau a 
phenderfyniadau eraill y 
sefydliad 

• Mae Amcanion Llesiant a Gwella’r Cyngor wedi’u cynnwys yn 
Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor a chânt eu 
hadolygu bob blwyddyn a’u hadrodd yn adroddiad blynyddol yr 
amcanion Llesiant a Gwella ar wefan Cyngor Sir Ceredigion. 
Ystyriodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol yr Amcanion Llesiant 
a Gwella drafft ar gyfer 2020-21 a chymeradwyo’r Amcanion 
Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y 
Cyngor.  

• Mae'r Cyngor wedi penderfynu ar bwrpas a gweledigaeth y 
Cyngor ac maent wedi'u cynnwys yn Strategaeth Gorfforaethol 
2017-22.  Mae'r strategaeth yn dangos sut y bydd yr awdurdod 
yn cefnogi ac yn hyrwyddo llesiant dinasyddion Ceredigion. 

• Mae'r holl drefniadau Cynllunio yn adlewyrchu'r Edefyn Aur ac 
maent yn cyfeirio at gynlluniau Corfforaethol, gan gynnwys: 
o Cynlluniau Busnes; 
o Y Cynllun Strategol; 
o Adroddiadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol;  ac 
o Amcanion Llesiant a Gwella. 

Datganiad ac 
amcanion llesiant 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Defnyddio'r 
weledigaeth fel sail 
ar gyfer cynllunio 
corfforaethol a 
chynllunio'r 
gwasanaeth 
 

✓ 

Alun Williams / Diana 
Davies 
C1.2 Pennu'r effaith 
arfaethedig ar randdeiliaid, 
neu'r newidiadau ar eu 

• Mae'r offeryn a chanllawiau IIA ar gael ac mae hyfforddiant 
wedi cael ei ddarparu i Swyddogion ac Aelodau. 

• Mae Polisi Ymgysylltu â'r Gymuned (11 Ionawr 2013) ar gael. 

Ymgysylltu â'r 
gymuned a 
chynnwys 
cymunedau 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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cyfer, gan gynnwys 
dinasyddion a defnyddwyr 
gwasanaethau.  Gall fod yn 
uniongyrchol neu dros 
gyfnod o flwyddyn neu fwy 

• Paratowyd Pecyn Adnoddau Ymgysylltu â'r Cyhoedd 2014 i 
ddarparu adnodd hwylus y gall Swyddogion ei ddefnyddio pan 
fyddant yn paratoi ac yn cynnal ymarfer ymgysylltu effeithiol â 
chymunedau, yn unol ag Egwyddorion Cenedlaethol 
Ymgysylltu â'r Cyhoedd. 

• Darperir diweddariadau ar yr arbedion yn y gyllideb a gwaith y 
Grŵp Datblygu i'r Grŵp Ymgynghorol Trawsbleidiol ar 
Drawsnewid ac Effeithlonrwydd. 

• Mae Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 yn cynnwys yr 
amcanion llesiant a gwella.  Ystyriodd y Cyngor Adroddiad 
Blynyddol yr Amcanion Llesiant a Gwella drafft ar gyfer 2020-
21 a chymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 
21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor.  Roedd adroddiad 
Blynyddol yr Amcanion Llesiant a Gwella drafft ar gyfer 2020-
21 yn cynnwys adolygiad o’r Amcanion Llesiant a Gwella.  

Cynlluniau 
corfforaethol a 
gwasanaeth 

✓ 

Cynllun Llesiant 
(Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus) a 
datganiad llesiant 
(ALl) 

✓ 

Alun Williams  
C1.3 Cyflawni canlyniadau 
diffiniedig ar sail gynaliadwy 
o fewn yr adnoddau a fydd 
ar gael 

• Amlinellir y wybodaeth am berfformiad yn Adroddiad Blynyddol 
Amcanion Llesiant a Gwella’r Cyngor.  

• Paratoir Cynlluniau Busnes bob blwyddyn a chânt eu monitro 
bob chwarter gan Fwrdd Perfformiad sy'n cynnwys Aelodau o'r 
Cabinet a Chadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. 

• Mae'r pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'n craffu'n fanwl ar y 
broses o bennu'r gyllideb. 

• Y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. 

• Mae'r trefniadau perfformiad chwarterol yn darparu protocol 
her i sicrhau bod canlyniadau'n cael eu cyflawni. 

• Mae'r broses cynllunio busnes yn cynnwys dyrannu adnoddau. 

• Mae'r Grŵp Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac Effeithlonrwydd 
yn monitro'r Cynllun Strategol a'r camau i ddarparu 
gwasanaethau o fewn cyllidebau. 

Adroddiadau 
rheolaidd ar 
gynnydd 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
C1.4 Pennu a rheoli'r risgiau 
rhag cyflawni canlyniadau 

• Mae'r trefniadau rheoli perfformiad corfforaethol yn cynnwys 
asesiad chwarterol o'r risgiau rhag cyflawni canlyniadau neu 
ddarparu gwasanaethau. 

• Mae'r gwaith o reoli risgiau'n cynnwys logiau risg ar gyfer: 
o Cynlluniau Busnes (Lefel 1); 
o Cynlluniau Gwasanaeth (Lefel 2). 

Tueddiadau 
perfformiad wedi'u 
sefydlu ac adroddir 
arnynt. 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Protocolau rheoli 

risg 

✓ 

 Stephen Johnson 
C1.5 Rheoli disgwyliadau 
defnyddwyr gwasanaethau 
yn effeithiol o ran pennu 
blaenoriaethau a gwneud y 
defnydd gorau o'r adnoddau 
sydd ar gael 
 

• Caiff mesurau perfformiad lleol eu cynnwys mewn cynlluniau 
Busnes a chynlluniau cyflenwi gwasanaethau. 

• Mae Cynlluniau Cyfalaf yn cynnwys: 
o Hawliau Tramwy; 
o Priffyrdd; 
o Cynllun y Gyllideb Flynyddol;  a 
o Thrawsnewid. 

Cyfres o fesurau 
safon ansawdd 
wedi'u cytuno ar 
gyfer pob elfen o'r 
gwasanaeth ac 
wedi'u cynnwys 
mewn cynlluniau 
gwasanaeth 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  
Rheoli disgwyliadau 
Defnyddwyr gwasanaeth 
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Field Code Changed

T
udalen 161

http://cardinet.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=1166
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/perfformiad/


Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 

 

24 
 

• Cymeradwyodd y Cabinet y Polisi a’r Strategaeth Rheoli 
Risgiau, ynghyd â’r Fframwaith Rheoli Risgiau, ar 24 Medi 
2019. 

• Cyflwynir hyfforddiant rheoli risgiau i’r Aelodau a’r Uwch-
reolwyr. 

• Lluniwyd pecyn e-ddysgu rheoli risgiau ar gyfer yr holl staff 
eraill, a darparwyd hyfforddiant yn 2019, a threfnwyd gweithdy 
gydag yswirwyr ar gyfer yr uwch-reolwyr. 

• Ystyrir data am berfformiad gwasanaeth a gyhoeddir, gan 
gynnwys costau a gwerth am arian, yn rheolaidd mewn 
adroddiadau gwasanaeth. 

Protocolau rheoli 
risg 

✓  
 

C2 Manteision 
economaidd, 
cymdeithasol ac 
amgylcheddol 
cynaliadwy 

Steve Johnson / Elin Prysor 
C2.1 Ystyried a chydbwyso 
effaith gyfun polisïau, 
cynlluniau a 
phenderfyniadau ar yr 
economi, y gymdeithas a'r 
amgylchedd wrth 
benderfynu ar y 
gwasanaethau a ddarperir 

• Mae'r Archwiliwr penodedig yn ystyried trefniadau'r Cyngor i 
sicrhau ei fod yn defnyddio ei adnoddau'n ddarbodus, yn 
effeithlon ac yn effeithiol.  Yn ei lythyr, dywed fod y Cyngor 
wedi cydymffurfio â'i gyfrifoldebau o ran defnyddio ei 
adnoddau. 

• Cyhoeddwyd yr Archwiliad diweddaraf o Gynllun Gwella’r 
Cyngor (2020-2021) ym mis Tachwedd 2020.  Daeth yr 
adroddiad i gasgliad cadarnhaol fod y Cyngor wedi cyflawni ei 
ddyletswyddau a’i fod wedi gweithredu yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru i raddau digonol i gyflawni ei 
ddyletswyddau.  

• Llenwir ffurflen arfarnu cyfalaf ar gyfer prosiectau cyfalaf 
newydd, sy’n cynnwys y gofyniad ar gyfer y prosiect, ac fe’i 
defnyddir i asesu gwerth am arian a goblygiadau refeniw 
prosiectau mawr. 

• Mae'r Strategaeth Buddsoddi Cyfalaf yn rhan o'r Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig. 

• Mae'r Awdurdod wedi cymryd y camau canlynol i roi Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar waith: 
o Paratoi datganiad ac amcanion llesiant; 
o Cynnwys y Nodau Llesiant a'r egwyddor Datblygu 

cynaliadwy yn y broses cynllunio busnes; 
o Datblygu canllawiau ac offeryn IIA newydd; 
o Sefydlu grŵp a chynllun gweithredu ar Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol; 
o Mae’r Cyfansoddiad yn cael ei fonitro a’i adolygu o hyd; 
o Cyhoeddwyd asesiad Llesiant Lleol BGC ym mis Mawrth 

2017; 
o Cytunwyd ar drefniadau craffu ar gyfer BGC; 
o Bydd adroddiadau'r Cabinet yn cynnwys asesiad o’r effaith 

gymdeithasol / economaidd / amgylcheddol; 
o Datblygwyd modiwl e-ddysgu gorfodol am y Ddeddf ac fe’i 

hyrwyddwyd ymhlith holl Staff y Cyngor; 
o Rhaid cyflawni asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, y 

gymuned a'r Gymraeg ar gyfer unrhyw gynnig i 
ailstrwythuro ysgolion, fel sy'n ofynnol dan God 
Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru;  ac 

Buddsoddiad cyfalaf 
wedi'i strwythuro i 
gyflawni 
disgwyliadau oes 
priodol a'r gallu i 
addasu ar gyfer 
defnydd yn y 
dyfodol er mwyn i 
adnoddau gael eu 
gwario ar 
optimeiddio llesiant 
cymdeithasol, 
economaidd ac 
amgylcheddol: 
rhaglen gyfalaf 
strategaeth 
buddsoddi cyfalaf 
 

✓ 9/10 
 

Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Gofynion 
deddfwriaethol – 
Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 
 

✓ 
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o Mae’r Aelodau wedi cyfrannu at Fframwaith Craffu  
Swyddog Cenedlaethau’r Dyfodol o ran WFGA. 

Steve Johnson 
C2.2 Ystyried cyfnod hirach 
wrth wneud penderfyniadau, 
gan ystyried risg a 
gweithredu'n dryloyw os oes 
gwrthdaro posibl rhwng 
canlyniadau arfaethedig y 
sefydliad a ffactorau 
byrdymor fel y cylch 
gwleidyddol neu 
gyfyngiadau ariannol 

• Mae datganiad polisi caffael Cymru yn cydweddu â 
Strategaeth Gaffael 2018-2022 y Cyngor. 

• Mae'r offeryn a’r canllawiau IIA ar gael ac fe'u defnyddir i 
gefnogi'r broses benderfynu. 

• Cyhoeddir yr holl adroddiadau a chofnodion yn brydlon ac 
maent ar gael i'r cyhoedd eu gweld.  Mae'r holl gyfarfodydd yn 
cael eu cynnal yn gyhoeddus, yn amodol ar ystyried 
gwybodaeth wedi’i heithrio yn ôl y diffiniad ohoni yn Neddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

• Anogir craffu cyn penderfynu lle bo modd. 

• Y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

• Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 

• Y Rhaglen Drawsnewid. 

Rhoi datganiad 
polisi caffael Cymru 
ar waith 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cynlluniau 
corfforaethol yn 
ystyried cynlluniau 
gwasanaeth tymor 
canolig a hirdymor 

✓ 

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion am y 
wybodaeth y mae ei 
hangen ar yr 
Aelodau i’w 
cynorthwyo i wneud 
penderfyniadau 

✓ 

Cofnod 
penderfyniadau a 
deunyddiau ategol 

✓ 

Alun Williams / Diana 
Davies 
C2.3 Penderfynu ar fudd 
ehangach y cyhoedd wrth 
gydbwyso buddiannau sy'n 
gwrthdaro rhwng cyflawni'r 
manteision economaidd, 

• Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus ym mis Mai 2018. 

• Cyhoeddir yr holl adroddiadau a chofnodion yn brydlon ac 
maent ar gael i'r cyhoedd eu gweld.  Mae'r holl gyfarfodydd yn 
cael eu cynnal yn gyhoeddus, yn amodol ar ystyried 

Cynllun Llesiant 
(BGC) 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cofnod o wneud 
penderfyniadau a 
deunyddiau ategol 

✓ 
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cymdeithasol ac 
amgylcheddol amrywiol, 
drwy ymgynghori lle bo 
modd, i sicrhau cyfaddawd 
priodol 

gwybodaeth wedi’i heithrio yn ôl y diffiniad ohoni yn Neddf 
Llywodraeth Leol 1972.  Mae MO yn rhoi cyngor. 

• Mae Rhestrau Gwirio Ymgysylltu ac Ymgynghori ar gael ar 
CeriNet. 

• Cynllun Gweithredu Grŵp WFGA ar draws y Cyngor. 

• Offer a chanllawiau IIA. 

Protocolau ar gyfer 
ymgynghori 

✓ 

 Alun Williams / Lowri 
Edwards 
C2.4 Sicrhau mynediad teg 
a chyfartal at wasanaethau 

• Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024. 

• Cyflwynir adroddiad monitro Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
2020-2021 i’w gymeradwyo, ac ar ôl ei gymeradwyo, fe’i 
cyhoeddir ar wefan y Cyngor.  Safonau'r Gymraeg. 

• Adroddiad Monitro Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg. 

• Cyflwynwyd Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth Blynyddol 
2020/21 i’r Pwyllgor Craffu Adnoddau Corfforaethol ar 
27.10.21 ac fe’i cymeradwywyd gan y Cyngor ar 9/12/21. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl e-ddysgu gorfodol am 
Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. 

Datblygu protocolau 
i sicrhau mynediad 
teg a bod canllawiau 
statudol yn cael eu 
dilyn 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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D. Penderfynu ar yr ymyriadau sydd eu hangen i wneud y gorau o'r camau i gyflawni'r canlyniadau arfaethedig   

Mae llywodraeth leol yn cyflawni canlyniadau arfaethedig drwy gymysgedd o ymyriadau cyfreithiol, rheoleiddiol, ac ymarferol.  Mae penderfynu ar y cymysgedd iawn o ymyriadau yn ddewis 
strategol hanfodol bwysig y mae'n rhaid i lywodraeth leol ei wneud i sicrhau ei bod yn cyflawni'r canlyniadau arfaethedig.  Mae angen prosesau penderfynu cadarn i sicrhau bod modd cyflawni 
canlyniadau diffiniedig mewn ffordd sy'n darparu'r cyfaddawd gorau rhwng y gwahanol fathau o adnoddau, gan hwyluso gweithrediadau effeithiol ac effeithlon ar yr un pryd.  Mae angen adolygu'r 
penderfyniadau a wnaed yn barhaus i wneud y gorau o'r camau i gyflawni canlyniadau.  

Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig ✓/X Sgôr Gweithred 

D1 Penderfynu ar 
ymyriadau 

 

Lowri Edwards / Elin Prysor 
D1.1 Sicrhau bod 
penderfynwyr yn cael 
dadansoddiad gwrthrychol a 
thrylwyr o amryw o opsiynau 
sy'n dangos sut y byddai'r 
canlyniadau arfaethedig yn 
cael eu cyflawni, ac yn 
cynnwys y risgiau sy'n 
gysylltiedig â'r opsiynau 
hynny.  Drwy hynny, gellir 
sicrhau'r gwerth gorau, 
waeth sut y caiff 
gwasanaethau eu darparu 

• Mae canllawiau ac offeryn IIA ar gael, a darparwyd 
hyfforddiant i Swyddogion ac Aelodau. 

• Sefydlwyd grŵp rheoli prosiectau corfforaethol i ffurfioli'r gwaith 
o ddatblygu a rheoli prosiectau. 

• Defnyddir templedi adrodd safonol yn y broses benderfynu. 

• Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sefydliadol ar gael fel 
modiwl dewisol o'r Rhaglen Rheolwyr Corfforaethol, sy'n 
cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â'r broses o wneud 
penderfyniadau, Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
Cydraddoldeb, y Gymraeg a'r defnydd o'r IIAs, ac mae’r 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ac MO (CLO-
Cyfreithiol a Llywodraethu) yn rhoi cyngor yn ôl yr angen. 

• Cyhoeddwyd Polisi, Strategaeth a Fframwaith Rheoli Risg 
(cymeradwywyd gan y Cabinet ar 24.9.10) ynghyd â rhaglen 
hyfforddiant i Aelodau, Rheolwyr Uwch a Rheolwyr, ar CeriNet 
ac mae ar gael i’r holl Aelodau o Staff.  Diwygiwyd y 
dogfennau i adlewyrchu risgiau ychwanegol a gwybodaeth 
gefndirol er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus.  
Adroddir y Gofrestr Risg Corfforaethol yn rheolaidd i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu (9.9.2021, 3.6.2021)  

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion am y 
wybodaeth y mae ei 
hangen ar yr 
Aelodau i’w 
cynorthwyo i wneud 
penderfyniadau 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Protocolau gwneud 
penderfyniadau 

✓ 

Arfarniadau o'r 
opsiynau 

✓ 

Cytundeb ar y 
wybodaeth a gaiff ei 
darparu a'r terfynau 
amser. 

✓ 

Steve Johnson 
D1.2 Ystyried adborth gan 
ddinasyddion a defnyddwyr 
gwasanaethau wrth 
benderfynu ar welliannau i 
wasanaethau neu 
wasanaethau nad oes eu 
hangen mwyach er mwyn 
blaenoriaethu galwadau sy'n 
cystadlu â'i gilydd o fewn yr 
adnoddau cyfyngedig sydd 
ar gael, gan gynnwys pobl, 
sgiliau, tir ac asedau, gan 
gadw'r effaith yn y dyfodol 
mewn cof 

• Diweddarwyd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn 
rheolaidd, a chymeradwywyd y fersiwn cyfredol sy’n trafod y 
cyfnod o 2021/22 ymlaen gan y Cyngor ar 5.3.2021.  

• Mae offeryn coeden penderfyniadau ymgynghori yn cynnwys 
adran sy’n cynnig canllawiau am ledaenu canlyniadau 
ymgynghori. 

• Ceir her ariannol o ran arbedion ar Wefan y Cyngor.   

Strategaeth Ariannol ✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

D2 Cynllunio 
ymyriadau 

Alun Williams 
D2.1 Sefydlu a gweithredu 
cylchoedd cynllunio a rheoli 
cadarn sy'n cwmpasu 
cynlluniau, blaenoriaethau a 
thargedau strategol a 
gweithredol 

• Mae'r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cynnwys: 
o Adroddiad Gwasanaeth y Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol; 
o Bwrdd Perfformiad;  a 
o Chyfarfodydd y Panel Gweithredol chwarterol. 

Calendr o'r 
dyddiadau ar gyfer 
datblygu a 
chyflwyno cynlluniau 
ac adroddiadau yn 
cael ei ddilyn. 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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• Defnyddir calendr i roi gwybod am derfynau amser, a 
chyhoeddir dyddiadau’r Bwrdd / Panel Gweithredol gyda'r 
adroddiadau. 

Alun Williams / Diana 
Davies / Lowri Edwards 
D2.2 Ymgysylltu â 
rhanddeiliaid mewnol ac 
allanol i benderfynu sut y 
dylid cynllunio a darparu 
gwasanaethau a 
gweithredoedd eraill 

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol 2019-2022. 

• Mae gan BGC Ceredigion Gynllun Llesiant Lleol a 
ddatblygwyd ac a ddarparwyd ar y cyd â rhanddeiliaid a 
phartneriaid allanol. 

• Mae BGC wedi cynnal Asesiad Llesiant Lleol sydd wedi 
cyfrannu at y Cynllun Llesiant Lleol ac Amcanion Llesiant y 
Cyngor dros y blynyddoedd nesaf. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Cynlluniau llesiant y 

Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
 

✓ 

Alun Williams 
D2.3 Ystyried a monitro'r 
risgiau sy'n wynebu pob 
partner wrth gydweithio, gan 
gynnwys risgiau a rennir 

• Mae gan bob prosiect cydweithredu mawr drefniadau 
llywodraethu a rheoli, gan gynnwys rheoli risg. 

• Ystyrir pob prosiect gan y Panel Rheoli Prosiect Corfforaethol, 
a fynychir gan IA hefyd ac mae’n fforwm effeithiol ar gyfer 
cynghori/herio ac amlygu risgiau wrth i feysydd Gwasanaeth 
ddatblygu prosiectau, gan gynnwys prosiectau cydweithio. 

• Mae’r Panel Rheoli Prosiect Corfforaethol yn helpu i sicrhau 
bod prosiectau yn rhoi ystyriaeth gynnar i:  Ddeddf Llesiant a 
Chenedlaethau’r Dyfodol;  i ganllawiau eraill;  i gyllid, caffael, 
llywodraethu a threfniadau cyfreithiol;  i oblygiadau AD;  
Iechyd a Diogelwch;  ac Archwilio.  Gwella trefniadau prosiect 
cyn adrodd i’r Grŵp Datblygu a phrosesau awdurdodi eraill. 

• Bydd newidiadau deddfwriaethol yn cael eu hystyried e.e.  
mae’r gwaith yn parhau mewn perthynas â gweithredu 
newidiadau deddfwriaethol megis newidiadau Deddf LGEW 
2021 ac ystyried/monitro risgiau y mae pob partner yn eu 
hwynebu wrth gydweithio, gan gynnwys risgiau a rennir.  
Cynhelir cyfarfodydd ac mae gwaith paratoi yn cael ei wneud, 
er enghraifft, ynghylch gofyniad Deddf 2021 am Gyd-
bwyllgorau Corfforedig, gan gynnwys risgiau posibl ac a rennir 
(sefydlwyd grŵp CJC, a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 19 
Ebrill 2021, er mwyn ystyried y gofyniad i sefydlu CJC 
Canolbarth Cymru yn unol â Deddf 2021). 

• Mae trefniadau Craffu ar y Cyd priodol yn eu lle mewn 
perthynas â Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru.  Yn yr un modd, 
bydd gan Gyd-Bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 
drefniadau is-bwyllgor priodol yn eu lle (Cyd-Bwyllgor Craffu, 
Safonau ac Archwilio a Llywodraethu) – mae’r trefniadau yn 
cydymffurfio gyda deddfwriaeth a’i Reolau Sefydlog  

Fframwaith 
partneriaethau / 
cydweithredu 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau. Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Parhau i ystyried 
newidiadau deddfwriaethol 
e.e.  Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021.  
 
Gweithredu newidiadau 
deddfwriaethol, megis 
newidiadau Deddf 
Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 ac 
ystyried/monitro risgiau y 
mae pob partner yn eu 
hwynebu wrth gydweithio, 
gan gynnwys risgiau a 
rennir. 
 
 

Protocol rheoli risg ✓ 

Russell Hughes-Pickering 
D2.4 Sicrhau bod 
trefniadau'n hyblyg ac yn 
ystwyth i sicrhau bod modd 
addasu'r systemau i 

• Sefydlwyd Grŵp Rheoli Prosiectau Corfforaethol i ffurfioli'r 
gwaith o ddatblygu a rheoli prosiectau. 

• Sicrhau bod Staff sy'n meddu ar sgiliau rheoli prosiectau ar 
gael. 

• Mae hyn yn helpu i sicrhau bod prosiectau’n rhoi sylw i’r 
materion a ganlyn yn gynnar:  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Protocolau cynllunio ✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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gyflawni allbynnau pan fydd 
amgylchiadau'n newid 

Dyfodol;  canllawiau eraill;  trefniadau cyllid, caffael, 
llywodraethu a chyfreithiol;  goblygiadau o ran Adnoddau 
Dynol;  Iechyd a Diogelwch;  ac Archwilio.  Gwella trefniadau 
prosiectau cyn rhoi adroddiadau i’r Grŵp Datblygu ac i 
brosesau awdurdodi eraill. 

• Helpu i bennu’r gofynion cyfalaf i’w cynnwys mewn rhaglenni 
cyfalaf yn y dyfodol. 

Alun Williams 
D2.5 Pennu dangosyddion 
perfformiad lleol priodol (yn 
ychwanegol at y 
dangosyddion perfformiad 
statudol neu genedlaethol 
perthnasol eraill) fel rhan o'r 
broses gynllunio i nodi sut i 
fesur perfformiad 
gwasanaethau a 
phrosiectau 

• Pennwyd a chymeradwywyd dangosyddion perfformiad lleol ar 
gyfer pob elfen gwasanaeth a'u cynnwys yn y cynllun 
gwasanaeth, a rhoddir adroddiadau rheolaidd yn eu cylch. 

• Gweithredir y broses Cynllunio Busnes ar gyfer 2021-22 a 
rhennir Cynlluniau Busnes Lefel 1 gyda’r Tîm Perfformiad ac 
Ymchwil. 

• Nodwyd mesurau perfformiad ym mhob Cynllun Busnes Lefel 
1 y maent yn eu tro wedi cael eu trosi i’r Dangosfwrdd adrodd 
ar gyfer pob gwasanaeth.  Mae’r mesurau hyn wedi cael eu 
craffu yn agos ac wedi cael eu cymeradwyo’n derfynol gan yr 
arweinwyr uwch.  Mae gwasanaethau yn adrodd yn erbyn y 
mesurau hyn fel rhan o’r broses rheoli perfformiad ar gyfer y 
flwyddyn. 

Cafodd 
dangosyddion 
perfformiad lleol eu 
pennu a'u 
cymeradwyo ar 
gyfer pob elfen o'r 
gwasanaeth a'u 
cynnwys yn y 
cynllun gwasanaeth, 
ac adroddir arnynt 
yn rheolaidd 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
D2.6 Sicrhau bod capasiti ar 
gael i baratoi'r wybodaeth 
sydd ei hangen i adolygu 
ansawdd gwasanaethau'n 
rheolaidd 

• Mae’r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cynnwys: 
o Cyfarfodydd wythnosol y Grŵp Arweiniol; 
o Adroddiadau cynnydd chwarterol ynghylch Cynlluniau 

Busnes lefel 1; 
o Cyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad bob chwarter;  a 
o Chyfarfodydd y Panel Gweithredol bob chwarter. 

Adroddiadau yn 
cynnwys 
canlyniadau 
perfformiad manwl 
ac yn tynnu sylw at 
feysydd lle mae 
angen cymryd 
camau cywirol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Steve Johnson 
D2.7 Paratoi cyllidebau yn 
unol ag amcanion, 
strategaethau a chynllun 
ariannol tymor canolig y 
sefydliad 

• Mae Cynlluniau Busnes yn cynnwys gwybodaeth gyllidebol ac 
ariannol, ac maent yn rhan o'r trefniadau Rheoli Perfformiad 
Corfforaethol chwarterol. 

• Fframwaith y Gyllideb. 

• Cyfrifyddiaeth Gwasanaethau – Monitro'r gyllideb. 

Tystiolaeth bod 
cyllidebau, 
cynlluniau ac 
amcanion yn 
cyfateb 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Steve Johnson 
D2.8 Gosod sylfaen ar gyfer 
y gwaith o gynllunio 
adnoddau tymor canol a 
thymor hir drwy lunio 
amcangyfrifon realistig o'r 
gwariant refeniw a'r 
gwariant cyfalaf er mwyn 
llunio strategaeth ariannu 
gynaliadwy 

• Mae'r Rheoliadau Ariannol a Rheolau'r Weithdrefn Ariannol 
(Dogfen F yn y Cyfansoddiad) a'r Canllawiau Rheoli Cyllidebol 
i gyd yn gyfredol.  Datganiadau Sicrwydd y Prif Swyddog. 
Adolygir y rheolaethau mewnol sydd ar waith yn rheolaidd gan 
Archwilio Mewnol, yn unol â'r cynllun archwilio blynyddol sy'n 
seiliedig ar risg. 

• Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

• Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 

• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 
2021/2022 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 
Chwefror 2021. 

Canllawiau a 
phrotocolau'r 
gyllideb 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

MTFS ✓ 

Cynlluniau 
Corfforaethol 

✓ 

D3 Gwneud y gorau 
o'r camau i 
gyflawni'r 

Steve Johnson 
D3.1 Sicrhau bod y 
strategaeth ariannol tymor 

• Mae newidiadau trwy’r cynllun arbedion corfforaethol wedi bod 
trwy broses lywodraethu gadarn er mwyn sicrhau bod yr holl 
arbedion yn cysylltu â’r canlyniad a ddymunir. 

Adborth o arolygon 
a strategaethau 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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canlyniadau 
arfaethedig 

canolig yn integreiddio ac yn 
cydbwyso blaenoriaethau 
gwasanaethau, 
fforddiadwyedd a 
chyfyngiadau eraill ar 
adnoddau 

ymadael / 
datgomisiynu 

arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Newidiadau o 
ganlyniad 

✓ 

Steve Johnson 
D3.2 Sicrhau bod y broses 
gyllidebu yn hollgynhwysol, 
gan ystyried holl gost 
gweithrediadau dros y tymor 
canolig a'r tymor hir 

• Mae'r Rheoliadau Ariannol a Rheolau'r Weithdrefn Ariannol 
(Dogfen F yn y Cyfansoddiad) a'r Canllawiau Rheoli Cyllidebol 
i gyd yn gyfredol.  Datganiadau Sicrwydd y Prif Swyddog. 

• Adolygir y rheolaethau mewnol sydd ar waith yn rheolaidd gan 
IA, yn unol â'r cynllun archwilio blynyddol sy'n seiliedig ar risg. 

• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 
2021/2022 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 
24/2/21. 

Canllawiau a 
phrotocolau'r 
gyllideb 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Steve Johnson 
D3.3 Sicrhau bod y 
strategaeth ariannol tymor 
canolig yn amlinellu'r cyd-
destun ar gyfer 
penderfyniadau parhaus 
ynghylch materion cyflenwi 
pwysig neu ymatebion i 
newidiadau yn yr 
amgylchedd allanol a allai 
godi yn ystod y cyfnod 
cyllidebol er mwyn cyflawni 
canlyniadau gan wneud y 
defnydd gorau o'r adnoddau 

• Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar waith. 

• Mae'r cynllun arbedion corfforaethol wedi bod yn destun 
proses lywodraethu gadarn i sicrhau bod yr holl arbedion yn 
gysylltiedig â'r canlyniad arfaethedig. 

Strategaeth Ariannol ✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Tueddiadau 
hirdymor yn cael eu 
hystyried 
 
Oes tystiolaeth ar 
gyfer hyn? 

✓ 

Steve Johnson 
D3.4 Sicrhau bod 'gwerth 
cymdeithasol' yn cael ei 
gyflawni drwy gynllunio a 
chomisiynu gwasanaethau. 
Mae Deddf Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Gwerth 
Cymdeithasol) 2012 yn 
datgan mai hwn yw'r “budd 
ychwanegol i'r gymuned, yn 
ychwanegol at brynu 
nwyddau, gwasanaethau a 
chanlyniadau'n 
uniongyrchol” 

• Buddion Cymunedol wedi'u corffori yn ein prosesau a'n 
polisïau ac wedi cael eu cymhwyso, eu monitro a'u hadrodd 
arno yn rheolaidd. 

• Caiff Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ei 
hintegreiddio yn ein prosesau. 

Cynlluniau 
gwasanaeth yn 
dangos ystyriaeth o 
werth cymdeithasol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau. Nid oes angen 
camau pellach. Cyflawni gwerth 

cymdeithasol yn 
cael ei fonitro a'i 
adrodd arno 

✓ 
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E. Datblygu capasiti'r sefydliad, gan gynnwys gallu ei arweinyddiaeth a'r unigolion tu mewn iddo   

Mae angen arweinyddiaeth a strwythurau priodol, yn ogystal â phobl sy'n meddu ar sgiliau, cymwysterau a meddylfryd priodol, ar lywodraeth leol i weithredu'n effeithlon ac yn effeithiol ac i 
gyflawni'r canlyniadau arfaethedig o fewn y cyfnodau a bennir.  Rhaid i sefydliad llywodraeth leol sicrhau bod ganddo'r capasiti i gyflawni ei fandad ei hun ac i wneud yn siŵr bod polisïau ar waith i 
sicrhau bod gan ei reolwyr gapasiti gweithredol ar gyfer y sefydliad yn ei gyfanrwydd.  Bydd yr unigolion a'r amgylchedd y mae'r sefydliad yn gweithredu ynddo yn newid dros gyfnod, felly bydd 
angen parhaus i ddatblygu ei gapasiti, yn ogystal â'r sgiliau a'r profiad o ran arwain aelodau staff unigol.  Caiff arweinyddiaeth sefydliad llywodraeth leol ei chryfhau wrth i bobl o lawer o 
gefndiroedd gwahanol gymryd rhan ynddi, gan adlewyrchu strwythur ac amrywiaeth cymunedau.  

Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig ✓/X Sgôr Gweithred 

E1 Datblygu 
capasiti'r endid  

Geraint Edwards 
E1.1 Adolygu 
gweithrediadau, perfformiad 
a'r defnydd o asedau yn 
rheolaidd i sicrhau eu bod 
yn dal i fod yn effeithiol 

• Mae hyfforddiant cynefino corfforaethol a rheoli llinell bellach 
ar waith.  Cyflwynwyd cynlluniau Datblygu Rheolwyr 
Corfforaethol a chynefino corfforaethol ym mis Ebrill 2018.  
Mae’r sesiynau cynefino corfforaethol yn rhan o’r gofynion hyn 
a rhaid i bob aelod newydd o Staff fynychu sesiwn gynefino.  
Mae Uwch-reolwyr yn bresennol yn y sesiynau hyn a gynhelir 
wyneb yn wyneb. 

• Caiff CeriNet (y fewnrwyd a’r adnodd Adnoddau Dynol i'r Staff 
a'r rheolwyr) ei hadolygu’n gyson a’i gwella i sicrhau ei bod yn 
effeithiol. 

• Rheolir Dysgu a Datblygu trwy system CeriNet erbyn hyn, gan 
ddarparu cyfleoedd i'r holl staff.  Cyflwynir modiwlau e-ddysgu i 
sicrhau bod hyfforddiant a datblyg y'n gost-effeithiol lle bynnag 
y bo modd. 

• Cynllun Datblygu a Pherfformiad Personol blynyddol parhaus – 
mae Adolygiadau Perfformiad yn cysylltu gydag amcanion 
Corfforaethol a strategol. 

• Mae'r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn darparu 
fforwm ar gyfer rheoli perfformiad a pharatoi cynlluniau 
gweithredu i gyflawni gwelliannau corfforaethol o ran adolygu 
perfformiad staff.  Cryfhawyd y rhain ymhellach trwy gyflwyno 
arfarniadau blynyddol i’r holl Staff trwy system Adnoddau 
Dynol Ceri. 

• Darperir rhaglen gynefino i Aelodau newydd.  Trefnir 
hyfforddiant parhaus ar faterion penodol e.e. rheoli'r Trysorlys. 

• Mae Aelodau'n mynd i amryw o ddigwyddiadau, seminarau a 
chynadleddau (gweler uchod). 

• Mae proses Adolygu Datblygiad Personol ar waith ar gyfer yr 
Aelodau. 

 
Adolygiadau 
rheolaidd o 
weithgareddau, 
allbynnau a 
chanlyniadau a 
gynlluniwyd. 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Geraint Edwards 
E1.2 Gwella'r defnydd o 
adnoddau trwy ddefnyddio 
technegau priodol fel 
meincnodi ac opsiynau eraill 
i benderfynu sut i ddyrannu 
adnoddau'r awdurdod er 
mwyn cyflawni 
canlyniadau'n effeithiol ac 
yn effeithlon 

• Defnyddio ymchwil ac ymarferion meincnodi. 

• Trwy gyflwyno system gyflogres AD Ceri, bu modd sicrhau bod 
data ystyrlon am Staff ar gael i'r Rheolwyr bob mis er mwyn 
iddynt fonitro costau, trosiant ac absenoldebau. 

Defnyddio ymchwil 
ac ymarferion 
meincnodi 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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Alun Williams / Diana 
Davies 
E1.3 Cydnabod manteision 
partneriaethau a 
chydweithio lle gellir sicrhau 
gwerth ychwanegol 

• Gweithredu partneriaethau sy'n cyflawni canlyniadau y cytunir 
arnynt yn effeithiol. 

• Datblygwyd Partneriaethau effeithiol mewn nifer o feysydd a 
gwasanaethau, gan gynnwys: 

• Gwella Ysgolion; 

• Iechyd a Gofal cymdeithasol;  a 

• Gwastraff. 

• Mae partneriaethau ychwanegol wedi'u cynnwys yn y Rhestr o 
Brosiectau Cydweithredu strategol. 

Gweithredu 
partneriaethau sy'n 
cyflawni 
canlyniadau y 
cytunir arnynt yn 
effeithiol 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Geraint Edwards 
E1.4 Paratoi a chynnal 
cynllun gweithlu effeithiol i 
wella'r broses strategol o 
ddyrannu adnoddau 

Mae Strategaeth Adnoddau Dynol ar gael ar y Fewnrwyd. 
Mae’r broses o gynllunio’r gweithlu mewn modd Strategol wedi’i 
rhoi ar waith gan ddefnyddio pecyn cymorth cynllunio'r gweithlu 
ac mae’n cael ei gwblhau gan bob maes gwasanaeth.  Mae 
canlyniadau'r pecyn cymorth hwn wedi cyfrannu at gynllun y 
gweithlu ar gyfer 2017-2022.  Mae Cynllun y Gweithlu 2017-2022 
yn canolbwyntio ar 4 thema allweddol: 

1. Ymgysylltu a Chyfleoedd; 
2. Gweithio Hyblyg ac Ystwyth; 
3. Hyrwyddo gweithlu dwyieithog;  a 
4. Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth. 

• Adroddir diweddariadau am gynnydd y cynllun gweithlu i’r 
pwyllgor craffu. 

Cynllun y Gweithlu ✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cynllun datblygu 
sefydliadol 

✓ 

E2 Datblygu 
capasiti 
arweinyddiaeth y 
sefydliad ac 
unigolion eraill 

 

 

Elin Prysor / Geraint 
Edwards 
E2.1 Datblygu protocolau i 
sicrhau bod arweinwyr 
etholedig a phenodedig yn 
negodi â'i gilydd ynghylch 
eu swyddogaethau yn 
nyddiau cynnar y berthynas, 
a'u bod yn parhau i ddeall 
eu swyddogaethau a'u 
hamcanion 
 

• Mae’r strwythur Swyddogion Uwch ac Arweinwyr wedi diffinio’r 
rolau hyn, gan gynnwys sut y maent yn integreiddio â’i gilydd. 

• Mae cyd-gyfarfodydd yr Uwch-reolwyr yn sicrhau bod 
swyddogaethau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd yn glir. 

• Mae disgrifiadau swyddi'n diffinio swyddogaethau a 
chyfrifoldebau gofynnol y swyddi yn glir. 

• Mae'r Cyfansoddiad yn nodi rolau a chyfrifoldebau'r Aelodau 
(Rhan 3.4, Tabl 4) a'r Uwch-swyddogion (rhan 2 Erthygl 2) 

• Mae'r Pecyn Cymorth Cynllunio Strategol yn cynnwys elfen o 
gynllunio olyniaeth a rheoli talent. 

• Darperir cyfleoedd Dysgu a Datblygu i'r rheini sy'n ysgwyddo 
rôl arweiniol ac i ddarpar arweinwyr. 

Disgrifiadau swyddi 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

CE ac arweinwyr yn 
paru i ystyried y 
ffordd orau o sefydlu 
a chynnal dulliau 
cyfathrebu effeithiol 

✓ 

Elin Prysor / Steve Johnson 
E2.2 Cyhoeddi datganiad 
sy'n pennu'r mathau o 
benderfyniadau a ddirprwyir 
a'r rheini a gedwir er mwyn 
i'r corff llywodraethu 
benderfynu arnynt ar y cyd 

• Ceir Cynllun Dirprwyo (Y Cyfansoddiad, Rhan 3.5) sy'n nodi 
cyfrifoldebau'r Aelodau a'r Swyddogion yn glir. 

• Ceir protocolau ynghylch perthnasoedd gwaith rhwng yr 
Aelodau a'r swyddogion (e.e. Protocol Swyddog-Aelod). 

• Ceir Codau Ymddygiad ar gyfer Aelodau a Swyddogion. 

• Ceir gweithgorau Swyddogion ac Aelodau ac maent yn 
gweithredu'n effeithiol. 

• Adolygir Rheolau Gweithdrefn Contract (‘CPR’) (Rhan 4 
Dogfen G yn y Cyfansoddiad) a’r Rheoliadau Ariannol sy’n 
cyd-fynd â gweithdrefnau ariannol (Rhan 4 Dogfen F yn y 
Cyfansoddiad) yn rheolaidd e.e.  diweddarwyd CPR ym mis 
Mawrth 2019. 

Cynllun dirprwyo 
wedi'i adolygu o 
leiaf yn flynyddol yn 
sgil newidiadau 
cyfreithiol a 
sefydliadol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Rheolau sefydlog a 
rheoliadau ariannol 
a adolygir yn 
rheolaidd 

✓ 
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Elin Prysor 
E2.3 Sicrhau bod gan yr 
arweinydd a'r prif 
weithredwr swyddogaethau 
arweiniol diffiniedig a 
neilltuol o fewn strwythur lle 
mae'r prif weithredwr yn 
arwain yr awdurdod i 
weithredu'r strategaeth ac i 
reoli'r gwaith o ddarparu 
gwasanaethau ac allbynnau 
eraill a bennwyd gan yr 
Aelodau, a lle mae'r naill yn 
cadw cydbwysedd o ran 
awdurdod y llall 

• Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi'r swyddogaethau a'r 
cyfrifoldebau. 

• Sefydlwyd strwythur Corfforaethol y Cyngor i sicrhau bod 
modd i'r Swyddogion Statudol gyflawni eu rolau mewn ffordd 
effeithiol. 

• Mae CE yn gyfrifol am adolygu'r strwythur hwn yn ôl y gofyn. 

• Penderfynodd Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd ar 
15.10.21 i gytuno ar set ddiwygiedig y Disgrifiadau Rôl 
Aelodau, a gynlluniwyd i’w defnyddio gyda Fframwaith 
Datblygiad (Cymhwysedd) aelodau Cymreig, o Fanylebau 
Person a Disgrifiadau Rôl Aelodau Fframwaith Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru (‘CLlLC’), sy’n cynnwys disgrifiad rôl 
o’r Arweinydd (Mae adroddiad er gwybodaeth wedi cael ei 
baratoi hefyd i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
19.1.21) 

Datganiad clir o 
rolau a 
chyfrifoldebau ein 
gilydd a sut y cânt 
eu rhoi yn eu lle 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Elin Prysor/Lowri 
Edwards/Geraint Edwards 
E2.4 Datblygu gallu'r 
Aelodau a'r uwch-reolwyr i 
ddarparu arweinyddiaeth 
effeithiol ar y cyd ac i 
sicrhau bod modd i'r 
sefydliad ymateb yn 
llwyddiannus i ofynion 
cyfreithiol a gofynion polisi 
sy'n newid, yn ogystal â 
newidiadau a risgiau 
economaidd, gwleidyddol ac 
amgylcheddol trwy: 
 
– sicrhau bod yr aelodau a’r 
staff yn gallu cael 
hyfforddiant cynefino priodol 
wedi’i deilwra i’w rôl, a bod 
cyfleoedd hyfforddi a 
datblygu parhaus sy’n 
gydnaws ag anghenion 
unigolion a’r sefydliad ar 
gael ac yn cael eu hybu 
– sicrhau bod yr aelodau a’r 
swyddogion yn meddu ar y 
sgiliau a’r wybodaeth ac yn 
cael yr adnoddau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnynt i gyflawni eu 
swyddogaethau a’u 
cyfrifoldebau, a sicrhau eu 
bod yn gallu diweddaru eu 
gwybodaeth yn barhaus 

• Mynediad at gyrsiau/briffiau ar ddeddfwriaeth newydd. 

• Darparu cyfleoedd i Swyddogion gael hyfforddiant sgiliau ac 
atgoffa parhaus. 

• Gweithdai i’r Aelodau a drefnir yn ôl yr angen. 

• Adolygiadau personol ar gyfer Swyddogion. 

• Darparu cyfleoedd i'r Aelodau gael hyfforddiant sgiliau ac 
atgoffa, a'u hadolygu'n barhaus (gweler uchod), gan gynnwys 
Cynllun Adolygu Datblygiad Personol. 

• Fe'i gwneir fel rhan o fanyleb person swyddi cyllid a chyfreithiol 
allweddol (cymhwyster gorfodol, gofynion swydd). 

Mynediad at 
gyrsiau/briffiau ar 
ddeddfwriaeth 
newydd 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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– sicrhau datblygiad 
personol, sefydliadol a 
system gyfan drwy ddysgu 
ar y cyd, gan gynnwys y 
gwersi a ddysgir o wendidau 
llywodraethu mewnol ac 
allanol 

Lowri Edwards/ Geraint 
Edwards 
E2.5 sicrhau bod yr Aelodau 
a'r Staff yn gallu cael 
mynediad at raglen gynefino 
briodol sydd wedi'i theilwra 
i'w swyddi a bod cyfleoedd 
hyfforddi a datblygu parhaus 
sy'n cydweddu â gofynion 
unigolion a'r sefydliad ar 
gael ac yn cael eu hybu 

• Nod y Cyngor yw sicrhau lefel safon Siarter Cymru ar gyfer 
Cymorth a Datblygiad Aelodau. 

• Mae disgrifiadau rôl aelodau yn eu lle ac yn cael eu diweddaru 
pan fydd amgylchiadau’n newid. 

• Datblygwyd proses ar gyfer Adolygiadau Datblygiad Personol 
Aelodau a defnyddir y wybodaeth i ddatblygu Cynllun 
Hyfforddiant Aelodau. 

• Mae cynlluniau Datblygu Rheolwyr Corfforaethol a Chynefino 
yn eu lle.  

• Mae cyflwyno CeriNet fel mewnrwyd ac adnodd AD i'r staff a'r 
rheolwyr wedi gwella effeithiolrwydd.  Mae gwybodaeth 
gynefino ar gael, ynghyd â Llawlyfr Staff a Phecyn Adnoddau i 
Reolwyr. 

• Caiff pecynnau e-ddysgu eu datblygu a’u cyflwyno yn 
rheolaidd ar gyfer hyfforddiant gorfodol ac anorfodol. 

• Cynhelir Adolygiadau Perfformiad gan yr holl Staff fel rhan o 
fodiwl Rheoli Perfformiad system Ceri.  

• Mae’r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn darparu’r 
fforwm ar gyfer anghenion rheoli perfformiad ac ar ôl hynny, 
wrth baratoi cynlluniau gweithredu er mwyn cyflawni 
gwelliannau corfforaethol wrth adolygu perfformiad Staff.  

• Darparir rhaglen gynefino ar gyfer Aelodau newydd a darparir 
rhaglen gynefino gynhwysfawr newydd ar ôl yr etholiad (o fis 
Mai 2022), a fydd yn cynnwys modiwlau e-ddysgu 
ychwanegol.  Trefnir hyfforddiant parhaus ar gyfer materion 
penodol.  Mae aelodau yn mynychu digwyddiadau, seminarau 
a chynadleddau amrywiol (gweler uchod). 

Strategaeth 
datblygu'r Aelodau 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Cynefino a 

hyfforddiant parhaus 
Aelodau a rhaglen 
ddatblygu 

✓ 

Mentora a rhaglenni 
cymorth cymheiriaid 

✓ 

Cynlluniau datblygu 
personol ar gyfer 
Aelodau a 
Swyddogion 

✓ 

 Lowri Edwards/ Geraint 
Edwards 
E2.6 Sicrhau bod gan yr 
Aelodau a'r Swyddogion 
sgiliau, gwybodaeth, 
adnoddau a chymorth 
priodol i gyflawni eu 
swyddogaethau a'u 
cyfrifoldebau, a sicrhau bod 
modd iddynt ddiweddaru eu 
gwybodaeth yn barhaus 

• Mae cyfleoedd Dysgu a Datblygu ar gael i Staff ac Aelodau ar 
amryw o bynciau. 

• Gall yr holl Staff gael mynediad at ddigwyddiadau dysgu a 
datblygu drwy system hunanwasanaeth Ceri. 

• Gall rheolwyr hefyd gadw lle i Staff mewn digwyddiadau 
perthnasol drwy'r system Hunanwasanaeth i Reolwyr. 

• Darperir hyfforddiant parhaus i’r Aelodau.  

• Cynhelir hunanasesiad craffu bob blwyddyn. 

Er enghraifft, ar 
gyfer yr Aelodau, 
gall hyn gynnwys y 
gallu i:  

• graffu a herio 

• cydnabod 
pan fydd 
angen cyngor 
arbenigol 
allanol 

• hyrwyddo 
ffydd 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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• gweithio 
mewn 
partneriaeth 

• arwain y 
sefydliad 

• gweithredu 
fel arweinydd 
cymunedol 

Systemau a 
thechnoleg 
effeithlon yn cael eu 
defnyddio ar gyfer 
cymorth effeithiol  

✓ 

Geraint Edwards 
E2.7 Sicrhau datblygiad 
personol, sefydliadol a 
system gyfan drwy ddysgu 
ar y cyd, gan gynnwys 
gwersi a ddysgwyd o 
wendidau llywodraethu 
mewnol ac allanol 

• Rydym yn cynllunio olyniaeth trwy drafod a chymryd camau 
gweithredu o fewn meysydd gwasanaeth a chyda phartneriaid, 
ac ni ellir darparu tystiolaeth o hyn bob amser.  Datblygir hyn 
ymhellach trwy becyn cymorth cynllunio'r gweithlu Strategol. 

• Mae Rhaglen Rheolwyr Ceredigion yn darparu cyfleoedd 
datblygu personol, gan gynnwys trefniadau llywodraethu a 
gwybodaeth sefydliadol. 
 

Trefniadau ar gyfer 
cynllunio olyniaeth 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
E2.8 Sicrhau bod 
strwythurau ar waith i annog 
y cyhoedd i gymryd rhan 

• Rhestr ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau. 

• Polisi Ymgysylltu â'r Gymuned. 
Craffu Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd ( 2016) (Dogfen N yn y 
Cyfansoddiad) Mae'r Cyngor yn ymgynghori ac yn ymgysylltu'n 
barhaus â thrigolion lleol, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn y 
sir i gael gwybod beth yw eu barn a'u safbwyntiau pan fydd yn 
paratoi cynlluniau a/neu strategaethau newydd.  Mae bob 
amser yn rhoi ystyriaeth ddyledus i'r adborth sy'n dod i law cyn 
cytuno ar y fersiynau terfynol. 

• Grwpiau ffocws Defnyddwyr Gwasanaeth. 

• Y pwyllgor Craffu wedi cwblhau arolwg ynghylch hunanasesu. 

Paneli dinasyddion 
a phreswylwyr 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cylch gorchwyl y 
fforwm rhanddeiliaid  

✓ 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

✓ 

Lowri Edwards 
E2.9 Mynd ati i ystyried 
effeithiolrwydd yr 
arweinyddiaeth a sicrhau 
bod yr arweinwyr yn barod i 
gael adborth adeiladol drwy 
adolygiadau gan 
gymheiriaid ac arolygiadau 

• Cynllun datblygu'r Aelodau. 

• Adolygu datblygiad personol yr Aelodau. 

• Cyhoeddir cofnodion presenoldeb bob blwyddyn. 

• Anogir a chynorthwyir Aelodau i gwblhau Adroddiadau 
Blynyddol, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor. 

• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 
mynychu Grŵp Rhwydweithio Cadeiryddion Pwyllgorau 
Archwilio a Llywodraethu Cymru i ddatblygu’r rôl a chymharu’r 
rôl o fewn Awdurdodau Lleol. 

• Caiff paratoadau eu gwneud ar gyfer (fel rhan o’r rhaglen 
gynefino i Aelodau (o fis Mai 2022)) hyfforddiant Aelodau 
Cabinet, hyfforddiant y Pwyllgor Moeseg a Safonau (rôl), 
hyfforddiant Dyletswyddau Arweinydd Grŵp Gwleidyddol a 
hyfforddiant y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu (rôl). 

Adolygu perfformiad 
aelodau unigol yn 
rheolaidd gan 
ystyried eu 
presenoldeb ac 
ystyried unrhyw 
hyfforddiant neu 
anghenion datblygu 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Adolygiadau gan 
Gymheiriaid 

X 
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Geraint Edwards 
E2.10 Sicrhau bod Staff yn 
atebol trwy adolygiadau 
perfformiad rheolaidd sy'n 
ystyried anghenion hyfforddi 
neu ddatblygu 

• Pecyn cymorth Cynllunio'r Gweithlu strategol yn cynnwys 
nodi anghenion hyfforddi a dysgu ar gyfer pob maes 
gwasanaeth. 

• Mae Arfarniadau Perfformiad yn cofnodi anghenion 
hyfforddi a datblygu drwy system CeriNet. 

• Mae Cynllun y Gweithlu 2017-2022 yn cynnwys camau i 
ddatblygu Staff yn ôl prif themâu. 

• Caiff cynlluniau datblygu staff wedi'u cysylltu ag 
arfarniadau eu cryfhau wrth gyflwyno modiwl Rheoli 
Perfformiad yn CeriNet. 

• Rhoi polisïau Adnoddau Dynol priodol ar waith a sicrhau 
eu bod yn gweithio'n effeithiol. 

Cynllun hyfforddiant 
a datblygu 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Mae Cynlluniau 
datblygu'r staff yn 
gysylltiedig â'r 
arfarniadau 

✓ 

Rhoi polisïau 
adnoddau dynol 
priodol ar waith a 
sicrhau eu bod yn 
gweithio'n effeithiol 

✓ 

Geraint Edwards/Lowri 
Edwards 
E2.11 Sicrhau bod 
trefniadau ar waith i gynnal 
iechyd a lles y gweithlu ac i 
gynorthwyo unigolion i 
gynnal eu lles meddwl a 
chorfforol 

• Polisïau Adnoddau Dynol. 

• Polisi Gweithle Di-fwg. 

• Polisi Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau. 

• Mae'r Cyngor wedi cyflwyno amryw o adnoddau ac opsiynau i 
wella iechyd a lles y Staff. 

• Cyflwynwyd Strategaeth Iechyd a Lles 2021-2026 er mwyn 
cynorthwyo’r gwelliant yn iechyd a lles y gweithlu. 

• Mae’r Cyngor wedi penodi Swyddog Iechyd a Llesiant y 
Gweithwyr er mwyn cydlynu a hybu iechyd a llesiant o fewn y 
gweithlu. 

• Cyflwynwyd pecyn cymorth Gofal yn Gyntaf i gyflogeion sy'n 
cynnig: 

• Gwasanaeth cwnsela;  a 

• Chyngor am faterion ariannol, cyfreithiol, defnyddwyr, gofalu 
am bobl hŷn, gofal plant a chyflogaeth.  

• Mae’r Cymorth arall sydd ar gael i Staff yn cynnwys:   
o Rhaglen iechyd a lles Rhyngweithiol Therapi 

Ymddygiad Gwybyddol; 
o Cynllun gofal llygaid; 
o Cynllun talebau gofal plant; 
o Iechyd Da;  a 
o Hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer Staff a 

Rheolwyr. 

Polisïau Adnoddau 
Dynol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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F. Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a thrwy reoli arian cyhoeddus mewn ffordd gadarn   

Mae angen i lywodraeth leol sicrhau bod y sefydliadau a'r strwythurau llywodraethu y mae'n eu goruchwylio wedi rhoi system rheoli perfformiad effeithiol ar waith, a bod modd iddynt gynnal y 
system honno, i hwyluso darpariaeth effeithiol ac effeithlon o wasanaethau a gynlluniwyd.  Mae rheoli risg a rheolaeth fewnol yn rhannau pwysig ac annatod o system rheoli perfformiad ac maent 
yn hanfodol i gyflawni canlyniadau.  Dylid ystyried risg a rhoi sylw iddi fel rhan o bob gweithgaredd penderfynu. 

Mae system rheolaeth ariannol gadarn yn hanfodol i weithredu polisïau ac i gyflawni canlyniadau arfaethedig, oherwydd ei bod yn gorfodi disgyblaeth ariannol, dyrannu adnoddau'n strategol, 
cyflenwi gwasanaeth effeithlon, ac atebolrwydd. 

Mae hefyd yn hanfodol bod diwylliant a strwythur craffu ar waith fel rhan allweddol o brosesau penderfynu, llunio polisïau ac adolygu atebol.  Mae diwylliant gweithio cadarnhaol sy'n derbyn, yn 
hybu ac yn annog her adeiladol yn hollbwysig i graffu llwyddiannus ac i gyflawni llwyddiannus.  Mae'n bwysig nodi nad yw diwylliant o'r fath yn digwydd yn awtomatig, ond yn hytrach drwy 
ymrwymiad cyhoeddus parhaus y rheini sydd mewn awdurdod.  

Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig ✓/X Sgôr Gweithred 

F1 Rheoli risg  Alun Williams 
F1.1 Cydnabod bod 
rheoli risg yn rhan 
annatod o bob 
gweithgaredd a bod rhaid 
ei ystyried ym mhob rhan 
o'r broses benderfynu 

• Cymeradwyodd y Cabinet y Fframwaith Rheoli Risgiau 
Corfforaethol ar 24 Medi 2019, ac mae’n cael ei ddiweddaru o hyd. 

• Ystyrir y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn holl gyfarfodydd y Grŵp 
Arweiniol a'r Swyddogion Arweiniol Corfforaethol, mewn 
cyfarfodydd Rheoli Perfformiad Corfforaethol, a chan y Pwyllgor 
Archwilio fel eitem sefydlog ar ei agendâu. 

• Mae Rheoli Risg yn rhan annatod o'r broses o baratoi cynlluniau 
busnes gweithredol, a phennu Polisïau a Strategaethau. 

• Cofnodir risgiau prosiectau a thrawsnewid. 

• Mae pob Cynllun yn cynnwys logiau Risg, gan gynnwys 
o Y Cynllun Ariannol Tymor Canolig; 
o Cynlluniau Busnes (Lefel 1);  a 
o Chynlluniau Gwasanaeth (lefel 2). 

• Caiff trefniadau Rheoli Risg corfforaethol eu harchwilio'n rheolaidd. 

• Mae rheoli risg yn rhan o raglenni archwilio gwasanaethau unigol / 
y sefydliad. 

• ‘Risgiau’ yw sylfaen rhaglenni gwaith archwilio yr Archwiliad 
Mewnol, yn unol â’r gofyniad gan system meddalwedd rheoli 
archwilio MKI/Pentana, ac estynnwyd templed adrodd y Cabinet er 
mwyn cynnwys risgiau a goblygiadau sy’n codi. 

Protocol rheoli risg 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
F1.2 Rhoi trefniadau 
rheoli risg cadarn ac 
integredig ar waith a 
sicrhau eu bod yn 
gweithio'n effeithiol 

• Cymeradwyodd y Cabinet y Polisi a’r Strategaeth Rheoli Risgiau ar 
24 Medi 2019. 

• Mae’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol yn eitem sefydlog ar agenda 
pob cyfarfod o’r Grŵp Arweiniol.  Adroddir diweddariadau yn ystod 
pob Cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i ddarparu 
gwybodaeth barhaus a sicrwydd bod risgiau yn parhau i gael eu 
rheoli.  Mae’r Pwyllgor yn cyfeirio materion at Bwyllgorau Craffu, 
pan fo hynny’n briodol.  

• Mae gofyn cael diweddariadau rheolaidd ynghylch Risg ar gyfer 
Perfformiad Corfforaethol. 

• Mae'r Grŵp Trawsnewid ac Effeithlonrwydd Trawsbleidiol yn 
monitro'r Risgiau Trawsnewid yn rheolaidd. 

• Cyflawnir gwaith penodol i Fonitro Risg Prosiect. 

Polisi/strategaeth 
rheoli risg wedi’i 
chymeradwyo yn 
ffurfiol, ei 
mabwysiadu, ei 
hadolygu a’i 
diweddaru yn 
rheolaidd 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
F1.3 Sicrhau bod y 
cyfrifoldebau ar gyfer 

• Caiff pob Risg ei dyrannu i Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
(Perchennog Risg). 

Protocol rheoli risg 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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rheoli risgiau unigol 
wedi’u dyrannu’n glir 

arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

F2 Rheoli 
perfformiad 

Alun Williams  
F2.1 Monitro'r camau i 
ddarparu gwasanaeth yn 
effeithiol, gan gynnwys 
cynllunio, pennu 
manylion, gweithredu a 
chynnal adolygiad 
annibynnol ar ôl ei roi ar 
waith 

• Mae rheoli perfformiad corfforaethol yn gysylltiedig â’r Amcanion 
Llesiant a Gwella, Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 a 
chynlluniau BGC.  Mae gan y Cyngor nifer o ddangosyddion lleol 
hefyd sy’n ei helpu i bennu a yw wedi cyflawni’r blaenoriaethau yn 
ei Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 

• Ystyriodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a 
Gwella 2020-21 drafft, gan gymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar 
gyfer 2022-23 ar 21.10.21 ym mis Hydref 2020 (Cymeradwywyd 
Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-2021 gan 
Bwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu y Cyngor hefyd ar 15.9.21, a 
chan y Cabinet ar 5.10.21). 

• Defnyddir gwybodaeth feincnodi wrth ailfodelu gwasanaethau. 

• Asesiadau allanol a mewnol gan: 
o Archwilio Cymru; 
o Estyn; 
o Arolygiaeth Gofal Cymru (‘ASGC’); 
o Swyddfa'r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio (‘IPCO’);  a 
o Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (‘ICO’). 

• Hunanasesiad (Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu) – mae ymarfer 
hunanasesu wedi cychwyn i’w gyflwyno yng Nghyfarfod y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 10.3.2022. 

• Mae Gwasanaethau Unigol yn cyflawni hunanasesiadau gan 
ddefnyddio matrics perfformiad. 

• Mae IA yn cynnal hunanasesiad bob blwyddyn ac mae’n destun 
adolygiad annibynnol allanol/adolygiad gan gymheiriaid bob 5 
mlynedd fel sy’n ofynnol gan PSIAS.   

• Perfformiad o ran costau (gan ddefnyddio mewnbynnau ac 
allbynnau). 

• Mae Panel Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cwrdd bob 
chwarter.  Mae pob Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn adrodd i'r 
Panel hwn a chyhoeddir y Dyddiadau adrodd yn yr adroddiad.  Mae 
Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu'n 
mynd i'r cyfarfodydd er mwyn iddynt allu pennu meysydd i'w 
cynnwys yn eu Blaenraglenni Gwaith. 

Map perfformiad 
sy'n cynnwys 
mesurau 
perfformiad pob 
gweithgaredd 
allweddol. 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Gwybodaeth 
meincnodi 

✓ 

Perfformiad o ran 
costau (gan 
ddefnyddio 
mewnbynnau ac 
allbynnau) 

✓ 

Calendr o 
ddyddiadau ar gyfer 
cyflwyno, cyhoeddi 
a dosbarthu 
adroddiadau 
amserol a ddilynir. 

✓ 

Alun Williams / Lowri 
Edwards/Elin Prysor 
F2.2 Gwneud 
penderfyniadau ar sail 
dadansoddiad a chyngor 
perthnasol, clir a 
gwrthrychol sy'n nodi'r 
goblygiadau a'r risgiau 
sy'n ymhlyg yn sefyllfa a 
rhagolwg ariannol, 
cymdeithasol ac 
amgylcheddol y sefydliad 

• Mae'r Prif Swyddogion yn rhoi cymorth a chyngor i'r Aelodau. 

• Mae'n ofynnol cynnwys cyngor/goblygiadau ariannol a chyfreithiol 
mewn adroddiadau/penderfyniadau a gyhoeddir fel y bo'n briodol. 

• Diweddarwyd templed yr adroddiadau i’r Cyngor / Cabinet er mwyn 
cynnwys cyfeiriad at y goblygiadau cyfreithiol, y goblygiadau o ran 
staffio, y goblygiadau o ran eiddo/asedau a risgiau. 

• Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn rhoi cyngor. 

• Cyhoeddir yr holl adroddiadau a chofnodion yn brydlon ac maent 
yn agored i'r cyhoedd eu gweld, gan gynnwys: 
o Opsiynau ar gyfer argymhellion. 

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion ar 
anghenion 
gwybodaeth 
Aelodau i gefnogi 
gwneud 
penderfyniadau 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cyhoeddi agendâu 
a chofnodion 
cyfarfodydd 

✓ 
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o Gofynnir i gadeiryddion pwyllgorau craffu ddwyn materion i sylw'r 
Cabinet 

o Y Pwyllgor Archwilio yn cyfeirio materion i'r Pwyllgor Craffu ac yn 
derbyn adroddiadau yn ôl. 

• Mae'r holl gyfarfodydd yn cael eu cynnal yn gyhoeddus, yn amodol 
ar ystyried gwybodaeth eithriedig yn ôl y diffiniad ohoni yn Neddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

• Mae MO yn rhoi cyngor. 

• Cytundeb ar y wybodaeth y bydd ei hangen a'r terfynau amser. 

 

Cytundeb ar y 
wybodaeth y bydd ei 
hangen a'r terfynau 
amser 

✓ 

Lowri Edwards 
F2.3 Sicrhau bod trefn 
graffu neu oruchwylio 
effeithiol ar waith sy'n 
annog her a thrafodaeth 
adeiladol ynghylch 
polisïau ac amcanion cyn 
penderfynu, yn ystod y 
broses benderfynu ac ar 
ôl penderfynu, gan wella 
perfformiad y sefydliad ac 
unrhyw sefydliad y mae'n 
gyfrifol amdano 

• Mae trefniadau craffu ar waith a gefnogir ac sy'n cynnig cyfleoedd i 
herio penderfyniadau ac i adolygu'r gwasanaethau a ddarperir.  
Nod y drefn graffu yw darparu gwerth ychwanegol i'r agenda 
gwelliant parhaus trwy ei rôl fel "cyfaill beirniadol".  Mae'r 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu hefyd yn darparu cyfleoedd i 
gyflawni gwaith cyn penderfynu a gwaith llunio polisïau.  Mae hon 
yn swyddogaeth sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd diwethaf. 
Nod y Cyngor yw craffu cyn gwneud penderfyniadau lle bo modd. 

• Cymeradwywyd y Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd Trosolwg a 
Chraffu (2016) (Dogfen N, y Cyfansoddiad) gan y Cyngor a’i 
ddefnyddio ar sawl achlysur. 

• Mae trefniadau ar waith i gasglu barn y cyhoedd trwy’r cyfryngau 
cymdeithasol a’i rannu gyda’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu er 
mwyn ei hystyried.   

• Cyhoeddir yr holl agendâu a chofnodion ar wefan y Cyngor. 

• Cyhoeddir blaenraglenni gwaith ar wefan y Cyngor.  

• Cyhoeddir cylchoedd gorchwyl ar wefan y Cyngor. 

• Hyfforddiant i’r Aelodau. 

• Mae manylion aelodaeth yr holl Bwyllgorau Craffu ar gael ar wefan 
y Cyngor. 

• Bydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu y Cyngor yn gyfrifol am 
gadw llygad ar effeithiolrwydd cyffredinol BGC. 

• Ymgymerwyd â gwaith gyda Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol i 
ddatblygu Fframwaith Craffu mewn perthynas â WFGA. 

• Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 

Rôl a chyfrifoldeb ar 
gyfer craffu wedi'i 
sefydlu ac yn glir 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Agenda a 
chofnodion 
cyfarfodydd craffu 

✓ 

Tystiolaeth o 
welliannau o 
ganlyniad i graffu 

✓ 

Cylch gorchwyl ✓ 

Hyfforddiant i 
Aelodau 

✓ 

Aelodaeth ✓ 

Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn 
destun craffu 
effeithiol 

✓ 

Lowri Edwards/Alun 
Williams 
F2.4 Rhoi adroddiadau 
rheolaidd i'r Aelodau a'r 
uwch-reolwyr ynghylch 
cynlluniau cyflenwi 
gwasanaethau a'r camau 
a gymerwyd i gyflawni 
canlyniadau 

• Adolygodd y Cyngor ei drefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol 
yn 2017 er mwyn gwella’r gwaith o fonitro ei gynlluniau busnes a’i 
ddangosyddion perfformiad, gan gynnwys Dangosyddion Strategol 
Cenedlaethol (‘NSI’), PAM a Dangosyddion Lleol.  Mae’r rhain yn 
gysylltiedig gyda’r Amcanion Llesiant a Gwella a Strategaeth 
Gorfforaethol 2017-2022 hefyd. 

• Mae Bwrdd Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cyfarfod bob 
chwarter, ac estynnir gwahoddiad i Gadeiryddion Pwyllgorau Craffu 
fynychu’r rhain. 

• Pennir y dyddiadau adrodd ar ddechrau'r flwyddyn. 

• Cyfeirir Trawsnewid a Risgiau at Baneli a chyfarfodydd Llywodraeth 
Leol ar y cyd. 

Calendr o 
ddyddiadau ar gyfer 
cyflwyno, cyhoeddi 
a dosbarthu 
adroddiadau 
amserol a ddilynir 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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• Gwahoddir Cadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i arsylwi 
cyfarfodydd y Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd a chyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad.  

• Gall Pwyllgorau Craffu ofyn am adroddiadau unrhyw bryd. 

Steve Johnson 
F2.5 Sicrhau bod 
cysondeb rhwng camau 
pennu (fel cyllidebau) ac 
adroddiadau ar ôl 
gweithredu (e.e.  
datganiadau ariannol) 

• Mae gwaith monitro ariannol yn digwydd yn rheolaidd ar draws y 
Cyngor dan drefniadau cyfrifyddu datganoledig, a darperir 
adroddiadau ffurfiol i'r Cabinet.  Mae gwaith monitro hefyd yn rhan 
o'r adroddiadau rheoli perfformiad chwarterol. 

• Mae'n ofynnol cynnwys goblygiadau ariannol ym mhob adroddiad 
i'r Cabinet. 

• Mae'r Rheoliadau Ariannol a’r Rheolau'r Weithdrefn Ariannol 
(Dogfen F yn y Cyfansoddiad) a'r Rheoliadau Contractau (Dogfen 
G yn y Cyfansoddiad) i gyd yn gyfredol.  Cymeradwywyd y 
Strategaeth Gaffael 2018-2022 gyfredol yn 2018. 

• Arferion cyfrifyddu – cydymffurfir â Chodau Ymarfer.  Paratoir 
dangosyddion darbodus a darperir adroddiadau arnynt i'r Cyngor. 
Cânt eu monitro drwy gydol y flwyddyn.  Mae'r gyllideb yn cael ei 
monitro'n gyson drwy gydol y flwyddyn.  Mae IA hefyd yn adolygu'r 
rheolaethau dros gasglu a monitro incwm. 

• Caiff Cynlluniau Busnes/Gwasanaeth eu monitro i sicrhau bod 
canlyniadau'n cael eu cyflawni. 

Safonau ariannol, 
canllawiau 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Rheoliadau ariannol 
a rheolau sefydlog 

✓ 

F3 Rheolaeth 
fewnol gadarn 

Alun Williams / Amanda 
Roberts / Alex Jenkins 
F3.1 Alinio'r strategaeth 
rheoli risg a'r polisïau ar 
reolaeth fewnol â'r gwaith 
o gyflawni amcanion 

• Cymeradwyodd y Cabinet y Polisi a’r Strategaeth Rheoli Risgiau 
ynghyd â’r Fframwaith Rheoli Risgiau ar 24 Medi 2019. 

• Cyflwynir diweddariadau ynghylch trefniadau Parhad Busnes ac 
Argyfyngau Sifil Posibl yn rheolaidd yn unol â'r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol, Risg CORP04. 

• Mae’r Grŵp Parhad Busnes ac Argyfyngau Sifil Posibl yn cyfarfod 
bob mis. 

• Mae'r Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol yn cael ei asesu o 
safbwynt risg ac mae’n ystyried nodau ac amcanion y Cyngor, a'i 
bolisïau a'i weithdrefnau corfforaethol, gan gynnwys adolygu’r 
trefniadau corfforaethol ar gyfer Rheoli Risg a phrofi’r mesurau 
rheoli lliniarol sydd ar waith ar gyfer sampl o’r risgiau a nodir yn y 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol.  

• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2021-
2022 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 
2021, ac maent yn parhau i ystyried y risgiau ychwanegol sy’n 
deillio o’r pandemig. 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw angen i ail-
flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA ymateb i unrhyw newidiadau 
o ran risg yn y Cyngor. 

• Mae’r adroddiadau archwilio mewnol a roddir i’r Rheolwyr yn tynnu 
sylw at y risgiau o beidio â gweithredu unrhyw gamau y mae’r 
gwasanaeth IA yn eu hargymell.  Cynhelir archwiliad dilynol o’r 
cynlluniau gweithredu a gyhoeddir.  Os yw’r CMIA o’r farn nad yw 
Rheolwr wedi rhoi sylw i unrhyw risgiau sylfaenol, adroddir hyn i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, y mae ganddo y disgresiwn i 

Strategaeth rheoli 
risg 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach 

Cynllun Archwilio 
2018/19 

✓ 

Adroddiadau 
archwilio 

✓ 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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ofyn i’r Rheolwr fynychu ac esbonio’r rheswm dros y diffyg 
cydymffurfiaeth. 

• Mae’r Archwilydd a benodwyd yn ystyried trefniadau’r Cyngor er 
mwyn sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ac yn 
ei lythyr, mae wedi nodi bod y Cyngor wedi cydymffurfio â’i 
gyfrifoldebau ynghylch y defnydd a wneir o’i adnoddau. 

• Mae Amcanion y Cyngor yn cyd-fynd â Strategaethau. 

 Alun Williams / Amanda 
Roberts / Alex Jenkins 
F3.2 Gwerthuso a 
monitro'r prosesau rheoli 
risg a rheolaeth fewnol yn 
rheolaidd 

• Cymeradwyodd y Cabinet Fframwaith Rheoli Risgiau’r Cyngor ar 
24 Medi 2019, ac mae’r Cyngor yn parhau i lunio strategaethau a 
chynlluniau sy’n ystyried y risgiau sy’n deillio o bandemig COVID-
19. 

• Mae'r Grŵp Rheoli Argyfyngau a Pharhad Busnes yn cwrdd yn 
rheolaidd i adolygu Cynlluniau a Threfniadau Argyfyngau a 
Pharhad Busnes Corfforaethol a Meysydd Gwasanaeth, yn ogystal 
ag argymhellion sy'n codi o ddigwyddiadau ac ymarferion blaenorol 
i ddarparu tystiolaeth o'r risg, i bennu'r tueddiadau sy'n dod i'r 
amlwg, ac i gofnodi unrhyw wersi a ddysgwyd er mwyn mynd i'r 
afael â nhw. 

• Mae gwerthuso risg bob amser yn ymddangos ar agendâu. 

• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2020/21 
gan y Pwyllgor Archwilio ar 24 Chwefror 2021, ac mae’n parhau i 
ystyried y risgiau ychwanegol sy’n deillio o’r pandemig. 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw angen i ail-
flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA ymateb i unrhyw newidiadau 
o ran risg yn y Cyngor. 

• Cyflwynir Adroddiadau Cynnydd Chwarterol rheolaidd ynglŷn ag 
Archwilio Mewnol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu at ddibenion 
monitro (e.e. cyflwynwyd Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol ar 
gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Mehefin 2021 i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 9 Medi 2022). 

• Cyflwynir crynodeb o’r gwaith a’r farn archwilio ar sicrwydd yn yr 
Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn.  
Cymeradwywyd Adroddiad Blynyddol IA ar gyfer 2020/21 gan y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 3 Mehefin 2021 

• Adolygiadau IA dilynol er mwyn monitro gweithrediad camau 
gweithredu gofynnol. 

• Caiff y rheolaethau mewnol a’r prosesau risg a llywodraethu eu 
monitro yn unol â'r Siarter Archwilio Mewnol (cymeradwywyd y 
fersiwn diwethaf gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 24/2/21) 
a'r Cynllun a’r Strategaeth Archwilio Mewnol Blynyddol. 

Cafodd y 
strategaeth/polisi 
rheoli risg ei 
chymeradwyo a'i 
mabwysiadu'n 
ffurfiol, ac mae'n 
cael ei hadolygu a'i 
diweddaru'n 
rheolaidd. 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach 

Amanda Roberts / Alex 
Jenkins 
F3.3 Sicrhau bod 
trefniadau gwrth-dwyll a 
llygredd effeithiol ar waith 

• Cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar Reoli'r Risg o Dwyll a Llygredd 
(CIPFA, 2014). 

• Mae gan yr Archwilwyr Mewnol weithdrefnau ar waith os caiff twyll 
ei ganfod. 

• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll achrededig. 

• Mae swyddog(ion) yn y tîm IA yn meddu ar Dystysgrif mewn 
Arferion Ymchwilio gan CIPFA (‘CCIP’).  

Cydymffurfio â'r Cod 
Ymarfer ar Reoli'r 
Risg o Dwyll a 
Llygredd (CIPFA, 
2014) 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach 
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• Mae ‘Strategaeth Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan 
gynnwys Atal Gwyngalchu Arian) a ddiweddarwyd ac a 
gymeradwywyd gan y Cyngor ar 17 Mehefin 2021 (cadarnhawyd y 
cofnodion ar 23 Medi 2021) wedi’i pharatoi o ran y Cod Ymarfer ac 
mae wedi’i diweddaru i sicrhau bod yr holl ofynion wedi’u cynnwys.  

• Mae IA yn ymgymryd â gwaith atal twyll pan fo angen (yn ogystal 
ag ymdrin ag achosion o dwyll a ganfuwyd fel yr ystyriwyd yn 
gynharach). 

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Menter Twyll 
Cenedlaethol flynyddol Archwilio Cymru.  IA sy’n cydgysylltu’r 
gwaith hwn ar hyn o bryd. 

• Mae IA yn cyflwyno Adroddiad Atal Twyll i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu bob blwyddyn (cyflwynwyd Adroddiad Atal Twyll 
2020/21 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 3 Mehefin 2021). 

• Monitro ac ymateb i rybuddion ynghylch twyll (NAFN, 
rhwydweithiau ehangach, cymheiriaid, ac ati); 

• Aelodaeth a chyfranogiad gweithredol mewn grwpiau a 
rhwydweithiau proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati); 

• Mae IA yn cynnig cyngor i wasanaethau ynghylch gweithredu 
systemau a phrosesau newydd er mwyn sicrhau y caiff rheolaethau 
mewnol effeithiol eu cynnal; 

• Mae Swyddogion enwebedig yn y Cyngor yn cael hyfforddiant twyll 
amrywiol er mwyn cynnal eu gwybodaeth a’u harbenigedd; 

• Pan fo hynny’n briodol, cyhoeddir gwybodaeth am erlyniadau 
llwyddiannus ar wefan y Cyngor (ac yn y wasg leol) 

• Caiff taliadau grant Covid-19 eu harchwilio cyn iddynt gael eu talu 
(gan ei bod yn haws stopio taliad na’i adfer); 

• Ychwanegwyd archwiliadau rheolaeth ariannol allweddol i’r cynllun 
archwilio, er mwyn archwilio rheolaethau, llywodraethu a risgiau tra 
bod staff yn gweithio gartref 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw angen i ail-
flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA ymateb i unrhyw newidiadau 
o ran risg yn y Cyngor. 

Amanda Roberts / Alex 
Jenkins 
F3.4 Sicrhau bod yr 
archwiliwr mewnol yn rhoi 
sicrwydd ychwanegol o 
ran digonolrwydd ac 
effeithiolrwydd cyffredinol 
y fframwaith 
llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth 

• Cymeradwywyd AGS 2020/21 gan y Cyngor ar 25 Tachwedd 2021 
gyda’r Datganiad o’r Cyfrifon.  Mae AGS yn cynnwys barn flynyddol 
CMIA ynghylch sicrwydd. 

• Tan 31/12/21, roedd CMIA a oedd yn meddu ar gymhwyster CIPFA 
yn bennaeth ar y swyddogaeth IA, ac mae’r CMIA o 1/1/22 ymlaen 
yn astudio am gymhwyster IIA.  Mae gan y ddau CMIA brofiad 
sylweddol ym maes llywodraeth leol, ac maent yn cael eu 
cynorthwyo gan dîm sy’n meddu ar sgiliau a gwybodaeth briodol.  
Adroddir yn rheolaidd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am 
weithgarwch IA.  Mae blaenraglen waith gadarn sy’n seiliedig ar 
risg a gweithgarwch cynllunio busnes yn eu lle. 

• Mae IA yn gwerthuso ac yn gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli 
risg, rheolaeth a llywodraethu yn unol â PSOAS, a gaiff ei 
hunanasesu a’i adrodd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu bob 
blwyddyn, ynghyd ag unrhyw welliannau gofynnol.  Cynhelir 

Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol  

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
 

Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol 
effeithiol gydag 
adnoddau ac yn 
cael ei gynnal  
 
 

✓ 

Field Code Changed
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adolygiad gan gymheiriaid bob 5 mlynedd (cynhelir yr un nesaf tua 
mis Mawrth 2022, ac mae’r gwaith paratoi eisoes wedi cychwyn ar 
gyfer hwn trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru – gweler pwynt 
G3.2 isod). 

• Mae Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd i reolwyr unigol ar ôl pob 
adolygiad archwilio – yna defnyddir y rhain i ddarparu lefel 
gorfforaethol gyffredinol o sicrwydd yn flynyddol, sy'n bwydo i 
mewn i’r AGS. 

• Ailstrwythurwyd y gwasanaeth Archwilio Mewnol ym mis Mai 2019 
ac eto ym mis Tachwedd 2020.  Mae pob swydd wedi’i llenwi er 1 
Rhagfyr 2020. 

• Bydd CMIA newydd yn eu lle o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddynt 
brofiad sylweddol o faes IA, a bydd ganddynt ffenestr 6-wythnos i 
‘gysgodi’ y CMIA presennol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan 
Reolwr Archwilio gwybodus a medrus (gweler pwynt G3.2 isod). 

• Mae dau aelod staff wrthi’n astudio ar gyfer cymhwyster 
hyfforddiant proffesiynol Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol ar hyn o 
bryd. 

Elin Prysor 
F3.5 Sicrhau bod 
pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu neu grŵp 
neu swyddogaeth o'r fath 
sy'n annibynnol ar y 
weithrediaeth ac sy'n 
atebol i'r corff 
llywodraethu yn:  darparu 
ffynhonnell arall o 
sicrwydd effeithiol 
ynghylch y trefniadau i 
reoli risg ac i gynnal 
amgylchedd rheoli 
effeithiol, gan sicrhau bod 
ei argymhellion yn cael 
sylw a'u rhoi ar waith 

• Sefydlwyd Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sy'n pennu ei gynllun 
gwaith ei hun.  Mae aelod o'r wrthblaid yn cadeirio'r Pwyllgor (tan 
mis Mai 2022 pan fydd Unigolyn Lleyg yn Gadeirydd, yn unol â 
darpariaethau Deddf 2021).  

• Gwaith paratoi parhaus a gweithredu newidiadau sy’n effeithio ar y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yng ngoleuni Deddf 2021.  
Hysbyswyd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, mewn adroddiad 
yn ystod y Cyfarfod ar 24.2.2021, o newidiadau i’w rôl ynghylch 
adroddiadau hunanasesu y Cyngor, ac ynghylch asesiadau 
perfformiad panel, yn ogystal â’r ffaith bod yr enw yn cael ei newid, 
ynghyd â’r newidiadau i’r Cadeirydd/Is-Gadeirydd a’r cyfansoddiad. 

• Diweddarwyd cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
ar 6 Rhagfyr 2018. 

• Cyflwynwyd adroddiad a oedd yn cynnig diweddariad am Ddeddf 
2021 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 3.6.2021, a fyddai’n 
cynnwys rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu  
ynghylch newidiadau i’r Cyfansoddiad sy’n effeithio ar y Pwyllgor, 
gan gynnwys: 
- Recriwtio aelodau lleyg ac Is-Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
CJC Canolbarth Cymru;  ac  
- Ynghylch swyddogaethau’r Pwyllgor sy’n ymwneud ag: 

o adolygu ac asesu asesiad perfformiad y Cyngor; 
o ystyried adroddiad Hunanasesu blynyddol drafft y 

Cyngor; 
o ystyried unrhyw adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol 

ac ymateb drafft y Cyngor; 
o adolygu swyddogaeth trin cwynion y Cyngor;  a’r rôl 

ynghylch Asesiadau Perfformiad y Panel (o fis Mai 
2022). 

Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu yn 
cydymffurfio ag 
arferion gorau – 
gweler Pwyllgorau 
Archwilio: 
Canllawiau 
Ymarferol ar gyfer 
Awdurdodau Lleol 
a'r Heddlu (CIPFA, 
2013) 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cylch gorchwyl ✓ 

Aelodaeth 
 

✓ 

Hyfforddiant 
 

✓ 
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• Mae newidiadau a wnaethpwyd yn ystod 2021-2022 yn 
cynnwys paratoadau ar gyfer: 

- newidiadau i’r cylch gorchwyl/cylch gwaith/cyfansoddiad (gan 
gynnwys argymhellion i’r Cyngor gan y Gweithgor Trawsbleidiol ar 
y Cyfansoddiad a newidiadau i’r Cyfansoddiad a gymeradwywyd 
gan y Cyngor yn ystod ei Gyfarfod ar 23.9.2021);  
- newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu’; 
- yr Aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 1/3 Unigolyn Lleyg (yn unol 
â’r diffiniad yn y Ddeddf) – recriwtio wedi cael ei gwblhau 
(cymeradwywyd y penodiadau gan y Cyngor ar 9.12.21); 
- Dyletswydd y Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i Ddirprwy 
Gadeirydd ei hun; 
- Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn lleyg – recriwtio wedi cael ei 
gwblhau (cymeradwywyd y penodiadau gan y Cyngor ar 9.12.21) a 
phenodir y Cadeirydd/Dirprwy Gadeirydd o blith yr Aelodau Lleyg; 
- Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol 
yr Awdurdod Lleol;  ac 
- Yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Dirprwy, dim ond Aelodau 
anweithredol fydd yn gallu cadeirio.  

• Cwblhawyd adolygiad o faint y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a 
chymeradwywyd y ffaith y bydd ei faint yn newid o fis Mai 2022 (9). 

• Mae gan y Pwyllgor Archwilio aelod lleyg effeithiol.  Ystyrir 
aelodaeth y Pwyllgor Archwilio Llywodraethu yn unol â Deddf 2021: 
cwblhawyd y broses o recriwtio aelodau lleyg, gan ystyried 
gofynion Deddf 2021 a’r ffaith bod cyfnod yr aelod lleyg presennol 
yn y swydd wedi dod i ben. 

• Cymeradwywyd Cyfeiriad Swydd, Manyleb person a meini prawf 
gan y Cyngor ar 10/12/20. 

• Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu – mae’r 
ymarfer hunanasesu yn mynd rhagddo a bwriedir ei gyflwyno yn 
ystod Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 10.3.2022. 

• Cyhoeddir adroddiadau a chofnodion ar wefan y Cyngor.  

• Diweddarwyd cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 

• Mae manylion aelodaeth y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r 
holl bwyllgorau craffu ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Mae’r CMIA a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 
cwrdd yn rheolaidd. 

• Mae MO a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 
cwrdd yn ôl y gofyn. 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng MO a CMIA. 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng MO a CMIA ac Archwilio Cymru yn ôl 
yr angen. 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng Aelodau’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu a’r rheolydd allanol Archwilio Cymru (gyda 
Swyddogion a heb Swyddogion) 

• Darperir hyfforddiant / diweddariadau rheolaidd i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu. 
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• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn mynd i 
Grŵp Rhwydweithio Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio a 
Llywodraethu Cymru i ddatblygu’r rôl a chymharu’r rôl o fewn 
Awdurdodau Lleol. 

F4 Rheoli data Arwyn Morris 
F4.1 Sicrhau bod 
trefniadau effeithiol ar 
waith i gasglu, storio, 
defnyddio a rhannu 
data'n ddiogel, gan 
gynnwys prosesau i 
ddiogelu data personol 

• Mae Strategaeth TGCh a Digidol newydd ar gyfer 2018-2022 wedi’i 
chymeradwyo.  

• Mae'r holl bolisïau'n gyfredol gan gynnwys;  (y rhain oll wedi’u 
cymeradwyo yn ystod mis Chwefror 2019). 
o Polisi Diogelu Data a GDPR; 
o Polisi Diogelu Gwybodaeth;  a 
o Pholisi Rheoli Cofnodion. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl e-ddysgu gorfodol am Ddiogelu 
Gwybodaeth. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl e-ddysgu gorfodol am Ddiogelu 
Data. 

• Swyddog Diogelu Data Dynodedig. 

• Cyswllt Cwsmeriaid y Swyddog Arweiniol Corfforaethol yw’r 
Perchennog Risg Gwybodaeth Uwch (‘SIRO’) ac mae wedi 
mynychu hyfforddiant priodol ar gyfer y rôl hwnnw. 

• Pennwyd y Swyddogion cyfrifol canlynol: 
o Swyddog Diogelwch TG (‘ITSO’);  a 
o Swyddog Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion (‘IRMO’) 

• Yn ogystal, mae'r grwpiau/pwyllgorau a ganlyn yn ystyried 
diogelwch Gwybodaeth: 
o Y Grŵp Diogelu Data Corfforaethol;  a’r 
o Pwyllgor Argyfyngau a Pharhad Busnes. 

• Cynhelir asesiadau allanol, gan gynnwys cydymffurfiaeth â’r Cod 
Ymddygiad. 

• Cynhelir Archwiliad Mewnol rheolaidd o'r gofynion Cofrestru diogelu 
data. 

• Rhoddwyd gweithdrefnau ar waith yn sgil archwiliad Archwilio 
Cymru. 

• Mae swyddogion yn ystyried cyflwyno hysbysiadau preifatrwydd 
mewn perthynas â cheisiadau i bob Aelod, gan gynnwys y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu. 

• Mae hyfforddiant wedi'i drefnu ar gyfer Aelodau ar eu 
rhwymedigaethau o dan y GDPR fel rhan o'r hyfforddiant newydd i 
Aelodau ac mae adran ar y ddeddfwriaeth honno bellach wedi'i 
chynnwys yn y protocol ar gyfer Aelodau wrth gynllunio. 

Fframwaith a 
gweithdrefnau rheoli 
data. 
Allem ni 
ychwanegu'r 
dyddiadau i'r 
polisïau os gwelwch 
yn dda 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Swyddog diogelu 
data dynodedig 
 

✓ 

Polisïau a 
gweithdrefnau 
Diogelu Data. 
 

✓ 

Arwyn Morris 
F4.2 Sicrhau bod 
trefniadau effeithiol ar 
waith a gweithredu'n 
effeithiol wrth rannu data 
â chyrff eraill 

• Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi llofnodi Cytundeb Cymru ar 
Rannu Gwybodaeth Bersonol (WASPI) ac felly mae'n defnyddio 
fframwaith WASPI ar gyfer ei Gytundebau Rhannu Gwybodaeth. 

• Fel rheol, anfonir cytundebau at y Swyddog Diogelu Data. 

• Ceir cofrestr gyhoeddus ar Wefan WASPI hefyd. 

• Cynhelir asesiadau allanol rheolaidd e.e. Cydymffurfiaeth â’r Cod 
Ymddygiad. 
 

Cytundeb rhannu 
data 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cofrestr rhannu 
data 

✓ 
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***Cyfres gyffredin o egwyddorion a safonau sydd ar waith pan fydd 
sefydliadau sy'n bartneriaid yn rhannu gwybodaeth bersonol yw'r 
Cytundeb.  Bydd y sefydliadau sy'n mabwysiadu'r Cytundeb yn 
dangos eu hymrwymiad i fodloni'r amodau, y rhwymedigaethau a'r 
gofynion y cytunwyd arnynt o fewn y fframwaith. 

Cytundebau 
prosesu data 

✓ 

Arwyn Morris 
F4.3 Adolygu ac 
archwilio'n rheolaidd 
ansawdd a chywirdeb y 
data a ddefnyddir i wneud 
penderfyniadau ac i 
fonitro perfformiad 

• Polisi Rheoli Cofnodion. 

• Polisi Diogelu Data / GDPR. 

• Monitro perfformiad mewnol a thystiolaeth. 

• Mae croes-gyfateb data yn digwydd ar draws y gwahanol 
wasanaethau. 

• Caiff gwerthoedd Dangosyddion Perfformiad eu dilysu gyda 
thystiolaeth. 

• Amserlen Cadw Dogfennau – wedi’i chyhoeddi ar y fewnrwyd 
erbyn hyn. 

 
 

Data gweithdrefnau 
ac adroddiadau 
ansawdd. 
Allem ni 
ychwanegu'r 
dyddiadau i'r 
polisïau os gwelwch 
yn dda 
Oes enghraifft o 
Fonitro perfformiad 
mewnol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Gweithdrefnau 
dilysu data 
Pa weithgarwch 
dilysu data a 
gyflawnir 

✓ 

F5 Rheoli arian 
cyhoeddus mewn 
ffordd gadarn 

Steve Johnson 
F5.1 Sicrhau bod 
rheolaeth ariannol yn 
cefnogi'r gwaith o 
gyflawni canlyniadau 
hirdymor a pherfformiad 
ariannol a gweithredol 
byrdymor 

• Sefydlwyd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (‘MTFS’) gyfredol 
yn ystod 2013-14 a chafodd ei diweddaru'n helaeth a'i 
chymeradwyo gan y Cyngor ar 24 Chwefror 2016.  Mae’r MTFS 
gyfredol yn trafod y cyfnod o 2018/2019 ymlaen, ond mae bellach 
wedi'i diwygio i adlewyrchu setliad refeniw dros dro 2021/2022 ac 
wedi’i diweddaru i: 

o Adlewyrchu effaith Covid-19 

o Adlewyrchu 'Hybu Economi Ceredigion – Strategaeth 
Weithredu 2020-35' 

o Diwygio'r cynllun arbedion trawsnewid 

o Rhagamcanu y pwysau o ran costau 

o Adlewyrchu newidiadau o ran data, rheoliadau, 
cynlluniau, polisïau a strategaethau 

       ac mae'n cael ei chyflwyno i'r Cabinet i'w chymeradwyo 23.2.2021 
ac wedyn yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor ar 5.2.2021.     

• Mae hwn bellach yn cynnwys fframwaith polisi er mwyn pennu’r 
cyllidebau bob blwyddyn, yn ogystal â chynllun tair blynedd.  Mae 
MTFS yn ymddangos fel risg corfforaethol a gaiff ei ddiweddaru o 
leiaf dair gwaith y flwyddyn.  Roedd y gwaith blynyddol o osod 
cyllideb yn cynnwys asesiad risg hefyd.  Mae’r Cyngor yn ymateb 
i’r cynnig yn Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 
2016 (Archwilio Cymru bellach), gan ystyried yr adroddiad yng 
ngoleuni’r MTFS trwy sicrhau bod trefniadau rheoli ariannol y 

Rheolaeth ariannol 
yn ategu darparu 
gwasanaethau a 
thrawsnewid yn 
ogystal â sicrhau 
stiwardiaeth dda. 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Field Code Changed

Field Code Changed
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Cyngor yn ddigon cadarn i ymateb i’r sialensiau sylweddol yn y 
dyfodol. 

• ofynnol i ystyried blaenoriaethau gwasanaethau, gan roi sylw i'r 
cyfyngiadau ariannol ar yr un pryd. 

• Sefydlwyd cynllun/amserlen ar gyfer prosiect y gyllideb flynyddol i 
sicrhau bod cyllideb gytbwys yn cael ei chymeradwyo o fewn y 
cyfnod statudol yn unol â fframwaith cyllideb y Cyngor. 

• Darperir adroddiadau rheolaidd am y gyllideb i'r Cabinet a'r Grŵp 
Arweiniol trwy gydol y flwyddyn, ac mae'r cyllidebau gweithredol yn 
cael eu monitro bob mis. 

Steve Johnson 
F5.2 Sicrhau bod 
rheolaeth ariannol 
ddatblygedig yn cael ei 
hintegreiddio i bob lefel 
gynllunio a rheoli, gan 
gynnwys rheoli risgiau a 
rheolaethau ariannol 

• Caiff y gyllideb ei monitro'n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, o fewn 
gwasanaethau, gan y Cabinet a chan weithgorau Aelodau a 
Swyddogion e.e. Grŵp Datblygu a CMG ac arbedion y rhaglen 
trawsnewid i'r Grŵp Ymgynghorol Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd. 

• Cynhelir cyfarfodydd chwarterol o'r Panel Gweithredol, os oes 
angen, gyda’r Swyddogion Arweiniol Corfforaethol ynghyd ag 
Arweinydd y Cyngor, CE, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  
Cyllid a'r Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Gyllid. 

Adroddiadau 
monitro cyllideb 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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G. Defnyddio arferion gweithio da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau atebolrwydd effeithiol   

Mae atebolrwydd yn ymwneud â sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac yn darparu gwasanaethau yn atebol amdanynt.  Mae atebolrwydd effeithiol yn ymwneud nid yn unig ag adrodd 
ar gamau gweithredu a gwblhawyd, ond hefyd sicrhau bod rhanddeiliaid yn gallu deall ac ymateb pan fydd y sefydliad yn cynllunio ac yn cyflawni ei weithgareddau mewn modd tryloyw.  Mae'r 
swyddogaeth archwilio allanol a mewnol yn cyfrannu at atebolrwydd effeithiol.  

Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig ✓/X Sgôr Gweithred 

G1 Defnyddio 
arferion gwaith da o 
ran tryloywder 

 

Lowri Edwards/Arwyn 
Morris 
G1.1 Ysgrifennu a rhannu 
adroddiadau â'r cyhoedd a 
rhanddeiliaid eraill mewn 
ffordd ddealladwy sy'n 
briodol ar gyfer y 
gynulleidfa darged a 
sicrhau eu bod yn hawdd 
cael gafael arnynt a'u 
pwyso a'u mesur 

• Gwefan y Cyngor. 

• Darlledir cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet ar y we. 

• Ceir templedi safonol ar gyfer y Cabinet, y Pwyllgorau Craffu a'r 
Cyngor. 

• Cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. 

• Defnyddio Modern.Gov er mwyn cyhoeddi agendâu a 
Gwybodaeth am Gynghorwyr. 

• Mae’r Cyngor yn ymbaratoi ar gyfer y newidiadau a ddaw yn sgil 
Deddf 2021, gan gynnwys y gofyniad i’r Cyngor ymgynghori a 
chyhoeddi strategaeth cyfranogiad y cyhoedd i gynyddu 
cyfranogiad y cyhoedd mewn democratiaeth leol ac i wella 
tryloywder. 

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio â Rheoliadau Awdurdodau Lleol 
(Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 sy’n caniatáu 
mynediad o bell i gyfarfodydd ac sy’n nodi’r gofynion o ran 
mynediad y cyhoedd at ddogfennau/cyhoeddi dogfennau. 

• Mae’r gwaith yn mynd rhagddo i baratoi Polisi Ymgysylltu 
Cymunedol a fydd yn bodloni gofynion Deddf 2021, a fydd yn 
cynnwys sut y byddwn yn annog cyfranogiad wrth wneud 
penderfyniadau hefyd, er ein bod yn aros am ganllawiau 
terfynol gan Lywodraeth Cymru am y rhan hon o’r 
ddeddfwriaeth. 

• Mae map ffyrdd y Cyngor yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i 
ddinasyddion am y gwasanaethau a ddarparir oherwydd 
pandemig Covid-19, er mwyn cynnig eglurder i breswylwyr y 
Sir. 

• Mae’r Cyngor wedi bod allan i dendr, gan ddyfarnu’r contract er 
mwyn gosod offer yn Siambr y Cyngor a fydd yn galluogi i 
gyfarfodydd hybrid gael eu cynnal, yn ogystal â bod yn gallu 
darlledu’r cyfarfodydd hynny.  Gosodir yr offer dros y gaeaf. 

• Mae’r Cyngor yn darparu ffyrdd amgen i ddinasyddion droi at 
wybodaeth os nad ydynt yn gallu manteisio ar wasanaethau 
digidol.  Gall y Dinesydd ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor neu 
ymweld â’i Lyfrgelloedd, lle y gellir troi at gyfrifiaduron neu 
fanteisio ar wasanaeth Wi-Fi 4G am ddim y gall unrhyw un ei 
ddefnyddio ar eu dyfais eu hunain. 

Gwefan ✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Darlledir 
cyfarfodydd y 
Cyngor ar y we 

✓ 

Lowri Edwards 
G1.2 Taro cydbwysedd 
rhwng darparu swm priodol 

• Mae manylion cyswllt y Cynghorwyr, eu cofnodion presenoldeb 
ac aelodaeth y Pwyllgorau ar gael ar Wefan y Cyngor. 

Adroddiadau 
blynyddol y 
Cynghorwyr 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 

Field Code Changed
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o wybodaeth i fodloni'r 
galwadau am dryloywder a 
gwella craffu cyhoeddus, 
heb iddi fod yn rhy feichus 
i'w darparu nac i 
ddefnyddwyr ei deall 

• Mae adroddiadau blynyddol Cynghorwyr ar gael ar Wefan y 
Cyngor. 

• Mae’r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gael ar Wefan 
y Cyngor. 

• Mae Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Democrataidd ar 
gael ar Wefan y Cyngor.  
 

Adroddiad blynyddol ✓ arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

G2 Defnyddio 
arferion gwaith da o 
ran adrodd 

Alun Williams 
G2.1 Adrodd o leiaf bob 
blwyddyn ar berfformiad, 
gwerth am arian a 
gwarchod adnoddau 

• Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Cyngor am yr Amcanion 
Llesiant a Gwella ar wefan Sir Ceredigion i roi gwybod i 
ddinasyddion Ceredigion am weithgareddau a chamau 
gweithredu a gyflawnir gan y Cyngor er mwyn cynorthwyo ei 
Amcanion Llesiant a Gwella.  Mae hwn hefyd yn rhan o 
hunanasesiad y Cyngor.  Mae crynodeb o'r cynllun hefyd ar gael 
mewn swyddfeydd cyhoeddus i'n dinasyddion ei weld. 

• Cyhoeddir datganiadau ariannol blynyddol ar Wefan y Cyngor. 

Adroddiad blynyddol 
ffurfiol sy'n cynnwys 
pwyntiau allweddol 
a godwyd gan 
graffwyr allanol ac 
adborth gan 
ddefnyddwyr 
gwasanaeth ar 
ddarparu 
gwasanaethau 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Datganiadau cyllid 
blynyddol 

✓ 

Alun Williams  
G2.2 Sicrhau bod yr 
Aelodau a'r uwch-reolwyr 
yn ysgwyddo 
perchnogaeth dros y 
canlyniadau 

• Cymeradwyaeth briodol. 

• Trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 

• Perchnogaeth dros gynllunio a thrawsnewid. 

Cymeradwyaeth 
briodol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Elin Prysor 
G2.3 Sicrhau bod 
trefniadau cadarn ar waith i 
asesu'r graddau y mae'r 
egwyddorion a geir yn y 
Fframwaith wedi'u rhoi ar 
waith, a chyhoeddi 
canlyniadau'r asesiad hwn, 
gan gynnwys cynllun 
gweithredu ar gyfer gwella 
a thystiolaeth o 
lywodraethu da (datganiad 
llywodraethu blynyddol) 

• Mae AGS y Cyngor yn dangos sut y mae’n cydymffurfio â saith 
egwyddor graidd y Fframwaith Llywodraethu a’r is-egwyddorion 
a geir yn y Fframwaith ac yn y Cod Llywodraethu Corfforaethol 
Lleol, gan gynnwys y modd y mae’n rhoi trefniadau priodol ar 
waith i lywodraethu ei waith, yn hwyluso defnydd effeithiol o’i 
swyddogaethau, ac yn trefnu i reoli risgiau (lluniwyd y 
Fframwaith Llywodraethu yn 2010 ac fe’i hadolygwyd yn unol â 
Fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in 
Local Government (2016)).  Mae hefyd yn cydymffurfio â Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

• Cynhaliwyd asesiad o'r fframwaith llywodraethu corfforaethol i 
sicrhau cydymffurfiaeth e.e. fe’i ddiweddarwyd yng ngoleuni’r 
newidiadau y bu’n rhaid eu gwneud oherwydd pandemig 
COVID-19.  Y Cyngor sy’n penderfynu a ddylid cymeradwyo’r 
AGS e.e.  diweddarwyd a chymeradwywyd y Datganiad gan y 
Cyngor ar 25 Tachwedd 2021 (ochr yn ochr â’r cyfrifon). 

• Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol y Cyngor yn dangos 
sut y mae wedi rhoi’r trefniadau llywodraethu corfforaethol 
angenrheidiol ar waith i gyflawni’i waith yn effeithiol.  Mae’r Cod 
Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn ddatganiad cyhoeddus sy’n 
nodi sut y bydd y Cyngor yn bodloni’r ymrwymiad hwnnw. 

Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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Elin Prysor  
G2.4 Sicrhau bod y 
Fframwaith yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer 
sefydliadau a reolir ar y 
cyd neu a rennir, fel y bo'n 
briodol 

• Caiff AGS ei rannu gyda’r cyfrifon, ei adolygu a'i ddiweddaru, 
gydag Aelodau a Swyddogion yn darparu proses ymgysylltu 
ehangach. 

Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Steve Johnson 
G2.5 Sicrhau bod y 
wybodaeth am berfformiad 
a ddarperir gyda'r 
datganiadau ariannol yn 
cael ei pharatoi ar sail 
gyson ac amserol a bod 
modd cymharu'r 
datganiadau â sefydliadau 
tebyg 

• Mae'n ofynnol cynnwys goblygiadau ariannol ym mhob 
adroddiad i'r Cabinet.  Mae'r Rheoliadau Ariannol a Rheolau'r 
Weithdrefn Ariannol (Dogfen F yn y Cyfansoddiad) a Rheolau’r 
Weithdrefn Gontractau (Dogfen G yn y Cyfansoddiad) yn 
gyfredol.  Cymeradwywyd Strategaeth Gaffael 2018-2022 yn 
2018. 

• Arferion cyfrifyddu – Codau Ymarfer yn cael eu dilyn.  Paratoir 
dangosyddion darbodus a darperir adroddiadau arnynt i'r 
Cyngor.  Cânt eu monitro trwy gydol y flwyddyn.  Mae'r gyllideb 
yn cael ei monitro'n gyson drwy gydol y flwyddyn.  Mae IA hefyd 
yn adolygu'r rheolaethau dros gasglu a monitro incwm. 

Y fformat yn dilyn 
arferion gorau 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

G3 Sicrwydd ac 
atebolrwydd 
effeithiol 

 

 

Elin Prysor  
G3.1 Sicrhau bod y 
sefydliad yn gweithredu ar 
sail y camau unioni a 
argymhellir gan archwilwyr 
allanol 

• Ceir perthynas waith dda â'r rheoleiddwyr allanol, gan gynnwys 
Archwilio Cymru, Estyn, AGC, yr Awdurdod Gwasanaethau 
Ariannol (‘FSA’) a’r Asiantaeth Safonau Bwyd, fel rheoleiddwyr 
allweddol. 

• Cofnodwyd Protocol Archwilio Cymru ac mae gweithdrefnau yn 
eu lle i sicrhau y rhoddir sylw i’r holl ‘Ffurflenni Ymateb 
Rheolwyr’ o bob adroddiad Archwilio Cymru ac y cyflwynir 
ymatebion y Gwasanaeth i’r Grŵp Arweiniol, y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ac Archwilio Cymru.  

• O ran monitro cynnydd camau gweithredu/argymhellion, y 
Swyddog Llywodraethu yw pwynt cyswllt Archwilio Cymru ar 
gyfer Ffurflenni Ymateb Rheolwyr (‘MRFs’) heb eu llenwi ar 
gyfer 2019/20 & 2020/21, a materion parhaus ynghylch 
llywodraethu/MRFs sy’n ymwneud â pherfformiad.  Nodir y 
system hon mewn Protocol, a gymeradwywyd gan y Grŵp 
Arweiniol ac a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu, a chyflwynwyd fersiwn wedi ddiweddaru (i 
adlewyrchu’r ffaith bod y Swyddog Perfformiad a Gwella 
Corfforaethol yn ei swydd) yn ystod Cyfarfod y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 9.9.2021.  

• Cynhelir cyfarfodydd misol gydag Archwilio Cymru hefyd i 
drafod gwaith parhaus a materion i’w cyflwyno i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu a chynhelir deialog reolaidd gyda 
chynrychiolwyr o Archwilio Cymru. 

• Caiff argymhellion gan Archwilio Cymru eu cyflawni fel rhan o’r 
trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 

• Cyflwynir holl adroddiadau Archwilio Cymru i'r grŵp Arweiniol a’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, sy'n monitro'r gwaith o 
gyflawni'r camau unioni. 

Argymhellion wedi 
llywio gwelliant 
cadarnhaol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  
 
Monitro cynnydd Camau 
Gweithredu/argymhellion.  
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• Mae’r broses o fonitro’r cynnydd a wneir o ran y Camau 
Gweithredu yn cael ei datblygu. 

Amanda Roberts / Alex 
Jenkins 
G3.2 Sicrhau bod 
gwasanaeth archwilio 
mewnol effeithiol, sy'n 
gallu cysylltu'n 
uniongyrchol â'r Aelodau, 
ar waith, ei fod yn rhoi 
sicrwydd o ran trefniadau 
llywodraethu, a bod ei 
argymhellion yn cael eu 
rhoi ar waith 

• Tan 31/12/21, roedd CMIA a oedd yn meddu ar gymhwyster 
CIPFA yn bennaeth ar y swyddogaeth IA, ac mae’r CMIA o 
1/1/22 ymlaen yn astudio am gymhwyster IIA.  Mae gan y ddau 
CMIA brofiad sylweddol ym maes llywodraeth leol, ac maent yn 
cael eu cynorthwyo gan dîm sy’n meddu ar sgiliau a 
gwybodaeth briodol.  Mae dau aelod o Staff yn astudio am 
gymhwyster gan y Sefydliad Siartredig Archwilwyr Mewnol ar 
hyn o bryd, ac mae dau yn datblygu sgiliau archwilio TGCh.  

• Mae Swyddogion IA yn dilyn cymwysterau archwilio er mwyn 
gwella eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u cymhwysedd. 

• Cwblhawyd proses i ailstrwythuro IA ym mis Mai 2019, ac un 
arall ym mis Tachwedd 2020.  Mae pob swydd wedi’i llenwi er 1 
Rhagfyr 2020. 

• Bydd CMIA newydd yn eu lle o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddynt 
brofiad sylweddol o faes IA, a bydd ganddynt ffenestr 6-wythnos 
i ‘gysgodi’ y CMIA presennol, ac maent yn cael eu cynorthwyo 
gan Reolwr Archwilio gwybodus a medrus. 

• Mae gan rôl CMIA fynediad rhydd a dilyffethair i Gadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ac mae’r ddau yn cyfarfod yn 
rheolaidd yn ystod y flwyddyn (ac mae’r cyfarfodydd hyn yn 
parhau o bell yn ystod pandemig Covid-19).  

• Mae blaenraglen waith gadarn sy’n seiliedig ar risg a 
gweithgarwch cynllunio busnes yn ei lle. 

• Adroddir yn rheolaidd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am 
weithgarwch IA, h.y.  Adroddiadau Cynnydd Archwilio Mewnol 
chwarterol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu er mwyn 
monitro perfformiad cynnydd a gwelliant a rhoddir crynodeb o’r 
gwaith a’r farn archwilio ynghylch sicrwydd bob blwyddyn mewn 
Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ar ddiwedd y flwyddyn.  
Cynhelir adolygiadau dilynol er mwyn monitro bod camau 
gweithredu cywirol yn cael eu cymryd. 

• Adolygir Siarter Archwilio Mewnol yn rheolaidd a chaiff ei 
chymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
(cymeradwywyd y fersiwn diwethaf gan y Pwyllgor Archwilio ar 
24/2/21). 

• Mae CMIA yn rhoi barn wrthrychol flynyddol ar sicrwydd ym 
mhrosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu'r Cyngor yn 
seiliedig ar y sicrwydd unigol a roddir i Reolwyr ar ôl pob 
adolygiad archwilio ac mae hyn yn cyfrannu at yr AGS. 

• Cyflwynir adroddiadau blynyddol i'r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu am gydymffurfiaeth â PSIAS gyda chynllun gwella 
sy’n deillio o hynny.  Adolygiad asesu gan gymheiriaid bob pum 
mlynedd (cynhelir yr un nesaf tua mis Mawrth 2022, y mae’r 
paratoadau eisoes wedi cychwyn ar ei gyfer trwy gyfrwng Grŵp 
Prif Archwilwyr Cymru). 

Cydymffurfio â 
Datganiad CIPFA ar 
Rôl y Pennaeth 
Archwilio Mewnol 
(2010) a datganiad 
2019 CIPFA ar rôl 
Archwilio Mewnol 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Mae’r swyddogaeth 
Archwilio Mewnol yn 
cynnwys nifer lawr y staff 
bellach.  Mae hyfforddiant 
yn mynd rhagddo. 
 
Mae camau gweithredu yn 
eu lle i sicrhau pontio 
esmwyth wrth gyfnewid rôl 
CMIA 
 
Trefnu adolygiad 
cymheiriaid 5 mlynedd 
gydag Ynys Môn 
 

Cydymffurfio â 
PSIAS 

✓ 
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• Cenhadaeth IA yw gwella a diogelu gwerth sefydliadol trwy 
ddarparu sicrwydd, cyngor a mewnwelediad gwrthrychol sy’n 
seiliedig ar risg. 

• Nodir manylion hyn yn y Siarter Archwilio mewnol, sy’n nodi 
hawl mynediad IA hefyd (yn unol â Rheoliadau 
Ariannol/Cyfansoddiad y Cyngor). 

Amanda Roberts / Alex 
Jenkins 
G3.3 Croesawu her gan 
gymheiriaid, adolygiadau 
ac arolygiadau gan gyrff 
rheoleiddiol, a rhoi'r 
argymhellion ar waith 

• Ceir perthynas waith dda â Llywodraeth Cymru, y prif 
reoleiddiwr.  Ceir deialog reolaidd â chynrychiolwyr Archwilio 
Cymru. 

• Rhoddir argymhellion Archwilio Cymru ar waith trwy'r trefniadau 
Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 

• Mae'r Cyngor yn dysgu ac mae'n mynd ati i wella o hyd. 

• Cynhelir asesiad allanol bob pum mlynedd o IA, yn unol â’r hyn 
sy’n ofynnol gan PSIAS. 

• Cynhaliwyd yr Asesiad Allanol diwethaf o’r gwasanaeth 
Archwilio Mewnol ym mis Tachwedd 2016 gan Gyngor Sir 
Conwy ac adroddwyd amdano i’r Pwyllgor Archwilio, ynghyd â’r 
Cynllun Gwella dilynol (bydd yr nesaf yn barod tua mis Mawrth 
2022, ac mae’r paratoadau eisoes wedi cael eu gwneud ar ei 
gyfer trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru). 

• Adroddir am gynnydd, perfformiad a gwelliant IA i’r Pwyllgor 
Archwilio bob chwarter. 

Argymhellion wedi 
llywio gwelliant 
cadarnhaol 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
 

Elin Prysor 
G3.4 Cael sicrwydd o ran y 
risgiau sy'n gysylltiedig â 
darparu gwasanaethau 
trwy drydydd parti, a 
darparu tystiolaeth o hyn 
yn y datganiad 
llywodraethu blynyddol 

• AGS. 

• Mae’r Aelodau a’r Swyddogion yn cynnal adolygiad o’r AGS bob 
blwyddyn. 

Datganiad 
llywodraethu 
blynyddol 
 

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams / Diana 
Davies  
G3.5 Wrth weithio mewn 
partneriaeth, sicrhau bod y 
trefniadau atebolrwydd yn 
glir a bod yr angen am 
atebolrwydd cyhoeddus 
ehangach wedi'i gydnabod 
a'i fodloni 

• Cylch gorchwyl a Chynllun Llesiant BGC. 

• Adroddiad blynyddol gan BGC. 

• Mae Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir 
Ceredigion yn gyfrifol am gadw llygad ar effeithiolrwydd 
cyffredinol y Bwrdd. 

• Caiff cytundebau Partneriaeth ac Atebolrwydd eu sefydlu mewn 
prosiectau cydweithredol. 

Cylch gorchwyl 
Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus a'r 
cynlluniau llesiant  

✓ 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn 
ymgysylltu â chraffu 

✓ 
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1  CRYNODEB GWEITHREDOL  
 

Mae Cyngor Sir Ceredigion (‘y Cyngor’) yn gyfrifol am sicrhau bod ei fusnes yn cael ei 

gyflawni yn unol â’r gyfraith a safonau priodol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei 

ddiogelu, bod cyfrif priodol amdano a’i fod yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd 

ddarbodus, effeithlon ac effeithiol.  

 

Mae’r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol ei ddinasyddion.  Caiff yr ymrwymiad hwnnw ei egluro yn 

Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor ac mae’n disgrifio sut y bydd y Cyngor 

yn mynd i’r afael â’r heriau sydd o’i flaen ac yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd.  

Gweledigaeth y Cyngor ar gyfer y cyfnod hwn yw bod y Cyngor ‘yn darparu 

gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog cynaliadwy sy’n rhoi gwerth am arian er mwyn 

cynnal economi gref, amgylchedd iach a hyrwyddo lles ein pobl a’n cymunedau’ a 

bwriedir gwireddu’r weledigaeth trwy gyflawni’r Blaenoriaethau Corfforaethol, sef: 

1. Hybu’r Economi; 

2. Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl; 

3. Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd;  a 

4. Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol. 

 

I fod yn llwyddiannus, rhaid bod gan y Cyngor sylfaen gref o drefniadau llywodraethu 

da a rheolaeth ariannol gadarn.  Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol y Cyngor 

yn sicrhau ein bod yn gwneud y pethau iawn, yn y ffordd iawn, yn unol â’n gwerthoedd. 

Ategir y Cod Lleol gan Fframwaith Sicrwydd Llywodraethu sy’n egluro’r sicrwydd y 

bydd y Cyngor yn ceisio ei gael, a’r modd y gwneir hynny.   

 

Mae copi o God Llywodraethu Corfforaethol Lleol a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 

y Cyngor ar gael ar wefan y Cyngor yn https://www.ceredigion.gov.uk/your-

council/councillors-committees/annual-governance-statement/. 

 

Dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, mae dyletswydd ar y Cyngor hefyd i drefnu 

ei fod yn sicrhau gwelliant parhaus yn y modd y caiff ei swyddogaethau eu cyflawni, 

gan ystyried cyfuniad o ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.  Wrth 

gyflawni’r cyfrifoldeb cyffredinol hwn, rhaid i’r Cyngor sicrhau bod trefniadau priodol ar 

waith ar gyfer llywodraethu ei fusnes a hwyluso camau i gyflawni ei swyddogaethau’n 

effeithiol, sy’n cynnwys trefniadau ar gyfer rheoli risgiau.  Mae Deddf Llywodraeth Leol 

ac Etholiadau (Cymru) mewn grym i raddau helaeth ac mae’r Cyngor yn parhau i 

wneud y gwaith paratoi angenrheidiol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth yr adrannau 

hyn o’r Ddeddf a chydymffurfiaeth gydag adrannau o’r Ddeddf nad ydynt mewn grym 

eto. 
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Datblygwyd Fframwaith Llywodraethu yn 2010 ac mae wedi’i ddiwygio yn unol â 

fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in Local Government 2016. 

Defnyddir y fframwaith i adolygu’r trefniadau llywodraethu bob blwyddyn. 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 hefyd yn cyflwyno 

trefniadau llywodraethu newydd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.  

Mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus ymgymryd â datblygu cynaliadwy.  Mae’r Ddeddf yn 

rhoi dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus i bennu a chyhoeddi amcanion llesiant y 

bwriedir iddynt gyfrannu cymaint ag y modd i’r saith nod llesiant cenedlaethol.  Mae 

disgwyl hefyd iddynt gymryd pob cam rhesymol tuag at gyflawni eu hamcanion. 

 

Yn dilyn yr adolygiad ac yn unol â gofynion y Fframwaith, cymeradwywyd y Cod 

Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn wreiddiol gan y Cyngor ar 29 Mehefin 2017 a 

chymeradwywyd fersiwn wedi’i ddiweddaru gan y Cyngor ar 19 Mawrth 2020.  

 

Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn dod â holl drefniadau’r Cyngor ar gyfer 

llywodraethu ac atebolrwydd ynghyd mewn un ddogfen.  Mae’r Cod yn seiliedig ar y 

canllawiau arfer gorau a nodir yn fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good 

Governance in Local Government.  

 

Adolygwyd y Cod 2022/23 ymhellach er mwyn ystyried newidiadau parhaus i 

drefniadau llywodraethu oherwydd pandemig y coronafeirws. 

 

Mae Fframwaith Llywodraethu y Cyngor yn seiliedig ar y fframwaith rhyngwladol 

International Framework:  Good Governance in the Public Sector (CIPFA/IFAC, 

2014) a’r saith egwyddor a ganlyn: 

A: Ymddwyn gydag uniondeb, gan ddangos ymrwymiad cadarn i werthoedd 

moesegol, a pharchu rheolaeth y gyfraith 

B: Sicrhau ei fod yn agored a’i fod yn ymgysylltu mewn modd cynhwysfawr â 

rhanddeiliaid 

C: Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol cynaliadwy 

D: Penderfynu ar yr ymyriadau sy’n angenrheidiol i gyflawni’r canlyniadau 

arfaethedig gystal ag y bo modd 

E: Datblygu capasiti’r sefydliad, gan gynnwys gallu ei arweinwyr a’r unigolion 

oddi mewn iddo 

F: Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a thrwy reoli arian 

cyhoeddus yn gadarn 

G: Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau 

atebolrwydd effeithiol 

 

Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i’r Cyngor lunio Datganiad Llywodraethu Blynyddol (y 

ddogfen hon), sy’n esbonio sut y mae’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r saith egwyddor 

craidd a’r is-egwyddorion sydd yn ei Fframwaith Llywodraethu a’r Cod Llywodraethu 
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Corfforaethol Lleol, a sut y mae’n bodloni gofyniad Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio 

(Cymru) 2014.  Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol hwn yn rhoi sicrwydd 

ynghylch cydymffurfio ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2021 a hyd at 

ddyddiad cymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon.  

 

Mae Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr yn cydnabod pwysigrwydd cael sylfaen 

gref o ran trefniadau llywodraethu da a rheolaeth ariannol gadarn.  Maent yn addo 

ymrwymo i fynd i’r afael â’r materion a gaiff eu hamlygu yn y Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol hwn, a gwella trefniadau llywodraethu’r Cyngor ymhellach.    

 

Mae’r Arweinydd a’r Prif Weithredwr yn cadarnhau eu bod wedi cael eu hysbysu 

ynghylch goblygiadau’r adolygiad gan yr uwch-reolwyr a’r Pwyllgor Archwilio, ac 

maent yn fodlon y bydd y camau a amlinellir yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 

hwn yn mynd i’r afael â’r meysydd ar gyfer gwella.   

 

Llofnodwyd ar ran Cyngor Sir Ceredigion  

 

Arweinydd y Cyngor         Prif Weithredwr  

Dyddiad:  xx/xx/xxxx                                     Dyddiad:  xx/xx/xxxx 

 

2  Asesiad o effeithiolrwydd prif elfennau’r Fframwaith 

Llywodraethu  
 

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddangos bod ganddo’r trefniadau llywodraethu 

corfforaethol angenrheidiol ar waith i berfformio’n effeithiol. 

Mae Arweinydd y Cyngor yn darparu cyfeiriad strategol clir ac mae’r Cyfansoddiad 

yn diffinio rolau’r Cynghorwyr a’r Swyddogion yn glir.  Mae Timau Archwilio 

Mewnol ac Allanol, y Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Pwyllgor Archwilio wedi 

ymrwymo i sicrhau bod y trefniadau llywodraethu yn effeithiol ac yn gadarn. 

Mae’r Cyngor wedi cynnal adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd ei drefniadau 

llywodraethu yn erbyn fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance 

in Local Government (2016).  Roedd yr adolygiad yn cynnwys gweithdy ar gyfer 

Aelodau/Swyddogion, lle y dadansoddwyd ac adolygwyd dogfen Fframwaith 

Llywodraethu y Cyngor, ac roedd yr Aelodau canlynol yn bresennol ynddo:  

Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio, Aelod Lleyg y Pwyllgor Archwilio 

a Chadeirydd y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.  Yn ogystal, roedd y 

Swyddog Monitro;  y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol;  y Swyddog 

Llywodraethu;  y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau 
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Democrataidd;  y Swyddog Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol a’r Rheolwr 

Corfforaethol – Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd wedi cymryd rhan.  Yn 

dilyn y gweithdy, bu cyfle pellach i’r sawl a oedd yn bresennol i ystyried dogfen 

Fframwaith Llywodraethu y Cyngor a bu cyfle i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol 

– Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd;  y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 

Pobl a Threfniadaeth;  y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Economi ac Adfywio;  

y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael;  a’r Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol – Cyswllt Cwsmeriaid, i ystyried y ddogfen Fframwaith 

Llywodraethu.  

 

Yn ystod y gweithdy, cyflwynwyd a sgoriwyd pob ymddygiad ar sail system sgorio, 

fel a ganlyn: 

1/2 Annerbyniol – angen gweithredu’n syth  

3/4 Yn llai na boddhaol – angen gweithredu ar frys (cyn pen 3-6 mis)  

5/6 Boddhaol – angen gweithredu (cyn diwedd y flwyddyn, 9-12 mis)  

7/8 Derbyniol – gallai fod angen mân addasiadau   

9/10 Da – ystyrir bod y Llywodraethu, yn gyffredinol, yn dda a’i fod yn 
bodloni arfer gorau – nid oes angen unrhyw gamau gweithredu 
pellach 

 

 

Mae pob sgôr yn y Ddogfen Fframwaith Reoleiddio yn sgôr allan o 10 e.e. mae 

sgôr 7/8 yn golygu sgôr rhwng 7 a 8 allan o gyfanswm o 10 marc. 

Dosbarthwyd y Fframwaith Llywodraethu i swyddogion eraill sydd â chyfrifoldebau 

llywodraethu/rheoli yn y Cyngor hefyd.  Cyflwynir y fframwaith adolygu i’r Pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu ym mis Ionawr 2022. 

Mae effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu yn seiliedig ar dystiolaeth a 

sicrwydd sy’n deillio o: 

• Archwiliadau ac Arolygiadau Mewnol ac Allanol; 

• Rheolaeth Ariannol; 

• Rheoli Risgiau a Pherfformiad; 

• Safonau Moesegol a Chyfreithiol; 

• Y Cyfarwyddwyr Corfforaethol ac Uwch-Reolwyr Eraill, gan gynnwys 

Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro; 

• Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu;  a’r 

• Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu. 

 

Yn ogystal, mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn cynnal adolygiad 

annibynnol o’r Fframwaith Llywodraethu ac o’r dull sgorio a’r dystiolaeth bob 

blwyddyn.  Cwblhawyd yr adolygiad o Fframwaith 2020/21 ym mis Ebrill 2021, gan 
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gynnig sicrwydd ‘uchel’ bod system gadarn o ran craffu a chadernid yn ei lle.  

Adroddwyd hyn i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym mis Ebrill 2021.  Mae’r 

adolygiad o Fframwaith 2021/22 yn mynd rhagddo o hyd. 

Mae’r Cyngor wedi llunio Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol sy’n amlinellu’r 

systemau a’r prosesau, y diwylliannau a’r gwerthoedd a ddefnyddir i gyfarwyddo 

a rheoli’r awdurdod, ac sy’n amlinellu’r gweithgareddau a ddefnyddir ganddo i fod 

yn atebol i’r gymuned, ymgysylltu â hi a’i harwain.  Mae’n galluogi’r awdurdod i 

fonitro’r modd y caiff ei amcanion strategol eu cyflawni, gan ystyried a yw’r 

amcanion hynny wedi arwain at ddarparu gwasanaethau priodol cost-effeithiol. 

Mae’r system rheolaeth fewnol yn rhan bwysig o’r cod hwnnw, a bwriedir iddi reoli 

risg at lefel resymol.  Ni all ddileu pob risg y bydd yr awdurdod yn methu â 

chyflawni ei bolisïau, ei nodau a’i amcanion, ac felly dim ond sicrwydd rhesymol o 

effeithiolrwydd y gall ei roi.  Mae’r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses 

barhaus y bwriedir iddi adnabod a blaenoriaethu’r risgiau sy’n ymwneud â 

chyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor;  gwerthuso’r tebygolrwydd y 

bydd y risgiau hynny’n digwydd a’u heffaith os byddant yn digwydd; a rheoli’r 

risgiau mewn ffordd effeithlon, effeithiol a darbodus.  

Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol ar gael ar wefan y Cyngor yn 

https://www.ceredigion.gov.uk/your-council/councillors-committees/annual-

governance-statement/.  

3  Cyflawniadau ym maes Llywodraethu Corfforaethol yn ystod 

2021-22 

Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn amlinellu ymrwymiad yr 

awdurdod lleol i egwyddorion llywodraethu da.  Yn y paragraffau canlynol, 

amlinellir y cyflawniadau ym maes Llywodraethu Corfforaethol yn ystod 2021-22. 

A. Ymddwyn gydag uniondeb, gan ddangos ymrwymiad cadarn i 
werthoedd moesegol, a pharchu rheolaeth y gyfraith: 

• Cod Ymddygiad i Aelodau (diweddarwyd yn 2016) sydd ar gael ar wefan y 
Cyngor, ei fewnrwyd (CeriNet) dan Adnoddau Cynghorwyr, ac yn y 
Cyfansoddiad. Yn ogystal, Siart Llif Cod Ymddygiad yr Aelodau 
(diweddarwyd yn 2016). 

• Cod Ymddygiad i Swyddogion* (sy’n cael ei adolygu’n sylweddol ar hyn o 
bryd), sydd ar gael gyda’r holl bolisïau a strategaethau Corfforaethol trwy 
wefan y Cyngor/CeriNet. 

• Rhoddir darpariaeth ymsefydlu a hyfforddiant dilynol am y Cod Ymddygiad 
a moeseg i’r holl Aelodau. 

• Cynhaliwyd Archwiliad Moeseg yn ystod 2019.  Mae Archwiliad Mewnol 
dilynol o drefniadau’r Cyngor ynghylch Moeseg yn mynd rhagddo hefyd (yn 
destun adolygiad ar hyn o bryd). 

• Darparwyd hyfforddiant ynghylch Moeseg/Twyll ar y cyd ag yswiriwr y 
Cyngor yn ystod gweithdy chwarterol y Rheolwyr Corfforaethol ar 
28.5.2021.  Mae sleidiau o’r cyflwyniad yn ffurfio sail modiwl e-ddysgu ar 
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gyfer yr holl Staff a Gwasanaethau Llywodraethu ac Archwilio Mewnol 
(‘IA’) sy’n gweithio gyda Dysgu a Datblygu i baratoi sefyllfaoedd ar gyfer 
hyfforddiant.  Cefnogwyd yr hyfforddiant gan adolygiad a gynhaliwyd yn 
ddiweddar o Strategaeth Gwrth-dwyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan 
gynnwys Atal Gwyngalchu Arian) y Cyngor.  Rhoddir cyngor dydd i ddydd 
gan y Swyddog Monitro (‘MO’) a’r Swyddog Cymorth Craffu.  

• Mae MO yn cynghori’r Pwyllgor a’r Aelodau ac anfonir cyngor rheolaidd 
rhagweithiol a nodiadau atgoffa i Aelodau a Swyddogion yn ôl y gofyn.  
Rhoddir cyngor/goblygiadau Cyfreithiol ac Ariannol am yr holl 
adroddiadau priodol y mae gofyn gwneud penderfyniad amdanynt, mae 
Prif Swyddogion yn darparu cymorth a chyngor i Aelodau ac mae 
gweithgarwch adrodd yn mynnu bod cyngor ariannol a 
chyfreithiol/goblygiadau yn cael eu cynnwys mewn 
adroddiadau/penderfyniadau, a gyhoeddir pan fo hynny’n briodol.  Mae 
eitemau yr adroddir amdanynt i Aelodau er mwyn gwneud penderfyniadau 
amdanynt trwy’r Cabinet, y Cyngor a Phwyllgorau yn destun cyngor 
ariannol a chyfreithiol, y cyfeirir ato ym mhob adroddiad.  Yn ogystal, mae 
MO yn gweithredu polisi drws ‘agored’ i Aelodau sy’n dymuno cael cyngor 
ynghylch ‘ymddygiad’ a ‘llywodraethu’. 

• Adolygiad Datblygiad Personol. 

• Cymeradwyaeth unigol o ran cydymffurfiaeth. 

• Cofrestr o fuddiannau Aelodau, sydd ar gael gan Wasanaethau 
Democrataidd y Cyngor, a adolygir gan MO ac a gyhoeddir ar wefan y 
Cyngor. 

• Mae ffurflenni Datgelu Budd a Lletygarwch i Swyddogion ac Aelodau ar 
CeriNet.  

• Mae MO yn dosbarthu nodyn atgoffa ynghylch datganiadau 
budd/lletygarwch i Staff bob chwarter. 

• Mae datganiadau budd gan Aelodau a Swyddogion yn ystod cyfarfodydd 
ac mae Cofnodion yr holl bwyllgorau yn cynnwys Datganiadau Budd-
Swyddogion ac Aelodau. 

• Nodiadau atgoffa rheolaidd trwy gyfrwng Diweddariadau Newyddion ar 
system CeriNet, MO yn monitro ac yn adolygu datganiadau Prif 
Swyddogion bob blwyddyn ac yn rhoi cyngor i Brif Swyddogion am yr angen 
i ddatgelu cysylltiadau personol agos gyda Swyddogion neu Aelodau eraill, 
gan gynnwys cynghori Prif Swyddogion yn y Grŵp Arweiniol.  Hysbysir Prif 
Swyddogion trwy gyfrwng diweddariad newyddion system CeriNet o neges 
e-bost MO ynghylch datgelu buddiannau a Lletygarwch ac anfonir nodyn 
atgoffa at Brif Swyddogion. 

• Datganiadau Buddiannau blynyddol Prif Swyddogion a’u hymrwymiadau 
parhaus i ddatgelu buddiannau.  Adolygiad parhaus o ddatganiadau 
busnes Prif Swyddogion. 

• Cyhoeddwyd diweddariad i’r cyngor am Ddatganiadau Budd a Lletygarwch 
ar 16 Rhagfyr 2021 ac ar 20 Gorffennaf 2021 ar CeriNet, hefyd ynghylch 
Grantiau NDR Cronfa Busnes Cyfyngiadau Covid-19 ar gyfer busnesau 
(Diweddariad newyddion a gyhoeddwyd ar 8.1.2021) a dolenni i’r ffurflenni 
perthnasol a’r Cod Ymddygiad i Gyflogeion Llywodraeth Leol, ynghyd â 
nodyn atgoffa y dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu geisiadau am gyngor 
i’r MO. 

• Datganiadau budd gan Aelodau a Swyddogion yn ystod cyfarfodydd, cyfle 
i gyfeirio at unrhyw rolau/cysylltiadau personol agos ac ati.  MO i roi cyngor 
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pellach i Swyddogion am yr angen i ddatgelu buddiannau mewn 
sefydliadau sy’n gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor, neu y gallent wneud 
hynny, gan gynnwys: 

• Contractwyr; 

• Llywodraethwyr Ysgol; 

• Clercod cynghorau Tref a Chymuned; 

• Aelodau cynghorau Tref a Chymuned;  

• Llywodraethwyr Ysgol. 

• MO i roi cyngor pellach i Swyddogion am yr angen i ddatgan: 

• Swyddi cyfarwyddwyr;  a 

• Chyflogaeth arall  
Gan gynnwys os ydynt yn gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor neu 
beidio.  

• Mae gofyn i aelodau ddiweddaru’r Gofrestr Fuddiannau yn unol â’r Cod 
Ymddygiad, ac yn ogystal, bob blwyddyn, sy’n gyfle i gyfeirio at unrhyw 
rolau/cysylltiadau personol agos ac ati.  Mae hyn bellach yn cynnwys 
aelodau annibynnol/lleyg o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio.  Cyhoeddwyd llyfryn Cofrestr Buddiannau ar 
gyfer pob Aelod ar Wefan y Cyngor. 

• Mae cyfatebiaeth NFI yn amlygu Staff sy’n gyfarwyddwyr cwmnïau y maent 
wedi cael cyswllt gyda’r Cyngor – bydd IA yn ymchwilio i unrhyw achos o 
beidio datgan ac yn adrodd amdano i MO. 

• Cynhelir adolygiad ar hyn o bryd o’r cyrff allanol sydd wedi penodi Aelodau, 
gan gynnwys gwerth ychwanegol, a hefyd, caiff y Cyfansoddiad ei 
ddiweddaru. 

• Ffurflenni Goddefebau wedi’u diweddaru ar gyfer Aelodau wedi’u llenwi 
(2020). 

• Rhaid i Athrawon a Swyddogion Cymwys Proffesiynol fodloni gofynion eu 
sefydliad/corff proffesiynol. 

• Mae aelodau yn cwblhau modiwl hyfforddiant AD. 

• Darparir hyfforddiant am safonau ymddygiad i Reolwyr ar gyfer Staff. 

• Mae’r Llawlyfr i Gyflogeion yn cael ei adolygu ar hyn o bryd, mae ar gael ar 
CeriNet, mae’n nodi’r ymddygiad a ddisgwylir gan Gyflogeion ac mae’n 
cynnwys y Cod Ymddygiad i Gyflogeion Llywodraeth Leol. 

• Mae MO yn dosbarthu diweddariadau/penderfyniadau Panel Dyfarnu 
Cymru i arweinwyr grwpiau gwleidyddol, a’u rôl nhw yw pennu’r achosion 
honedig o dorri’r amodau gan aelodau etholedig a chyfetholedig yn erbyn 
cod ymddygiad statudol eu hawdurdod. 

• Prif ddyletswyddau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yw gwella safonau 
ymddygiad Aelodau a gweithrediad y Cod Ymddygiad i Aelodau.  Bydd gan 
y Pwyllgor Moeseg a Safonau ddyletswyddau newydd nawr (o fis Mai 2022) 
dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (‘Deddf 2021’), 
a fydd yn cynnwys: 

▪ Monitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar y Cyngor 
gyda’u dyletswyddau dan A.52(1) Deddf Llywodraeth Leol 2000; 

▪ Cynghori, hyfforddi neu drefnu hyfforddi arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol ar y Cyngor am faterion sy’n ymwneud â’u dyletswyddau 
dan A.52A (1) Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

▪ Mae’r ddyletswydd i fonitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol yn ymwneud â safonau ymddygiad, a sicrhau bod hyn 
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yn amlwg ac yn cael ei ddangos yn gyson a gyda thystiolaeth er 
mwyn diogelu enw da y Cyngor. 

• Pwyllgor Moeseg a Safonau yn hyrwyddo cydymffurfiaeth foesegol er 
mwyn sicrhau bod gan y cyhoedd ymddiriedaeth a hyder bod Aelodau a 
Swyddogion yn gweithio yn unol â’r safonau moesegol a moesol uchaf. 

• Mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi bod yn rhagweithiol, gan arwain ar 
sesiynau hyfforddiant a rhoi gweithdrefnau yn eu lle ar gyfer trefniadau 
goddefebau.  Adolygwyd y strwythur yn ddiweddar er mwyn gwella 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 

• Materion ynghylch ymddygiad a safonau aelodau a ystyrir gan Bwyllgor 
Moeseg a Safonau y Cyngor.  Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus yn 
rheolaidd, ac fe’u cadeirir gan unigolyn annibynnol – pennu goddefebau, ac 
ystyried materion strategol/polisi a chael diweddariadau gan achosion APW 
a Llyfr Achosion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  

• Adroddwyd Adroddiad Pwyllgor Moeseg a Safonau Blynyddol i’r Cyngor ym 
mis Hydref 2021. 

• Cynhaliodd Cyngor Sir Gâr archwiliad annibynnol o foeseg o fewn y Cyngor 
yn ystod 2019.  Cynhelir Archwiliad Mewnol dilynol o drefniadau’r Cyngor 
ynghylch Moeseg ar hyn o bryd (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd). 

• Mae perthynas waith dda yn bodoli gyda Llywodraeth Cymru fel rheolydd 
allweddol.  Cynhelir deialog reolaidd gyda chynrychiolwyr o Archwilio 
Cymru.  

• Mae’r Cabinet wedi adolygu a chymeradwyo’r weledigaeth hon ar gyfer y 
Cyngor ac mae’r weledigaeth yn nodi nifer o Amcanion Strategol dros y 
tymor hir. 

• Mae’r Strategaeth Gorfforaethol (2017-2022) yn cynnwys blaenoriaethau’r 
Cyngor. 

• Mae’r Amcanion Llesiant a Gwella yn datblygu’r meysydd blaenoriaeth a 
nodwyd yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 ac fe’u hadolygir bob 
blwyddyn.  Datblygir y rhain trwy ymgynghori â’r cyhoedd ac Aelodau.  
Ystyriodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-
21, gan gymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 21.10.21, a 
gyhoeddir ar wefan y Cyngor. 

• Deialog reolaidd gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a 
rheolyddion eraill gan gynnwys Estyn, AGC, ICO ac IPCO. 

• Cyfansoddiad y Cyngor, sy’n destun adolygiadau rheolaidd, gyda 
diweddariadau parhaus yn ôl y gofyn, gan gynnwys cyflwyno newidiadau 
arfaethedig i Weithgor Trawsbleidiol gyda Chydbwysedd Gwleidyddol am y 
Cyfansoddiad, i wneud argymhellion am newidiadau i’r Cyfansoddiad i’r 
Cyngor.  Mae diwygiad pellach yn 2021 yn mynd rhagddo, gan bod y 
Cyfansoddiad yn ddogfen fyw, er mwyn adlewyrchu newidiadau 
deddfwriaethol ac yn unol â’r angen.  Cymeradwyodd y Cyngor y 
diwygiadau ar 18.3.21 a 23.9.21.  Mae’r Gweithgor Trawsbleidiol am y 
Cyfansoddiad yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried cynigion ynghylch 
diweddariadau i’r Cyfansoddiad.  Cynhaliwyd cyfarfodydd ar 15.2.21, 
19.4.21, 30.6.21, 10.8.21 ac 8.11.21. MO/Swyddog Llywodraethu i adrodd 
i’r Cyngor er mwyn diweddaru dirprwyaethau a’r Cyfansoddiad. 

• Mae'r Cyngor wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ddatblygu camau 
gweithredu a fydd yn gwella'r Gwasanaeth Cynllunio gan gynnwys gwneud 
penderfyniadau. 
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• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i ddiwygio i nodi'n glir 
ei ddiben, ei rôl a'i gyfrifoldebau, a sut mae'n cysylltu â Blaenoriaethau 
Corfforaethol. 

• Mae dogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor Rheoli Datblygu 
wedi'i diwygio. Mae’r Gweithdrefnau Gweithredol yn diffinio ceisiadau sy’n 
bwysig yn strategol ac yn geisiadau cynllunio ‘o bwys’. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol yn mynd i'r afael â'r trefniadau 
mewn perthynas ag aelodau wardiau lleol yn annerch y Pwyllgor. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr ar Bwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i 
gynhyrchu ac wedi'i gynnwys yn y Cyfansoddiad. 

• Mae Cynllun Dirprwyo'r Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i ddiwygio i'w alluogi 
i ganolbwyntio'n well ar geisiadau mwy strategol bwysig a rhai o bwys. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyo yn cynnwys meini prawf ar gyfer ceisiadau y mae’n 
rhaid eu cyfeirio at y Pwyllgor Rheoli Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir 
eu dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae grŵp ‘callio’ wedi’i sefydlu o fewn Gweithdrefnau Gweithredol y 
Pwyllgor Rheoli Datblygu er mwyn adolygu ceisiadau cynllunio, a allai, o’u 
cymeradwyo, fod yn wyriad sylweddol o’r polisi. 

• Bydd penderfyniadau a wneir yn groes i gyngor swyddogion ac nad ydynt 
yn bodloni meini prawf y rhestr wirio sy’n cael ei datblygu ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu yn cael eu hadolygu’n flynyddol fel rhan o’r broses AMB a’u 
hadrodd i’r gweithdrefnau archwilio mewnol. 

• Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i’r Egwyddorion Diogelu Data a phrosesu 
gwybodaeth bersonol yng nghyd-destun Pwyllgorau’r Cyngor a’r holl 
Aelodau. 

• Mae hyfforddiant wedi'i drefnu ar gyfer pob Aelod (Cyflwyniad i'r Cyngor, 
gan gynnwys GDPR) yn dilyn Etholiadau Mai 2022. 

• Rhaid i bob aelod o Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol, 
a gyflwynwyd ym mis Medi 2017, ynghylch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015 (‘WFGA’) (rhwng mis medi 2017 a mis Tachwedd 2021, fe’i 
cwblhawyd gan 2,834 o gyflogeion, yr oedd 343 o’r rhain wedi gwneud 
hynny yn Gymraeg a 2,491 yn Saesneg).  Rhwng mis Ebrill a mis 
Tachwedd 2021, roedd 242 o gyflogeion wedi cwblhau’r modiwl at ei 
gilydd, 40 yn Gymraeg, 202 yn Saesneg (mae’r ffigurau yn cynnwys y rhai 
sydd wedi gadael hefyd).  Rhoddwyd nodiadau atgoffa i Staff nad oeddent 
wedi cwblhau’r modiwl eto, ac mae Grwpiau Arwain yn cael adroddiadau 
achlysurol. 

• Cynhaliwyd Cynhadledd Safonau 2018 ar y cyd gan Gyngor Sir Powys a 
Cheredigion (fe’i chynhaliwyd ar 14 Medi 2018).  Y bwriad oedd cynnal 
cynhadledd debyg gan Gynghorau Gogledd Cymru yn 2021 – fe’i 
gohiriwyd oherwydd Covid. 

• Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cynnal ymarfer meincnodi 
bob blwyddyn er mwyn cynnig sicrwydd pellach am yr adolygiad o’r 
broses DLlB.  

• Mae IA yn adolygu ac yn adrodd am y broses bob blwyddyn.  Mae’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried 
adroddiadau llywodraethu a chan reolydd allanol.  Caiff ei gadeirio gan 
aelod anweithredol. 

• Adroddwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i’r 
Cyngor ar 23.9.2021 ac fe’i cymeradwywyd.  
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• Cyflwynwyd Strwythur Llywodraethu Covid-19 gan y Cyngor, i gynnwys 
pwerau dirprwyedig dros dro ar gyfer Prif Weithredwr a Grŵp Arweiniol y 
Cyngor trwy ddefnyddio Penderfyniadau Brys ar gyfer penderfyniadau 
sy’n ymwneud ag ymateb COVID-19 y Cyngor), yn unol â Chyfansoddiad 
y Cyngor.  Adolygwyd Penderfyniad Brys yr Arweinydd yn rheolaidd, a 
daeth i ben ar 31.8.2021.   

• Mae’r grŵp Rheoli Aur yn parhau dan weithdrefnau gweithredol yn unol â 
Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 

• Cyhoeddir Cofnod o Benderfyniadau’r grŵp Rheoli Aur ar wefan y 
Cyngor).  O ganlyniad i bandemig Covid-19, bu’n rhaid i’r grŵp Rheoli Aur 
wneud penderfyniadau am resymau brys (dan drosglwyddiad pŵer y 
swyddogaeth weithredol dros dro a oedd mewn grym tan 31.8.2021 ac ar 
gyfer gweithdrefnau gweithredol dan Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 
yn dilyn y dyddiad hwnnw).  

• Cynhyrchwyd map ffyrdd, sy’n amlinellu’r gwasanaethau a ddarparir gan y 
Cyngor a’r rhai nas darparir gan y Cyngor, ynghyd â chynlluniau’r Cyngor, 
a gaiff ei adolygu’n rheolaidd, ar gyfer Ceredigion, gan gynnig trosolwg o’r 
gwasanaethau a ddarparir yng ngoleuni Pandemig Covid-19, y canllawiau 
presennol a nifer yr achosion yng Ngheredigion. 

• Diweddarwyd a chymeradwywyd ‘Strategaeth i Oresgyn Twyll, Llygredd a 
Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu Arian)’ effeithiol gan y 
Cyngor ar 17.6.21(cadarnhawyd y cofnodion ar 23.9.21). 

• Cyflwynir Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ynghylch Atal Twyll i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar ddiwedd y flwyddyn. 

• Diweddarir aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am dwyll gan 
gynnwys adroddiad atal twyll blynyddol Archwilio Mewnol a gyflwynir i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar ddiwedd y flwyddyn. 

• Cedwir Cofrestr Swyddi dan Gyfyngiadau Gwleidyddol i Swyddogion ac 
mae Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Gyflogeion Llywodraeth Leol ar 
gael i gyflogeion ar CeriNet. 

• Mae Polisi Chwythu’r Chwiban ar gael i Gyflogeion ar Chontractwyr 
(diweddarwyd 2018) ar CeriNet a chaiff ei ddiweddaru yn ôl yr angen. 

• MO yw’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol (‘CLO’), ac mae’n cynghori’r 
sawl sy’n Chwythu’r Chwiban, pan fo hynny’n briodol. 

• Rhaid i bob aelod o Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol 
ynghylch Chwythu’r Chwiban.  Mae MO yn cadw cofrestr o gyfeiriadau ac 
yn adrodd i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu bob 6 mis.  O ran 
manteisio ar y modiwl e-ddysgu Gorfodol ynghylch Chwythu’r Chwiban, 
rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd 2021, cwblhaodd 237 o Staff y Modiwl, 
42 yn Gymraeg a 195 yn Saesneg (*mae’r ffigurau hyn yn cynnwys y rhai 
sydd wedi gadael). 

• Rhoddir sylw i’r holl gwynion yn unol â’r gweithdrefnau corfforaethol, sy’n 
cynnwys camau ffurfiol ac anffurfiol, a chaiff y rhain eu cyfleu i Staff yn 
rheolaidd. 

• Caiff y system gwynion ei monitro gan y Rheolwr Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth Corfforaethol.  Adolygwyd y Polisi Cwynion Corfforaethol, 
cyflwynwyd y Polisi newydd i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol ar 7.7.21 ac i’r Cyngor ar 23.9.2021, ac mae Polisi a 
Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion Diwygiedig 2021, ei weithrediad a’i 
gyhoeddiad wedi cael ei gymeradwyo gan y Cyngor. 

• Gweithredir gwelliannau o ganlyniad i’r cwynion/argymhellion a gafwyd. 
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• Hysbysiad Preifatrwydd Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor. 

• Mae’r Adroddiad Cwynion Blynyddol, gan gynnwys y Gwersi a Ddysgwyd 
o’r cwynion, wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
a’r Cabinet cyn iddo gael ei gymeradwyo gan y Cyngor, ei gyflwyno i’r 
Cyngor a’i nodi. 

• Cyhoeddir cofnodion yr holl bwyllgorau ar Wefan y Cyngor.  Mae holl 
agendâu/cofnodion Pwyllgorau yn cynnwys eitem am ddatgelu 
buddiannau. 

• Cyhoeddir Hysbysiadau o Benderfyniadau’r Cabinet ar Wefan y Cyngor. 

• Caiff pwerau statudol a goblygiadau cyfreithiol eu cynnwys ym mhob 
adroddiad Cabinet lle y gwneir penderfyniad. 

• Mae’r gwaith o baratoi ar gyfer cyhoeddi cofrestr penderfyniadau 
dirprwyedig yn parhau.  Cyhoeddir Cofnod Penderfyniadau y Grŵp Rheoli 
Aur (cofrestr penderfyniadau) yn rheolaidd, fe’i cyflwynir i’r Grŵp Rheoli 
Aur (a’i gymeradwyo) ac ar ôl hynny i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu (20.1.2021, 16.6.21 ac 1.12.2021) ac fe’i cyhoeddir ar Wefan y 
Cyngor.  O ran penderfyniadau dirprwyedig eraill, cyhoeddir 
penderfyniadau dirprwyedig y Pwyllgor Rheoli Datblygu ar gyfer pob 
Pwyllgor Rheoli Datblygu. 

• Cyhoeddir Cofrestr o Gontractau ar Wefan y Cyngor. 

• Mae’r Cyngor yn gwneud paratoadau i gydymffurfio â Deddf 2021 
ynghylch y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu (cyflwynwyd Adroddiad am 
newidiadau i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24.2.2021 a 3.6.2021 
(gan gynnwys gofyniad gan Gyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru i 
gael Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu)), a chymeradwywyd newidiadau 
ynghylch recriwtio gan y Cyngor ar 18.3.2021, fel a ganlyn: 

a) newid enw’r Pwyllgor Archwilio i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 
a swyddogaethau ychwanegol ynghylch perfformiad a delio â chwynion 
a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2021; 
b) cychwyn y broses recriwtio ar gyfer aelodau lleyg annibynnol i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 
c) y cynigion ar gyfer Panel Dethol y Rhestr Fer;  a’r  
d) Disgrifiad Rôl a’r Fanyleb Person.  

• Newidiadau angenrheidiol i’r Cyfansoddiad ynghylch y Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu yn unol â Deddf 2021 a gymeradwywyd gan y Cyngor ar 
23.9.21.  Mae’r newidiadau a wnaethpwyd yn ystod 2021-2022 yn 
cynnwys paratoadau ar gyfer: 

- newidiadau i’r cylch gorchwyl/cylch gwaith/cyfansoddiad;  
- newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 
- Yr aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 1/3 Unigolyn Lleyg (fel y’u 
diffinnir yn y Ddeddf) – recriwtio wedi’i gwblhau, ac eithrio 
cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus. 
- Dyletswydd y Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i Is-Gadeirydd ei hun;  
-Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn lleyg. 
-Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol yr 
Awdurdod Lleol;  ac 
- yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Dirprwy, dim ond Aelodau 
anweithredol sy’n gallu cadeirio. 

• Cyflwynwyd Adroddiad am faint y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i’r 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 21.5.2021, a oedd yn cytuno 
argymell i’r Cyngor y dylai’r Pwyllgor gynnwys 6 Aelod o’r Cyngor Sir a 3 

Formatted: Welsh

Formatted: Welsh

Tudalen 203



 

14 
 

aelod lleyg (9 at ei gilydd).  Cyflwynwyd adroddiad am faint y Pwyllgor i’r 
Cyngor ar 17.6.2021 a chytunodd y Cyngor i’r un cyfansoddiad o ran 
aelodau o 5.5.2022. 

• Mae swyddogion megis Archwilwyr Mewnol yn llofnodi datganiad 
blynyddol am y Cod Moeseg. 

• Cymeradwywyd y Siarter Archwilio Mewnol a gymeradwywyd gan y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 2021. 

• Dosbarthwyd yr Holiadur Dadansoddi Anghenion Hyfforddiant ar ffurf 
cylchlythyr gan y Cyngor i’r Staff, yn holi eu barn am ddiwylliant moesegol 
y Cyngor a’r modiwl hyfforddiant bwriadedig er mwyn ymateb i’r adborth. 

• Mae hyfforddiant ynghylch cydraddoldeb ac amrywiaeth a recriwtio a 
dethol, gan gynnwys cyfle cyfartal, yn orfodol i holl Reolwyr Cyngor Sir 
Ceredigion. 

• Cymeradwywyd Strategaeth Gaffael 2018-2022 gan y Cyngor ar 19 
Mehefin 2018 a chyflwynir hyfforddiant ynghylch caffael i’r Staff hefyd. 

• Polisi DBS a Pholisi Recriwtio y Cyngor. 

• Mae Amodau a Thelerau safonol ar gyfer yr holl Gyflenwyr Nwyddau a 
gwasanaethau yn cynnwys amodau sy’n ymwneud â Chydraddoldeb ac 
Amrywiaeth ac maent ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Defnyddir meddalwedd fewnol i ôl-wirio taliadau dyblyg drwgdybiedig. 

• Mae’r Cyngor wedi datblygu Polisi Caethwasiaeth Fodern (a anfonir at 
gontractwyr y Cyngor), Datganiad Blynyddol Atal Caethwasiaeth 2019-
2020 a Chod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. 

• Mae MO a’r Gwasanaethau Cyfreithiol ar gael i roi cyngor pan fo hynny’n 
briodol, gan gynnwys ymlaen llaw ac yn ystod cyfarfodydd ac mae’r 
Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar gael i roi cyngor pan fo hynny’n briodol. 

• Mae MO yn mynychu cyfarfodydd y Grŵp Arweiniol/Cabinet/Cyngor ac 
mae’n mynychu nifer o gyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd, yn ôl y gofyn, 
os bydd ar gael ar y pryd.  Yn absenoldeb yr MO, bydd y Dirprwy MO yn 
mynychu cyfarfodydd y Cabinet a’r Cyngor. 

• Bydd Deddf 2021 yn cael effaith ar gyrff corfforaethol, gan gynnwys y 
Cyngor, ac mae’r paratoadau er mwyn cydymffurfio yn parhau, gan 
gynnwys trwy gyfrwng y Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad (mae 
aelodau pob grŵp gwleidyddol yn mynychu hwn), adroddiadau i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu a’r Cyngor, ac mae Cynllun gweithredu y Cyngor 
wedi cael ei baratoi a’i ddiweddaru’n rheolaidd, a chynhelir cyfarfodydd 
gyda Swyddogion a CLOs perthnasol, pan fo hynny’n briodol. 

• Mae disgrifiadau swydd a manylebau person yn diffinio’r rolau a’r 
cyfrifoldebau sy’n ofynnol ar gyfer swyddi yn glir ac mae disgrifiadau Rôl 
Aelodau yn nodi eu gwahanol gyfrifoldebau. 

• Cydymffurfiaeth gyda Datganiad CIPFA ynghylch Rôl y Prif Swyddog 
Ariannol mewn Llywodraeth Leol (CIPFA, cyhoeddwyd 13 Ebrill 2016). 

• Cydymffurfiaeth gyda Datganiad CIPFA ynghylch Rôl y Pennaeth 
Archwilio Mewnol mewn Sefydliadau Gwasanaeth Cyhoeddus (CIPFA, 
cyhoeddwyd 9 Ebrill 2019) a chyhoeddwyd y cyfraniad yn nogfen  
gysylltiedig CIFPA, Putting Principles into Practice (2019)). 

• Caiff Cylch gorchwyl ei gynnwys yn y Cyfansoddiad a diweddarwyd Cylch 
Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn unol â Deddf 2021. 

• Adrodd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 

• Rheolau Gweithdrefn Ariannol a Rheoliadau Ariannol (Dogfen F 
Cyfansoddiad). 
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• Rheolau Gweithdrefn Contract (Dogfen G yng Nghyfansoddiad y Cyngor). 

• Cydymffurfiaeth gyda Chodau Penodol e.e.  Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus i Archwilwyr Mewnol (‘PSIAS’, Mawrth 2017)  

• Swyddogion statudol sy’n atebol i’r Prif Weithredwr (‘CE’) a’r Cyngor. 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng CE, Swyddog A.151 ac MO, y mae 
ganddynt fynediad uniongyrchol i’r CE ac sy’n adrodd i’r Cyngor yn 
gyffredinol ac fel rhan o ddyletswydd statudol.  Mae’r MO a’r Swyddog 
A.151 yn aelodau allweddol o’r Grŵp Arweiniol. 

• Mae gan y Rheolwr Corfforaethol – archwilio Mewnol (‘CMIA’) fynediad 
rhydd a dilyffethair i Aelodau a Swyddogion ar bob lefel, a hawl mynediad 
yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor a’r Siarter Archwilio Mewnol. 

• Ymchwiliadau mewnol, Archwilio Allanol effeithiol. 

• Polisi Disgyblu (Tachwedd 2017). 

• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll achrededig ac mae 
Swyddog(ion) yn y tîm IA yn meddu ar Dystysgrif CIPFA mewn Arferion 
Ymchwilio (‘CCIP’). 

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio gyda gofynion Menter Twyll Genedlaethol 
flynyddol Archwilio Cymru, a gaiff ei chydlynu gan yr Archwilwyr Mewnol 
ar hyn o bryd. 

• Monitro ac ymateb i rybuddion ynghylch twyll (NAFN, rhwydweithiau 
ehangach, cymheiriaid, ac ati). 

• Aelodaeth a chyfranogiad weithredol mewn grwpiau a rhwydweithiau 
proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati). 

• Mae IA yn cynnig cyngor i wasanaethau ynghylch gweithredu systemau a 
phrosesau newydd er mwyn sicrhau y caiff trefniadau rheoli mewnol 
effeithiol eu cynnal. 

• Mae Swyddogion Enwebedig y Cyngor yn ymgymryd â hyfforddiant 
amrywiol ynghylch twyll er mwyn cynnal eu gwybodaeth a’u harbenigedd. 

• Pan fo hynny’n briodol, cyhoeddir erlyniadau llwyddiannus ar wefan y 
Cyngor (ac yn y wasg leol). 

• Caiff taliadau grant Covid-19 eu harchwilio cyn eu talu (gan ei bod yn 
haws stopio taliad na’i adfer). 

• Ychwanegir archwiliadau rheoli ariannol allweddol i’r cynllun archwilio, i 
archwilio camau rheoli, llywodraethu a risgiau pan fo’r staff yn gweithio 
gartref. 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw weithgarwch ail-
flaenoriaethu gwaith sy’n angenrheidiol, gan ganiatáu i’r IA ymateb i 
unrhyw newidiadau o ran y risg yn y Cyngor. 

 
B. Sicrhau ei fod yn agored a’i fod yn ymgysylltu mewn modd cynhwysfawr 

â rhanddeiliaid: 

• Mae’r holl adroddiadau Blynyddol statudol ar gael ar Wefan y Cyngor. 

• Cynllun cyhoeddi y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, Polisi Rhyddid 
Gwybodaeth (Mawrth 2018) a Hysbysiad Preifatrwydd Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth.  Ymatebion rheolaidd ac amserol i’r wasg ac ymholiadau 
eraill i Reolwyr ac aelodau, yn ogystal ag ymatebion FOI cynhwysfawr.  
Mae’r adolygiad o gynllun Cyhoeddi FOI yn mynd rhagddo. 

• Mae’r Rheolwr Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth Corfforaethol yn eu swydd. 

• Mae llu o feysydd gwasanaeth ar gael ar-lein gan gynnwys gwybodaeth a 
hunan-wasanaeth treth gyngor. 
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• Nodir nodau a gwerthoedd y Cyngor yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-
2022.  Caiff yr Amcanion Llesiant a Gwella eu cynnwys yn Strategaeth 
Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor ac fe’u hadolygir bob blwyddyn.  
Ystyriodd y Cyngor yr Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 
2020-21 drafft, gan gymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 
21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor. 

• Darlledir cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet.  Mae holl gyfarfodydd y Cyngor, 
y Cabinet a Phwyllgorau yn agored i’r cyhoedd a chyhoeddir agendâu a 
phapurau ar wefan y Cyngor (ac eithrio adroddiadau wedi’u heithrio). 

• Caiff cyfeiriadau e-bost MO a Moeseg a Safonau generig eu creu. 

• Polisi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (Mawrth 2018). 

• Cymeradwywyd Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd Trosolwg a Chraffu 
(2018) (Dogfen N Cyfansoddiad) gan y Cyngor ac fe’i ddefnyddiwyd sawl 
gwaith.  Yn ogystal, Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Rhestr 
Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth. 

• Protocol er mwyn siarad yn y Pwyllgor Rheoli Datblygu (Cyfansoddiad I 
Dogfen Rhan 4). 

• Yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, 
mae trefniadau’n cael eu gwneud i alluogi cynnal cyfarfodydd hybrid o fis 
Mai 2022. Mae offer newydd yn cael ei osod yn y Siambr ar hyn o bryd 
(cwblhau ganol mis Ebrill 2022). Bydd y system yn caniatáu i gyfarfodydd 
gael eu recordio a sicrhau eu bod ar gael ar-lein. 

• Mae Protocol mewn grym ar gyfer perthnasoedd gwaith rhwng Aelodau a 
Swyddogion e.e.  Protocol Swyddog-Aelod) (Rhan 5 Cyfansoddiad) a 
chymeradwywyd Protocol mynediad gan Aelodau’r Cabinet i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu gan y Cyngor (Cyfansoddiad M2 Dogfen Rhan 5). 

• Mae’r Protocol Arferion Da wedi’i greu er mwyn cefnogi Aelodau’r Pwyllgor 
Rheoli Datblygu i sicrhau bod penderfyniadau ar geisiadau yn seiliedig ar 
ystyriaethau cynllunio perthnasol cadarn, ac nid amgylchiadau personol 
ymgeiswyr. 

• Cymeradwywyd offeryn ac arweiniad Asesiad Effaith Integredig (‘IIA’) i’w 
weithredu. 

• Datblygwyd canllawiau ac offeryn IIA er mwyn cyfrannu at wneud 
penderfyniadau effeithiol ac maent yn cael eu gweithredu, ac adroddir 
casgliadau IIA i’r Cyngor, y Cabinet ac i Drosolwg a Chraffu.  Aeth 10 IIA i’r 
Cabinet yn ystod 2021-22 tan 1.12.2021.  Pwyllgorau, sy’n cynnwys 
ymgynghori. 

• Defnyddir canllawiau a thempledi safonol er mwyn adrodd i’r Cyngor, y 
Cabinet a Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac mae’r rhain oll yn cynnwys 
canlyniadau IIA. 

• Asesir yr holl IIA ar gyfer y Cabinet gan y Swyddog Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb, gan gynnwys a oes gweithgarwch ymgysylltu, cynnwys ac 
ymgynghori wedi digwydd a phroses wybodus o wneud penderfyniadau.  

• Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sefydliadol ar gael fel modiwl dewisol yn 
y Rhaglen Rheolwr Corfforaethol, sy’n cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud 
â’r broses o wneud penderfyniadau, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, Cydraddoldeb, yr Iaith Gymraeg a defnyddio’r IIAs. 

• Cyflwynwyd prosesau i fonitro adborth e.e.  cyflwynir unrhyw adroddiadau 
ymgynghori/ymgysylltu i’r pwyllgor Craffu ac i’r Cabinet er mwyn cyfrannu 
at eu penderfyniadau. 
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• Cofnodir adborth o weithgarwch ymgysylltu a sut yr ystyriwyd safbwyntiau 
pobl yn yr IIAs. 

• Diweddarwyd templed adrodd y Cyngor/Cabinet er mwyn cynnwys cyfeiriad 
at oblygiadau cyfreithiol, goblygiadau staffio, goblygiadau o ran 
eiddo/asedau a risgiau. 

• Pan fo hynny’n briodol, mae eitemau yr adroddir amdanynt er mwyn cael 
penderfyniadau trwy’r Cabinet, y Cyngor a Phwyllgorau yn destun cyngor 
cyfreithiol ac ariannol, a gwneir cyfeiriad at y cyngor hwn ym mhob 
adroddiad. 

• Cyhoeddir calendr o ddyddiadau cyfarfodydd, gan gynnwys blaenraglenni 
gwaith y Cyngor, y Cabinet a Phwyllgorau ar wefan y Cyngor. 

• Cyhoeddir yr holl adroddiadau blynyddol, Datganiadau o gyfrifon, 
adroddiadau cynnydd Gwelliant o fewn amserlenni ac maent ar gael ar 
wefan y Cyngor. 

• Mae’r Rhestr Gyfeirio Ymgysylltu ac Ymgynghori yn cynorthwyo wrth 
wneud penderfyniadau ynghylch a ddylid cynnal ymgynghoriad am newid 
arfaethedig ac mae canllawiau ynghylch lledaenu canlyniadau ymgynghori 
ar gael i Swyddogion. 

• Mae tudalen Ymgysylltu Cymunedol, Ymgynghoriadau a Phartneriaethau 
wedi cael ei chreu ar CeriNet, sy’n cynnwys dolenni i’r Polisi Ymgysylltu 
Cymunedol (11 Ionawr 2013), Rhestr Gyfeirio Ymgysylltu ac Ymgynghori, 
Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth ac Offeryn Gwneud 
Penderfyniadau Ymgynghori 

• Mae’r gwaith wedi cychwyn i baratoi Polisi Ymgysylltu Cymunedol a fydd yn 
bodloni gofynion Deddf 2021, a fydd yn cynnwys sut y bydd y Cyngor yn 
annog cyfranogiad mewn gweithgarwch gwneud penderfyniadau hefyd, er 
ein bod yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru ynghylch y 
rhan hon o’r ddeddfwriaeth. 

• Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Safonau Cyfranogi. 

• Mae Rhestr Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth gan gynnwys 
rhanddeiliaid y dylai’r awdurdod ymgysylltu â nhw yn ei lle. 

• Adroddir adroddiadau cryno am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu 
yn ôl i’r Aelodau a defnyddwyr gwasanaeth. 

• Cofnodion cyfarfodydd ymgysylltu strwythuredig, digwyddiadau a grwpiau 
ymgysylltu gyda phobl y mae ganddynt nodweddion gwarchodedig. 

• Lluniwyd Polisi Ymgysylltu Drafft newydd er mwyn ystyried y fethodoleg 
ymgysylltu ddiweddaraf, gan gynnwys ymgysylltu digidol.  Ymgynghorir am 
hwn a chytunir arno yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022.  

• Mae Strategaeth Ymgysylltu newydd ddrafft ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion, 
‘Siarad, Gwrando a Chydweithio’ wedi cael ei pharatoi.  Ymgynghorir am 
hon a chytunir arni yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022. 

• Mae’r Cyngor, ar y cyd â phartneriaid, wedi cyflawni gwaith ymgysylltu 
sylweddol er mwyn paratoi Asesiad Llesiant a Chynllun Llesiant Lleol y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (‘BGC’). 

• Mae’r gwaith wedi cychwyn ar y broses o baratoi’r asesiad Llesiant Lleol 
nesaf a gyhoeddir ym mis Mawrth 2022. 

• Ymgynghoriadau 2020-21. 

• Caiff ymgynghoriadau eu hyrwyddo trwy gyfrwng Cyfryngau Cymdeithasol. 

• Lledaenir canlyniadau gweithgarwch ymgynghori a chaiff adroddiadau am 
ymarferion ymgysylltu ac ymgynghoriadau a gwblhawyd eu postio ar 
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dudalen y Cyngor ar y we ynghylch ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn 
rhoi adborth i’r cyhoedd. 

• Mae Cylch Gorchwyl BGC ar gael ar Wefan y Cyngor, mae Cylch Gorchwyl 
Grwpiau Prosiect BGC ar gael ac mae trefniadau Craffu ar gyfer BGC wedi 
cael eu gwneud. 

• Cynhaliwyd Asesiad Llesiant (BGC) sydd wedi cyfrannu at ddatblygiad 
Cynllun Llesiant Lleol BGC, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018. 

• Adolygwyd y Polisi Cwynion Corfforaethol, cyflwynwyd Polisi newydd i’r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 7.7.21 ac i’r 
Cyngor ar 23.9.2021, ac mae Polisi a Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion 
2021 Diwygiedig, ei weithrediad a’i gyhoeddi, wedi cael ei gymeradwyo gan 
y Cyngor. 

• Adolygwyd Polisi a Gweithdrefn Cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol.  

• Datblygwyd offeryn gwneud Penderfyniadau Ymgynghori (siart llif a 
Choeden Ymgynghori) ar gyfer Staff ac Aelodau ac mae’n cynnwys 
defnyddio adborth. 

• Mae gweithgarwch ymgynghori pellach yn cynnwys: 
o Mae swydd Ymgysylltu a Chydraddoldeb newydd wedi cael ei chreu 

trwy ailstrwythuro’r gwasanaeth Polisi a Pherfformiad;  ac 
o Mae’r holl ymgynghoriadau cyfredol ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Polisi Cyfryngau Cymdeithasol (diwygiwyd Awst 2018). 

• Defnyddir cyfryngau cymdeithasol er mwyn ceisio safbwyntiau’r cyhoedd 
ynghylch materion a ystyrir gan Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu. 

• Oherwydd Covid-19, mae’r Cyngor wedi ymgynghori o bell trwy gyfrwng 
cynadleddau fideo ac arolygon electronig. 

• Cyhoeddwyd canllawiau ar fewnrwyd Cyngor Ceredigion i’r holl Staff eu 
dilyn ynghylch lledaenu adborth i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau.  
Mae’r arwyddion a welwyd yn ddiweddar yn dynodi bod Swyddogion yn 
gwneud cynnydd sylweddol yn y maes hwn. 

• Cynhelir ymarferion ymgysylltu ac ymgynghori ar y cyd. 

• Cynhelir prosiectau ar y cyd gyda rhanddeiliaid sefydliadol ac mae 
trefniadau llywodraethu clir mewn grym. 

• Mae Templedi a Chanllawiau Safonau Cydweithio ar gyfer Prosiectau 
Strategol Newydd ar gael. 

• Mae partneriaethau yn cynnwys: 
▪ BGC; 
▪ Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru; 
▪ Partneriaeth Diogelwch Cymunedol (adolygwyd yn 2019 ac yn destun 

gweithgarwch Craffu); 
▪ Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru;  a 
▪ Thyfu Canolbarth Cymru. 

• Cwblhawyd yr adolygiad ffurfiol o bartneriaethau sy’n eistedd dan BGC.  
Mae’r strwythur partneriaeth newydd wedi bod yn weithredol er mis Mehefin 
2018 ac adolygir y partneriaethau yn gyson.   

• Gweithgarwch rheolaidd i adrodd am gyfarfodydd partneriaeth a 
gweithgarwch i’r Grŵp Arweiniol a’r Cabinet. 

• Sefydlwyd partneriaethau megis Tyfu Canolbarth Cymru gyda threfniadau 
llywodraethu.  Sefydlwyd Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Tyfu Canolbarth 
Cymru 

• Mae metrigau partneriaeth yn destun gweithgarwch adolygu mewnol, pan 
fo hynny’n briodol. 
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• Adroddir am fframwaith partneriaeth monitro sy’n adrodd am yr holl 
benderfyniadau allweddol a wneir gan bartneriaethau sy’n bodoli eisoes i’r 
Grŵp Arweiniol. 

• Rhoddir cyngor i Aelodau a Swyddogion sy’n gwasanaethu ar gyrff allanol. 

• Mae’r Tîm Cyfreithiol yn ymwneud â’r gwaith o ddrafftio ac adolygu’r Cylch 
Gorchwyl ar gyfer Cytundebau Rhyng-Awdurdod (‘IAAs’) a phwyllgorau 
ffurfiol. 

• Datblygwyd cyfres o ddogfennau sy’n ymwneud â phrosiectau cydweithio 
strategol y mae’r Awdurdod yn ystyried ymrwymo iddynt.  Mae’r dogfennau 
yn cynnwys canllawiau, safonau a thempledi niferus ar gyfer camau 
amrywiol prosiectau cydweithio. 

• Cynhaliwyd Hunanasesiad o’r Grŵp Gweithredol. 

• Mae gofyn i’r holl gynigion ynghylch ad-drefnu ysgolion fod wedi 
ymgynghori’n ffurfiol gyda rhanddeiliaid trwy gydymffurfio gyda Chod 
Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru. 

• Canllawiau ynghylch Brandio Corfforaethol (Mai 2019). 

• Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol (2019-2022). 

• Cyflawnwyd cyswllt Cymunedol Effeithiol gyda’r gwaith asesu llesiant a 
gyda defnyddwyr gwasanaeth o wahanol gefndiroedd er mwyn cyfrannu at 
y Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd. 

• Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru ar yr 
adolygiad o’n Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol.  Lluniwyd fframwaith 
ymgynghori ac ymgysylltu a set o gwestiynau ar y cyd ac o ganlyniad, 
cafwyd adborth gan bobl sy’n meddu ar nodweddion gwarchodedig. 

• Cyhoeddir adroddiad blynyddol am y cynnydd a sicrhawyd yn erbyn 
amcanion Llesiant a blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor ar Wefan y 
Cyngor. 

• Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu CCUHP – Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn. 

 
C. Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol cynaliadwy: 

• Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 

• Caiff Amcanion Llesiant a Gwella y Cyngor eu cynnwys yn Strategaeth 
Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor ac fe’u hadolygir bob blwyddyn a’u 
hadrodd yn adroddiad blynyddol yr amcanion Llesiant a Gwella a gyhoeddir 
ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.  Ystyriodd y Cyngor yr Adroddiad 
Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-21 drafft, gan gymeradwyo’r 
Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y 
Cyngor.  

• Amlinellir gwybodaeth ynghylch perfformiad yn Adroddiad Blynyddol 
Amcanion Llesiant a Gwella y Cyngor. 

• Mae’r Cyngor wedi pennu diben a gweledigaeth y Cyngor ac mae’r rhain yn 
cael eu cynnwys yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-22.  Mae’r strategaeth 
hon yn dangos sut y bydd yr awdurdod yn cynorthwyo ac yn hyrwyddo 
llesiant dinasyddion Ceredigion. 

• Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Lleol BGC ym mis Mai 2018. 

• Mae’r Awdurdod wedi cymryd y camau canlynol tuag at weithredu Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: 
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Paratoi datganiad ac amcanion llesiant; 
o Ymgorffori’r Nodau Llesiant a’r egwyddor datblygiad Cynaliadwy yn y 

broses cynllunio busnes; 
o Datblygu canllawiau ac offeryn IIA newydd (cyflwynwyd hyfforddiant i 

Swyddogion ac Aelodau); 
o Sefydlu grŵp a chynllun gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol; 
o Caiff y Cyfansoddiad ei fonitro a’i adolygu yn barhaus; 
o Cyhoeddwyd asesiad Llesiant Lleol BGC ym mis Mawrth 2017; 
o Cytunwyd ar drefniadau craffu ar gyfer BGC; 
o Adroddiadau Cabinet, gan gynnwys yr asesiad effaith 

Cymdeithasol/economaidd/amgylcheddol; 
o Datblygwyd modiwl e-ddysgu gorfodol am y Ddeddf ac mae wedi cael ei 

hyrwyddo ymhlith holl Staff y Cyngor; 
o Rhaid cynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb, cymunedol a’r iaith 

Gymraeg am yr holl gynigion ynghylch ailstrwythuro ysgolion fel sy’n 
ofynnol dan God Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru;  ac 

o Mae aelodau wedi cyfrannu at Fframwaith Craffu Swyddog 
Cenedlaethau’r Dyfodol mewn perthynas â DLlCD 

• Mae’r holl drefniadau Cynllunio yn adlewyrchu’r Edau Aur ac yn ffurfio’r 
cysylltiadau gyda chynlluniau Corfforaethol, gan gynnwys; 
o Cynllun Strategol; 
o Adrodd am Reoli Perfformiad Corfforaethol;  ac  
o Amcanion Gwella Llesiant  

• Mae Polisi Cymunedol ac Ymgysylltu (11 Ionawr 2013) ar gael. 

• Datblygwyd Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Cyhoedd 2014 er mwyn darparu 
adnodd hawdd i’w ddefnyddio i Swyddogion wrth ddatblygu a chynnal 
gweithgarwch ymgysylltu effeithiol â’r cyhoedd gyda’u cymunedau, yn unol 
ag Egwyddorion Cenedlaethol Ymgysylltu â’r Cyhoedd. 

• Adroddir diweddariadau am arbedion yn y gyllideb ac am waith y Grŵp 
Datblygu i’r Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd. 

• Mae’r broses o bennu cyllidebau yn destun gweithgarwch craffu manwl gan 
y pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu. 

• Mae’r broses cynllunio busnes yn cynnwys neilltuo adnoddau a chaiff 
Cynlluniau Busnes eu paratoi bob blwyddyn a’u monitro bob chwarter gan 
Fwrdd Perfformiad, sy’n cynnwys aelodau’r Cabinet a Chadeiryddion ac Is-
Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu a Chadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu. 

• Mae trefniadau perfformiad chwarterol yn darparu protocol herio er mwyn 
sicrhau y cyflawnir canlyniadau. 

• Mae trefniadau rheoli perfformiad corfforaethol yn cynnwys asesiad 
chwarterol o’r risgiau wrth geisio cyflawni canlyniadau neu ddarparu’r 
gwasanaeth. 

• Mae gweithgarwch rheoli risg yn cynnwys cofnodion risg ar gyfer; 
o Cynlluniau Busnes (Lefel 1);  a 
o Chynlluniau Gwasanaeth (Lefel 2). 

• Caiff mesurau perfformiad lleol eu cynnwys mewn cynlluniau cyflawni Busnes 
a gwasanaeth. 

• Mae Cynlluniau Cyfalaf yn cynnwys; 
o Hawliau Tramwy; 
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o Priffyrdd; 
o Cynllun Cyllideb Blynyddol;  a  
o Thrawsnewid. 

• Cymeradwywyd y Strategaeth a’r Polisi Rheoli Risg a’r Fframwaith Rheoli 
Risg gan y Cabinet ar 24 Medi 2019. 

• Cyflwynir hyfforddiant Rheoli Risg i Aelodau a Rheolwyr Uwch. 

• Datblygwyd pecyn e-ddysgu rheoli risg i’r holl Staff eraill a chynhaliwyd 
hyfforddiant yn 2019, a threfnwyd gweithdy gydag yswirwyr ar gyfer Rheolwyr 
uwch. 

• Caiff cyhoeddi perfformiad gwasanaeth, gan gynnwys data ynghylch costau a 
gwerth am arian, ei ystyried yn rheolaidd mewn adroddiadau gwasanaeth. 

• Mae’r Archwilydd a benodir yn ystyried trefniadau’r Cyngor er mwyn sicrhau 
darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.  Yn ei lythyr, mae wedi datgan 
bod y Cyngor wedi cydymffurfio â’i gyfrifoldebau ynghylch ei ddefnydd o 
adnoddau. 

• Cyhoeddwyd yr Archwiliad mwyaf diweddar o Gynllun Gwella y Cyngor (2020-
2021) ym mis Tachwedd 2020.  Daeth yr adroddiad i’r canlyniad cadarnhaol 
bod y Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau a’i fod wedi gweithredu yn unol 
â chanllawiau Llywodraeth Cymru mewn ffordd ddigonol er mwyn cyflawni ei 
ddyletswyddau. 

• Caiff ffurflen arfarnu cyfalaf ei llenwi ar gyfer prosiectau cyfalaf newydd, sy’n 
cynnwys y gofyniad ar gyfer y prosiect, ac fe’i ddefnyddir i asesu gwerth am 
arian a goblygiadau refeniw prosiectau mawr. 

• Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, sy’n cynnwys Strategaeth Buddsoddiad 
Cyfalaf hefyd. 

• Mae datganiad polisi caffael Cymru yn cyd-fynd â Strategaeth Caffael 2018-
2022 y Cyngor. 

• Mae canllawiau ac offeryn IIA ar gael ac yn cael ei ddefnyddio er mwyn 
cynorthwyo gweithgarwch gwneud penderfyniadau. 

• Cyhoeddir pob adroddiad a’r holl gofnodion mewn ffordd amserol ac mae 
modd eu harchwilio.  Mae pob cyfarfod yn gyfarfod cyhoeddus, yn unol ag 
ystyriaethau gwybodaeth wedi’i heithrio yn unol â diffiniad Deddf Llywodraeth 
Leol 1972. 

• Anogir gweithgarwch Craffu cyn gwneud penderfyniadau pan fo modd. 

• Y Rhaglen Trawsnewid. 

• Mae Rhestrau Cyfeirio Ymgysylltu ac Ymgynghori ar gael ar CeriNet. 

• Cynllun Gweithredu Grŵp DLlCD. 

• Cyflwynir Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024, ac adroddiad monitro 
2020-2021 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol i’w gymeradwyo, ac 
ar ôl eu cymeradwyo, fe’u cyhoeddir ar wefan y Cyngor. 

• Safonau’r Gymraeg ac adroddiad monitro Safonau’r Gymraeg Blynyddol.  

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant e-ddysgu gorfodol am 
Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. 

• Cyflwynwyd Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth Blynyddol 2020/21 i’r 
Pwyllgor Craffu Adnoddau Corfforaethol ar 27.10.21 ac fe’i cymeradwywyd 
gan y Cyngor ar 9/12/21. 

 
 

D. Penderfynu ar yr ymyriadau sy’n angenrheidiol i gyflawni’r canlyniadau 
 arfaethedig gystal ag y bo modd: 
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• Mae arweiniad ac offeryn IIA ar gael a chyflwynwyd hyfforddiant i 
Swyddogion ac Aelodau. 

• Defnyddir templedi adrodd safonol yn y broses o wneud penderfyniadau.    

• Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sefydliadol ar gael fel modiwl dewisol yn y 
Rhaglen i Reolwyr Corfforaethol, sy’n cynnwys gwybodaeth ynghylch y 
broses o wneud penderfyniadau, Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
Cydraddoldeb, yr Iaith Gymraeg a defnyddio’r IIAs, ac mae’r Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd ac MO (CLO-Cyfreithiol a Llywodraethu) yn 
rhoi cyngor yn ôl yr angen. 

• Cyhoeddir Polisi, Strategaeth a Fframwaith Rheoli Risg (a gymeradwywyd 
gan y Cabinet ar 24.9.10) gyda rhaglen hyfforddiant ar gyfer Aelodau, 
Rheolwyr Uwch a Rheolwyr ar CeriNet ac maent ar gael i bob Aelod o Staff. 

• Diwygiwyd dogfennau i adlewyrchu risgiau ychwanegol a gwybodaeth 
gefndirol er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus.  Adroddir y Gofrestr 
Risg Corfforaethol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn rheolaidd 
(9.9.2021, 3.6.2021).  

• Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig wedi cael ei diweddaru’n 
rheolaidd a chymeradwywyd y fersiwn cyfredol dyddiedig 2021/22 Ymlaen 
gan y Cyngor ar 5.3.2021.  

• Mae offeryn coeden benderfynu ymgynghori yn cynnwys adran sy’n cynnig 
arweiniad ynghylch lledaenu canlyniadau ymgynghori. 

• Her gyllid ynghylch arbedion ar Wefan y Cyngor. 

• Mae trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cynnwys yr elfennau 
chwarterol canlynol: 
o Adroddiad Gwasanaeth y Prif Swyddog Corfforaethol; 
o Bwrdd Perfformiad;  a 
o Chyfarfodydd Panel Gweithredol. 

• Gweithredir y broses Cynllunio Busnes ar gyfer 2021-22 a rhennir 
Cynlluniau Busnes Lefel 1 gyda’r Tîm Perfformiad ac Ymchwil. 

• Nodwyd mesurau perfformiad ym mhob Cynllun Busnes Lefel 1 ac mae’r 
rhain yn eu tro yn cael eu trosi i’r Dangosfwrdd adrodd ar gyfer pob 
gwasanaeth.  Craffwyd y mesurau hyn yn ofalus ac fe’u cymeradwywyd yn 
derfynol gan arweinwyr uwch.  Mae gwasanaethau yn adrodd yn erbyn y 
mesurau hyn fel rhan o’r broses rheoli perfformiad ar gyfer y flwyddyn. 

• Mae Cynlluniau Busnes yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y gyllideb a 
chyllid ac maent yn rhan o’r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol 
chwarterol. 

• Defnyddir calendr i adrodd terfynau amser a chyhoeddir dyddiadau 
Bwrdd/Panel Gweithredol gydag adroddiadau. 

• Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol 2019-2022. 

• Mae gan BGC Ceredigion Gynllun Llesiant Lleol a ddatblygwyd ac a 
gyflawnwyd ar y cyd gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allanol. 

• Cynhaliwyd Asesiad Llesiant Lleol gan y BGC sydd wedi cyfrannu at y Cynllun 
Llesiant Lleol ac Amcanion Llesiant y Cyngor ar gyfer y dyfodol. 

• Mae’r holl brosiectau cydweithio mawr wedi pennu trefniadau llywodraethu a 
rheoli gan gynnwys rheoli risg. 

• Ystyrir pob prosiect gan Banel Rheoli Prosiectau Corfforaethol, a fynychir gan 
IA hefyd ac mae’n fforwm effeithiol ar gyfer cynghori/herio ac amlygu risgiau 
wrth i feysydd Gwasanaeth ddatblygu prosiectau, gan gynnwys prosiectau 
cydweithio. 
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• Mae’r Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol yn helpu i sicrhau bod prosiectau 
yn ystyried yr elfennau canlynol yn gynnar:  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol;  arweiniad arall;  cyllid, caffael, llywodraethu a threfniadau cyfreithiol;  
goblygiadau AD;  Iechyd a Diogelwch;  ac Archwilio.  Gwella trefniadau 
prosiect cyn adrodd i’r Grŵp Datblygu a phrosesau awdurdodi eraill. 

• Ystyrir newidiadau deddfwriaethol e.e.  mae gwaith yn mynd rhagddo mewn 
perthynas â gweithredu newidiadau deddfwriaethol megis newidiadau Deddf 
LGEW 2021 ac ystyried/monitro risgiau y mae pob partner yn eu hwynebu 
wrth gydweithio, gan gynnwys risgiau a rennir.  Cynhelir cyfarfodydd ac mae 
gwaith paratoi yn cael ei wneud, er enghraifft, ynghylch gofyniad Deddf 2021 
am Gyd-bwyllgorau Corfforedig, gan gynnwys risgiau posibl ac a rennir 
(sefydlwyd grŵp CJC, a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 19 Ebrill 2021, i 
ystyried y gofyniad i sefydlu CJC Canolbarth Cymru yn unol â Deddf 2021). 

• Sefydlwyd Grŵp Rheoli Prosiect Corfforaethol er mwyn ffurfioli gweithgarwch 
datblygu a rheoli prosiectau. 

• Sicrhau bod Staff sy’n meddu ar sgiliau rheoli prosiect ar gael.  

• Mae hyn yn helpu i sicrhau bod prosiectau yn ystyried y canlynol yn gynnar:  
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol;  arweiniad arall;  cyllid, caffael, 
llywodraethu a threfniadau cyfreithiol;  goblygiadau AD;  Iechyd a Diogelwch;  
ac Archwilio.  Gwella trefniadau prosiect cyn adrodd i’r Grŵp Datblygu a 
phrosesau awdurdodi eraill. 

• Mae’n helpu i nodi’r gofynion ynghylch cyfalaf i’w cynnwys mewn rhaglenni 
cyfalaf yn y dyfodol. 

• Pennwyd a chymeradwywyd dangosyddion perfformiad lleol ar gyfer pob elfen 
gwasanaeth ac maent wedi cael eu cynnwys yn y cynllun gwasanaeth, ac 
adroddir amdanynt yn rheolaidd. 

• Fframwaith Cyllideb. 

• Cyfrifyddu Gwasanaeth – Monitro cyllideb. 

• Mae Rheoliadau Ariannol a Rheolau am y Weithdrefn Ariannol (Dogfen F 
Cyfansoddiad), ynghyd â Chanllawiau Rheoli Cyllidebol wedi cael eu 
diweddaru.  Datganiadau Sicrwydd Prif Swyddog. 

• Mae’r trefniadau rheoli mewnol sydd mewn grym yn destun gweithgarwch 
adolygu rheolaidd gan Archwilwyr Mewnol, yn unol â’r cynllun archwilio 
blynyddol sy’n seiliedig ar risg. 

• Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 

• Cymeradwywyd Cynllun a Strategaeth Archwilio Mewnol 2021/2021 gan y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 2021. 

• Mae’r cynllun arbedion corfforaethol wedi bod trwy broses lywodraethu gadarn 
er mwyn sicrhau bod yr holl arbedion yn cysylltu â’r canlyniadau gwasanaeth 
a ddymunir. 

• Caiff Buddion Cymunedol eu hymwreiddio yn ein Prosesau a’n Polisïau ac 
maent wedi cael eu gweithredu a’u monitro ac adroddwyd amdanynt yn 
rheolaidd. 

• Caiff Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ei hintegreiddio yn ein 
prosesau. 

 
 

E. Datblygu capasiti’r sefydliad, gan gynnwys gallu ei arweinwyr a’r 
unigolion oddi mewn iddo: 
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• Mae trefniadau ymsefydlu corfforaethol ac ar gyfer rheolwyr llinell bellach 
mewn grym.  Cyflwynwyd cynlluniau Datblygu Rheolwyr Corfforaethol ac 
ymsefydlu Corfforaethol ym mis Ebrill 2018.  Mae sesiynau ymsefydlu 
corfforaethol yn rhan o’r gofynion hyn, rhaid i bob aelod o Staff newydd 
fynychu sesiwn ymsefydlu.  Mae Rheolwyr Uwch yn cyflwyno yn y sesiynau 
wyneb-yn-wyneb hyn. 

• Darparir rhaglen ymsefydlu ar gyfer Aelodau newydd.  Darparir hyfforddiant 
parhaus i Aelodau a threfnir darpariaeth ynghylch materion penodol e.e.  
rheoli Trysorlys, a hefyd, cynhelir adolygiad parhaus o gyfleoedd ar gyfer 
hyfforddiant sgiliau a diweddaru, gan gynnwys Cynllun Adolygu Datblygiad 
Personol (defnyddir y wybodaeth i ddatblygu Cynllun Hyfforddiant Aelodau) a 
darparir rhaglen ymsefydlu gynhwysfawr newydd ar ôl yr etholiad (o fis Mai 
2022), a fydd yn cynnwys modiwlau e-ddysgu ychwanegol. 

• Cynllun datblygu aelodau. 

• Mae paratoadau yn cael eu gwneud ar gyfer (fel rhan o’r rhaglen ymsefydlu i 
Aelodau (o fis Mai 2022)) hyfforddiant i Aelodau’r Cabinet, hyfforddiant i’r 
Pwyllgor Safonau a Moeseg (rôl), hyfforddiant am Ddyletswyddau Arweinydd 
Grŵp Gwleidyddol a hyfforddiant ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
(rôl). 

• Cyflawnwyd Datblygiad/Hyfforddiant fel rhan o fanylebion person ar gyfer prif 
swyddi cyllid a chyfreithiol (cymhwyster gorfodol, gofynion y swydd). 

• Adolygiadau personol ar gyfer Swyddogion a darparu cyfleoedd i Swyddogion 
gael hyfforddiant diweddaru a sgiliau parhaus. 

• Caiff CeriNet (yr adnodd a’r mewnrwyd AD i Staff a rheolwyr) ei adolygu’n 
barhaus a’i wella er mwyn sicrhau ei effeithiolrwydd.  Mae ei gyflwyno wedi 
gwella effeithiolrwydd.  Mae gwybodaeth ynghylch ymsefydlu ar gael, ynghyd 
â’r Pecyn Cymorth i Reolwyr a’r llawlyfr Staff. 

• Bellach, rheolir Dysgu a Datblygu trwy system Ceri a chynigir cyfleoedd i bob 
aelod o Staff, a hefyd, cynigir cyfleoedd i’r rhai sy’n cyflawni Rôl Arwain neu y 
maent yn dymuno bod yn arweinwyr.  Cyflwynir modiwlau e-ddysgu er mwyn 
sicrhau bod hyfforddiant a datblygu yn gost-effeithiol lle bynnag y bo modd. 

• Caiff pecynnau e-ddysgu eu datblygu a’u cyflwyno’n rheolaidd ar gyfer 
hyfforddiant gorfodol ac anorfodol. 

• Mae pecyn cymorth cynllunio Gweithlu Strategol yn cynnwys adnabod 
anghenion hyfforddiant a dysgu pob maes gwasanaeth. 

• Mae Arfarniadau Perfformiad yn cofnodi anghenion hyfforddiant a datblygu 
trwy system Ceri. 

• Cynllun Perfformiad a Datblygiad Personol blynyddol parhaus – mae 
Adolygiadau Perfformiad yn cysylltu ag amcanion Corfforaethol a strategol. 

• Mae proses Adolygu Datblygiad Personol yn ei lle ar gyfer Aelodau. 

• Nod y Cyngor yw sicrhau’r lefel safonol ar gyfer Siarter Cymru o ran Cymorth 
a Datblygiad Aelodau. 

• Mae’r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn darparu’r fforwm ar gyfer 
anghenion rheoli perfformiad ac ar ôl hynny, paratoi’r cynlluniau gweithredu er 
mwyn darparu gwelliannau corfforaethol wrth adolygu perfformiad Staff.  
Cryfhawyd y rhain ymhellach wrth gyflwyno arfarniadau blynyddol ar gyfer yr 
holl Staff trwy gyfrwng system AD Ceri. 

• Gall yr holl Staff fanteisio ar ddigwyddiadau dysgu a datblygu trwy gyfleuster 
hunan-wasanaeth Ceri.  Yn ogystal, gall rheolwyr archebu lle i Staff ar 
ddigwyddiadau perthnasol trwy’r cyfleuster Hunan-wasanaeth i Reolwyr. 
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• Cryfhawyd cynlluniau datblygu staff sy’n gysylltiedig ag arfarniadau wrth 
gyflwyno’r modiwl Rheoli Perfformiad yn Ceri. 

• Mae Rhaglen Rheolwyr Ceredigion yn cynnig datblygiad personol gan 
gynnwys trefniadau llywodraethu a gwybodaeth sefydliadol. 

• Mae Cynllun Gweithlu 2017-2022 yn cynnwys camau gweithredu ar gyfer 
datblygiad Staff mewn themâu allweddol. 

• Mae aelodau yn mynychu digwyddiadau, seminarau a chynadleddau amrywiol 
(gweler uchod). 

• Defnyddio ymarferion meincnodi ac ymchwil. 

• Mae system gyflogres AD Ceri wedi sicrhau bod data ystyrlon am Staff 
bellach ar gael i Reolwyr bob mis er mwyn monitro costau, trosiant ac 
absenoldeb. 

• Gweithrediad effeithiol partneriaethau sy’n cyflawni canlyniadau y cytunwyd 
arnynt.  Datblygwyd Partneriaethau effeithiol mewn sawl maes a gwasanaeth 
gan gynnwys: 

o Gwella Ysgolion; 
o Iechyd a Gofal cymdeithasol; 
o Porth Agored;  a 
o Gwastraff. 

• Caiff partneriaethau ychwanegol eu cynnwys yn y Rhestr Prosiectau 
Cydweithio strategol. 

• Mae Strategaeth Adnoddau Dynol ar gael ar y Fewnrwyd. 

• Cyflawnir gwaith cynllunio gweithlu strategol gan ddefnyddio’r pecyn offer 
cynllunio gweithlu Strategol a chaiff hwn ei gwblhau gan bob maes 
gwasanaeth.  Cyfrannodd canlyniadau’r pecyn cymorth hwn at y cynllun 
gweithlu ar gyfer 2017-2022.  Mae Cynllun Gweithlu 2017-2022 yn 
canolbwyntio ar 4 thema allweddol: 

1. Ymgysylltu a Chyfle; 
2. Gweithlu Hyblyg ac Ystwyth; 
3. Hyrwyddo gweithlu dwyieithog;  a 
4. Datblygu Rheolaeth ac Arweinyddiaeth. 

• Adroddir diweddariadau am gynnydd y cynllun gweithlu i’r pwyllgor craffu. 

• Mae’r strwythur Arwain a Rheolwyr Uwch wedi diffinio’r rolau hyn, gan 
gynnwys sut y maent yn integreiddio â’i gilydd. 

• Cynhelir gweithgarwch cynllunio ar gyfer olyniaeth trwy gyfrwng trafodaethau 
a chamau gweithredu o fewn meysydd gwasanaeth a gyda phartneriaid ac ni 
ellir wastad dangos tystiolaeth o hyn.  Datblygir hyn ymhellach trwy gyfrwng y 
pecyn cymorth cynllunio gweithlu Strategol. 

• Mae cyfarfod ar y cyd o Reolwyr Uwch yn sicrhau bod rolau, cyfrifoldebau ac 
atebolrwydd yn glir. 

• Mae disgrifiadau swydd yn diffinio’r rolau a’r cyfrifoldebau sy’n ofynnol gan 
swyddi mewn ffordd glir. 

• Mae’r Cyfansoddiad yn nodi rolau a chyfrifoldebau Aelodau (Rhan 3.4 Tabl 4) 
a Swyddogion uwch (rhan 2 Erthygl 2) ac mae Cynllun Dirprwyo (Y 
Cyfansoddiad Rhan 3.5) yn bodoli ac yn nodi cyfrifoldebau Aelodau a 
Swyddogion yn glir. 

• Mae’r Pecyn Cymorth Cynllunio Strategol yn cynnwys elfen o gynllunio ar 
gyfer olyniaeth a rheoli talent. 

• Mae protocolau yn eu lle ar gyfer perthnasoedd gwaith rhwng Aelodau a 
Swyddogion (e.e.  Protocol Swyddog-Aelod). 

• Mae Codau Ymddygiad i Swyddogion ac Aelodau mewn grym. 
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• Mae gweithgorau Swyddogion ac Aelodau mewn grym ac yn gweithio’n 
effeithiol. 

• Adolygir Rheolau Gweithdrefnau Contract (‘CPR’) (Rhan 4 Dogfen G 
Cyfansoddiad) a Rheoliadau Ariannol a gweithdrefnau ariannol cysylltiedig 
(Rhan 4 Dogfen F Cyfansoddiad) yn rheolaidd e.e.  diweddarwyd CPR ym mis 
Mawrth 2019. 

• Sefydlwyd strwythur Corfforaethol y Cyngor er mwyn sicrhau y gall y 
Swyddogion Statudol gyflawni eu rolau mewn ffordd effeithiol. 

• Mae’r CE yn gyfrifol am adolygu’r strwythur hwn, yn ôl yr angen. 

• Ar 15.10.21, penderfynodd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar y set 
ddiwygiedig o Ddisgrifiadau Rôl Aelodau, a gynlluniwyd i gael eu defnyddio 
law yn llaw â Fframwaith Datblygu aelodau (Cymhwysedd) Cymru, Manylebau 
Person a Disgrifiadau Rôl Aelodau Fframwaith Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru (‘CLlLC’), sy’n cynnwys disgrifiad o rôl yr Arweinydd (Paratowyd 
adroddiad er gwybodaeth i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
hefyd ar 19.1.21). 

• Mynediad i sesiynau briffio gwybodaeth/cyrsiau am ddeddfwriaeth newydd. 

• Trefnir Gweithdai Aelodau yn ôl yr angen. 

• Rhestr Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth a grwpiau ffocws 
Defnyddwyr Gwasanaeth. 

• Polisi Ymgysylltu Cymunedol. 

• Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Pwyllgor Craffu (2016) (Dogfen N 
Cyfansoddiad) Mae’r Cyngor yn ymgynghori ac yn ymgysylltu gyda 
phreswylwyr lleol, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn y sir yn barhaus er 
mwyn deall eu safbwyntiau a’u barn wrth ddatblygu cynlluniau a/neu 
strategaethau newydd.  Rhoddir ystyriaeth briodol i adborth cyn cytuno ar 
fersiynau terfynol. 

• Cyflawnir gweithgarwch hunan-asesu craffu bob blwyddyn gan gynnwys 
arolwg. 

• Cyhoeddir cofnodion presenoldeb bob blwyddyn. 

• Anogir a chynorthwyir aelodau i gwblhau Adroddiadau Blynyddol, a gyhoeddir 
ar wefan y Cyngor. 

• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn mynychu Cyfarfodydd 
Rhwydweithio Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio a Llywodraethu Cymru 
Gyfan er mwyn datblygu a chymharu’r rôl o fewn Awdurdodau Lleol. 

• Gweithredu polisïau Adnoddau Dynol priodol a sicrhau eu bod yn gweithio 
mewn ffordd effeithiol. 

• Polisi Gweithle Di-Fwg a Pholisi Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau. 

• Mae’r Cyngor wedi cyflwyno amrediad o adnoddau a dewisiadau er mwyn 
gwella iechyd a lles Staff e.e.  cyflwynwyd Strategaeth Iechyd a Llesiant 2021-
2026 er mwyn cynorthwyo’r gwelliant yn iechyd a lles y gweithlu. 

• Mae’r Cyngor wedi penodi Swyddog Iechyd a Lles Cyflogeion er mwyn 
cydlynu a hyrwyddo iechyd a lles yn y gweithlu. 

• Cyflwynwyd pecyn cymorth Gofal yn Gyntaf i gyflogeion, sy’n cynnig: 
o Gwasanaeth cwnsela;  a 
o Chyngor ynghylch materion ariannol, cyfreithiol, defnyddwyr, gofal i’r 

henoed, gofal plant a chyflogaeth. 

• Mae’r cymorth arall sydd ar gael i Staff yn cynnwys:   
o Rhaglen iechyd a lles Rhyngweithiol Therapi Ymddygiad Gwybyddol; 
o Cynllun gofal llygaid; 
o Cynllun talebau gofal plant; 
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o Iechyd Da;  a 
o Hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer Staff a Rheolwyr. 

 

 
F.  Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a thrwy reoli 

arian cyhoeddus yn gadarn: 

• Cymeradwywyd y Strategaeth a’r Polisi Rheoli Risg a’r Fframwaith Rheoli 
Risg gan y Cabinet ar 24 Medi 2019 ac mae’r Fframwaith yn cael ei 
ddiweddaru o hyd.  Mae’r Cyngor yn parhau i ffurfio strategaethau a 
chynlluniau, gan ystyried y risgiau a achosir gan bandemig Covid-19 

• Ystyrir y Gofrestr Risg Corfforaethol yn ystod holl gyfarfodydd y Grŵp 
Arweiniol, cyfarfodydd y Swyddogion Arweiniol Corfforaethol a’r cyfarfodydd 
Rheoli Perfformiad Corfforaethol, a chan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
fel eitem sefydlog ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  Adroddir 
diweddariadau yn ystod pob Cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu er 
mwyn cynnig gwybodaeth a sicrwydd parhaus bod risgiau yn parhau i gael eu 
rheoli.  Mae’r Pwyllgor yn cyfeirio materion i Bwyllgorau Craffu pan fo hynny’n 
briodol. 

• Mae Rheoli Risg yn rhan annatod o weithgarwch cynllunio busnes gweithredol 
a phennu Strategaethau a Pholisïau. 

• Cofnodir holl Risgiau trawsnewid a phrosiectau.  Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar 
Drawsnewid ac Effeithlonrwydd yn monitro Risgiau Trawsnewid yn rheolaidd 
a chyfeirir Trawsnewid a Risgiau i Baneli a chyfarfodydd Llywodraeth Leol ar y 
cyd. 

• Roedd yr holl Gynlluniau yn cynnwys cofnodion Risgiau, gan gynnwys: 
o Y Cynllun Ariannol tymor Canolig; 
o Cynlluniau Busnes (lefel 1);  a  
o Chynlluniau Gwasanaeth (lefel 2). 

• Caiff cynlluniau Busnes/Gwasanaeth eu monitro er mwyn sicrhau y cyflawnir 
canlyniadau cyflawni. 

• Caiff trefniadau Rheoli Risg Corfforaethol eu harchwilio’n rheolaidd a chaiff 
gweithgarwch rheoli risg ei gynnwys mewn rhaglenni archwilio 
sefydliad/gwasanaeth Gwasanaethau unigol. 

• Mae ‘risgiau’ yn sail i raglenni gwaith archwilio yr Archwilwyr Mewnol, fel sy’n 
ofynnol gan system meddalwedd rheoli archwilio MKI/Pentana.  Diweddarwyd 
templed adroddiadau Cyngor / Cabinet er mwyn cynnwys cyfeiriad at 
oblygiadau cyfreithiol, goblygiadau staffio, goblygiadau eiddo/asedau a 
risgiau. 

• Mae Perfformiad Corfforaethol yn gofyn am ddiweddariadau rheolaidd o ran 
Risg. 

• Diwygiodd y Cyngor ei drefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn 2017 er 
mwyn gwella’r broses o fonitro ei gynlluniau busnes a’i ddangosyddion 
perfformiad, gan gynnwys Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (‘NSI’), PAM 
a Dangosyddion Lleol.  Mae’r rhain yn gysylltiedig â’r Amcanion Gwella a 
Llesiant a Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 hefyd. 

• Mae Panel Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cyfarfod bob chwarter.  Mae 
pob Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn adrodd i’r Panel hwn a chyhoeddir y 
Dyddiadau ar gyfer adrodd yn yr adroddiad.  Mae Cadeiryddion ac Is-
Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn mynychu ar sail yr 
egwyddor y gallant nodi meysydd y mae gofyn eu cynnwys yn eu 
Blaenraglenni Gwaith priodol nhw. 

Tudalen 217



 

28 
 

• Cyflawnir gweithgarwch Monitro Risg Prosiectau Penodol a chaiff yr holl 
Risgiau eu neilltuo i Swyddog Arweiniol Corfforaethol (Perchennog y Risg). 

• Ystyriodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol Amcanion Gwella a Llesiant 2020-21 
a chymeradwyodd yr Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 21.10.21 ym mis 
Hydref 2020 (Yn ogystal, cymeradwywyd Adroddiad Blynyddol Amcanion 
Gwella a Llesiant 2020-2021 gan Bwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu y 
Cyngor ar 15.9.21, a chan y Cabinet ar 5.10.21).  

• Casglwyd gwybodaeth feincnodi fel rhan o weithgarwch ailfodelu gwasanaeth. 

• Asesiadau mewnol ac allanol gan: 
o Archwilio Cymru; 
o Estyn; 
o Arolygiaeth Gofal Cymru (‘AGGC’);  Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau 

Ymchwilio (‘ICPO’);  a 
o Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (‘ICO’). 

• Asesiadau allanol, gan gynnwys y Cod Ymddygiad. 

• Hunanasesiad (Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu) – mae ymarfer 
hunanasesu yn mynd rhagddo i’w gyflwyno yn ystod Cyfarfod y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 10.3.2022. 

• Mae Gwasanaethau unigol yn cynnal gweithgarwch hunanasesu trwy gyfrwng 
matrics perfformio. 

• Mae IA yn cynnal hunanasesiad blynyddol ac maent yn cael adolygiad 
cymheiriaid / asesiad allanol annibynnol bob 5 mlynedd gan PSIAS. 

• Perfformiad costau (gan ddefnyddio mewnbynnau ac allbynnau). 

• Mae Prif Swyddogion yn darparu cymorth a chyngor i Aelodau.  Darparir 
cyngor gan y Prif Swyddog Ariannol hefyd. 

• Mae gofynion adrodd yn mynnu bod goblygiadau/cyngor cyfreithiol ac ariannol 
yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau/penderfyniadau, a gyhoeddir pan fo 
hynny’n briodol. 

• Cyhoeddir pob adroddiad a’r holl gofnodion mewn ffordd amserol ac maent ar 
gael i’w harchwilio gan gynnwys. 

• Dewisiadau ar gyfer argymhellion. 

• Gall Pwyllgorau Craffu ofyn am adroddiadau ar unrhyw adeg a gwahoddir 
Cadeiryddion Craffu i fynd â materion yn ôl gerbron y Cabinet 

• Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cyfeirio materion i’r pwyllgor 
Craffu ac mae’n cael adroddiadau yn ôl. 

• Mae croeso i’r cyhoedd fynychu pob cyfarfod, yn unol ag ystyriaethau 
gwybodaeth wedi’i heithrio yn unol â’r diffiniad yn Neddf Llywodraeth Leol 
1972. 

• Cytundeb am y wybodaeth y bydd gofyn ei chael a’r amserlenni 

• Mae trefniadau craffu mewn grym a gefnogir ac sy’n cynnig cyfleoedd i herio 
gweithgarwch gwneud penderfyniadau ac adolygu darpariaeth gwasanaethau.  
Nod y swyddogaeth graffu yw cynnig gwerth ychwanegol i’r agenda gwelliant 
parhaus yn eu rôl fel “cyfaill beirniadol”.  Yn ogystal, mae Pwyllgorau Trosolwg 
a Chraffu yn cynnig cyfleoedd i wneud gwaith datblygu polisi a chyn gwneud 
penderfyniadau, sy’n swyddogaeth craffu, a ddatblygwyd dros y blynyddoedd 
diwethaf.  Nod y Cyngor yw craffu, pan fo modd, cyn y caiff penderfyniadau eu 
gwneud. 

• Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo Protocol Trosolwg a Chraffu Ymgysylltu â’r 
Cyhoedd (2016) (Dogfen N Cyfansoddiad) ac fe’i ddefnyddiwyd sawl gwaith. 
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• Mae trefniadau wedi cael eu gwneud i geisio safbwyntiau’r cyhoedd, a gesglir 
trwy gyfryngau cymdeithasol a’u rhannu gyda Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
er mwyn iddynt eu hystyried. 

• Bydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu y Cyngor yn gyfrifol am gymryd 
trosolwg o effeithiolrwydd cyffredinol BGC. 

• Gwaith a gyflawnir gyda Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol er mwyn datblygu 
Fframwaith Craffu mewn perthynas â DLlCD. 

• Cyhoeddir adroddiadau a hefyd, yr holl agendâu, cofnodion, Blaenraglen 
Waith a phob Cylch Gorchwyl ar wefan y Cyngor. 

• Mae Bwrdd Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cyfarfod bob chwarter, ac 
estynnir gwahoddiad i Gadeiryddion Pwyllgorau Craffu fynychu. 

• Pennir dyddiadau adrodd ar ddechrau pob blwyddyn. 

• Mae gweithgarwch monitro’r gyllideb yn digwydd yn gyson trwy gydol y 
flwyddyn, o fewn gwasanaethau, i weithgorau Swyddogion sy’n Aelodau a’r 
Cabinet e.e.  Grŵp Datblygu a CMG ac arbedion y rhaglen drawsnewid i’r 
Grŵp Trawsbleidiol Ymgynghorol am Drawsnewid ac Effeithlonrwydd, y caiff 
Cadeiryddion Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eu gwahodd i’w harsylwi law yn 
llaw â chyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad. 

• Cyflawnir gwaith monitro ariannol yn rheolaidd ar draws y Cyngor dan 
drefniant cyfrifyddu datganoledig a chaiff gwaith adrodd ffurfiol ei gyflwyno i’r 
Cabinet.  Caiff gwaith monitro ei gynnwys yn yr adroddiadau rheoli 
perfformiad chwarterol hefyd. 

• Mae goblygiadau ariannol yn ofyniad i’w gynnwys yn holl adroddiadau 
Cyfarfodydd y Cabinet. 

• Mae’r Rheoliadau Ariannol a’r Rheolau Gweithdrefn Ariannol (Dogfen F 
Cyfansoddiad) a’r Rheolau Gweithdrefn Contract (Dogfen G Cyfansoddiad) oll 
wedi cael eu diweddaru.  Cymeradwywyd y Strategaeth Gaffael 2018-2022 
gyfredol yn 2018. 

• Arferion cyfrifyddu – cydymffurfir â Chodau Ymarfer.  Caiff Dangosyddion 
Darbodus eu paratoi ac fe’u hadroddir i’r Cyngor a’u monitro trwy gydol y 
flwyddyn.  Cyflawnir gweithgarwch rheolaidd i fonitro’r gyllideb trwy gydol y 
flwyddyn.  Mae IA yn adolygu trefniadau rheoli o ran monitro a chasglu incwm 
hefyd. 

• Cyflwynir diweddariadau mewn perthynas â Pharhad Busnes ac Argyfyngau 
Sifil Posibl yn rheolaidd yn unol â’r Gofrestr Risg Corfforaethol, CORP04 Risg 
ac mae’r Grŵp Parhad Busnes ac Argyfyngau Sifil Posibl yn cyfarfod bob mis. 

• Asesir risg y Cynllun Archwilio Mewnol blynyddol ac mae’n ystyried nodau ac 
amcanion y Cyngor, a’i bolisïau a’i weithdrefnau corfforaethol;  i gynnwys 
adolygiad o’r trefniadau corfforaethol Rheoli Risg, a phrofi’r trefniadau rheoli 
lliniarol sydd mewn grym ar gyfer sampl o risgiau a nodir yn y Gofrestr Risg 
Corfforaethol. 

• Cymeradwywyd y Strategaeth Archwilio Mewnol a Chynllun Blynyddol 2021-
2022 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 2021, ac mae’n 
parhau i ystyried risgiau ychwanegol a gyflwynir gan y pandemig. 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw weithgarwch 
angenrheidiol i ail-flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA fod yn ymatebol i 
unrhyw newidiadau o ran risg yn y Cyngor. 

• Mae adroddiadau archwilio mewnol a gyflwynir i Reolwyr yn amlygu’r risgiau o 
beidio gweithredu unrhyw gamau IA a argymhellir.  Cynhelir archwiliad dilynol 
o’r cynlluniau gweithredu a gyflwynir.  Os bydd CMIA o’r farn nad yw Rheolwr 
wedi rhoi sylw i unrhyw risgiau sylfaenol, adroddir am hyn i’r Pwyllgor 
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Archwilio a Llywodraethu, ac mae gan hwn y disgresiwn i ofyn i’r Rheolwr 
hwnnw fynychu ac esbonio’r rheswm dros beidio sicrhau cydymffurfiaeth. 

• Bydd yr Archwilydd a benodir yn ystyried trefniadau’r Cyngor er mwyn sicrhau 
darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei lythyr lle y mae’n nodi bod 
y Cyngor wedi cydymffurfio â’i gyfrifoldebau ynghylch defnyddio ei adnoddau. 

• Mae Amcanion y Cyngor yn cyd-fynd â Strategaethau. 

• Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd o’r Grŵp Rheoli Parhad Busnes a Materion 
Brys i adolygu Cynlluniau a Threfniadau Parhad Busnes a Materion Brys 
Meysydd Gwasanaeth a Chorfforaethol, yn ogystal ag argymhellion sy’n codi 
o ddigwyddiadau yn y gorffennol ac ymarferion i ddangos tystiolaeth o risg, 
nodi tueddiadau sy’n dod i’r amlwg, a chofnodi unrhyw wersi a ddysgwyd er 
mwyn ymateb iddynt. 

• Mae gwerthuso risg wastad yn ymddangos ar agendâu. 

• Adroddiadau Cynnydd Archwilio Mewnol Chwarterol rheolaidd i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu at ddibenion monitro (e.e.  cyflwynwyd Adroddiad 
Cynnydd Archwilio mewnol ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Mehefin 
2021 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 9 Medi 2021). 

• Darparir crynodeb o’r gwaith a’r farn archwilio ynghylch y sicrwydd a roddir yn 
flynyddol yn yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn.  
Cymeradwywyd yr Adroddiad Blynyddol IA ar gyfer 2020/21 gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ar 3 Mehefin 2021. 

• Adolygiadau IA dilynol i fonitro gweithrediad y camau gweithredu gofynnol. 

• Caiff trefniadau rheoli mewnol, risg a phrosesau llywodraethu eu monitro yn 
unol â’r Siarter Archwilio Mewnol (cymeradwywyd y fersiwn diwethaf gan y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24/2/21) a’r Cynllun a’r Strategaeth 
Archwilio Mewnol Blynyddol. 

• Cydymffurfiaeth gyda’r Cod Ymarfer ynghylch Rheoli Risg Twyll a Llygredd 
(‘CIPFA’, 2014).  

• Mae gan Archwilwyr Mewnol weithdrefnau yn eu lle os darganfyddir twyll. 

• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Gwrth Dwyll achrededig. 

• Mae Swyddog(ion) yn y tîm IA yn dal Tystysgrif CIPFA mewn Arferion 
Ymchwilio (‘CCIP’).  

• Diweddarwyd a chymeradwywyd ‘Strategaeth i Atal Twyll, Llygredd a 
Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu Arian)’ gan y Cyngor ar 17 
Mehefin 2021 (cadarnhawyd y cofnodion ar 23 Medi 2021) ac fe’i 
hysgrifennwyd mewn perthynas â’r Cod Ymarfer a’i diweddaru i sicrhau y caiff 
yr holl ofynion eu cynnwys. 

• Mae IA yn gwneud gwaith atal twyll yn ôl y gofyn (yn ogystal â delio gyda 
gweithgarwch darganfod twyll fel yr ystyriwyd yn gynharach) ac mae’n 
cyflwyno Adroddiad Atal Twyll i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu bob 
blwyddyn (Cyflwynwyd Adroddiad Atal Twyll 2020/21 i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu ar 3 Mehefin 2021. 

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio gyda gofynion Menter Twyll Genedlaethol 
flynyddol Archwilio Cymru, a gydlynir gan IA ar hyn o bryd. 

• Monitro ac ymateb i rybuddion o dwyll (NAFN, rhwydweithiau ehangach, 
cymheiriaid, ac ati); 

• Aelodaeth a chyfranogiad gweithredol mewn rhwydweithiau a grwpiau 
proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati); 

• Mae IA yn cynnig cyngor i wasanaethau ynghylch gweithredu systemau a 
phrosesau newydd er mwyn sicrhau y caiff trefniadau rheoli mewnol effeithiol 
eu cynnal; 
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• Mae Swyddogion enwebedig o’r Cyngor yn ymgymryd â hyfforddiant twyll 
amrywiol er mwyn cynnal eu gwybodaeth a’u harbenigedd; 

• Pan fo hynny’n briodol, cyhoeddir erlyniadau llwyddiannus ar wefan y Cyngor 
(ac yn y wasg leol). 

• Archwiliwyd taliadau grant Covid-19 cyn eu talu (gan ei bod yn haws stopio 
taliad na’i adfer); 

• Ychwanegwyd archwiliadau rheolaeth ariannol allweddol i’r cynllun archwilio, 
er mwyn gwirio trefniadau rheoli, llywodraethu a risgiau tra bod staff yn 
gweithio gartref 

• Cymeradwywyd DLlB 2020/21 gan y Cyngor ar 25 Tachwedd 2021 gyda’r 
Datganiad o’r Cyfrifon.  Mae DLlB yn cynnwys barn flynyddol CMIA ynghylch 
sicrwydd. 

• Tan 31/12/21, mae pennaeth y swyddogaeth IA yn CMIA sy’n meddu ar 
gymhwyster CIPFA, ac mae’r CMIA o 1/1/22 ymlaen yn astudio er mwyn 
sicrhau cymhwyster IIA.  Mae gan y ddau CMIA brofiad helaeth ym maes 
llywodraeth leol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan dîm sy’n meddu ar 
sgiliau a gwybodaeth briodol.  Cynhelir gwaith adrodd rheolaidd i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ynghylch gweithgarwch IA.  Mae gweithgarwch 
cynllunio busnes a blaenraglen waith gadarn sy’n seiliedig ar risg yn eu lle. 

• Mae IA yn gwerthuso ac yn gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, 
rheolaeth a llywodraethu yn unol â PSIAS, a gaiff ei hunanasesu a’i adrodd i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu bob blwyddyn, ynghyd ag unrhyw 
welliannau sy’n ofynnol.  Cynhelir adolygiad cymheiriaid bob 5 mlynedd (bydd 
gofyn cynnal yr un nesaf tua mis Mawrth 2022, ac mae’r paratoadau ar gyfer 
hwn eisoes wedi cychwyn trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru – gweler 
isod). 

• Mae IA yn cynnig sicrwydd unigol i Reolwyr ar ôl pob adolygiad archwilio – 
yna, defnyddir y rhain i gynnig lefel gorfforaethol gyffredinol o sicrwydd bob 
blwyddyn, sy’n cyfrannu i’r DLlB. 

• Gweithredwyd proses i ailstrwythuro IA ym mis Mai 2019, a chynhaliwyd un 
arall ym mis Tachwedd 2020.  Mae’r gwasanaeth wedi bod yn manteisio ar 
adnoddau llawn er 1 Rhagfyr 2020. 

• Bydd CMIA newydd yn y swydd o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddynt brofiad 
sylweddol ym maes IA, a bydd ganddynt ffenestr 6-wythnos i ‘gysgodi’r’ CMIA 
presennol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan Reolwr Archwilio gwybodus a 
medrus (gweler pwynt G3.2 isod). 

• Mae dau aelod o’r tîm yn astudio am gymhwyster hyfforddiant proffesiynol 
Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol ar hyn o bryd. 

• Sefydlwyd Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sy’n pennu ei gynllun gwaith ei 
hun.  Cadeirir y Pwyllgor gan Aelod o grŵp y gwrthbleidiau (tan fis Mai 2022, 
pan fydd Unigolyn Lleyg yn Gadeirydd, yn unol â darpariaethau Deddf 2021). 

• Gwaith paratoi parhaus a gweithredu newidiadau sy’n effeithio ar y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu yng ngoleuni Deddf 2021.  Hysbyswyd y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu, mewn adroddiad yn ystod Cyfarfod ar 24.2.2021, o’r 
newidiadau i’w rôl ynghylch adroddiadau hunanasesu y Cyngor, ac ynghylch 
asesiadau perfformiad panel, yn ogystal â’r newid enw, ynghyd â newidiadau 
i’r Cadeirydd/Is-Gadeirydd a’r cyfansoddiad. 

• Diweddarwyd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 6 
Rhagfyr 2018. 

• Cyflwynwyd adroddiad am y diweddaraf am Ddeddf 2021 i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 3.6.2021, gan gynnwys rhoi diweddariad i’r 
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Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ynghylch newidiadau i’r Cyfansoddiad sy’n 
effeithio ar y Pwyllgor, gan gynnwys: 
- Recriwtio aelodau lleyg ac Is-Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu CJC 
Canolbarth Cymru;  ac  
-Ynghylch swyddogaethau’r Pwyllgor sy’n ymwneud ag: 
o adolygu ac asesu asesiad perfformiad y Cyngor; 
o ystyried adroddiad Hunanasesu blynyddol drafft y Cyngor; 
o ystyried unrhyw adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol ac ymateb 

drafft y Cyngor; 
o adolygu swyddogaeth delio gyda chwynion y Cyngor;  a’r 
o rôl ynghylch Asesiadau Perfformiad Panel (o fis Mai 2022). 

• Mae’r newidiadau a wnaethpwyd yn ystod 2021-2022 yn cynnwys paratoadau 
ar gyfer: 
o newidiadau i’r cylch gorchwyl/cylch gwaith/cyfansoddiad (gan gynnwys 

argymhellion i’r Cyngor gan y Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad 
a newidiadau i’r Cyfansoddiad a gymeradwywyd gan y Cyngor yn ystod 
ei Gyfarfod ar 23.9.2021);  

o newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 
o Bydd yr aelodaeth yn cynnwys 2/3 Chynghorydd ac 1/3 Unigolyn Lleyg 

(fel y diffinnir yn y Ddeddf) – cwblhawyd y broses recriwtio 
(cymeradwyodd y Cyngor y penodiadau ar 9.12.21); 

o Dyletswydd y pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i Ddirprwy Gadeirydd ei 
hun; 

o Rhaid i’r cadeirydd fod yn unigolyn lleyg – cwblhawyd y broses recriwtio 
(cymeradwyodd y Cyngor y penodiadau ar 9.12.21) a phenodir y 
Cadeirydd/Dirprwy Gadeirydd o blith yr Aelodau Lleyg; 

o Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol yr 
Awdurdod Lleol;  ac 

o Yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Dirprwy, dim ond Aelodau anweithredol 
fydd yn gallu cadeirio. 

• Cwblhawyd adolygiad o faint y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a 
chymeradwywyd y penderfyniad i newid ei faint o fis Mai 2022 (9). 

• Mae gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Aelod Lleyg effeithiol ac ystyrir 
bod Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cyd-fynd â Deddf 2021:  
cwblhawyd y broses o recriwtio aelod Lleyg, gan ystyried gofynion Deddf 2021 
a therfynu cyfnod yr aelodau lleyg presennol yn y rôl.  Cymeradwywyd 
Cyfeiriad Swydd, Manyleb person a meini prawf gan y Cyngor ar 10/12/20. 

• Mae manylion aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r holl 
Bwyllgorau Craffu ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng CMIA a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu, rhoddir cyngor gan MO a chyfarfodydd rheolaidd hefyd, yn ôl yr 
angen rhwng MO a’r Cadeirydd, ac MO, CMIA ac Archwilio Cymru.  

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng Aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r 
rheolydd allanol, Archwilio Cymru (gyda a heb Swyddogion) 

• Hyfforddiant i Aelodau a rhoddir hyfforddiant/diweddariadau rheolaidd i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 

• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn mynychu grŵp 
rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio a Llywodraethu Cymru i 
ddatblygu a chymharu’r rôl o fewn Awdurdodau Lleol. 
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• Cymeradwywyd Strategaeth TGCh a Digidol newydd ar gyfer 2018-2022 ac 
mae’r holl bolisïau wedi cael eu diweddaru, gan gynnwys (cymeradwywyd pob 
un ym mis Chwefror 2019): 

• Polisi Diogelu Data a GDPR; 

• Polisi Diogelwch Gwybodaeth;  a 

• Pholisi Rheoli Cofnodion. 

• Mae swyddogion yn ystyried cyflwyno hysbysiadau preifatrwydd mewn 
perthynas â cheisiadau i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu. 

• Mae hyfforddiant wedi'i amserlennu ar gyfer Aelodau ar eu rhwymedigaethau 
o dan y GDPR fel rhan o'r hyfforddiant newydd i Aelodau ac mae adran ar y 
ddeddfwriaeth honno bellach wedi'i chynnwys yn y protocol ar gyfer Aelodau 
wrth gynllunio. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwlau hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ynghylch 
Diogelu Data a Diogelwch Gwybodaeth. 

• Swyddog Diogelu Data Dynodedig. 

• Cyswllt Cwsmeriaid y Swyddog Arweiniol Corfforaethol yw’r Perchennog Risg 
Gwybodaeth Uwch (‘SIRO’) ac mae wedi mynychu hyfforddiant priodol ar 
gyfer y rôl hwnnw. 

• Nodir y Swyddogion cyfrifol canlynol: 
o Swyddog Diogelwch TG (‘ITSO’);  a 
o Swyddog Rheoli Cofnodion a Gwybodaeth (‘IRMO’) 

• Yn ogystal, mae’r Grŵp Diogelu Data Corfforaethol a’r Cyfarfod Parhad 
Busnes ac Argyfyngau yn ystyried diogelwch Gwybodaeth. 

• Gweithredwyd Archwiliad Mewnol Rheolaidd o ofynion a gweithdrefnau 
Cofrestru diogelu data yn dilyn archwiliad Archwilio Cymru. 

• Llofnododd Cyngor Sir Ceredigion Gytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol 
Cymru (‘WASPI’), felly mae’n defnyddio fframwaith WASPI ar gyfer 
Cytundebau Rhannu Gwybodaeth. 
***Mae’r cytundeb yn set gyffredin o egwyddorion a safonau y bydd 
sefydliadau partner yn rhannu gwybodaeth bersonol oddi tanynt.  Bydd 
sefydliadau sy’n mabwysiadu’r Cytundeb yn dangos eu hymrwymiad wrth 
fodloni’r amodau, y rhwymedigaethau a’r gofynion cytunedig o fewn y 
fframwaith. 

• Yn rhan fwyaf yr achosion, anfonir cytundebau ymlaen i’r Swyddog Diogelu 
Data. 

• Ceir cofrestr gyhoeddus ar Wefan WASPI hefyd. 

• Asesiadau allanol rheolaidd e.e.  Cydymffurfio gyda’r Cod Ymddygiad. 

• Tystiolaeth a monitro perfformiad mewnol. 

• Caiff data ei groes-gyfateb ar draws y gwahanol wasanaethau. 

• Caiff gwerthoedd Dangosyddion Perfformiad eu dilysu gyda chymorth 
tystiolaeth. 

• Amserlen Gadw – fe’i chyhoeddir ar y fewnrwyd bellach. 

• Sefydlwyd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (‘MTFS’) gyfredol yn ystod 
blwyddyn 2013-14 ac fe’i diweddarwyd mewn ffordd sylfaenol a’i 
chymeradwyo gan y Cyngor ar 24 Chwefror 2016.  Mae’r MTFS Gyfredol ar 
gyfer y cyfnod ar ôl 2018/2019 ond mae bellach wedi cael ei diwygio i 
adlewyrchu setliad refeniw amodol 2021/2022 a’i diweddaru i:  

o Adlewyrchu effaith Covid-19 
o Adlewyrchu ‘Rhoi Hwb i Economi Ceredigion – Strategaeth ar gyfer 

Gweithredu 2020-35’ 
o Diwygio’r cynllun arbedion trawsnewid 
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o Rhagweld pwysau o ran y costau yn y dyfodol 
o Adlewyrchu newidiadau data, rheoliadau, cynlluniau, polisïau a 

strategaethau 
ac fe’i chyflwynir i’r Cabinet i’w chymeradwyo ar 23,2,2021, gyda’r nod o 
gyflwyno’r gymeradwyaeth i’r Cyngor ar 5.2.2021.  

• Bellach, mae hwn yn cynnwys fframwaith polisi er mwyn pennu’r cyllidebau 
bob blwyddyn, yn ogystal â chynllun tair blynedd.  Mae’r MTFS yn cynnwys 
risg corfforaethol a gaiff ei ddiweddaru o leiaf dair gwaith y flwyddyn.  Roedd y 
gweithgarwch blynyddol er mwyn pennu’r gyllideb yn cynnwys asesiad risg 
hefyd.  Mae’r Cyngor yn ymateb i’r cynnig yn Adroddiad Gwella Blynyddol 
Swyddfa Archwilio Cymru (Archwilio Cymru bellach) 2016, gan ystyried yr 
adroddiad yng ngoleuni MTFS trwy sicrhau bod trefniadau rheolaeth ariannol 
y Cyngor yn ddigon cadarn i fodloni’r sialensiau sylweddol a fydd yn codi yn y 
dyfodol. 

• Datblygwyd Cynllun Strategol ac mae wedi gwella’r rhaglen waith sy’n 
angenrheidiol er mwyn ystyried blaenoriaethau gwasanaeth wrth roi sylw i 
gyfyngiadau ariannol. 

• Pennir amserlen/cynllun prosiect cyllideb flynyddol er mwyn sicrhau y caiff 
cyllideb gytbwys ei chymeradwyo o fewn y cyfnod statudol yn unol â 
fframwaith cyllideb y Cyngor. 

• Cyflwynir adroddiadau cyllideb rheolaidd i’r Cabinet a’r Grŵp Arweiniol trwy 
gydol y flwyddyn a chaiff cyllidebau gweithredol eu monitro bob mis. 

• Cynhelir cyfarfodydd chwarterol o’r Panel Gweithredol yn ôl y gofyn gyda 
Swyddogion Arweiniol Corfforaethol, ynghyd ag Arweinydd y Cyngor, y CE, y 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol dros Gyllid a’r Aelod Cabinet sy’n meddu ar 
gyfrifoldeb dros Gyllid. 

 

G. Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau 

atebolrwydd effeithiol: 

• Gwefan y Cyngor.  

• Darlledir cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet.  

• Templedi safonol ar gyfer y Cabinet, Craffu a’r Cyngor. 

• Cydymffurfiaeth gyda Safonau’r Gymraeg. 

• Defnyddio Modern.Gov er mwyn cyhoeddi agendâu a Gwybodaeth am 
Gynghorwyr. 

• Mae’r Cyngor yn paratoi i weithredu newidiadau a gyflwynir gan Ddeddf 2021, 
sy’n cynnwys bod y Cyngor yn ymgynghori ac yn cyhoeddi strategaeth 
cyfranogi â’r cyhoedd gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad y cyhoedd mewn 
democratiaeth leol a gwella tryloywder. 

• Cydymffurfiaeth y Cyngor gyda Rheoliadau Awdurdodau Lleol 
(Coronafeirws)(Cyfarfodydd)(Cymru) 2020, sy’n caniatáu mynediad o bell i 
gyfarfodydd a gofynion ynghylch mynediad i’r cyhoedd/cyhoeddi dogfennau. 

• Mae gwaith yn mynd rhagddo i baratoi Polisi Ymgysylltu Cymunedol a fydd yn 
bodloni gofynion Deddf 2021, a fydd yn cynnwys sut y byddwn yn annog 
cyfranogiad mewn gweithgarwch gwneud penderfyniadau hefyd, er ein bod yn 
aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru ynghylch y rhan hon o’r 
ddeddfwriaeth. 

• Mae Map ffyrdd y Cyngor yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i ddinasyddion 
ynghylch y gwasanaethau ddarparir oherwydd pandemig Covid-19, er mwyn 
cynnig eglurder i breswylwyr y Sir. 
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• Mae’r Cyngor wedi bod allan i dendr ac wedi dyfarnu’r contract am osod offer 
yn Siambr y Cyngor a fydd yn galluogi i gyfarfodydd hybrid gael eu cynnal, yn 
ogystal â’r gallu i ddarlledu’r cyfarfodydd hynny.  Gosodir yr offer yn ystod y 
gaeaf. 

• Mae’r Cyngor yn cynnig ffyrdd amgen i ddinasyddion droi at wybodaeth os 
nad ydynt yn gallu manteisio ar wasanaethau digidol.  Gallant ffonio Canolfan 
Gyswllt y Cyngor neu ymweld â’i Lyfrgelloedd lle y gall y cyhoedd droi at 
gyfrifiaduron sydd ar gael neu wasanaeth Wi-Fi 4G am ddim, sy’n caniatáu i 
unrhyw un ddefnyddio eu dyfais eu hunain. 

• Mae manylion cyswllt Cynghorwyr, eu cofnodion presenoldeb, eu haelodaeth 
o Bwyllgorau a’r Datganiadau Diddordeb ar gael ar Wefan y Cyngor. 

• Mae adroddiadau blynyddol Cynghorwyr ar gael ar Wefan y Cyngor. 

• Mae’r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gael ar Wefan y Cyngor. 

• Mae Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Democrataidd ar gael ar Wefan y 
Cyngor. 

• Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol am Amcanion Gwella a Llesiant y Cyngor Sir 
ar wefan Sir Ceredigion er mwyn hysbysu dinasyddion Ceredigion o’r 
gweithgareddau a’r camau y mae’r Cyngor yn eu cymryd er mwyn cefnogi ei 
Amcanion Gwella a Llesiant.  Mae hyn yn rhan o hunanasesiad y Cyngor 
hefyd.  Mae cynllun cryno ar gael hefyd mewn swyddfeydd cyhoeddus ar 
gyfer ein dinasyddion. 

• Cyhoeddir datganiadau ariannol blynyddol ar Wefan y Cyngor. 

• Cymeradwyaeth briodol. 

• Trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 

• Perchnogaeth o waith cynllunio a thrawsnewid. 

• DLlB. 

• Mae DLlB y Cyngor yn dangos tystiolaeth o’r ffordd y mae’n cydymffurfio â 
saith Egwyddor graidd y Fframwaith Llywodraethu a’r is-egwyddorion sydd yn 
y Fframwaith ac yn y Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol, gan gynnwys sut 
y mae’n gweithredu trefniadau cywir er mwyn llywodraethu ei faterion, yn 
hwyluso gweithrediad effeithiol ei swyddogaethau ac yn gwneud trefniadau ar 
gyfer rheoli risg (datblygwyd y Fframwaith Llywodraethu yn 2010 ac fe’i 
ddiwygiwyd yn unol â Fframwaith Delivering Good Governance in Local 
Government CIFA/SOLACE 2016).  Mae’n cydymffurfio hefyd gyda Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 

• Cynhaliwyd asesiad o’r fframwaith ar gyfer llywodraethu corfforaethol er mwyn 
sicrhau cydymffurfiaeth e.e.  wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu’r newidiadau sy’n 
angenrheidiol oherwydd pandemig Covid-19.  Penderfyniad gan y Cyngor 
ynghylch a gymeradwyir DLlB e.e.  ei ddiweddaru a’i gymeradwyo gan y 
Cyngor ar 25 Tachwedd 2021 (gyda chyfrifon). 

• Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol y Cyngor yn dangos sut y mae’n 
meddu ar y trefniadau llywodraethu corfforaethol angenrheidiol mewn grym er 
mwyn sicrhau perfformiad effeithiol, ac mae’n ddatganiad cyhoeddus sy’n 
nodi’r ffordd y bydd y Cyngor yn cyflawni’r ymrwymiad hwnnw. 

• Rhannwyd DLlB gyda chyfrifon, fe’i adolygwyd a’i ddiweddarwyd gydag 
Aelodau a Swyddogion gan gynnig proses ymgysylltu ehangach.  Mae 
Aelodau a Swyddogion yn cynnal adolygiad o’r DLlB bob blwyddyn. 

• Mae goblygiadau ariannol yn ofyniad er mwyn eu cynnwys yn holl 
adroddiadau Cyfarfodydd y Cabinet.  Diweddarwyd Rheoliadau Ariannol a’r 
Rheolau Gweithdrefn Ariannol (Dogfen F Cyfansoddiad), a’r Rheolau 
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Gweithdrefn Contract (Dogfen G Cyfansoddiad).  Cymeradwywyd y 
Strategaeth Gaffael 2018-2022 gyfredol yn 2018. 

• Arferion cyfrifyddu – cydymffurfir â Chodau Ymarfer, caiff Dangosyddion 
Darbodus eu paratoi a’u hadrodd i’r Cyngor a’u monitro trwy gydol y flwyddyn.  
Cynhelir gweithgarwch rheolaidd er mwyn monitro’r gyllideb trwy gydol y 
flwyddyn.  Yn ogystal, mae IA yn adolygu trefniadau rheoli ynghylch casglu a 
monitro incwm. 

• Mae perthynas waith dda yn bodoli gyda Llywodraeth Cymru fel rheolydd 
allweddol a gyda rheolyddion allanol, gan gynnwys Archwilio Cymru, Estyn, 
AGC, yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (‘FSA’) a’r Asiantaeth Safonau 
Bwyd fel rheolyddion allweddol.  Cynhelir deialog reolaidd gyda 
chynrychiolwyr o Archwilio Cymru. 

• Cofnodir Protocol Archwilio Cymru ac mae gweithdrefnau mewn grym er 
mwyn sicrhau y rhoddir sylw i’r holl ‘Ffurflenni Ymateb Rheolwyr’ o bob 
adroddiad Archwilio Cymru, a bod ymatebion Gwasanaeth yn cael eu 
cyflwyno i’r Grŵp Arweiniol, y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ac Archwilio 
Cymru.  

• O ran monitro cynnydd camau gweithredu/argymhellion, y Swyddog 
Llywodraethu yw pwynt cyswllt Archwilio Cymru ar gyfer Ffurflenni Ymateb 
Rheolwyr (‘MRFs’) heb eu cyflwyno ar gyfer 2019/20 a 2020/21, a materion 
llywodraethu/MRFs sy’n ymwneud â llywodraethu parhaus.  Cyflwynir y 
system hon mewn Protocol, a gymeradwywyd gan y Grŵp Arweiniol ac a 
gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, a chyflwynwyd fersiwn 
wedi’i ddiweddaru (er mwyn adlewyrchu’r ffaith bod y Swyddog Gwella a 
Pherfformiad Corfforaethol yn eu swydd) i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
yn ystod ei gyfarfod ar 9.9.2021.  

• Cynhelir cyfarfodydd misol gydag Archwilio Cymru hefyd er mwyn trafod 
gwaith parhaus a materion i’w cyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a 
cheir deialog reolaidd gyda chynrychiolwyr o Archwilio Cymru.  

• Rhoddir sylw i argymhellion gan Archwilio Cymru yn y trefniadau Rheoli 
Perfformiad Corfforaethol. 

• Cyflwynir holl adroddiadau Archwilio Cymru i’r grŵp Arweiniol a’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu, sy’n monitro gweithrediad y camau gweithredu 
cywiro gofynnol. 

• Mae proses er mwyn monitro cynnydd Camau Gweithredu yn cael ei datblygu. 

• Tan 31/12/21, mae pennaeth y swyddogaeth IA yn CMIA sy’n meddu ar 
gymhwyster CIPFA, ac mae’r CMIA o 1/1/22 ymlaen yn astudio er mwyn 
sicrhau cymhwyster IIA.  Mae gan y ddau CMIA brofiad helaeth ym maes 
llywodraeth leol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan dîm sy’n meddu ar 
sgiliau a gwybodaeth briodol.  Mae dau aelod o Staff yn astudio ar gyfer 
cymhwyster Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol ar hyn o bryd, ac mae 
dau yn datblygu sgiliau archwilio TGCh. 

• Mae Swyddogion IA yn astudio am gymwysterau archwilio er mwyn gwella eu 
gwybodaeth, eu sgiliau a’u cymhwysedd. 

• Gweithredwyd proses i ailstrwythuro IA ym mis Mai 2019, a chynhaliwyd un 
arall ym mis Tachwedd 2020.  Mae’r gwasanaeth wedi bod yn manteisio ar 
adnoddau llawn er 1 Rhagfyr 2020. 

• Bydd CMIA newydd yn y swydd o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddynt brofiad 
sylweddol ym maes IA, a bydd ganddynt ffenestr 6-wythnos i ‘gysgodi’r’ CMIA 
presennol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan Reolwr Archwilio gwybodus a 
medrus. 
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• Mae rôl CMIA yn cael mynediad rhydd a dilyffethair i Gadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ac mae’r ddau yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystod y 
flwyddyn (ac mae’r cyfarfodydd hyn yn parhau o bell yn ystod pandemig 
Covid-19). 

• Mae gweithgarwch cynllunio busnes a blaenraglen waith gadarn sy’n seiliedig 
ar risg yn eu lle. 

• Cyflawnir gwaith adrodd rheolaidd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
ynghylch gweithgarwch IA, h.y.  Adroddiadau Cynnydd Archwilio Mewnol 
chwarterol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu er mwyn monitro perfformiad 
cynnydd a gwella a rhoddir crynodeb o’r gwaith a’r farn archwilio ynghylch 
sicrwydd mewn Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol bob blwyddyn ar 
ddiwedd y flwyddyn.  Cynhelir adolygiadau dilynol er mwyn monitro camau 
gweithredu cywirol. 

• Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn adolygu ac yn cymeradwyo’r 
Siarter Archwilio Mewnol yn rheolaidd (cymeradwywyd y fersiwn diwethaf gan 
y Pwyllgor Archwilio ar 24/2/21). 

• Mae CMIA yn cynnig barn wrthrychol flynyddol am sicrwydd ynghylch 
prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu y Cyngor, ar sail y sicrwydd unigol 
a roddir i Reolwyr ar ôl pob adolygiad archwilio, ac mae’n cyfrannu i’r DLlB. 

• Adroddir am gydymffurfiaeth gyda PSIAS bob blwyddyn i’r Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu a bydd cynllun gwella yn dilyn hyn.  Cynhelir gweithgarwch 
adolygu asesu gan gymheiriaid bob pum mlynedd (bydd gofyn cynnal yr un 
nesaf tua mis Mawrth 2022, ac mae’r gwaith paratoi eisoes wedi cychwyn ar 
gyfer hwn trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru). 

• Cenhadaeth IA yw gwella a diogelu gwerth sefydliadol trwy gynnig sicrwydd, 
cyngor a dirnadaeth wrthrychol ac sy’n seiliedig ar risg.  Nodir manylion hyn 
yn y Siarter Archwilio fewnol, sy’n nodi hawl mynediad IA hefyd (yn unol â 
Rheoliadau Ariannol/Cyfansoddiad y Cyngor). 

• Rhoddir sylw i argymhellion gan Archwilio Cymru yn y trefniadau Rheoli 
Perfformiad Corfforaethol. 

• Mae’r Cyngor yn dysgu ac mae’n ceisio sicrhau gwelliant yn barhaus. 

• Cynhelir asesiad allanol bob pum mlynedd o IA yn ôl yr hyn sy’n ofynnol gan 
PSIAS. 

• Cynhaliwyd yr Asesiad Allanol Archwilio Mewnol diwethaf ym mis Tachwedd 
2016 gan Gyngor Sir Conwy ac adroddwyd amdano i’r Pwyllgor Archwilio, 
ynghyd â’r Cynllun gwella a oedd wedi deillio ohono (bydd gofyn cynnal yr un 
nesaf tua mis Mawrth 2022, ac mae’r gwaith paratoi eisoes wedi cychwyn ar 
gyfer hwn trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru). 

• Adroddir am gynnydd, perfformiad a gwelliant i’r Pwyllgor Archwilio bob 
chwarter. 

• Cynllun Llesiant a chylch gorchwyl BGC, ac adroddiad blynyddol gan BGC. 

• Mae Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol 
am gymryd trosolwg o effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd. 

• Pennir cytundebau Atebolrwydd a Phartneriaeth mewn prosiectau ar y cyd. 

4  Barn am lefel y sicrwydd y gall y trefniadau llywodraethu ei rhoi 

 

Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol (CMIA) yn paratoi Adroddiad 

Blynyddol Archwilio Mewnol ar ddiwedd y flwyddyn, a gyflwynir i’r Pwyllgor 
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Archwilio a Llywodraethu yn ei gyfarfod ym mis Mehefin fel rheol (cyflwynwyd ar 3 

Mehefin 2021).  Mae’r adroddiad yn amlinellu canlyniadau unigol a chyfunol yr 

adolygiadau archwilio a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn, ac mae’n rhoi’r farn 

archwilio gyffredinol am sicrwydd yn seiliedig ar y gwaith archwilio hwnnw.  Mae’r 

sicrwydd a roddir hefyd yn rhoi sylw i gynnydd o ran gweithredu gwelliannau, 

ystyriaeth o’r gofrestr risgiau, a’r sicrwydd a roddir mewn adroddiadau a 

gyhoeddwyd gan reoleiddwyr allanol.  Caiff manylion ynghylch cwmpas y gwaith 

archwilio, a’r angen i ailflaenoriaethu’n gyson er mwyn sicrhau bod gwaith digonol 

yn cael ei gyflawni ar gyfer rhoi sicrwydd, eu nodi yn yr adroddiad.  

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn yn cynnwys canlyniadau 

hunanasesiad blynyddol y gwasanaeth archwilio mewnol, sy’n seiliedig ar 

dempled Nodyn Cymhwyso CIPFA i Lywodraeth Leol.  Roedd y templed yn destun 

adolygiad allanol gan gymheiriaid yn ystod 2016-17, a’r bwriad yw ailadrodd 

asesiad allanol bob pum mlynedd fel sy’n ofynnol gan Safonau Archwilio Mewnol 

y Sector Cyhoeddus (PSIAS) (cynhelir yr adolygiad nesaf yn 2022).  Mae’r 

cynlluniau gwella sy’n deillio o’r asesiadau hyn yn cael eu cynnwys yn yr 

Adroddiadau Cynnydd chwarterol a gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu, a chânt eu hadolygu’n flynyddol yn yr Adroddiad Blynyddol 

Archwilio Mewnol.  

Mae’r Cynlluniau Gwella yn nodi’r gwelliannau a wnaed ac y bwriedir eu gwneud 

yn sgil yr argymhellion sy’n codi o’r asesiadau, ynghyd â chanlyniadau Rhaglen 

Gwella Sicrwydd Ansawdd y gwasanaeth yn unol â gofynion PSIAS, er mwyn 

sicrhau bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn medru monitro cynnydd y 

gwasanaeth. 

Darparwyd Adroddiad am Gynllun Gweithredu Cynnydd a Blwyddyn Gyfredol 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-2022 i’r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu ar 3 Mehefin 2021.  

Mae Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/4/2021-30/6/2021 (a gyflwynwyd i’r 

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 9 Medi 2021) ac Adroddiad Cynnydd 

Chwarter 3 (a gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 19 Ionawr 2022) 

yn cynnwys y camau gweithredu a gymrwyd hyd yma er mwyn cyflawni’r 

gwelliannau arfaethedig a nodwyd.  

Mae strwythur staffio y gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi bod yn gyflawn yn 

ystod y flwyddyn 2021-2022. 

Ar 24 Chwefror 2021 hefyd, cyflwynodd CMIA y Strategaeth a’r Cynllun Archwilio 

Mewnol ar gyfer 2021/22 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  Diben hwn yw 

sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni ar lefel ddigon eang i ategu’r farn flynyddol 

am effeithiolrwydd y systemau llywodraethu, gwaith rheoli risgiau, a rheolaeth 

fewnol ar draws y Cyngor.  Roedd y Strategaeth a’r Cynllun Archwilio Mewnol ar 

gyfer 2021/22 yn crynhoi’r meysydd gwaith yr oedd yr Adran Archwilio Mewnol yn 

bwriadu canolbwyntio arnynt yn ystod y flwyddyn, gan ystyried y sefyllfa oherwydd 

y pandemig. 
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Mae’r gwasanaeth wedi cael ei ddarparu ar sail fwy adweithiol eleni, yn yr un modd 

â’r flwyddyn flaenorol, oherwydd yr amryw risgiau a gyflwynwyd yn sgil newidiadau 

angenrheidiol i arferion gweithio’r Cyngor, er enghraifft grantiau untro’n cael eu 

rhoi, grwpiau’n cael eu sefydlu i dargedu meysydd penodol lle’r oedd newid yn 

digwydd, mwy o staff yn gweithio gartref, ac ati.  Mae gwaith archwilio mewnol 

wedi’i asesu yn barhaus ac mae anghenion a blaenoriaethau cyfnewidiol y Cyngor 

wedi cael eu hystyried yn rheolaidd.  Yn ychwanegol i’r gwaith adweithiol hwn, 

rhoddir sicrwydd ar gyfer 2021/22 ar adolygiadau a gynllunnir ac sy’n cael eu cario 

ymlaen neu’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn er mwyn asesu lefel flynyddol y 

sicrwydd ar gyfer y Cyngor.  Mae’r holl gamau gweithredu a gymerwyd wedi bod 

yn gyson â’r nodyn cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Cynghori ar Safonau 

Archwilio Mewnol.  At hynny, mae rhagor o adnoddau wedi’u neilltuo i ddatblygu’r 

system mapio sicrwydd er mwyn ategu ymhellach y sicrwydd a roddir ar ddiwedd 

y flwyddyn.   

Mae gan y Cyngor, er enghraifft, rwymedigaeth daer i ddyfarnu grantiau amrywiol 

i fusnesau cymwys yn y Sir, ac oherwydd hawliadau twyllodrus posibl, mae’r 

Archwiliad Mewnol wedi parhau i adolygu sampl o geisiadau cyn talu (mae’n haws 

stopio taliadau nag adfer yr arian wedi hynny), gan ychwanegu gwerth i 

weithrediadau’r Cyngor o ganlyniad i amgylchiadau sy’n newid, fel y’i cefnogir gan 

nodiadau arweiniad y Bwrdd Cynghori Safonau Archwilio Mewnol. 

Mae CMIA yn disgwyl dod i’r casgliad yn ei Hadroddiad Blynyddol 2021/22 a 

gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, sy’n seiliedig ar:  

• y nifer, y cwmpas a’r sicrwydd a gafwyd o’r adolygiadau mewnol ac 
allanol a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2022,  

• a’r ffaith bod y rheolwyr (pan ar gael) wedi derbyn y camau a gymrwyd,  
bod y Cyngor yn meddu ar fframwaith llywodraethu boddhaol, trefniadau rheoli 

risg a bod rheolaethau mewnol yn eu lle i gyflawni amcanion y sefydliad yn ystod 

y flwyddyn. 

Fodd bynnag, oherwydd effaith barhaus y pandemig, dylid nodi na chafodd 

unrhyw ysgolion eu hadolygu yn ystod y flwyddyn.  Fodd bynnag, cynhaliwyd 

archwiliadau penodol wrth archwilio grantiau EIG a PDG. 

Bydd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn destun adolygiad gan Lywodraethu 

ac Archwilio Cymru er mwyn sicrhau ei fod yn gyson â’r wybodaeth sydd ganddo 

ac â deddfwriaeth.  Yn ogystal, mae’r Adran Archwilio Mewnol yn cynnal adolygiad 

annibynnol blynyddol o’r Fframwaith Llywodraethu Blynyddol ac o’r dull sgorio a’r 

dystiolaeth, fel y nodir ym Mhwynt 2 uchod. 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyswllt Cwsmeriaid y Cyngor yw Uwch-

berchennog Risg Gwybodaeth yr awdurdod, ac mae’n gyfrifol hefyd am Ddiogelu 

Data a Diogelwch TGCh. 

Yn draddodiadol, roedd Fforwm SIRO yn cynnwys arbenigwyr am faterion:  E.e.  

Cyfleusterau, Diogelu Data, Diogelwch TG, Pennaeth TG, Cyfreithiol, AD a 
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rhywfaint o gynrychiolaeth adrannol.  Mae hwn yn cyfarfod bob chwarter i drafod 

materion sy’n ymwneud â risg gwybodaeth a rheoli gwybodaeth. 

Mae rolau allweddol a threfniadau craffu presennol y Tîm Asedau Gwybodaeth 

fel a ganlyn: 

• Swyddog Diogelwch TG (‘ITSO’) sy’n cynghori ynghylch diogelwch 

data, a chynghorwyr ac ymgynghorwyr allanol a ddefnyddir o bryd i’w 

gilydd i roi prawf ar drefniadau diogelwch yr Awdurdod a chynghori yn 

eu cylch; 

• Swyddog Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion (‘IRMO’) sy’n cynghori 

ynghylch cydymffurfio â’r gyfraith ac sy’n sicrhau bod polisïau a 

gweithdrefnau ar waith ac y glynir wrthynt; 

• Mae’r Grŵp Corfforaethol Diogelu Data (a elwir yn fewnol yn gyfarfod 

Grŵp Corfforaethol Diogelu Data / Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau 

Gwybodaeth Amgylcheddol) yn cwrdd bob chwarter, a chaiff ei gadeirio 

gan y Pennaeth Polisi Gwasanaeth (Dirprwy HOS ICT&CS);  a 

• Chyflwynir Adroddiadau Blynyddol yn ôl yr angen i Bwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu y Cyngor. 

 

Yn ogystal: 

• ITSO yw Is-gadeirydd Fforwm Diogelwch Sector Cyhoeddus Cenedlaethol 

Cymru (Cymru WARP) sy’n cwrdd bob chwarter. 

• IRMO yw Cadeirydd Cymdeithas Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion Cymru ac 

mae’n trefnu digwyddiadau ar draws Cymru. 

• Mae IRMO yn aelod o Banel Sicrhau Ansawdd Cytundeb Rhannu 

Gwybodaeth Bersonol Cymru ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

 

Yn dilyn yr adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu, bernir bod y trefniadau 

llywodraethu cyffredinol yn dda ar y sail bod mwyafrif y sgorau a roddwyd yn 9/10.  

Mae cyflwyno’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol sy’n amlinellu’r ffordd y 

mae’r Cyngor wedi ymrwymo i egwyddorion craidd Fframwaith Delivering Good 

Governance in Local Government CIPFA/SOLACE yn cynnig arweiniad i’r holl 

Aelodau a Swyddogion am yr agenda lywodraethu. 

 

Bydd adolygu’r Cod Llywodraethu Lleol yn rheolaidd yn rhoi lefel uchel o sicrwydd 

bod y trefniadau llywodraethu’n addas i’w diben. 

 

Pandemig y Coronafeirws  

Oherwydd argyfwng pandemig y coronafeirws, caewyd holl swyddfeydd y 

Cyngor i’r cyhoedd ar 23 Mawrth 2020. 

Yng ngoleuni’r argyfwng cenedlaethol a’r sefyllfa frys a gododd o ganlyniad i’r 

pandemig, ac er mwyn diogelu buddiannau’r Cyngor a’r cyhoedd, mewn 
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amgylchiadau lle y bernir bod y penderfyniad yn un brys ac y byddai unrhyw oedi’n 

niweidio buddiannau’r Cyngor neu’r cyhoedd yn ddifrifol, rhoddodd Arweinydd y 

Cyngor bwerau dirprwyedig dros dro i Brif Weithredwr a Grŵp Arweiniol y Cyngor 

wneud penderfyniadau ynghylch ymateb y Cyngor i COVID-19. 

Gwnaethpwyd y penderfyniad yn unol â rhan 4 Cyfansoddiad y Cyngor. 

Mae Hysbysiad y Cofnod o Benderfyniadau Brys ar gael ar wefan y Cyngor ar 

dudalen y Cyngor ar gyfer Strwythur Llywodraethu er mwyn gwneud 

penderfyniadau yn ystod COVID-19 

(https://www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/governance/).  

Adolygwyd y penderfyniad, ac ym mis Hydref 2020, Chwefror 2021, Mawrth 2021 

a Mai 2021, cymeradwyodd yr Arweinydd benderfyniadau diwygiedig (ar gael ar 

wefan y Cyngor hefyd). 

Yn ystod y cyfnod dan sylw, mae cyfarfodydd y Grŵp Rheoli Aur wedi’u cynnal er 

mwyn trafod pandemig Covid-19 a dulliau o ymdrin yn effeithiol â’r sefyllfa.  Mae’r 

Grŵp Rheoli Aur yn dal i gwrdd sawl gwaith yr wythnos. 

Sefydlwyd fforwm y Grŵp Rheoli Aur ar unwaith i hwyluso gweithrediadau a 

darparu proses gadarn ar gyfer gwneud penderfyniadau o’r cychwyn cyntaf, ac 

roedd yn cynnal cyfarfodydd rhith bob dydd.  

Daeth swyddogaeth Weithredol Dros Dro i drosglwyddo pwerau i ben ar 31 Awst 

2021.  O 1 Medi 2021 tan nawr, mae’r Grŵp Rheoli Aur wedi bod yn gwneud 

penderfyniadau gweithredol dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004. 

Mae llythyr Archwilio Cymru i’r Cyngor ynghylch Adfer yn sgil Covid-19 – Sicrwydd 

Dros Dro, dyddiedig 19 Hydref 2020, yn crynhoi ei gasgliadau dros dro ar sail 

camau parhaus i fonitro’r broses o addasu i effaith barhaus y pandemig.  Yn yr 

Atodiad, mae Archwilio Cymru yn cyfeirio at y bwriad, yn rhan o drefniadau 

addasu’r Cyngor ar gyfer gwneud penderfyniadau, i’r Lòg Penderfyniadau gael ei 

gyhoeddi ar wefan y Cyngor ac i adroddiad gael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf 

y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.  Nododd y Pwyllgor Archwilio gynnwys y 

llythyr hwn yn ei gyfarfod ar 12 Tachwedd 2020 a chyflwynwyd adroddiad gan y 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu/Swyddog Monitro i’r 

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ar 20 Ionawr 2020, a oedd yn nodi cynnwys 

yr Adroddiad a chynnwys Lòg Penderfyniadau cyfarfodydd y Grŵp Arwain Covid-

19, sef y Grŵp Rheoli Aur.  

Cyhoeddwyd y Lòg gyntaf ar wefan y Cyngor ar 5 Tachwedd 2020 (ar gyfer 

penderfyniadau a wnaed hyd at 30 Medi 2020).  Mae’r penderfyniadau a wnaed 

rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Tachwedd 2020 wedi’u cyhoeddi erbyn hyn hefyd ac 

mae’r penderfyniadau a wnaethpwyd tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021 yn cael eu 

paratoi i’w cyhoeddi. 

Roedd gan y Cyngor weledigaeth glir y gallai pob unigolyn, busnes a gwasanaeth 

yn ddieithriad ei deall a chytuno arni er mwyn sicrhau bod Ceredigion yn llwyddo 

nid yn unig i leihau nifer y marwolaethau a ragwelid yn ystod penllanw cyntaf yr 

Formatted: Welsh

Field Code Changed

Formatted: Welsh

Formatted: Welsh

Tudalen 231

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/governance/


 

42 
 

haint ond, yn bwysicach na hynny, nifer y marwolaethau a ragwelid yn ystod 

unrhyw benllanw yn y dyfodol.  Mae’r weledigaeth wedi’i gweithredu mewn tri 

chyfnod hyd yma: 

• Cyfnod 1:  Bod yn barod – Cau pob gwasanaeth nad yw’n hanfodol 

• Cyfnod 2:  Gweithredu – Darparu gwasanaethau dan amodau cyfnod clo  

• Cyfnod 3:  Addasu a chydnerthedd hirdymor 

Mae Cyfnod 3 yn darparu cyfnod addasu rhwng y ddau gyfnod cyntaf a 

phedwerydd cyfnod, sef y cyfnod adfer.  Er mwyn i hynny allu digwydd, rhaid i’r 

cyfnod addasu ystyried tair prif elfen a fydd yn hollbwysig ar gyfer delio â COVID-

19, gan sicrhau ar yr un pryd bod elfennau o’r cyfnod clo yn cael eu llacio’n ddiogel 

ac mewn dull strwythuredig a reolir.  Y tair elfen yw: 

Cyfyngu + Ynysu + Dileu 

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu llacio’n raddol ac wrth i Lywodraeth Cymru 

ddiwygio ei chanllawiau, mae’r Cyngor wrthi’n ystyried sut a phryd y gall 

ailgyflwyno ei wasanaethau neu sut y byddant yn cael eu darparu mewn ffordd 

wahanol.  Nodir hynny mewn ‘Cynllun y ffordd ymlaen’ ar wefan y Cyngor. 

Gobeithir y bydd sectorau busnes a grwpiau cymunedol hefyd yn cyfrannu at y 

cynllun hwn er mwyn sicrhau eglurder i holl drigolion Ceredigion. 

Ar ôl rhoi’r gorau yn syth ar y dechrau i gynnal cyfarfodydd cyhoeddus, mae 

cyfarfodydd y Cyngor wedi’u hailgyflwyno ar lwyfan rhith. 

Gall aelodau’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd o bell drwy anfon e-bost i’r 

Gwasanaethau Democrataidd er mwyn cael y manylion cofrestru.  Mae rhestr lawn 

o gyfarfodydd o bell ar gael ar wefan y Cyngor.  Gellir gwylio’r cyfarfodydd hyn ar 

dudalen Facebook y Cyngor hefyd. 
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5 Y materion a nodwyd ar gyfer y llynedd (2021-2022 ) 

Mae’r tabl canlynol yn cofnodi’r camau gweithredu a gymrwyd yn ystod 2021-22 i ddatrys y materion a nodwyd yn y Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol ar gyfer 2020-2021: 

Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

A1.1 Sicrhau bod yr 

Aelodau a’r Swyddogion 

yn ymddwyn gydag 

uniondeb ac yn arwain 

diwylliant lle maent yn 

gweithredu’n amlwg ac yn 

gyson er budd y cyhoedd, 

gan warchod enw da’r 

sefydliad drwy wneud 

hynny 

Y Swyddog Monitro i roi cyngor pellach i 
Swyddogion am yr angen i ddatgelu 
buddiannau mewn sefydliadau sy’n 
gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor, 
neu y gallent wneud hynny, gan 
gynnwys: 

• Contractwyr;  

• Llywodraethwyr Ysgol;  

• Clercod cynghorau Tref a Chymuned;  

• Aelodau cynghorau Tref a Chymuned;  

• Llywodraethwyr Ysgol.  
 
MO a CLO Gwasanaethau 
Democrataidd i barhau i gynnal 
adolygiad o Aelodau sy’n dal swyddi 
cyfarwyddwr, ymddiriedolaethau neu 
aelodaeth pan gânt eu penodi i gyrff 
allanol, a phwyllgorau, y Swyddog 
Monitro i ystyried adborth aelodau a 
gwerth ychwanegol, gan barhau i 
ddiweddaru’r Cod Ymddygiad ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau. 
 

Mae hon yn ddyletswydd barhaus. 
Bydd gan y Pwyllgor Moeseg a 
Safonau ddyletswyddau newydd nawr 
(o fis Mai 2022) dan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021, a fydd yn cynnwys: 

• Monitro cydymffurfiaeth 
arweinwyr grwpiau gwleidyddol 
ar y Cyngor gyda’u 
dyletswyddau dan A.52(1) 
Deddf Llywodraeth Leol 2000; 

• Cynghori, hyfforddi neu drefnu 
hyfforddi arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol ar y Cyngor am 
faterion sy’n ymwneud â’u 
dyletswyddau dan A.52A (1) 
Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

• Ar ddiwedd pob blwyddyn 
ariannol, paratoi adroddiad 
blynyddol i’r Cyngor ynghylch 
y flwyddyn honno yn unol â 
56B Pennod 1 Rhan 3 Deddf 
Llywodraeth Leol 2000. 

EP/LE Mawrth 2022 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Y Swyddog Monitro i roi cyngor pellach i 
Swyddogion am yr angen i ddatgan 

• Swyddi cyfarwyddwyr;  a 

• Chyflogaeth arall  
Gan gynnwys os ydynt yn gwrthdaro 
gyda buddiannau’r Cyngor neu beidio.  
Y Swyddog Monitro i barhau i gynghori 
Aelodau ymhellach am yr angen i 
ddatgan lletygarwch/rhoddion. 
 
Y Swyddog Monitro i roi cyngor i Brif 
Swyddogion ymhellach am yr angen i 
ddatgan: 
• cysylltiadau personol agos gyda 
Swyddogion neu Aelodau eraill, 
 
 
 

Mae’r ddyletswydd i fonitro 
cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol yn ymwneud â safonau 
ymddygiad, a sicrhau bod hyn yn 
amlwg ac yn cael ei ddangos yn gyson 
a gyda thystiolaeth er mwyn diogelu 
enw da y Cyngor. 
 
Mae cyngor y Swyddog Monitro i 
Swyddogion ynghylch datgelu 
buddiannau yn gam gweithredu sy’n 
parhau, a gyflawnir yn rheolaidd trwy 
gyfrwng Diweddariadau Newyddion 
ar system Cerinet. 
Yn fwyaf diweddar, cyhoeddwyd 
Diweddariad am Ddatgelu 
Buddiannau a Lletygarwch 
Cyflogeion y Cyngor ar 20 Gorffennaf 
2021 ar Safle CeriNet y Cyngor, gan 
gynnwys dolenni i ffurflenni 
perthnasol a’r Cod Ymddygiad i 
Gyflogeion Llywodraeth Leol, ynghyd 
â nodyn atgoffa y dylid cyfeirio 
unrhyw ymholiadau neu geisiadau 
am gyngor i’r Swyddog Monitro. 
 
Cyhoeddwyd diweddariad am y 
Datganiad Cyflogeion a’r Gofrestr 
Buddiannau, gan gynnwys ynghylch 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Grantiau NDR Cronfa Busnes 
Cyfyngiadau COVID-19 ar gyfer 
busnesau ar 8 Ionawr 2021 ar Safle 
CeriNet y Cyngor. 
 
Cynhelir adolygiad ar hyn o bryd o’r 
cyrff allanol sydd wedi penodi 
Aelodau, gan gynnwys gwerth 
ychwanegol, a hefyd, diweddaru’r 
Cyfansoddiad. 
  
Ar hyn o bryd, cynhelir adolygiad 
sylweddol o’r Cod Ymddygiad i 
Gyflogeion Llywodraeth Leol, a hefyd, 
y Datganiadau Budd a Lletygarwch ar 
gyfer Staff.  Cynhaliwyd cyfarfodydd 
rheolaidd a chafwyd mewnbwn gan y 
Swyddog Monitro, y Swyddog 
Llywodraethu, y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Pobl a Threfniadaeth 
a’r Swyddog Rheoli Cofnodion a 
Gwybodaeth Diogelu Data.   
 
Yn ogystal, anfonwyd Asesiad drafft 
o’r Effaith ar Ddiogelu Data i’r 
Swyddog Diogelu Data ei ystyried 
mewn perthynas â’r newidiadau a 
gynigiwyd i’r Cod Ymddygiad a’r 
Datganiadau, a rhoddwyd 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

diweddariadau cynnydd i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu yn ystod ei 
Gyfarfod ar 25.11.2021 (rhoddir 
diweddariad cynnydd pellach yn 
ystod ei Gyfarfod ar 19.1.2022).  
 
Ar ôl cwblhau proses DPIA, anfonir y 
dogfennau drafft at y Grŵp Arweiniol, 
Undebau Llafur a’r Cyngor. 
 
Yn ogystal, ystyrir a ddylid cyhoeddi 
Buddiannau Busnes Prif Swyddogion 
ar wefannau’r Cyngor, a chynhelir 
Cyfarfodydd rhwng yr MO, y 
Swyddog Llywodraethu, y Swyddog 
Diogelu Data a CLO – Pobl a 
Threfniadaeth. 
 

A1.3 Arwain trwy esiampl 

a defnyddio’r gwerthoedd 

neu’r egwyddorion 

gweithredol safonol hyn fel 

fframwaith er mwyn 

gwneud penderfyniadau a 

chymryd camau eraill 

Y Grŵp Arweiniol i gael diweddariad am 

e-Ddysgu gydag AD yn adrodd i’r Grŵp 

Arweiniol (Rhaid i’r holl Staff gwblhau 

modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol 

am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (‘WFGA’). 

 

 

 

Cyflwynwyd y modiwl e-ddysgu 

gorfodol ym mis Medi 2017 a than fis 

Tachwedd 2021, mae wedi cael ei 

gwblhau gan 2,834 o gyflogeion.  O 

blith y rhain, cwblhaodd 343 y modiwl 

Cymraeg a chwblhaodd 2,491 y 

modiwl Saesneg.  

Rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd 

2021, roedd 242 o gyflogeion wedi 

GE 

 

 

 

 

 

 

Mawrth 2022 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parhau i adolygu’r Cyfansoddiad er 

mwyn adlewyrchu newidiadau 

deddfwriaethol ac yn unol â’r angen. 

 

 

 

 

 

 

 

cwblhau’r modiwl e-ddysgu, 40 yn 

Gymraeg a 202 yn Saesneg (mae’r 

ffigurau yn cynnwys y rhai sydd wedi 

gadael).  Anfonir nodiadau atgoffa i 

staff nad ydynt wedi cyflawni’r modiwl 

eto a bydd y Grŵp Arweiniol yn cael 

adroddiadau am weithgarwch 

cwblhau modiwlau e-ddysgu gorfodol 

o bryd i’w gilydd. 

Mae adolygu’r Cyfansoddiad er mwyn 

adlewyrchu newidiadau 

deddfwriaethol ac yn unol â’r angen 

yn dasg barhaus, gan bod y 

Cyfansoddiad yn ddogfen fyw.  

Cyflwynwyd diwygiadau arfaethedig 

i’r Cyfansoddiad ddiwethaf i’r Cyngor 

yn ystod y Cyfarfod ar 23 Medi 2021, 

a chyn hyn, yn ystod ei gyfarfod ar 18 

Mawrth 2021.  Mae Gweithgor 

Trawsbleidiol y Cyngor ar y 

Cyfansoddiad yn cyfarfod yn 

rheolaidd, a chynhaliwyd cyfarfodydd 

ar 15 Chwefror 2021, 19 Ebrill 2021, 

30 Mehefin 2021, 10 Awst 2021 ac 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP/HR 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Tachwedd 2021, a bwriedir cynnal y 

Cyfarfod nesaf ar 11 Chwefror 2022. 

Mae diwygiadau arwyddocaol i’r 

Cyfansoddiad wedi cynnwys 

diwygiadau er mwyn cydymffurfio â 

Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021 ac mae 

gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o 

bryd i weithredu newidiadau fel yr 

argymhellwyd gan Archwilio Cymru 

yn ei Adolygiad o Wasanaeth 

Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion 

2020-21 (Cyhoeddwyd yr adroddiad 

ym mis Hydref 2021).  

 

Cynhelir ymarfer cymharu o’r 

Cyfansoddiad Cyfredol yn erbyn y 

Cyfansoddiad Enghreifftiol a 

gyhoeddwyd gan CLlLC. 

A1.4 Arddangos, mynegi 

ac ymgorffori’r 

egwyddorion neu’r 

gwerthoedd gweithredu 

Mae’r Cyngor yn gwneud paratoadau i 

gydymffurfio gyda Deddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

ynghylch y Pwyllgor Archwilio (cylch 

Cyflwynwyd newidiadau arfaethedig i’r 

Cyfansoddiad er mwyn cydymffurfio 

gyda Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021 i Weithgor 

EP/AW/HR 

 

 

Mawrth 2022 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

safonol drwy bolisïau a 

phrosesau priodol a 

adolygir yn rheolaidd i 

sicrhau eu bod yn 

gweithredu’n effeithiol 

gorchwyl, cylch gwaith a chyfansoddiad 

i’w hadolygu): 

Mae newidiadau’n cynnwys: 

- newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu;  

- Yr Aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 

1/3 Unigolyn Lleyg (yn unol â’r diffiniad 

yn y Ddeddf); - mae dyletswydd ar y 

Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i 

Ddirprwy Gadeirydd ei hun; 

-Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn 

lleyg;  -Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd 

fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol yr 

Awdurdod Lleol;  ac 

- yn absenoldeb y Cadeirydd a’r 

Dirprwy, dim ond Aelodau anweithredol 

fydd yn gallu cadeirio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trawsbleidiol y Cyngor ar y 

Cyfansoddiad ar 19 Ebrill 2021, 30 

Mehefin 2021 a 10 Awst 2021, a 

wnaeth argymhellion priodol i’r 

Cyngor.  Cyflwynwyd Adroddiad am y 

newidiadau arfaethedig hyn i’r Cyngor 

yn ystod ei Gyfarfod ar 23 Medi 2021.  

Penderfynodd y Cyngor gytuno i’r 

newidiadau arfaethedig. 

Cyflwynwyd Adroddiad pellach am 

newidiadau sy’n ymwneud â’r 

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 

deillio o Ddeddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021 i Bwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu y Cyngor yn 

ystod ei Gyfarfod ar 3 Mehefin 2021, 

gan gynnwys diweddariadau i’r 

Cyfansoddiad, gan hysbysu am y 

gofynion i CJC Canolbarth Cymru i 

gael Is-bwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu. 

Yn ogystal, cyflwynwyd adroddiad am 

newidiadau dan Deddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 sy’n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newidiadau 

ynghylch y 

Pwyllgor 

Archwilio a 

Llywodraethu 

a Deddf 

2021 wedi’u 

Cwblhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
udalen 239



 

50 
 

Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effeithio ar y Pwyllgor i’r Pwyllgor yn 

ystod cyfarfod y Pwyllgor ar 24 

Chwefror 2021, gan gynnwys recriwtio 

aelodau lleyg i’r Pwyllgor.  Yna 

cyflwynwyd y newidiadau a’r cynigion 

hyn ynghylch recriwtio i’r Cyngor ar 18 

Mawrth 2021, ac fe’u cymeradwywyd 

ganddo.  Nododd y Cyngor gynnwys 

yr Adroddiad, ynghyd â’r dyddiadau 

gweithredu perthnasol, gan 

gymeradwyo: 

a) newid enw y Pwyllgor Archwilio i’r 

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 

ynghyd â swyddogaethau ychwanegol  

yn ymwneud â delio gyda chwynion a 

pherfformiad y byddent yn dod i rym o 

1 Ebrill 2021;  

b) cychwyn ar y broses recriwtio am 

aelodau lleyg annibynnol i’r Pwyllgor 

Archwilio; 

c) y cynigion ar gyfer Panel Dethol y 

Rhestr Fer;  a’r 

d) Disgrifiad Rôl a’r Fanyleb Person. 
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Cyflwynwyd Adroddiad am faint y 

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i’r 

Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd ar 21 Mai 2021, a 

gytunodd argymell i’r Cyngor y dylai’r 

Pwyllgor gynnwys 6 Aelod o’r Cyngor 

Sir a 3 aelod lleyg (9 at ei gilydd).  Yna, 

cyflwynwyd Adroddiad am faint y 

Pwyllgor i’r Cyngor ar 17 Mehefin 

2021 a chytunodd y Cyngor ar y 

cyfansoddiad hwnnw o ran aelodau o 

5 Mai 2022.  Mae’r broses recriwtio 

wedi cael ei chwblhau erbyn hyn, a 

phenderfynodd y Cyngor ar 9 Rhagfyr 

2021 benodi tri ymgeisydd a 

argymhellwyd gan Banel Dethol y 

Rhestr Fer. 

 

Mae’r broses o gyhoeddi cofrestr y 

penderfyniadau dirprwyedig yn 

parhau.  Mae Lòg Penderfyniadau y 

Grŵp Rheoli Aur, cofrestr 

penderfyniadau, wedi cael ei 
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• Cyhoeddi’r Gofrestr Penderfyniadau 

Dirprwyedig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chyhoeddi a’i diweddaru bob 

chwarter, a’i chyflwyno i’r Grŵp Rheoli 

Aur (ac yna ei chymeradwyo), ac wedi 

hynny, i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg 

a Chraffu (yn fwyaf diweddar ar 1 

Rhagfyr 2021 a chyn hyn, ar 16 

Mehefin 2021) ac fe’i chyhoeddwyd ar 

wefan y Cyngor. 

Cynigiwyd yn y Cyfarfod hwn y dylid 

cyhoeddi’r Lòg Penderfyniadau yn fwy 

rheolaidd ac mae MO/Swyddog 

Llywodraethu yn trefnu y bydd yn cael 

ei gyhoeddi yn fwy rheolaidd 

(cyhoeddwyd penderfyniadau a 

wnaethpwyd tan 30 Tachwedd 2021 a 

chyhoeddir penderfyniadau a 

wnaethpwyd tan 31 Rhagfyr 2021 cyn 

bo hir (Rhagfyr 2021). 

Yna, cyflwynir y Log Penderfyniadau 

ar gyfer penderfyniadau a 

wnaethpwyd rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 

31 Rhagfyr 2021 i’r Pwyllgor Cydlynu 

Trosolwg a Chraffu yn ystod ei 

Gyfarfod ar 10 Chwefror 2022. 
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• Gwaith parhaus i fonitro’r niferoedd 

sy’n dilyn y modiwl e-ddysgu 

Gorfodol ynghylch Chwythu'r 

Chwiban.  Mae’n is na’r hyn sy’n 

ofynnol ar hyn o bryd. 

 

 

 

 

Mewn perthynas â phenderfyniadau 

dirprwyedig eraill, cyhoeddir 

penderfyniadau dirprwyedig y 

Pwyllgor Rheoli Datblygiad ar gyfer 

pob Pwyllgor Rheoli Datblygiad.  Mae 

unrhyw waith penderfyniadau eraill yn 

mynd rhagddo, fodd bynnag, yn 

arbennig, mae gwaith yn cael ei 

gyflawni ar hyn o bryd i baratoi 

Cofrestr Gorchymyn Cadw Coed 

(TPO). 

 

O ran y niferoedd a fanteisiodd ar y 

modiwl Chwythu’r Chwiban e-ddysgu 

Gorfodol, rhwng mis Ebrill a mis 

Tachwedd 2021, cwblhaodd 237 o 

Staff y Modiwl, 42 yn Gymraeg a 195 

yn Saesneg (*mae’r ffigurau hyn yn 

cynnwys y rhai sydd wedi gadael)  

 

Mae’r adolygiad o’r Polisi Cwynion 

Corfforaethol wedi cael ei gwblhau.  

Cyflwynwyd y polisi newydd i’r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r 

adolygiad o’r 

Polisi 

Cwynion / 

Canmoliaeth 

wedi cael ei 

gwblhau 
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• Adolygir y polisi Cwynion / 

Canmoliaeth yn ystod 2020- 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darparir hyfforddiant Moeseg / Twyll. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Adnoddau Corfforaethol ar 7 

Gorffennaf ac fe’i cyflwynwyd i’r 

Cyngor ar 23 Medi.  Penderfynodd y 

Cyngor gymeradwyo’r Polisi a’r 

Gweithdrefnau Cwynion 2021 

diwygiedig. 

 

Bellach, mae’r modiwl hyfforddiant 

Moeseg / Twyll, a baratowyd ar y cyd 

â Zurich (yswiriwr y Cyngor), wedi cael 

ei gwblhau.  Cyflwynwyd yr 

hyfforddiant gan Anthony Connolly o 

Zurich ar 28 Mai 2021 yn ystod 

gweithdy chwarterol y Rheolwyr 

Corfforaethol.  Defnyddir y sleidiau o’r 

cyflwyniad fel sylfaen modiwl e-

ddysgu ar gyfer yr holl staff.  Mae’r 

Gwasanaethau Archwilio a 

Llywodraethu Mewnol wedi paratoi 

cwestiynau ac atebion drafft ar gyfer y 

modiwl e-ddysgu ac mae wedi 

darparu’r rhain i’r adran Dysgu a 

 

 

 

 

T
udalen 244



 

55 
 

Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Datblygu, a byddant yn eu defnyddio 

fel sylfaen y modiwl. 

Cefnogir hyn hefyd gan yr adolygiad a 

gynhaliwyd yn ddiweddar o 

Strategaeth Atal Twyll, Llygredd a 

Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal 

Gwyngalchu Arian) y Cyngor. 

Mae archwiliad mewnol dilynol o 

drefniadau’r Cyngor ynghylch 

Moeseg yn mynd rhagddo hefyd (yn 

cael ei adolygu ar hyn o bryd). 
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A3.1 Sicrhau bod aelodau 

a Staff yn dangos 

ymrwymiad cadarn i’r 

gyfraith, yn ogystal â 

chydymffurfio â 

chyfreithiau a rheoliadau 

perthnasol 

• Bydd Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021 yn cael effaith 

ar gyrff corfforaethol, gan gynnwys y 

Cyngor, ac mae’r paratoadau er mwyn 

sicrhau cydymffurfiaeth yn mynd 

rhagddynt. 

Fel yr uchod, mae cydymffurfiaeth 

gyda Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021 yn parhau, 

gan gynnwys trwy gyfrwng y 

Gweithgor Trawsbleidiol ar y 

Cyfansoddiad (Aelodau o bob grŵp 

gwleidyddol yn bresennol), 

adroddiadau i’r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu a’r Cyngor, ac mae 

cynllun Gweithredu y Cyngor wedi 

cael ei baratoi a’i ddiweddaru’n 

rheolaidd, a chynhaliwyd cyfarfodydd 

gyda Swyddogion a CLOs 

perthnasol, pan fo hynny’n briodol. 

EP Mawrth 2022 

B1.1 Sicrhau bod 

diwylliant agored ar waith, 

drwy ddangos, cofnodi a 

mynegi ymrwymiad y 

sefydliad i fod yn agored 

Diweddarwyd y polisi FOI ac EIR.  Mae 

adolygiad o’r Cynllun Cyhoeddi FOI yn 

mynd rhagddo. 

 

Bwriedir cynnal adolygiad o Gynllun 

Cyhoeddi FOI yn ystod y flwyddyn 

nesaf. 

LE/AW/MNH Mawrth 2022 

B3.1 Sefydlu polisi clir ar y 

math o faterion y bydd y 

sefydliad yn ymgynghori’n 

ystyrlon â dinasyddion 

unigol, defnyddwyr 

O ganlyniad i bandemig Covid-19, mae 

angen i benderfyniadau gael eu 

gwneud gan y Grŵp Rheoli Aur ar hyn 

o bryd am resymau brys, felly mae’n 

amhosibl i nifer o wasanaethau 

Lluniwyd Tudalen Ymgysylltu, 

Ymgynghoriadau a Phartneriaethau 

Cymunedol ar safle newydd Ceri Net. 

https://cerinet.ceredigion.gov.uk/our-

AW/LE/MS Mawrth 2022 

Field Code Changed
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gwasanaethau a 

rhanddeiliaid eraill yn eu 

cylch, neu’n eu cynnwys 

ynddynt, i sicrhau bod 

gwasanaeth (neu 

ddarpariaeth arall) yn 

cyfrannu at gyflawni’r 

canlyniadau arfaethedig 

ymgynghori wyneb yn wyneb yn y 

gymuned ar hyn o bryd, felly diwygiwyd 

y sgorio i adlewyrchu hyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

council/community-engagement-

consultation-and-partnerships/# 

 

Mae hyn yn cynnwys dolenni i’n 

Rhestr Gyfeirio Polisi Ymgysylltu 

Cymunedol, Ymgysylltu ac 

Ymgynghori cyfredol, Ymgysylltu gyda 

Defnyddwyr Gwasanaeth ac Offeryn 

Gwneud Penderfyniadau 

Ymgynghori. 

 

Bellach, asesir yr holl Asesiadau 

Effaith Integredig (IIAs) ar gyfer y 

Cabinet gan y Swyddog Ymgysylltu a 

Chydraddoldeb.  Mae hyn yn 

cynnwys a yw gweithgarwch 

ymgysylltu, cynnwys ac ymgynghori 

effeithiol wedi digwydd, gan gyfrannu 

at ein proses strategol o wneud 

penderfyniadau. 

 

Lluniwyd Strategaeth Ymgysylltu 

ddrafft newydd i Gyngor Sir 

T
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Mae’r Polisi Ymgysylltu Cymunedol yn 

destun adolygiad a bydd yn cynnwys 

darpariaethau ynghylch sut yr 

ymgysylltir gyda rhanddeiliaid yn y 

dyfodol. 

Ceredigion, ‘Siarad, Gwrando a 

Gweithio gyda’n Gilydd.  Ymgynghorir 

am hon a chytunir arni yn dilyn yr 

Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022. 

 

Mae’r gwaith wedi cychwyn i baratoi 

Polisi Ymgysylltu Cymunedol a fydd 

yn bodloni gofynion Deddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021, a fydd yn cynnwys sut 

y byddwn yn annog cyfranogiad wrth 

wneud penderfyniadau hefyd, er ein 

bod yn aros am ganllawiau gan 

Lywodraeth Cymru ynghylch y rhan 

hon o’r ddeddfwriaeth. 

B3.4 Gweithredu 

mecanweithiau adborth 

effeithiol er mwyn dangos 

sut yr ystyriwyd eu 

safbwyntiau 

Mae gofyn gwneud gwaith pellach 

ynghylch monitro adborth a bydd y 

swydd Cydraddoldeb ac Ymgysylltu 

newydd yn rhoi sylw i hyn. 

Cofnodir adborth o weithgarwch 

ymgysylltu a sut yr ystyriwyd 

safbwyntiau pobl yn yr IIAs. 

 

Cyhoeddir adroddiadau am 

ymarferion ymgysylltu ac 

ymgynghoriadau ar ein tudalen ar y 

we ynghylch ymgynghoriadau 

AW/MS Mawrth 2022 
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cyhoeddus er mwyn rhoi adborth i’r 

cyhoedd. 

http://www.ceredigion.gov.uk/your-

council/consultations/ 

 

Cyflwynir unrhyw adroddiadau 

ymgysylltu / ymgynghori i’r pwyllgor 

Craffu a’r Cabinet er mwyn cyfrannu 

at eu gweithgarwch gwneud 

penderfyniadau.  

C1.5 Rheoli disgwyliadau 

defnyddwyr 

gwasanaethau’n effeithiol 

o ran pennu 

blaenoriaethau a gwneud 

y defnydd gorau o’r 

adnoddau sydd ar gael 

Cyhoeddi perfformiad y gwasanaeth 

gan gynnwys data am y costau a 

gwerth am arian.  

Caiff data perthnasol ynghylch costau 

a gwerth am arian ei ystyried yn 

gyson mewn adroddiadau 

gwasanaeth. 

Nid yw data ynghylch costau a 

gwerth am arian yng nghyd-destun 

rheoli disgwyliadau defnyddwyr 

gwasanaeth, ar gael i nac yn cael ei 

ddal gan y Gwasanaeth Perfformiad. 

AW Mawrth 2022 

– Wedi’i 

gwblhau 

D2.3 Ystyried a monitro 

risgiau y mae pob partner 

yn eu hwynebu wrth 

Ystyrir newidiadau deddfwriaethol e.e.  

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021. 

Fel yr uchod, mae’r gwaith yn parhau 

mewn perthynas â gwneud 

newidiadau deddfwriaethol, megis 

AW/EP Mawrth 2022  

Field Code Changed
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gydweithio, gan gynnwys 

risgiau a rennir 

newidiadau Deddf Llywodraeth Leol 

ac Etholiadau (Cymru) 2021 ac 

ystyried/monitro risgiau y mae pob 

partner yn eu hwynebu wrth 

gydweithio, gan gynnwys risgiau a 

rennir. 

 

Cynhelir cyfarfodydd ac mae gwaith 

paratoi yn cael ei wneud, er 

enghraifft, ynghylch gofyniad Deddf 

2021 am Gyd-bwyllgorau Corfforedig, 

gan gynnwys risgiau posibl a risgiau 

a rennir (sefydlwyd grŵp CJC, a 

chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 19 

Ebrill 2021, i ystyried y gofyniad i 

sefydlu CJC Canolbarth Cymru yn 

unol â Deddf 2021). 

 

Mae trefniadau Craffu ar y Cyd 

priodol yn eu lle mewn perthynas â 

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru.  Yn yr 

un modd, bydd gan Gyd-bwyllgor 

Corfforedig Canolbarth Cymru 
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drefniadau priodol yn eu lle (Pwyllgor 

Craffu, Safonau a Llywodraethu ac 

Archwilio ar y cyd) – trefniadau sy’n 

cydymffurfio gyda deddfwriaeth a’i 

Rheolau Sefydlog. 

D2.5 Pennu dangosyddion 

perfformiad lleol priodol 

(yn ogystal â 

dangosyddion perfformiad 

statudol perthnasol neu 

genedlaethol eraill) fel 

rhan o’r broses gynllunio 

er mwyn nodi sut y caiff 

perfformiad gwasanaethau 

a phrosiectau ei fesur 

Mae gwaith pellach yn mynd yn ei flaen 

i gysylltu’r mesurau Perfformiad Lleol 

gyda holl Amcanion cynllun Busnes 

lefel 1. 

Gweithredir y broses Cynllunio 

Busnes ar gyfer 2021-22 a rhennir 

Cynlluniau Busnes Lefel 1 gyda’r Tîm 

Perfformiad ac Ymchwil. 

 

Nodwyd mesurau perfformiad ym 

mhob Cynllun Busnes Lefel 1 a fydd 

yn eu tro yn trosi i’r Dangosfwrdd 

adrodd ar gyfer pob gwasanaeth.  

Craffwyd y mesurau hyn ac fe’u 

cymeradwywyd yn derfynol gan 

arweinwyr uwch.  Yna, bydd 

gwasanaethau yn adrodd yn erbyn y 

mesurau hyn fel rhan o’r broses 

rheoli perfformiad ar gyfer y flwyddyn. 

AW Mawrth 2022 

F3.5 Sicrhau pwyllgor 

archwilio neu grŵp neu 

swyddogaeth gyfatebol 

Adolygu cylch gorchwyl, cylch gwaith a 

chyfansoddiad y Pwyllgor Archwilio yng 

ngoleuni Deddf Llywodraeth Leol ac 

Fel yr uchod, mae gwaith yn parhau 

mewn perthynas â newidiadau sy’n 

effeithio ar y Pwyllgor Archwilio a 

EP/AR/HR Mawrth 2022 

– Wedi’i 

gwblhau 
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sy’n annibynnol ar y 

pwyllgor gweithredol ac 

sy’n atebol i’r corff 

llywodraethu:  mae’n 

cynnig ffynhonnell bellach 

sicrwydd effeithiol 

ynghylch trefniadau i reoli 

risg a chynnal amgylchedd 

rheoli effeithiol y 

gwrandawir ar ei 

argymhellion ac y 

gweithredir yn eu cylch 

 

Etholiadau (Cymru) 2021.  Mae 

newidiadau’n cynnwys: - newid yr enw 

i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 

-- Yr aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 

1/3 Unigolyn Lleyg (fel y cânt eu diffinio 

yn y Ddeddf); - mae dyletswydd ar y 

Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i 

Ddirprwy Gadeirydd ei hun;  

-Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn 

lleyg;  

-Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn 

aelod o Bwyllgor Gweithredol yr 

Awdurdod Lleol;  ac  

- yn absenoldeb y Cadeirydd a’r 

Dirprwy, dim ond Aelodau anweithredol 

fydd yn gallu cadeirio. 

Mae adolygiad yn mynd rhagddo o faint 

y Pwyllgor Archwilio.  

Caiff aelodau lleyg eu recriwtio yn ystod 

2020/21, gan ystyried unrhyw ofynion 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

Llywodraethu yng ngoleuni Deddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021.  Mewn adroddiad yn 

ystod y cyfarfod ar 24 Chwefror 2021, 

hysbyswyd y Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu o’r newidiadau i’w rôl 

ynghylch adroddiadau hunanasesu y 

Cyngor, ac ynghylch asesiadau 

perfformiad panel, yn ogystal â’r cam 

o newid enw, a’r newidiadau i’r 

Cadeirydd/Is-Gadeirydd a’r 

cyfansoddiad. 

 

Fel yr uchod, cyflwynwyd adroddiad 

yn cynnig diweddariad am Ddeddf 

2021 i’r Pwyllgor yn ystod y Cyfarfod 

ar 3 Mehefin 2021, a oedd yn 

cynnwys rhoi diweddariad i’r pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu am 

newidiadau i’r Cyfansoddiad sy’n 

effeithio ar y Pwyllgor, gan gynnwys: 

T
udalen 252



 

63 
 

Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

(Cymru) 2021 a therfynu cyfnod aelod 

lleyg presennol yn y swydd. 

- Recriwtio aelodau lleyg ac Is-

Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu 

CJC Canolbarth Cymru;  ac 

- Ynghylch swyddogaethau’r 

Pwyllgor sy’n ymwneud ag: 

o  adolygu ac asesu asesiad 

perfformiad y Cyngor; 

o ystyried adroddiad 

Hunanasesu blynyddol drafft y 

Cyngor; 

o ystyried unrhyw adroddiad gan 

yr Archwilydd Cyffredinol ac ymateb 

drafft y Cyngor;  

o adolygiad o swyddogaeth y 

Cyngor er mwyn delio gyda 

chwynion;  a’r 

o rôl ynghylch Asesiadau 

Perfformiad Panel (o fis Mai 2022).  

 

Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo 

(Cyfarfod 23 Medi 2021) diwygiadau i 

gylch gorchwyl y Pwyllgor 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Llywodraethu ac Archwilio, yn dilyn 

argymhellion y Gweithgor 

Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad.  

Diweddarwyd y Cyfansoddiad gyda 

chylch gorchwyl er mwyn adlewyrchu 

dyletswyddau cyfredol y Pwyllgor o 

Ddeddf 2021, a chaiff dyletswyddau 

ar gyfer y Pwyllgor yn y dyfodol eu 

cynnwys yn y cylch gorchwyl ar yr 

dyddiad priodol. 

G1.1 Ysgrifennu a chyfleu 

adroddiadau i’r cyhoedd 

ac i randdeiliaid eraill 

mewn arddull dealladwy 

sy’n briodol i’r gynulleidfa 

dan sylw a sicrhau eu bod 

yn hawdd troi atynt a’u 

cwestiynu 

Mae’r Cyngor yn parhau i weithredu 

newidiadau i’w cyflwyno gan Ddeddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021, sy’n cynnwys bod y 

Cyngor yn ymgynghori ac yn cyhoeddi 

strategaeth gyfranogi gyhoeddus gyda’r 

nod o gynyddu cyfranogiad y cyhoedd 

mewn democratiaeth leol, a gwella 

tryloywder. 

Mae’r gwaith yn mynd rhagddo i 

baratoi Polisi Ymgysylltu Cymunedol 

a fydd yn bodloni gofynion Deddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021, a fydd hefyd yn 

cynnwys sut y byddwn yn annog 

cyfranogiad wrth wneud 

penderfyniadau, er ein bod yn aros 

am arweiniad gan Lywodraeth Cymru 

am y rhan hon o’r ddeddfwriaeth. 

 

Mae’r Cyngor wedi bod allan i dendr 

ac mae wedi dyfarnu’r contract am 

osod offer yn Siambr y Cyngor, a 

LE/AM Mawrth 2022 

(– Wedi’i 

gwblhau 

erbyn 

Mawrth 

2022) 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

fydd yn galluogi i gyfarfodydd hybrid 

gael eu cynnal, yn ogystal â gallu 

darlledu’r cyfarfodydd hynny.  

Gosodir yr offer dros y gaeaf a bydd y 

system yn ei lle erbyn mis Mawrth 

2022.  

G3.1 Sicrhau y gweithredir 

ynghylch argymhellion 

sy’n ymwneud â chamau 

cywiro gan archwilwyr 

allanol 

 

Monitro cynnydd Camau 

gweithredu/argymhellion  

Dogfennwyd ‘Protocol Archwilio 

Cymru’ ac mae gweithdrefnau yn eu 

lle i sicrhau y rhoddir sylw i’r holl 

‘Ffurflenni Ymateb Rheolwyr’ o bob 

adroddiad AW ac y cyflwynir 

ymatebion gwasanaeth i LG, GAC ac 

AW.  

 

Y Swyddog Llywodraethu yw pwynt 

cyswllt AW ar gyfer Ffurflenni Ymateb 

Rheolwyr (‘MRFs’) heb eu cyflwyno 

ar gyfer 2019/20 a 2020/21, a 

materion parhaus sy’n ymwneud â 

llywodraethu/MRFs sy’n ymwneud â 

llywodraethu.  Y Swyddog 

Perfformiad a Gwella Corfforaethol 

yw’r pwynt cyswllt AW ar gyfer MRFs 

sy’n ymwneud â pherfformiad a 

EP/AW/SJ Mawrth 2022  
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

materion perfformiad.  Nodir y system 

hon mewn Protocol, a 

gymeradwywyd gan y Grŵp Arweiniol 

ac a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio 

a Llywodraethu.  Cyflwynwyd fersiwn 

wedi’i ddiweddaru o’r Protocol (i 

adlewyrchu’r ffaith bod y Swyddog 

Perfformiad a Gwella Corfforaethol yn 

ei swydd) i’r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu yn ystod ei Gyfarfod ar 

9 Medi 2021. 

Yn ogystal, mae’r Swyddog 

Llywodraethu a’r Swyddog 

Perfformiad a Gwella Corfforaethol 

wedi paratoi taenlen ar gyfer MRFs 

cyfredol, yn ogystal ag MRFs 

hanesyddol (a gaiff ei monitro gan y 

Swyddog Llywodraethu), i’w 

chyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a 

Monitro er mwyn monitro ymatebion 

MRF. 

Yn ogystal, cynhelir cyfarfodydd misol 

gydag AW i drafod gwaith parhaus a 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

materion i’w cyflwyno i’r Pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu. 

Felly, mae’r camau gweithredu hyn 

yn parhau, ond mae’r 

systemau/archwiliadau priodol yn eu 

lle. 

Sylwer:  Caiff unrhyw gamau gweithredu heb eu cwblhau’n llawn erbyn y dyddiad cwblhau eu cario ymlaen i Gynllun Gweithredu 20222021-

20232022  
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6 Cynllun gweithredu y cytunwyd arno ar gyfer materion i’w hystyried yn ystod 2022-2023 

Yn sgil gweithredu ac adolygu fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in Local Government (2016), nodwyd y 

materion a ganlyn i’w datrys yn ystod 2022-23: 

Mater Cam gweithredu Canlyniad 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

A1.1 Sicrhau bod yr Aelodau a’r 

Swyddogion yn ymddwyn gydag 

uniondeb ac yn arwain diwylliant 

lle maent yn gweithredu’n amlwg 

ac yn gyson er budd y cyhoedd, 

gan warchod enw da’r sefydliad 

drwy wneud hynny 

 

MO i barhau i gynghori Aelodau 

ymhellach am yr angen i ddatgan am 

letygarwch/rhoddion. 

MO i barhau i gynghori’r Prif 

Swyddogion ymhellach am yr angen i 

ddatgan: 

• cysylltiadau personol agos gyda 
Swyddogion neu Aelodau eraill, 
Adolygiad parhaus o 
ddatganiadau busnes Prif 
Swyddogion 

  

MO a CLO Gwasanaethau 

Democrataidd i barhau i adolygu 

Aelodau sy’n dal swyddi cyfarwyddwr, 

ymddiriedolaethau, neu aelodaeth pan 

gânt eu penodi i gyrff allanol, a 

phwyllgorau, MO i ystyried adborth gan 

aelodau a gwerth ychwanegol a 

Ymgorffori ymddwyn gydag 

uniondeb ymhellach. 

 

EP/LE Mawrth 

2023 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

pharhau i ddiweddaru’r Cod Ymddygiad 

i Swyddogion ac Aelodau 

Diweddaru ffurflenni Goddefebau i 

Aelodau 

Stopiwyd yr arfarniadau oherwydd 

Pandemig Covid-19 ond maent bellach 

wedi ailgychwyn (fe’u cynhaliwyd ym 

mis Mai 2021 ac maent yn parhau i 

gael eu gynnal dan drefniant rhith).) 

Cyhoeddir y Cod Ymddygiad diwygiedig 

i Swyddogion ar ôl iddo gael ei 

ddiweddaru a’i gymeradwyo. 

Swyddogion i gwblhau modiwl e-

hyfforddiant Gorfodol ynghylch 

Moeseg/Twyll ar ôl iddo gael ei 

gwblhau a’i gymeradwyo. 

Camau gweithredu/dogfennau 

llywodraethu'r Pwyllgor Cynllunio/Rheoli 

Datblygu wedi'u sefydlu, hyfforddiant i'w 

roi a chynnydd i'w adolygu yn ystod 

2022-2023. 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

A1.2 Sicrhau bod Aelodau’n 

cymryd yr awenau wrth sefydlu 

egwyddorion neu werthoedd 

gweithredu safonol penodol ar 

gyfer y Sefydliad a’i Staff a’u bod 

yn cael eu cyfathrebu a’u deall. 

 

Dylai’r rhain adeiladu ar Saith 

Egwyddor Bywyd Cyhoeddus 

(Egwyddorion Nolan) 

Camau gweithredu/dogfennau 

llywodraethu'r Pwyllgor Cynllunio/Rheoli 

Datblygu wedi'u sefydlu, hyfforddiant i'w 

roi a chynnydd i'w adolygu yn ystod 

2022-2023. 

Ymgorffori ymhellach 

Egwyddorion a gwerthoedd 

Gweithredu Safonol, gan 

gynnwys eu cyfathrebu. 

EP/LE Mawrth 

2023 

A1.3 Arwain drwy esiampl a 

defnyddio’r egwyddorion neu’r 

gwerthoedd gweithredu safonol 

hyn fel fframwaith ar gyfer 

gwneud penderfyniadau a 

chamau gweithredu eraill 

Rhoddir diweddariad i’r Grŵp Arweiniol 

am e-ddysgu a bydd AD yn adrodd i’r 

Grŵp Arweiniol. 

 

 

 

Ymgorffori’r egwyddorion 

Gweithredu Safonol 

ymhellach ac arwain drwy 

esiampl er mwyn gwneud 

penderfyniadau’n effeithiol. 

GE 

 

 

 

Mawrth 

2023 

 

 

A1.4 Arddangos, mynegi ac 

ymgorffori’r egwyddorion neu’r 

gwerthoedd gweithredu safonol 

drwy bolisïau a phrosesau priodol 

a adolygir yn rheolaidd i sicrhau 

eu bod yn gweithredu’n effeithiol 

Cyhoeddi’r Gofrestr Penderfyniadau 

Dirprwyedig. 

 

 

 

 

 

Ymgorffori’r egwyddorion 

Gweithredu Safonol 

ymhellach a chyfathrebu 

drwy gyhoeddi dogfennau.  

Ymgorffori’r egwyddorion 

Gweithredu Safonol 

EP/ HR 

 

 

 

 

 

Mawrth 

2023 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Monitro parhaus o’r niferoedd sy’n 

ymgymryd â’r modiwl e-ddysgu 

Gorfodol am Chwythu’r Chwiban.  

Mae’n is na’r hyn sy’n ofynnol ar hyn o 

bryd. 

 

Adolygu Polisi Chwythu’r Chwiban. 

 

ymhellach ac arwain drwy 

esiampl.  

 

Ymgorffori’r egwyddorion 

Gweithredu Safonol 

ymhellach. 

 

 

 

 

 

 

A3.1 Sicrhau bod aelodau a staff 

yn dangos ymrwymiad cryf i 

reolaeth y gyfraith yn ogystal â 

chadw at gyfreithiau a rheoliadau 

perthnasol 

Hyfforddiant pellach i'w roi i'r holl 

Aelodau ynghylch eu cyfrifoldebau 

mewn perthynas ag Egwyddorion 

Diogelu Data a hysbysiadau 

preifatrwydd. Hysbysiadau preifatrwydd 

i Gynghorwyr yn cael eu datblygu ac i'w 

rhoi. 

Dangos ymrwymiad cryf i 

reolaeth y gyfraith a chadw at 

gyfreithiau a rheoliadau 

perthnasol 

EP/LE Mawrth 

2023 

B1.1 Sicrhau bod diwylliant 

agored ar waith, drwy ddangos, 

cofnodi a mynegi ymrwymiad y 

sefydliad i fod yn agored  

Cwblhau adolygiad o’r Cynllun 

Cyhoeddi FOI, sy’n mynd rhagddo ar 

hyn o bryd. 

 

Dangos ymrwymiad i fod yn 

agored. 

LE/AW/MNH Mawrth 

2023 

B3.1 Sefydlu polisi clir ar y math o 

faterion y bydd y sefydliad yn 

ymgynghori’n ystyrlon â 

dinasyddion unigol, defnyddwyr 

gwasanaethau a rhanddeiliaid 

Oherwydd pandemig Covid-19, bu’n 

rhaid i’r Grŵp Rheoli Aur wneud 

penderfyniadau am resymau brys (dan 

drosglwyddiad pŵer y swyddogaeth 

weithredol dros dro sydd mewn grym 

Gwella Ymgysylltu â’r 

Gymuned. 

AW Mawrth 

2023 

T
udalen 261



 

72 
 

Mater Cam gweithredu Canlyniad 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

eraill yn eu cylch, neu’n eu 

cynnwys ynddynt, i sicrhau bod 

gwasanaeth (neu ddarpariaeth 

arall) yn cyfrannu at gyflawni’r 

canlyniadau arfaethedig 

 

tan 31.8.2021 ac ar gyfer gweithdrefnau 

gweithredol dan Ddeddf Argyfyngau 

Sifil Posibl 2004), felly mae wedi bod yn 

amhosibl i nifer o wasanaethau 

ymgynghori wyneb yn wyneb yn y 

gymuned ar hyn, felly diwygiwyd y 

sgorio i adlewyrchu hyn. 

 

Parhau i symud ymlaen gyda’r 

adolygiad o’r Polisi Ymgysylltu 

Cymunedol a fydd yn cynnwys 

darpariaethau ynghylch sut yr 

ymgysylltir gyda rhanddeiliaid yn y 

dyfodol. 

D2.3 Ystyried a monitro’r risgiau 

sy’n wynebu pob partner wrth 

gydweithio gan gynnwys risgiau a 

rennir 

 

Parhau i ystyried newidiadau 

deddfwriaethol e.e.  Deddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

 

Gweithredu newidiadau deddfwriaethol, 

megis ynghylch Deddf Llywodraeth Leol 

ac Etholiadau (Cymru) 2021 ac 

ystyried/monitro risgiau y mae pob 

Rheoli risg a chydymffurfio 

gyda deddfwriaeth er mwyn 

dangos ymrwymiad i’r 

gyfraith. 

 

AW/EP Mawrth 

2023  
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Mater Cam gweithredu Canlyniad 
Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

partner yn eu hwynebu wrth gydweithio, 

gan gynnwys risgiau a rennir. 

G3.1 Sicrhau y gweithredir ar sail 

argymhellion ynghylch camau 

cywiro, a wneir gan archwilwyr 

allanol 

Monitro cynnydd camau 

gweithredu/argymhellion. 

Sicrwydd a rheoli risg EP/AW/SJ Mawrth 

2023 
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7  Casgliad  

Mesurodd yr adolygiad blynyddol o’r fframwaith llywodraethu gynnydd yn erbyn 

Fframwaith newydd Delivering Good Governance (2016) CIPFA/SOLACE a 

chanfuwyd bod y trefniadau llywodraethu cyffredinol yn dderbyniol neu’n dda. 

Mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd da yn ystod y flwyddyn, gan gofnodi 

llwyddiant yn erbyn pob un o’r saith egwyddor graidd. 

Mae datblygu Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol sy’n dod â’r holl godau a’r 

holl ddogfennau lleol ynghyd mewn un ddogfen yn rhoi sicrwydd bod trefniadau 

llywodraethu clir ar waith.  Galluogodd hynny y Cyngor i ymateb yn gyflym i’r 

bygythiadau a ddaeth yn sgil pandemig y coronafeirws.  

Mae’r Cyngor wedi nodi nifer o fân faterion i’w datrys yn ystod 2022/23 ac mae 

wedi’u nodi mewn cynllun gweithredu er mwyn eu cwblhau (gweler uchod).  Caiff 

y camau gweithredu a gymrwyd o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig eu cofnodi, 

fel y bo’n briodol.  

8 Ardystio’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol  

Dros y flwyddyn nesaf, rydym yn bwriadu cymryd camau i fynd i’r afael â’r materion 

uchod er mwyn gwella ein trefniadau llywodraethu ymhellach.  Rydym yn fodlon y 

bydd y camau hyn yn mynd i’r afael â’r angen am welliannau a nodwyd yn ein 

hadolygiad o effeithiolrwydd, trwy gydol 2022/23, a byddwn yn monitro’r modd y 

caiff y camau eu rhoi ar waith a’r modd y maent yn gweithredu, fel rhan o’n 

hadolygiad blynyddol nesaf.  Cydnabyddir y gallai’r pandemig atal rhai o’r camau 

hyn, a rhoddir sylw i hynny ac adroddir yn briodol wrth y Cyngor yn ei gylch yn 

Natganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/23. 
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Tudalen 264



 

 

Cyngor Sir CEREDIGION  
 

ADRODDIAD I’R:  
 

 

 Cyngor 

DYDDIAD Y CYFARFOD: 
 

 8 Gorffennaf 2022 

TEITL: 
 

Adroddiad am y Canllaw i’r Cyfansoddiad a’r 
newidiadau i Gyfansoddiad y Cyngor   

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 

 
Ystyried y Canllaw i’r Cyfansoddiad a gwneud newidiadau i 
Gyfansoddiad y Cyngor  

 
 
 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

  
Er Penderfyniad 
 
Y Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet dros y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Tai, Pobl a 
Threfniadaeth a Diogelu’r Cyhoedd  

 

 
CEFNDIR:  
 
Cyhoeddir y Cyfansoddiad ar wefan y Cyngor, ac mae'n ddogfen fyw. Awdurdodir y 
Swyddog Monitro i wneud mân newidiadau i'r Cyfansoddiad, a'i ddiweddaru yn ôl yr 
angen. Mae fersiwn gyfredol Cyfansoddiad y Cyngor ar gael i’w gweld drwy fynd at:  
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/ 
 
Yn fwyaf diweddar, cymeradwyodd y Cyngor newidiadau i'r Cyfansoddiad ar 3 Mawrth 
2022 (gallwch weld yr adroddiad a Chofnodion y Cyfarfod drwy fynd at: 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=149&MId=165&Ver=4&LLL=0  
 
Ers hynny, cynhaliwyd cyfarfodydd o Weithgor Trawsbleidiol Cyfansoddiad y Cyngor (‘y 
Gweithgor’) ar 15 Mawrth 2022 a 20 Mehefin 2022.  
 
A) Canllaw i’r Cyfansoddiad 
 
Mae Adran 45 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (‘deddf 2021’) yn 
gosod dyletswydd ar y Cyngor i wneud y canlynol:  

1. Paratoi Canllaw i’r Cyfansoddiad sy’n esbonio, mewn iaith bob dydd, yr hyn sydd 
wedi’i gynnwys yn ei Gyfansoddiad a diweddaru’r Canllaw hwnnw; 

2. Cyhoeddi’r Canllaw i’r Cyfansoddiad yn electronig (erbyn 5/5/22) ac mewn unrhyw 
fodd arall yr ystyrir sy’n briodol; 

3. Sicrhau bod copïau o’r Canllaw i’r Cyfansoddiad ar gael yn ei brif swyddfa fel y gall 
aelodau’r cyhoedd ei archwilio ar bob adeg resymol; a 

4. Darparu copi o’r Canllaw i’r Cyfansoddiad i unrhyw un sy’n gofyn am gopi ac sy’n 
barod i dalu ffi resymol y bydd y Cyngor wedi penderfynu arni. 

(gallwch weld Deddf 2021 drwy fynd at: https://www.legislation.gov.uk/asc/2021/1) 
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Mae’r Canllaw i’r Cyfansoddiad yn seiliedig yn bennaf ar y Canllaw Enghreifftiol i’r 
Cyfansoddiad a gynhyrchwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a fersiwn ddrafft o 
Ganllawiau Statudol Llywodraeth Cymru ar Gyfansoddiadau.  
 
Mae’r Canllawiau Statudol drafft yn argymell y dylai paratoi’r Canllaw fod yn rhan o 
strategaeth y Cyngor wrth annog pobl i gymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau’r 
Cyngor o dan adrannau 39, 40 a 41, Deddf 2021. 
 
Mae’r Canllawiau Statudol drafft yn nodi y dylai Cynghorau hefyd roi sylw i’r canlynol wrth 
baratoi’r canllaw: 

• eu dyletswyddau statudol o ran cydraddoldeb,  

• y Gymraeg a 

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 
Cafodd y Canllaw i’r Cyfansoddiad felly ei baratoi a’i ystyried gan Weithgor Trawsbleidiol y 
Cyfansoddiad yn ei gyfarfod ar 3 Mawrth 2022. 
Er mwyn sicrhau y cydymffurfiwyd â’r terfyn amser deddfwriaethol ar gyfer cyhoeddi’r 
ddogfen, sef 5/5/22, nid oedd modd ymgynghori cyn cyhoeddi’r Canllaw terfynol. 
  
Cafodd fersiwn gyntaf y Canllaw i’r Cyfansoddiad ei chyhoeddi’n ddwyieithog ar wefan y 
Cyngor: 
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/                a 
gallwch ei gweld yn Atodiad 1. 
  
Ers hynny, mae mân newidiadau wedi’u gwneud i’r Canllaw (ar ffurf newidiadau wedi’u 
tracio yn Atodiad 1). Mae’r rhain yn cynnwys newidiadau ar y dudalen flaen a chyfeiriad at 
yr Erthygl 16 newydd (gweler isod) ar dudalen 26 y Canllaw i’r Cyfansoddiad.  
 
Gofynnir i’r Cyngor gymeradwyo’r Canllaw i’r Cyfansoddiad, gyda’r mân newidiadau hyn. 

 
B) Newidiadau arfaethedig i’r Cyfansoddiad 
Cynigiwyd newidiadau i rai rhannau o’r Cyfansoddiad gerbron cyfarfodydd Gweithgor 
Trawsbleidiol y Cyfansoddiad ar 3 Mawrth 2022 a 20 Mehefin 2022.  
Diben y newidiadau hyn oedd sicrhau bod y Cyfansoddiad yn cyd-fynd â’r newidiadau a 
gyflwynwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Cymru 2021 gan ystyried y 
newidiadau a wnaed i Gyfansoddiad Enghreifftiol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 
 
Cytunodd Gweithgor Trawsbleidiol y Cyfansoddiad y byddai angen ystyried rhai newidiadau 
ymhellach ac y byddai’r newidiadau hyn yn cael eu cyflwyno gerbron un o gyfarfodydd y 
Cyngor yn y dyfodol.  
Dyma’r newidiadau y mae Gweithgor Trawsbleidiol y Cyfansoddiad wedi cytuno i’w 
hargymell i’r Cyngor (mae’r newidiadau sydd wedi’u gwneud i fersiwn bresennol y 
Cyfansoddiad wedi’u dangos yn yr Atodiadau):   
 
Cynnwys (Atodiad 2) 

• Cynnwys rhestr o’r erthyglau o dan Ran 2 (er eglurder); 

• Ychwanegu cyfeiriad at erthygl newydd sef Erthygl 16 (Cyd-bwyllgorau Corfforedig 
– gweler Rhan 2 isod); a 

• Chywiro Teitl Rhan 3  ‘Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau’r Cyngor’. 
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Rhan 1 – Crynodeb ac Esboniad (Atodiad 3) 

• Cynnwys cyfeiriad at y Canllaw i’r Cyfansoddiad;  

• Cyfeiriad newydd at Gyd-bwyllgorau Corfforedig (yr Erthygl 16 newydd); 

• Diweddaru’r ddogfen i nodi mai 38 o Gynghorwyr sydd ar y Cyngor;  

• Cyfeiriad at erthygl newydd sef Erthygl 7.8 (Rhannu Swydd);  

• Mân newid - newid ‘ef/hi’ i’r ‘Arweinydd’; a 

• Chyfeiriad at ddyletswydd statudol y Cyngor o ran y Gymraeg, Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, cydraddoldeb a’r ddyletswydd economaidd-
gymdeithasol, a’r ddyletswydd i annog pobl leol i gyfranogi pan fo’r Cyngor yn 
gwneud penderfyniadau.  

 
Rhan 2 – Erthyglau’r Cyfansoddiad (Atodiad 4) 

• Cynnwys cyfeiriad at y ffaith mai 38 o Gynghorwyr sydd ar y Cyngor (fel y nodir 
uchod);  

• Nodi yn Erthygl 2.1.2 na chaniateir i Aelod o’r Cyngor gael ei benodi / ei phenodi i 
unrhyw swydd fel Swyddog yn y Cyngor tra bo ef/hi’n parhau’n Aelod; 

• Newid y cyfeiriad at y ‘Cynulliad Cenedlaethol’ i ‘Senedd Cymru’; 

• Ychwanegu gwybodaeth at Erthygl 3.1.2.4 sy’n ymwneud â’r archwilydd allanol; 

• Cynnwys erthygl newydd sef Erthygl 6.6 – Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu; 

• Cadarnhau yn Erthygl 7.5 bod trefniadau’r Cyngor ar gyfer cyfarfodydd aml-leoliad 
yn berthnasol i gyfarfodydd y Cabinet; 

• Erthyglau newydd sef Erthygl 7.7 (Cynorthwywyr i’r Cabinet) ac Erthygl 7.8 (Rhannu 
Swydd); 

• Cynnwys cyfeiriad at swyddogaethau’r Pwyllgor Trwyddedu yn Rhan 3.3. (Tabl 3); 

• Datblygu Erthygl 8 i gynnwys adran ar Bwyllgorau Eraill; 

• Ehangu Erthygl 9.1.7.14 (cyflwyno adroddiad blynyddol y Pwyllgor Moeseg a 
Safonau i’r Cyngor); 

• Cynnwys erthygl newydd sef Erthygl 9.1.7.15 ynghylch y Cyd-bwyllgor Safonau – yn 
dilyn trafodaeth yn y Gweithgor, mae’r geiriad hwn bellach wedi’i newid i adlewyrchu’r 
ffaith bod Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru wedi sefydlu Is-bwyllgor 
Safonau ar gyfer Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru; 

• Cynnwys cyfeiriad yn 9.2.2.1.2 at y ffaith bod Aelodau’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yn cael eu penodi yn unol â’r rheolau ynghylch cydbwysedd gwleidyddol; 

• Newid y gair ‘gweithrediaeth’ i ‘Cabinet’ (er cysondeb); 

• Ychwanegu cyfeiriad at Ran 7 y Cyfansoddiad yn Erthygl 10.2.5; 

• Cynnwys erthygl newydd sef Erthygl 12.9 sy’n cyfeirio at benderfyniadau a wneir gan 
y Cyd-bwyllgorau Corfforedig; 

• Cynnwys diffiniadau o’r Canllaw i’r Cyfansoddiad, y Cyd-bwyllgor Corfforedig, 
Cyfarfodydd, Deddfwriaeth Diogelu Data, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a 
Rhannu Swydd (wrth gyfeirio at rôl yr Arweinydd);  

• Cynnwys Erthygl newydd sef Erthygl 16 (Cyd-bwyllgorau Corfforedig) – sydd hefyd 
i’w gweld yn awr ar y dudalen gynnwys.  

• Erthygl 5.2 yn y fersiwn Saesneg -  newid teitl ‘Chairperson’ i ‘Chair’ (ac yn yr un 
modd  newid ‘Vice-Chairperson’ i ‘Vice-Chair’) yn unol â’r derminoleg a ddefnyddir.  

 
Rhan 3 – Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau’r Cyngor (Atodiad 5) 

• Cyfeirio at ddyletswyddau’r Arweinydd o ran Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth 
Cymru a’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus; a  
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• Diweddaru Rhan 3.4 Tabl 4 – Aelodau Cabinet - Rolau a chyfrifoldebau penodol y 
portffolios (noder mai’r unig gyrff a gyfeirir atynt yma yw’r rhai y mae’r Aelodau 
Cabinet wedi’u penodi iddynt am fod ganddynt statws fel Aelod Cabinet).  

 
Rhan 4 Dogfen D – Rheolau Gweithdrefn y Cabinet (Atodiad 6) 

• Mân newid o ‘ef/hi’ i ‘nhw’; 

• Diweddaru Adran 1.8 o ran y cworwm gan gynnwys cyfeiriad at rannu swydd; a 

• Diweddaru Adran 1.10 o ran pleidleisio gan gynnwys cyfeiriad at rannu swydd a 
chynorthwywyr i’r Cabinet. 
 

Rhan 4 Dogfen F – Y Rheoliadau Ariannol a’r Gweithdrefnau Ariannol Cysylltiedig  
(Atodiad 7) 

• Mân gywiriad ar dudalen 13, ‘Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio Cymru 2014’ ac ar 
dudalen 41, ‘Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2015 (fel y’i diwygiwyd)’; 

• Diweddaru’r teitl ar dudalen 36 i ‘r canlynol: ‘Cod Darbodus CIPFA ynghylch Cyllid 
Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (Rhifyn 2021)’; 

• Newid ‘Rheolwr Grŵp Gwasanaethau Cyfreithiol’ y Cyngor i ‘Swyddog Corfforaethol 
Arweiniol – Cyfreithiol a Llywodraethu;  

• Cynnwys ‘adran 112, Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988’ (yn unol â’r Cyfansoddiad 
Enghreifftiol) ar dudalen 41 a gwneud mân gywiriad gramadegol; a 

• Newid ‘Deddf Diogelu Data’ i ‘Deddfwriaeth Diogelu Data’. 
 

Rhan 4 Dogfen H – Rheolau Gweithdrefn Cyflogi Swyddogion (Atodiad 8) 

• Cynnwys y canlynol yn Adran 1.3.1 - ni chaiff Swyddog o’r Cyngor fod yn Aelod o’r 
Cyngor tra bo’n parhau’n Swyddog (i gyd-fynd â’r cymal yn Erthygl 2.1.2 yn Rhan 2 
uchod) 

 
Rhan 7 – Fforymau Cynghorol ac Ymgynghorol (Atodiad 9) 

• Ychwanegu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru at Adran 7  
 
ARGYMHELLION:  
 
Argymhellir bod y Cyngor yn gwneud y canlynol: 

1. Cymeradwyo’r Canllaw i’r Cyfansoddiad fel y’i diwygiwyd (Atodiad 1); 
2. Cymeradwyo’r newidiadau i’r Cyfansoddiad (Atodiadau 2-9); ac  
3. Awdurdodi’r Swyddog Monitro i ddiweddaru Cyfansoddiad y Cyngor i adlewyrchu’r 

newidiadau uchod. 
 
RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION:  

• Er mwyn cadw at y ddeddfwriaeth  

• Er mwyn sicrhau bod y Cyfansoddiad a’r Canllaw i’r Cyfansoddiad yn addas i’r 
diben  

 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 
 
                                         

A gwblhawyd Asesiad Effaith  
Integredig? Naddo 
Os naddo, nodwch pam 

 

Crynodeb: Nid yw’r adroddiad hwn yn ymdrin â newid mewn  
polisi na strategaeth. 
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Hirdymor: 
 
 
 

 
 
Sicrhau bod y Cyfansoddiad yn parhau’n 
gyfredol ac yn addas i’r diben er lles 
hirdymor y Cyngor a phreswylwyr 
Ceredigion. 
 

Integreiddio: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Cydweithio: Ddim yn berthnasol 
 

Cynnwys: Ddim yn berthnasol  

 
Atal: 

 
Sicrhau bod y Cyfansoddiad yn parhau’n 
gyfredol ac yn addas i’r diben. 

 
Trosolwg a Chraffu:  Ddim yn berthnasol 

Fframwaith Polisi :  Y Cyfansoddiad 

Blaenoriaethau Corfforaethol:  Thema drawsbynciol i sicrhau bod y gwasanaethau 

yn addas i’r diben.  

Goblygiadau o ran Cyllid a Chaffael: Dim 
 

Goblygiadau Cyfreithiol:  Os na chyflwynir y newidiadau hyn, ni fyddwn yn 

cydymffurfio â’r gofynion deddfwriaethol na’r canllawiau statudol. 

Goblygiadau o ran staffio:  Dim 

Goblygiadau o ran  
Eiddo / Asedau:              Dim 
 

Risgiau:   Heb y newidiadau hyn, ni fydd y Cyfansoddiad yn cael ei ddiweddaru ac 

ni fydd yn addas i’r diben. Heb y Canllaw i’r Cyfansoddiad, bydd y Cyngor yn mynd 

yn groes i ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.  

  

Pwerau Statudol:  Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: 
https://www.legislation.gov.uk/cy/asc/2021/1/enacted/welsh  

Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 

2021: 
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2021/342/made/welsh  

Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) 

(Cymru) 2021: 
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2021/327/made/welsh   

Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Diwygio Atodlen 

6 i Fesur y Gymraeg 2011) 2021: 
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https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2021/341/contents/made/

welsh  

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru, 

23 Chwefror 2021: Datganiad Ysgrifenedig: Gosod 

Offerynnau Statudol i sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig: 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-gosod-offerynnau-

statudol-i-sefydlu-cyd-bwyllgorau-corfforedig   

Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau 

Trafnidiaeth) (Cymru) 2021: 

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2021/328/contents/made/

welsh   

Papurau Cefndir:  Adroddiad i’r Cyngor – 3 Mawrth 2022 a Chofnodion y 

Cyfarfod: 

https://cyngor.ceredigion.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=1

49&MId=165&Ver=4&LLL=0  

 Atodiadau:  Atodiad 1 – Canllaw i’r Cyfansoddiad gyda mân 

newidiadau (fersiwn ddrafft) 

 Atodiad 2 – Cynnwys (fersiwn ddrafft) 

 Atodiad 3 – Rhan 1 – Crynodeb ac Esboniad (fersiwn 

ddrafft) 

 Atodiad 4 – Rhan 2 - Erthyglau (fersiwn ddrafft) 

 Atodiad 5 – Rhan 2 – Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau’r 

Cyngor (fersiwn ddrafft)   

 Atodiad 6 – Rhan 4, Dogfen D -  Rheolau Gweithdrefn y 

Cabinet (fersiwn ddrafft) 

 Atodiad 7 – Rhan 4 - Dogfen F – Rheoliadau Ariannol 

(fersiwn ddrafft) 

 Atodiad 8 – Rhan 4 – Dogfen H -  Rheolau Gweithdrefn 

Cyflogi Swyddogion (fersiwn ddrafft) 

 Atodiad 9 – Rhan 7 – Fforymau Cynghorol ac 

Ymgynghorol (fersiwn ddrafft) 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Elin Prysor – Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu (a Swyddog 

Monitro) 

Swyddog Adrodd:   Elin Prysor 

Dyddiad:    21 Mehefin 2022 
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Cyflwyniad  

Y Cyfansoddiad 

Mae'r Cyngor yn cynnwys sawl unigolyn a chorff gwahanol, sy'n gweithio gyda'i gilydd 

i gyflawni swyddogaethau'r Cyngor.  

Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn disgrifio'r gwahanol bobl a chyrff sy'n ffurfio'r Cyngor, 

eu swyddogaethau, a'r rheolau gweithdrefn sy'n llywodraethu sut mae'r cyrff hyn yn 

cydweithio i gyflawni gwasanaethau.  

Bwriedir iddo: - 

 alluogi'r Cyngor i wneud penderfyniadau yn effeithlon ac yn effeithiol;  

 eich cefnogi i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi; 

 helpu Cynghorwyr i gynrychioli eu hetholwyr yn fwy effeithiol; a'ch 

 galluogi chi i ddal y Cyngor i gyfrif.    

Un o brif nodau'r Cyfansoddiad yw nodi'n glir beth y gallwch ei ddisgwyl gan y Cyngor, 

a beth allwch chi ei wneud os nad yw'ch disgwyliadau yn cael eu bodloni. 

Bydd y canllaw hwn i’r Cyfansoddiad yn cael ei ystyried wrth lunio Strategaeth 

Gyfranogi’r Cyngor.  

 

Y canllaw hwn  

Mae'r canllaw hwn wedi'i ddylunio i'ch helpu i ddeall sut mae'r Cyngor yn gwneud 

penderfyniadau ac yn gweithio i ddarparu gwasanaethau yn eich ardal. Mae'n rhoi 

trosolwg o Gyfansoddiad y Cyngor ac yn egluro rhannau allweddol o'r Cyfansoddiad 

mewn iaith glir a syml.  

Hefyd, fe allai fod yn ddefnyddiol i'r sefydliadau sy'n gweithio gyda'r Cyngor i 

ddarparu gwasanaethau yn ardal y Cyngor.   

Mae rhan gyntaf y canllaw hwn yn egluro pam fod y Cyfansoddiad yn bwysig a sut 

mae'n cael ei adolygu a'i ddiweddaru.  

Mae'n ceisio ateb cwestiynau megis: - 

 Pam fod gan y Cyngor gyfansoddiad? Rhan 1 

 Sut alla i gael copi o'r Cyfansoddiad? t.8 
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 Sut alla i gael copi o'r Cyfansoddiad? t.8 

 

Mae ail ran y canllaw hwn yn egluro sut mae'r Cyngor wedi'i strwythuro. Mae'n 

disgrifio cyrff democrataidd y Cyngor, ynghyd â sut y gwneir penderfyniadau a phwy 

sy'n gwneud y penderfyniadau hynny.  

Mae'n egluro swyddogaethau'r Cyngor, ei Weithrediaeth (y Cabinet) a'i bwyllgorau, a 

pha ran o'r Cyngor sy'n gyfrifol am bolisïau a phenderfyniadau penodol.  

Mae'n ceisio ateb cwestiynau megis: - 

 Beth mae fy Nghynghorydd lleol yn ei wneud? t.13 

 Beth mae'r Cyngor yn ei wneud? t.15 

 Beth sy’n digwydd mewn cyfarfodydd Cyngor? t.16 

 Sut mae'r Cyngor yn gwneud penderfyniadau? t.17 

 Sut alla i ganfod beth wnaeth y Cyngor ei benderfynu am fater 
sy'n effeithio arna i? 

t.17 

 Beth mae'r Cabinet (y Weithrediaeth) yn ei wneud? t.19 

 Sut mae'r Cabinet (y Weithrediaeth) yn gwneud penderfyniadau?   t.20 

 Beth mae pwyllgorau'r Cyngor yn ei wneud?   t.21 

 Pwy sy’n gyfrifol am lywodraethant, archwilio a rheoli risg?   t.21 

 Pwy sy’n gyfrifol am gynnal democratiaeth leol?   t.21 

 Beth mae'r pwyllgor trwyddedu yn ei wneud?   t.22 

 Beth mae’r pwyllgor rheoli datblygu yn ei wneud?   t.22 

 Sut mae penderfyniadau yn cael eu craffu?   t.23 

 Pwy sy’n gyfrifol am gynnal safonau ac am ddal y Cynghorwyr i 
gyfrif am eu hymddygiad?   

t.23 

 

Mae trydedd rhan y canllaw hwn yn egluro rolau a chyfrifoldebau aelodau etholedig 

a swyddogion cyflogedig y Cyngor. Mae'n disgrifio'r swyddi y maent yn eu gwneud, a 

sut maent yn cydweithio i gyflawni swyddogaethau a blaenoriaethau'r Cyngor. Hefyd, 

mae'n egluro'r codau ymddygiad sy'n llywodraethu ymddygiad cynghorwyr a 

swyddogion a'r safonau ymddygiad y gallwch eu disgwyl ganddynt.  
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Mae'n ceisio ateb cwestiynau megis: - 

 Beth mae'r Cadeirydd yn ei wneud? t.28 

 Beth mae'r Cadeirydd Dinesig yn ei wneud? t.29 

 Beth mae'r Arweinydd yn ei wneud? t.29 

 Beth sy'n digwydd os yw'r Arweinydd yn methu â chyflawni ei 
ddyletswyddau? 

t.29 

 Mae fy Nghynghorydd yn aelod o'r Cabinet, beth mae hyn yn ei 
olygu?    

t.39 

 Sut mae aelodau'r Cabinet yn cael eu cefnogi? t.31 

 Beth mae'r Prif Weithredwr yn ei wneud? t.31 

 Pa gyfrifoldebau sydd gan y Swyddog Monitro? t.31 

 Pwy sy'n gyfrifol am sicrhau y glynir at bolisïau a gweithdrefnau 
democrataidd y Cyngor? 

t.31 

 Sut ddylai Cynghorwyr ymddwyn? t.33 

 Sut ddylai Swyddogion ymddwyn? t.36 

 A oes unrhyw ofynion arbennig pan fo Cynghorwyr neu 
Swyddogion yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio? 

t.36 

 Sut alla i gwyno am ymddygiad Cynghorydd? t.37 

 Sut wyf i'n adrodd am bryderon ynghylch ymddygiad Swyddog 
cyflogedig y Cyngor? 

t.37 

 

Mae pedwaredd rhan y canllaw hwn yn rhoi crynodeb o'r polisïau a'r gweithdrefnau 

allweddol sy'n llywodraethu sut mae'r Cyngor yn ymgymryd â swyddogaethau 

penodol.  

Mae'n ceisio ateb cwestiynau megis: - 

 Ble alla i ddod o hyd i gynlluniau a strategaethau allweddol y 
Cyngor? 

t.38 

 Sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud ar fframwaith polisi'r 
Cyngor? 

t.38 

 Sut mae'r Cyngor yn gosod ei gyllideb? t.39 

 A ellir gwneud penderfyniadau nad ydynt yn cydymffurfio â'r 
gyllideb neu'r fframwaith polisi? 

t.30 
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 A ellir symud arian o un pennawd o'r gyllideb i un arall unwaith 
y bydd y gyllideb wedi'i mabwysiadu? 

t.40 

 Pa bolisïau a gweithdrefnau eraill sy'n llywodraethu sut mae'r 
Cyngor yn rheoli ei gyllideb? 

t.40 

 A oes unrhyw gyfyngiadau ar sut mae'r Cyngor yn prynu nwyddau 
a gwasanaethau? 

t.40 

 Sut mae'r Cyngor yn ymrwymo i gontractau a chytundebau? t.41 

 

Mae rhan olaf y canllaw hwn yn egluro sut y gallwch chi ymgysylltu a bod yn rhan 

o'ch Cyngor a democratiaeth leol. Mae'n egluro sut mae eich cynghorwyr yn cael eu 

hethol, sut allwch chi gysylltu â'ch cynghorydd, codi cwestiynau a siarad mewn 

cyfarfodydd, a sut allwch chi ddefnyddio deisebau i godi materion sy'n bwysig i chi 

gyda'r Cyngor.   

Mae'n ceisio ateb cwestiynau megis: - 

 Sut alla i ddod i wybod pa bryd mae cyfarfodydd y Cyngor a'i 
bwyllgorau a'i gyrff yn digwydd? 

t.42 

 Sut alla i ddod i wybod beth fydd yn cael ei drafod mewn cyfarfod 
penodol? 

t.42 

 Sut alla i ddod i wybod pa bryd y bydd penderfyniad yn cael ei 
wneud ar fater sy'n peri pryder i mi? 

t.42 

 A alla i ofyn i bwyllgor neu gorff o'r Cyngor edrych i mewn i fater 
penodol? 

t.43 

 A alla i ddod i gyfarfodydd y Cyngor? t.43 

 A alla i ddod i gyfarfodydd eraill? t.44 

 A alla i siarad mewn cyfarfod? t.44 

 A alla i ofyn cwestiwn mewn cyfarfod? t.44 

 Sut alla i ganfod beth wnaeth y Cyngor ei benderfynu? t.44 

 A alla i weld cyfrifon y Cyngor er mwyn deall sut mae fy nhreth 
gyngor yn cael ei gwario? 

t.45 

 

Mae cyfeiriadau at y rhannau mwyaf perthnasol o'r Cyfansoddiad a'r adnoddau 

ychwanegol sydd ar gael ar wefan y Cyngor yn cael eu darparu drwy'r canllaw hwn 

fel bod modd i chi ddarllen mwy am bwnc penodol os ydych chi'n dymuno.  
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Hefyd, mae mynegai manwl ar ddechrau’r canllaw hwn fydd yn eich galluogi i gael 

cipolwg sydyn ar bynciau penodol a materion sydd o ddiddordeb i chi.  

Os oes unrhyw beth yn aneglur yn y canllaw hwn, neu os oes unrhyw beth ar goll, 

rhowch wybod i ni fel y gallwn ei wella.  

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon neges e-bost at y Swyddog Monitro: 

                                   SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk  
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Rhan 1    Y Cyfansoddiad  

Mae'r Cyfansoddiad yn llywodraethu'r ffordd y mae'r Cyngor, y Cynghorwyr a'r 

Swyddogion sy'n gweithio yn y Cyngor yn cydweithio i gyflawni swyddogaethau'r 

Cyngor. Mae'n sicrhau fod pawb yn y Cyngor yn gweithredu'n gyfreithlon, yn deg ac 

yn briodol a bod swyddogaethau'r Cyngor yn cael eu gwneud yn briodol ac yn 

effeithiol.  

 
Mae Rhan 1 y Cyfansoddiad yn egluro pwrpas y cyfansoddiad. 

Gallwch gael copi o'r Cyfansoddiad o swyddfeydd y Cyngor ac fe allwch ei weld ar 

wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk  

Hefyd, rhaid darparu copi o'r cyfansoddiad i bob Cynghorydd pan maent yn cael eu 

hethol i'r Cyngor.  

 

Gallwch gael mynediad at gyfansoddiad y Cyngor ar wefan y Cyngor: 

www.ceredigion.gov.uk    

 

Mae Erthygl 14 y Cyfansoddiad yn egluro lle, pa bryd a sut ddylid cyhoeddi'r 

Cyfansoddiad. 

Mae'r Swyddog Monitro yn gyfrifol am gynnal ac adolygu'r Cyfansoddiad. Mae'r 

Swyddog Monitro hefyd yn gyfrifol am benderfynu sut ddylid deall a gweithredu'r 

Cyfansoddiad.  

Gallwch ddarllen rhagor am rôl y Swyddog Monitro yn Rhan 4 y canllaw hwn.  

Mae'r Cyngor Llawn yn gyfrifol am gymeradwyo'r Cyfansoddiad. Unwaith y ceir 

cytundeb ar y Cyfansoddiad, dim ond y Cyngor Llawn sy'n gallu ei newid. Fel arfer, 

mae'r Swyddog Monitro yn argymell newidiadau i'r Cyngor Llawn.  

Mewn rhai amgylchiadau, gall y Swyddog Monitro wneud newidiadau i'r 

Cyfansoddiad. Er enghraifft, lle mae newid yn y gyfraith sy'n effeithio ar y 

Cyfansoddiad, neu lle mae angen gwneud mân newidiadau i egluro darpariaeth yn y 

Cyfansoddiad sy'n aneglur.  

 

Mae Erthygl 14 y Cyfansoddiad yn egluro sut y cytunir ar y Cyfansoddiad a 

sut ellir ei newid. 

Mae'r Cyfansoddiad hefyd yn llywodraethu sut ddylid cynnal cyfarfodydd y Cyngor a'i 

bwyllgorau. Y person sy'n cadeirio cyfarfod fydd yn gyfrifol am sicrhau fod y 

Cyfansoddiad yn cael ei ddilyn yn ystod y cyfarfod hwnnw. 
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Mae geiriau a brawddegau allweddol wedi'u diffinio a'u hegluro yn Erthygl 15 

y cyfansoddiad. 

Yn y Cyfansoddiad, mae’r Cyngor yn cydnabod yr angen i roi sylw i’w ddyletswydd 

statudol o ran y Gymraeg, Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), cydraddoldeb 

a’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol (gweler Rhan 1 ac Erthyglau 3 a 12 yn 

Rhan 2).  

Rhan 2  Strwythurau democrataidd y Cyngor 

Mae'r Cyngor yn cynnwys Cynghorwyr sy'n cael eu hethol bob pum mlynedd i 

gynrychioli pobl sy'n byw mewn gwahanol rannau o ardal y Cyngor (y cyfeirir atynt 

yn y Cyfansoddiad fel 'wardiau etholiadol').  

Mae Cynghorwyr yn gyfrifol am bawb sy'n byw yn ardal y Cyngor, ond mae ganddynt 

ddyletswydd arbennig tuag at bobl sy'n byw yn eu ward.  

 

Mae Rhan 2 y Cyfansoddiad yn rhoi trosolwg o sut mae Cynghorwyr unigol yn 

gweithio gyda'i gilydd fel y Cyngor. 

Mae'r holl Gynghorwyr yn cwrdd â'i gilydd yn rheolaidd fel y Cyngor (Llawn). Mae'r 

Cyngor yn gyfrifol am osod cyllideb y Cyngor, blaenoriaethau polisi a'r fframwaith 

polisi cyffredinol.  

Ar ddechrau pob blwyddyn weinyddol newydd, bydd y Cyngor Llawn yn ethol un 

Cynghorydd fel ei Gadeirydd. Mae'r Cadeirydd yn gyfrifol am gadeirio cyfarfodydd o'r 

Cyngor a sicrhau bod penderfyniadau yn cael eu gwneud yn briodol ac yn unol â'r 

rheolau. Mae Cadeirydd y Cyngor hefyd yn ymgymryd â rôl y Cadeirydd Dinesig, sy'n 

gyfrifol am gynnal swyddogaethau seremonïol penodol.  

Gallwch ddarllen rhagor am y rolau hyn yn Rhan 3 y canllaw hwn.  

Hefyd, gall yr Arweinydd benodi cynghorwyr unigol i'r Cabinet. Aelodau'r Cabinet  

sy'n gyfrifol am feysydd polisi penodol, y cyfeirir atynt yn gyffredin fel portffolios. 

Lle rhoddir cyfrifoldeb i faes gwaith neu swyddogaeth benodol i aelod o'r Cabinet 

fe'i disgrifir yn y Cyfansoddiad fel un sy'n cael ei dirprwyo i'r person hwnnw. 

Mae'r Cabinet yn cwrdd yn rheolaidd i wneud penderfyniadau ar y cyd ar yr agweddau 

hynny o waith y Cyngor lle mae'r Cabinet yn gyfrifol amdanynt.  

Mae rhai o swyddogaethau'r Cyngor yn cael eu gwneud gan bwyllgorau. Mae 

pwyllgorau yn grwpiau bychan o Gynghorwyr sy'n cwrdd â'i gilydd i gwblhau rhai o 

swyddogaethau rheoleiddio a chraffu'r Cyngor.  

Gall y Cyngor Llawn ymgysylltu â Staff cyflogedig o'r fath (y cyfeirir atynt fel 

Swyddogion), fel y mae'n ei ystyried yn angenrheidiol. Gall y Cabinet, y Cyngor Llawn 
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a’r pwyllgorau ddirprwyo swyddogaethau i swyddogion. Gellir dod o hyd i ragor o 

wybodaeth am y dirprwyaethau yn y cynllun dirprwyo swyddogion yn Rhan 3.5.   

Gallwch ddarllen rhagor am y strwythurau hyn yn yr adrannau a ganlyn o'r Rhan hon 

o'r canllaw.
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ROLAU DEMOCRATAIDD  
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Rhan 6 Siart sy’n dangos y Strwythur Rheoli  
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Cynghorwyr 

Mae Cynghorwyr yn cael eu hethol gan y bobl sy'n byw mewn ward benodol i'w 

cynrychioli ar y Cyngor. Fodd bynnag, mae Cynghorwyr hefyd yn atebol i'r gymuned 

ehangach a rhaid iddynt weithredu er lles pennaf pawb sy'n byw yn ardal y Cyngor.  

Os ydych chi'n dymuno codi mater gyda'r Cyngor ac yn ansicr pwy i gysylltu â nhw, 

efallai y byddwch yn dymuno cysylltu â'ch Cynghorydd i ofyn am help. 

 

Gallwch ddod i wybod pwy yw eich Cynghorydd lleol a'u manylion cyswllt ar 

wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk   

Mae'r holl Gynghorwyr yn aelodau o'r Cyngor, ac efallai eu bod hefyd yn aelodau o 

un neu fwy o gyrff Aelodau'r Cyngor (megis y Cabinet neu bwyllgor). Lle mae 

Cynghorwyr yn gweithredu fel aelod o gorff Cyngor penodol, cyfeirir atynt yn y 

Cyfansoddiad fel 'Aelodau'.   

 

Mae hyn yn cael ei egluro yn fwy llawn yn y rhestr o ddiffiniadau yn Rhan 3 

o'r cyfansoddiad. 

Mae gan gynghorwyr hawliau penodol sydd wedi'u nodi yn y Cyfansoddiad, sy'n eu 

galluogi i godi materion a gwneud sylwadau ar eich rhan. 

Er enghraifft, gall Cynghorwyr: - 

 weld gwybodaeth y maent ei hangen er mwyn cyflawni eu rôl fel aelod o'r 

Cyngor;  

 mynychu unrhyw gyfarfod o'r Cyngor, ei bwyllgorau neu'r Cabinet;  

 siarad mewn unrhyw gyfarfod o unrhyw gorff Cyngor y maent yn aelod ohono; 

 gyda chaniatâd y Cadeirydd, siarad mewn unrhyw gyfarfod o unrhyw gorff 

Cyngor (hyd yn oed os nad ydynt yn aelod o'r corff hwnnw); 

 siarad â'r Arweinydd, neu aelodau'r Cabinet neu Uwch swyddogion y Cyngor 

am unrhyw agwedd ar fusnes y Cyngor; a 

 codi materion ynglŷn â’r gwasanaethau neu wneud cwynion. 

 

Mae hawliau cynghorwyr at wybodaeth wedi'u nodi yn Nogfen K sydd i’w 

gweld yn Rhan 5 y Cyfansoddiad. Gweler hefyd Erthygl 2.3.3 yn Rhan 2 y 

Cyfansoddiad a Dogfen B yn Rhan 4 sef y Rheolau Gweithdrefn Mynediad at 

Wybodaeth (yn benodol Rheol 17) a Dogfen E yn Rhan 4 sef y Rheolau 

Gweithdrefn Trosolwg a Chraffu (yn benodol Rheol 14).   
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Nodir hawliau cynghorwyr i gymryd rhan yng ngweithrediadau'r Cyngor yn 

Erthygl 2, Rhan 4 - Dogfennau A, D ac E, Rhan 4  - Dogfen I a Rhan 5 - Dogfen 

N y Cyfansoddiad. 

Hefyd, gall Cynghorwyr godi cwestiynau mewn cyfarfodydd o'r Cyngor a phwyllgorau 

ac is-bwyllgorau'r Cyngor, cyflwyno rhybuddion o gynnig i'r Cyngor a galw 

penderfyniadau i mewn. 

 

Mae'r rheolau o ran sut mae'r hawliau hyn yn cael eu gweithredu wedi'u nodi 

yn adrannau  canlynol y Cyfansoddiad: Rhan 4 - Dogfennau A, D a E a Rhan 5 

- Dogfen M/M2. 

 

Gallwch ddarllen rhagor am rôl Cynghorwyr etholedig a'r nodweddion sy'n 

gwneud Cynghorydd da yn y disgrifiad o'r rôl yma: 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): Fframwaith o Ddisgrifiadau Rôl 

a Manylebau Person ar gyfer Aelodau:  

https://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665

&fileid=346 
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Y Cyngor 

 
Rhan 4 - Dogfen A y Cyfansoddiad sy’n llywodraethu’r Cyngor Llawn. 

Mae'r gyfraith yn gofyn bod rhai penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud gan yr 

holl Gynghorwyr wrth iddynt gyd-gyfarfod fel y Cyngor. Cyfeirir at y rhain yn y 

Cyfansoddiad fel swyddogaethau'r Cyngor Llawn. Gall y Cyngor benderfynu y dylai'r 

Cyngor ymgymryd â swyddogaethau eraill nad ydynt yn rhai ar gyfer y weithrediaeth. 

Cyfeirir at y rhain yn y Cyfansoddiad fel swyddogaethau dewis lleol gan fod gan y 

Cyngor ddewis o ran pa berson neu gorff ddylai ymgymryd â nhw.  

 

Mae Rhan 3 (3.1-3.4) y Cyfansoddiad yn egluro'r gwahanol fathau o 

swyddogaethau sy'n cael eu cyflawni yn y Cyngor a pha ran o'r Cyngor sy'n 

gyfrifol am eu cyflawni. 

Ymysg pethau eraill, mae'r Cyngor Llawn yn gyfrifol am: - 

 gytuno ar y Cyfansoddiad, ac unrhyw newidiadau i'r Cyfansoddiad; 

 gosod cyllideb y Cyngor; 

 datblygu Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor (sy'n egluro sut fydd y Cyngor yn 

cyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol mewn meysydd megis iechyd a gofal 

cymdeithasol, plant a phobl ifanc a diogelwch cymunedol);  

 cytuno ar gynlluniau a strategaethau allweddol (y cyfeirir atynt yn y 

Cyfansoddiad fel 'fframwaith polisi'); 

 adolygu ac adrodd ar berfformiad y Cyngor; 

 ethol yr Arweinydd a'r Cadeirydd; a 

 phenodi'r Prif Weithredwr a'r Prif Swyddogion eraill. 

 

Rhestrir holl swyddogaethau'r Cyngor yn Rhan 3 (Rhan 3.3 (Tabl 4) ac Erthygl 

4 y Cyfansoddiad. 

Mae cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cadeirio gan y Cadeirydd. Mae’n gyfrifol am 

sicrhau fod cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn unol â'r cyfansoddiad a bod 

penderfyniadau yn cael eu gwneud yn briodol, yn deg ac yn gyfreithiol.  

Gallwch ddarllen rhagor am rôl y Cadeirydd yn Rhan 3 y canllaw hwn. 
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Beth sy'n digwydd yng nghyfarfodydd y Cyngor? 

Bydd y Cyngor yn cwrdd yn gynnar ymhob blwyddyn ariannol i ethol Cynghorwyr i 

swyddi penodol ar y Cyngor, i benodi Cynghorwyr i gyrff allanol ac i sefydlu 

pwyllgorau a gweithgorau i gwblhau busnes y Cyngor yn ystod y flwyddyn. Mae hwn 

yn cael ei adnabod fel y cyfarfod blynyddol.  

 

Mae amseriad y cyfarfod blynyddol a'r materion i'w penderfynu yn y cyfarfod 

hwnnw wedi'u disgrifio yn rheolau gweithdrefn y Cyngor, yn Rhan 4, Dogfen 

A y cyfansoddiad.  

Yn y cyfarfod blynyddol, bydd y Cyngor hefyd yn penderfynu pa mor aml y dylai'r holl 

Gynghorwyr gwrdd gyda'i gilydd fel y Cyngor Llawn. Mae'r cyfarfodydd rheolaidd hyn 

o'r Cyfarfodydd Llawn yn cael eu hadnabod fel cyfarfodydd arferol.  

 

Cynhelir cyfarfodydd arferol yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor yn 

Rhan 4, Dogfen A y cyfansoddiad. 

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen i'r Cyngor gwrdd cyn y cyfarfod nesaf 

sydd wedi'i amserlennu, i drafod mater sydd â brys penodol neu sydd o bwys. Gelwir 

y rhain yn gyfarfodydd eithriadol neu arbennig o'r Cyngor. 

 

 

Mae'r broses lle y gellir galw cyfarfod eithriadol neu arbennig a'r materion y 

gellir eu trafod yno wedi'u nodi yn Rhan 4 – Dogfen A y cyfansoddiad. 

Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd sy'n gyfrifol am benderfynu pryd a lle y 

cynhelir cyfarfodydd y Cyngor. Rhaid i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd roi 

gwybod i Gynghorwyr am hyn drwy roi gwŷs iddynt.  

Hefyd, mae Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn gyfrifol am sicrhau bod y 

cyhoedd yn cael gwybod am gyfarfodydd y Cyngor Llawn, drwy gyhoeddi rhybudd 

cyn pob cyfarfod. Rhaid i'r rhybudd gynnwys gwybodaeth benodol megis dyddiad ac 

amser y cyfarfod, y lleoliad lle y bydd yn cael ei gynnal a sut i gael mynediad at y 

cyfarfod o bell gan ddefnyddio fideo gynadledda.  

Gallwch ddarllen mwy am gymryd rhan mewn cyfarfodydd o'r Cyngor yn rhan 4 y 

canllaw hwn.  

  

 

Rhan 4, Dogfen B y Cyfansoddiad sy’n llywodraethu trefniadau cyfarfod a 

gofynion hysbysu. 

Mae’r Cyngor yn darlledu cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet, sy’n agored i’r cyhoedd.  
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Sut mae'r Cyngor yn gwneud penderfyniadau?  

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn unol â chyfres gytunedig o reolau sydd wedi'u 

dylunio i sicrhau bod trafodaethau yn cael eu cynnal yn deg ac yn effeithlon, a bod 

gan bob Cynghorydd y gallu i godi cwestiynau a gwneud sylwadau ar ran y cyhoedd. 

 
Mae’r rheolau trafod wedi'u nodi yn Rhan B, Dogfen A y cyfansoddiad. 

Gwneir penderfyniadau wrth i’r Cynghorwyr fwrw pleidleisiau o blaid neu yn erbyn 

penderfyniad penodol (y cyfeirir atynt yn y Cyfansoddiad fel cynnig).  Hefyd, gall 

Cynghorwyr gynnig gwelliannau (newidiadau) i gynnig penodol, ac yna mae'n rhaid 

pleidleisio arno.  

Fel arfer, pleidleisir drwy godi dwylo gyda Chynghorwyr yn cael cais i godi eu dwylo 

i ddangos p'un a oeddynt yn pleidleisio o blaid neu yn erbyn cynnig penodol, neu p'un 

a oeddynt yn dymuno ymatal (h.y. peidio â phleidleisio o blaid nac yn erbyn y 

cynnig).  

Fel arfer, bydd angen mwyafrif syml o'r rhai sy'n bresennol i bleidleisio ar gyfer 

cynnig neu benderfyniad penodol. Mewn geiriau eraill, rhaid i fwy o Gynghorwyr 

bleidleisio o blaid cynnig nac yn ei erbyn. Pan fo pleidlais yn gyfartal ar ôl i'r holl 

Gynghorwyr bleidleisio, bydd y Cadeirydd yn cael ail bleidlais, sy'n bleidlais fwrw.  

Gall cynghorwyr wneud cais am bleidlais gofrestredig ar fater penodol. Mewn 

pleidlais gofrestredig, bydd y Cynghorwyr sy'n pleidleisio o blaid ac yn erbyn cynnig 

penodol, a'r rhai sy'n ymatal, yn cael eu nodi i lawr a'u cofnodi yng nghofnodion y 

cyfarfod. Gall cynghorwyr hefyd wneud cais i'w pleidlais unigol ar gynnig penodol 

gael ei gofnodi yn y cofnodion.  

 

Mae trefniadau pleidleisio'r Cyngor wedi'u nodi yn Rhan 4, Dogfen A y 

Cyfansoddiad. 

A oes angen i bob Cynghorydd fod yn bresennol cyn y gellir gwneud 

penderfyniad? 

Nid oes angen i bob Cynghorydd bleidleisio ar bob penderfyniad. Yn wir, mewn rhai 

amgylchiadau, efallai nad yw'n briodol i Gynghorydd bleidleisio ar fater penodol (er 

enghraifft, lle mae ganddynt fudd personol a budd sy’n rhagfarnu yng nghyswllt 

penderfyniad). Gallwch ddarllen rhagor am hyn yn rhan 3 y canllaw hwn.   

Fodd bynnag, er mwyn i'r Cyngor wneud penderfyniad cyfreithlon, rhaid i isafswm o 

Gynghorwyr fod yn bresennol mewn cyfarfod. Cyfeirir yn y Cyfansoddiad at yr 

isafswm o Gynghorwyr sydd angen bod yn bresennol mewn cyfarfod fel y cworwm ar 

gyfer y cyfarfod hwnnw.  

Tudalen 288



 

18 
 

 

Mae Rhan 4, Dogfen A y cyfansoddiad yn gosod isafswm o Gynghorwyr sy'n 

rhaid iddynt fod yn bresennol fel y gall y Cyngor Llawn wneud penderfyniad. 

 

 

A oes cofnod yn cael ei gadw o’r cyfarfodydd? 

Cedwir cofnod o bob cyfarfod ar ffurf cofnodion. Bydd y cofnodion yn cynnwys 

cofnod o'r cynigion a gyflwynwyd i'r cyfarfod, a'r penderfyniadau a wnaed. Hefyd, 

cedwir cofnod o bwy oedd yn bresennol yn y cyfarfod.  

Cytunir ar gofnodion cyfarfod o'r Cyngor yng nghyfarfod nesaf y Cyngor ac fe'u 

cyhoeddir ar wefan y Cyngor yn unol â rheolau gweithdrefn mynediad at wybodaeth 

y Cyngor. 

Os ydych chi'n dymuno canfod beth oedd penderfyniad y Cyngor ar fater penodol, 

gallwch ddarllen cofnodion y cyfarfod lle trafodwyd y mater hwnnw.  

 

Gallwch weld gwybodaeth am gofnodion yn Rhan 4, Dogfen A y 

Cyfansoddiad.  

 

Gallwch weld y rheolau gweithdrefn mynediad at wybodaeth yn Rhan 4, 

Dogfen B y cyfansoddiad. 

 

Mae cofnodion cyfarfodydd ar gael ar wefan y Cyngor: 

www.ceredigion.gov.uk    
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Y Cabinet 

Mae’r Cabinet yn cynnwys yr Arweinydd a'r Cynghorwyr unigol y mae’r Arweinydd 

wedi’u penodi i’r Cabinet.  

 

Mae Rhan 1, paragraff 4 ac erthygl 7 y Cyfansoddiad yn esbonio aelodaeth y 

Cabinet a sut y penodir Cynghorwyr i’r Cabinet. 

Gall rôl yr Arweinydd ac unrhyw rôl ar y Cabinet gael ei gwneud gan ddau neu fwy o 

Gynghorwyr ar sail rhannu swyddi.  

 

Beth mae'r Cabinet yn ei wneud?  

Yr Arweinydd sy'n gyfrifol am ymgymryd â swyddogaethau gweithredol y Cyngor. 

Fodd bynnag, yn ymarferol, ni all yr Arweinydd fynd ati ei hun i gyflawni pob un o'r 

swyddogaethau hyn, felly mae'r Arweinydd yn dirprwyo cyfrifoldeb am 

swyddogaethau penodol i'r Cabinet, i aelodau'r Cabinet, i Swyddogion y Cyngor neu 

i gyrff eraill.  

Bob blwyddyn, mae'r Arweinydd yn penderfynu pa swyddogaethau i'w dirprwyo i bwy. 

Mae hyn yn cael ei adnabod fel cynllun dirprwyo'r Cyngor.  

Er mwyn diogelu’r Cyngor a buddiannau’r cyhoedd mewn amgylchiadau lle ystyrir 

bod angen gwneud penderfyniadau ar frys a lle y byddai unrhyw oedi yn rhagfarnu’n 

ddifrifol fuddiannau’r Cyngor neu fuddiannau’r cyhoedd, ac yn yr amgylchiadau 

hynny pan fyddai’r Arweinydd neu’r Dirprwy Arweinydd yn absennol neu os na 

fyddent ar gael, gall yr Arweinydd  ddirprwyo’r pŵer a’r cyfrifoldeb o arfer 

swyddogaethau’r Weithrediaeth i’r Prif Weithredwr (a/neu’r Cyfarwyddwr 

Corfforaethol / Grŵp Arweiniol), gan gynnwys gwneud penderfyniadau ac ymgymryd 

â chamau gweithredu perthnasol.  

 

Mae Rhan 1, Rhan 2, Rhan 4 - Dogfen A, Rhan 4, Dogfen D, Rhan 5 3 (3.4 - 

Tabl 4)  y cyfansoddiad yn egluro sut mae'r Arweinydd yn dirprwyo 

swyddogaethau. 

 
Gallwch weld cynllun dirprwyo'r Cyngor yn Rhan 3 y Cyfansoddiad. 
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Cyfarfodydd y Cabinet 

Yr Arweinydd fydd yn penderfynu pa bryd fydd y Cabinet yn cwrdd, ac am ba hyd. 

Bydd hefyd yn cadeirio cyfarfodydd y Cabinet.  

Mae'r Cyfansoddiad yn pennu materion penodol y bydd yn rhaid eu hystyried ymhob 

cyfarfod o'r Cabinet. Yn ychwanegol, efallai y bydd yr Arweinydd, aelodau'r Cabinet 

a Phrif Swyddogion penodol yn gofyn bod eitem o fusnes yn cael ei ychwanegu at 

raglen y cyfarfod.  

Cynhelir cyfarfodydd y Cabinet yn unol â'r rheolau gweithdrefn a thrafod sydd wedi'u 

nodi yn y cyfansoddiad.  

 

Mae rheolau gweithdrefn a thrafod y Cabinet wedi'u nodi yn Rhan 4, Dogfen 

y Cyfansoddiad.  

 

Mae Rhan 4, Dogfen B 5.11 y Cyfansoddiad yn llywodraethu sut mae 

cyfarfodydd o'r Cabinet yn cael eu cynnal.  

Sut mae'r Cabinet yn gwneud penderfyniadau?  

Mae rheidrwydd ar y Cabinet i ymgynghori â Chynghorwyr unigol a phwyllgorau 

penodol cyn iddo wneud penderfyniadau penodol ar faterion nad ydynt yn rhai brys.  

 

Mae'r gofynion ymgynghori hyn wedi'u hegluro yn Rhan 4, Dogfen B y 

cyfansoddiad.  

Rhaid i'r Cabinet gadw cofnod o bob penderfyniad a wna, gan gynnwys pob 

penderfyniad a wnaed gan aelod unigol o'r Cabinet a phwyllgorau'r Cabinet.  

 

 Mae Rhan 4, Dogfen B y Cyfansoddiad yn nodi'r gofynion ar gyfer cofnod 

penderfyniadau'r Cabinet.   

 

Gallwch ddarllen cofnodion cyfarfodydd y Cabinet ar wefan y Cyngor: 

www.ceredigion.gov.uk 
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Pam fod gan y Cyngor bwyllgorau a beth maen nhw'n ei wneud? 

Mae'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i'r Cyngor sefydlu pwyllgorau er dibenion cynnal 

rhai o swyddogaethau cyfreithiol y Cyngor.  

Hefyd, fe all y Cyngor benderfynu sefydlu pwyllgorau a gweithgorau eraill er mwyn 

cynorthwyo'r Cyngor i ymgymryd â'i fusnes yn effeithlon ac yn effeithiol.   

Beth mae pwyllgorau rheoleiddio’r Cyngor yn ei wneud? 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cynghori'r Cyngor Llawn, y Cabinet a'i 

bwyllgorau perthnasol ac aelodau ar faterion sy'n ymwneud â llywodraethu da, 

trosolwg ariannol, rheoli risg a chwynion.  

Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn monitro effeithiolrwydd rheolau a 

gweithdrefnau'r Cyngor er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu'n gyfreithlon, 

yn gyfrifol a'i fod yn atebol i'r cyhoedd (cyfeirir ato yn y Cyfansoddiad fel systemau 

llywodraethu a rheolaethau mewnol y Cyngor). Hefyd, mae'r pwyllgor yn gyfrifol am 

sicrhau bod penderfyniadau ac arian y Cyngor yn cael eu harchwilio yn unol â'r 

gweithdrefnau cytunedig.   Yn olaf, rhaid i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

adolygu a gwneud sylw ar adroddiadau hunanasesu corfforaethol y Cyngor. 

Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cynnwys cymysgedd o Gynghorwyr ac 

aelodau lleyg (nad ydynt yn aelodau o'r Cyngor).  Penodir cynghorwyr i'r Pwyllgor yn 

unol â'r rheolau cydbwysedd gwleidyddol (sy'n sicrhau bod cydbwysedd gwleidyddol 

y pwyllgor yn adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol y Cyngor).  

 

Mae Erthygl 9 y cyfansoddiad yn egluro trefniadau'r Cyngor ar gyfer y 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.   

 

Mae'r cynllun dirprwyo yn Rhan 3 (Rhan 3.3 Tabl 3) y Cyfansoddiad yn egluro 

swyddogaethau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.   

Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd  

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am benodi Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, ac mae 

Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd yn gyfrifol am adolygu'r ddarpariaeth o 

adnoddau i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn barhaus a chefnogi aelodau 

nad ydynt yn aelodau o'r Weithrediaeth yn y Cyngor.  

Mae Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd wedi'i lunio o Gynghorwyr, er bod 

cyfyngiadau ar nifer yr aelodau o'r Cabinet a all wasanaethu ar Bwyllgor y 

Gwasanaethau Democrataidd. Penodir cynghorwyr i'r Pwyllgor yn unol â'r rheolau 
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cydbwysedd gwleidyddol (sy'n sicrhau bod cydbwysedd gwleidyddol y pwyllgor yn 

adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol y Cyngor). 

 

Mae Rhan 3 (Rhan 3.3 Tabl 3) y Cyfansoddiad yn egluro trefniadau'r Cyngor 

ar gyfer Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd.   

 

Mae'r cynllun dirprwyo yn Rhan 3 (Rhan 3.3, Tabl 3) y Cyfansoddiad yn egluro 

swyddogaethau Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd).   

Pwyllgor Trwyddedu  

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am benderfynu p'un i gymeradwyo trwyddedau ar gyfer 

amrediad eang o fusnesau, gwasanaethau a gweithgareddau yn ei ardal. Mae 

swyddogaethau trwyddedu'r Cyngor wedi'u dirprwyo i Bwyllgor Trwyddedu'r Cyngor.  

Bydd y Cyngor yn penodi Cynghorwyr unigol i'r Pwyllgor Trwyddedu ac yn cytuno ar 

gylch gorchwyl ar gyfer, ac ar ddirprwyo hawliau, i'r Pwyllgor Trwyddedu fel bod 

modd iddo weithredu ar y swyddogaethau hynny.   

 

Gallwch ddarllen mwy am Bwyllgor Trwyddedu'r Cyngor yn Erthygl 8 a Rhan 

3 (3.3 Tabl 3) y Cyfansoddiad.   

 

Gallwch hefyd ddarllen mwy am swyddogaethau trwyddedu'r Cyngor ar 

wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk    

Pwyllgor Rheoli Datblygu  

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am weithredu'r system gynllunio yn ei ardal. Mae hyn yn 

cynnwys paratoi cynlluniau datblygu lleol a pholisïau cynllunio lleol (sy'n 

llywodraethu datblygiad yn ardal y Cyngor) a rheoli datblygiad (drwy gymeradwyo 

neu wrthod caniatâd am ddatblygiadau newydd).  

Bydd y Cyngor yn penodi Cynghorwyr unigol i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu ac yn cytuno 

ar gylch gorchwyl ar gyfer, ac er mwyn dirprwyo hawliau, i'r Pwyllgor Cynllunio fel 

bod modd iddo weithredu ar y swyddogaethau hynny.  

 

Gallwch ddarllen mwy am Bwyllgor Rheoli Datblygu’r Cyngor yn Erthygl 8, 

Rhan 4, Dogfen I a Rhan 5 Dogfen Q y Cyfansoddiad.   

 

Gallwch hefyd ddarllen mwy am swyddogaethau cynllunio'r Cyngor ar wefan 

y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk    
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Beth mae pwyllgorau craffu'r Cyngor yn ei wneud? 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu   

Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn gyfrifol am ddal y Cabinet a chyrff eraill y 

Cyngor i gyfrif.  

Gall y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: - 

 adolygu a chraffu penderfyniadau a wnaed gan y Cabinet a rhannau eraill o'r 

Cyngor; 

 gwneud adroddiadau ac argymhellion i'r Cyngor neu i'r Cabinet; a  

 gwneud cynigion ynghylch newidiadau i bolisïau a gweithdrefnau'r Cyngor.  

 

Mae swyddogaethau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi'u nodi yn Rhan 6 y 

Cyfansoddiad.   

Rhaid i aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu gael gwybod am gyfarfodydd cyrff 

eraill y Cyngor. Mae ganddynt hawliau arbennig i weld dogfennau'r Cyngor.  

Hefyd, fe allai'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu fod angen i unrhyw aelod o'r Cabinet 

neu unrhyw uwch swyddog cyflogedig i'r Cyngor i fynychu cyfarfod o'r pwyllgor i 

egluro penderfyniad a wnaethant neu i egluro eu perfformiad.  

 

Mae hawliau a phwerau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi'u disgrifio yn 

Rhan 6 y Cyfansoddiad. 

 

Mae'r rheolau o ran aelodaeth o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu, cynnal 

cyfarfodydd pwyllgor a chynnal swyddogaethau'r pwyllgorau wedi'u nodi yn 

Erthygl 6, Rhan 4 Dogfen E a Rhan 5 Dogfen M/M2 y Cyfansoddiad.  

Pwyllgor Moeseg a Safonau  

Mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn gyfrifol am hyrwyddo safonau uchel o ymddygiad 

gan Gynghorwyr, gan gynnwys cynghori a hyfforddi Cynghorwyr ar y cod ymddygiad 

i gynghorwyr a hysbysu'r Cyngor am newidiadau i'r cod hwnnw.  

 

Mae swyddogaethau'r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi'u nodi yn Erthygl 9 a 

Rhan 3 (3.3 Tabl 3) y Cyfansoddiad.   

Mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau hefyd yn gyfrifol am ymchwilio i doriadau honedig 

o'r cod ymddygiad i gynghorwyr a chosbi aelodau lle y canfyddir eu bod wedi methu 

â chydymffurfio â'r cod hwnnw. 
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Mae’r weithdrefn ar gyfer ymdrin â honiadau a wneir yn derbyn Cynghorwyr 

ar gael drwy gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu 

wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk  

  

Mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cynnwys cymysgedd o Gynghorwyr ac aelodau 

annibynnol (na all fod yn aelodau neu'n swyddogion cyflogedig i'r Cyngor neu'n 

perthyn i aelodau neu swyddogion cyflogedig y Cyngor).  

Penodir cynghorwyr i'r Pwyllgor yn unol â'r rheolau cydbwysedd gwleidyddol (sy'n 

sicrhau bod cydbwysedd gwleidyddol y pwyllgor yn adlewyrchu cydbwysedd 

gwleidyddol y Cyngor).   

  

 

Gallwch ddarllen mwy am y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn Erthygl 9 a Rhan 

3 (3.3 Tabl 3) y Cyfansoddiad.   
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Beth yw cydbwyllgorau?  

Gall y Cyngor gyflawni rhai o'i swyddogaethau ar y cyd gydag un neu fwy o 

awdurdodau lleol yng Nghymru, a chyda cyrff cyhoeddus eraill. Gallai'r Cyngor 

benderfynu gwneud hyn lle, er enghraifft, mae'r Cyngor yn ystyried y gallai fynd ati'n 

well i hyrwyddo llesiant economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol pobl sy'n byw 

yn ei ardal drwy gydlynu ei weithgareddau gydag awdurdodau lleol, cyrff neu bobl 

eraill.   

Gall y Cyngor sefydlu cydbwyllgor gydag awdurdodau lleol, cyrff neu bobl eraill a 

dirprwyo penderfyniadau a swyddogaethau i'r cydbwyllgor hwnnw. Drwy ganiatáu i 

benderfyniadau gael eu gwneud gan gydbwyllgor, gall y Cyngor sicrhau bod modd 

cydlynu penderfyniadau rhwng yr holl awdurdodau a chyrff a gynrychiolir ar y 

pwyllgor. 

Hefyd, gall y Cabinet sefydlu trefniadau ar y cyd gydag un neu fwy o'r awdurdodau 

lleol yng Nghymru er dibenion gweithredu swyddogaethau gweithredol ar y cyd gyda'r 

awdurdodau hyn.  

 

Mae Erthygl 10 y cyfansoddiad yn llywodraethu'r amgylchiadau lle y gall y 

Cyngor neu'r Cabinet ymrwymo i drefniadau ar y cyd gydag awdurdodau a 

chyrff eraill.    

Hefyd, gall y Cyngor a'r Cabinet ddirprwyo neu gontractio allan swyddogaethau 

penodol i awdurdod lleol arall neu i gorff neu sefydliad arall. 

 

Mae Erthygl 10 y Cyfansoddiad yn egluro trefniadau dirprwyo a chontractio'r 

Cyngor.    

 

  

Tudalen 296



 

26 
 

Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru  

Math o gydbwyllgor yw Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru.  

Fodd bynnag, yn wahanol i gydbwyllgorau eraill (a gaiff eu creu gan Gynghorwyr sy’n 

penderfynu cydweithio), cafodd Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru ei greu 

gan Weinidogion Cymru.  

Mae Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn gyfrifol am y swyddogaethau 

canlynol:  

 datblygu cynllun trafnidiaeth rhanbarthol;  

 cynllun datblygu strategol;  

 llesiant economaidd;   

Rhaid i'r Cyngor gydweithio gydag aelodau eraill Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth 

Cymru pan fydd yn ymgymryd â'r swyddogaethau hyn.  

Caiff Cydbwyllgorau Corfforedig eu sefydlu dan reoliadau a wneir gan Weinidogion 

Cymru. O ganlyniad, mae nifer o'r rheolau a'r safonau sy'n berthnasol i Gydbwyllgorau 

Corfforaethol wedi'u nodi yn y rheoliadau, yn hytrach nag yn y cyfansoddiad.  

 

Gallwch ddarllen rhagor am drefniadau Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth 

Cymru yn Rhan 2 (Erthygl 16) a Rhan 7 y Cyfansoddiad.    

 

Gallwch ddarllen y rheoliadau sy'n llywodraethu Cydbwyllgor Corfforedig 

Canolbarth Cymru ar-lein: 

• https://www.legislation.gov.uk/wsi/2021/327/contents/made/welsh  

(Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2021)  

• https://www.legislation.gov.uk/wsi/2021/1349/contents/made/welsh  

(Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 

2021 

• https://www.legislation.gov.uk/wsi/2021/342/contents/made/welsh  

(Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth (Cymru) 2021) 

 

 

Gallwch ddarllen rhagor am y cydbwyllgorau statudol yn gyffredinol mewn 

canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/cyd-

bwyllgorau-corfforedig-canllawiau-statudol    
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Rhan 3 Rolau a chyfrifoldebau 

Pa rolau y mae Cynghorwyr yn eu gwneud?  

Yn Erthygl 2 y cyfansoddiad, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynghylch y rolau y gall 

Cynghorwyr eu gwneud ar y Cyngor.  

Mae’r rhain yn cynnwys: - 

 Arweinydd a Dirprwy Arweinydd; 

 Cadeirydd a'r Is-gadeirydd; 

 Aelod Cabinet;  

 Cynorthwyydd i’r Cabinet - os ydyw’n briodol;  

 Aelod Etholedig (Cynghorydd); 

 Cadeirydd ac / neu aelod o'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd; 

 Aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 

 Cadeirydd ac / neu aelod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu; 

 Aelod o'r Pwyllgor Moeseg a Safonau;  

 Cadeirydd ac / neu aelod o bwyllgor rheoleiddio; 

 Arweinydd yr Wrthblaid a Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid; a'r 

 Aelod Eiriolwr.  

Yn Erthygl 11 y Cyfansoddiad, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynghylch y rolau sy'n 

cael eu gwneud gan uwch swyddogion cyflogedig y Cyngor, gan gynnwys y Prif 

Weithredwr, y Swyddog Monitro, y Prif Swyddog Cyllid a Phennaeth y Gwasanaethau 

Democrataidd.  

Mae'r rhan hon o'r canllaw yn darparu rhagor o wybodaeth am y rolau pwysig hyn. 
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Cadeirydd ac Is-gadeirydd  

Mae’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn cael eu hethol gan y Cyngor Llawn bob blwyddyn. 

 

Mae'r gweithdrefnau sy'n llywodraethu etholiad y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd 

a'u hymddiswyddiad neu eu diswyddiad wedi'u nodi yn Erthygl 5 y 

Cyfansoddiad.   

Mae’r Cadeirydd yn gyfrifol am: - 

 hyrwyddo ac ategu'r Cyfansoddiad;  

 llywyddu yng nghyfarfodydd y Cyngor Llawn;  

 sicrhau fod cworwm yng nghyfarfodydd y Cyngor Llawn a'u bod yn cael eu 

cynnal yn unol â rheolau gweithdrefn y Cyngor; a  

 sicrhau bod penderfyniadau yn cael eu gwneud yn unol â'r Cyfansoddiad. 

Y Cadeirydd hefyd yw arweinydd dinesig y Cyngor. Mae’n gyfrifol am hyrwyddo 

buddion ac enw da'r Cyngor ac am wneud gweithgareddau dinesig, cymunedol a 

seremonïol. 

Mae'r Is-gadeirydd yn gwneud swyddogaethau'r Cadeirydd yn ei absenoldeb.  

 

Gallwch ddarllen mwy am rôl a swyddogaethau'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd 

yn Erthygl 5 y Cyfansoddiad.   

 
Mae disgrifiad o rôl y Cadeirydd i’w weld yn Erthygl 5 y Cyfansoddiad. 

 
Mae disgrifiad o rôl yr Is-gadeirydd i’w weld yn Erthygl 5 y cyfansoddiad. 

 

Mae manyleb person y Cadeirydd i’w weld yn y Fframwaith o Ddisgrifiadau 

Rôl a Manylebau Person ar gyfer Aelodau a gyhoeddwyd gan Gymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru.  

https://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665

&fileid=346  

 

Mae’r Is-gadeirydd yn cyflawn swyddogaethau’r Cadeirydd pan fydd yn absennol. 
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Cadeirydd Dinesig ac Is-gadeirydd Dinesig  

Y Cadeirydd Dinesig yw arweinydd dinesig y Cyngor. Maent yn gyfrifol am hyrwyddo 

buddiannau ac enw da'r Cyngor ac am annog ymgysylltiad y cyhoedd yng 

ngweithgareddau'r Cyngor. 

Mae'r Cadeirydd Dinesig yn ymgymryd â gweithgareddau dinesig, cymunedol a 

seremonïol ar ran y Cyngor ac mae'n gyfrifol am feithrin hunaniaeth a balchder 

cymunedol.     

Mae'r Is-gadeirydd Dinesig yn gwneud swyddogaethau'r Cadeirydd Dinesig yn ei 

absenoldeb. Mae Cadeirydd y Cyngor yn cyflawni rôl y Cadeirydd Dinesig. 

Arweinydd a Dirprwy Arweinydd 

Mae'r Arweinydd yn cael ei ethol gan y Cyngor bob blwyddyn.  

Mae'r Dirprwy Arweinydd yn cael ei benodi gan yr Arweinydd i weithredu 

swyddogaethau'r Arweinydd yn ei absenoldeb.  

 

Mae'r trefniadau sy'n llywodraethu etholiad yr Arweinydd a phenodiad y 

Dirprwy Arweinydd wedi'u nodi yn Erthygl 4 (Rhan 2), Rhan 3 (3.4 Tabl 4) y 

Cyfansoddiad. 

Mae'r Arweinydd yn gyfrifol am benodi Cynghorwyr i'r Cabinet ac am ddyrannu 

meysydd polisi a chyfrifoldebau penodol (portffolios) i aelodau'r Cabinet gan 

argymell dyrannu meysydd polisi a chyfrifoldebau penodol (portffolios) i aelodau'r 

Cabinet i'w cytuno gan y Cyngor. 

Hefyd, mae'r Arweinydd yn gyfrifol am baratoi cynllun sy’n disgrifio pa 

swyddogaethau sydd i'w gwneud gan ba aelodau o'r Cabinet (cyfeirir at hyn yn y 

cyfansoddiad fel cynllun dirprwyo'r Cabinet) (Rhan 4 Dogfen D).  

 
Gweler Rhan 3 (3.4 Tabl 4) y Cyfansoddiad am ragor o wybodaeth. 

Mae'r Arweinydd hefyd yn cadeirio cyfarfodydd y Cabinet.  

Bydd yr Arweinydd yn gweithredu fel aelod y Cyngor ar Gydbwyllgor Corfforedig 

Canolbarth Cymru a chynrychiolydd y Cyngor ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Ceredigion.  
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Gweler Rhan 7 y cyfansoddiad am ragor o wybodaeth. 

 

Mae rôl a chyfrifoldebau’r Arweinydd i’w gweld yn Rhan 3 (3.4 Tabl 4) y 

Cyfansoddiad. 

 

Mae rôl a chyfrifoldebau’r Dirprwy Arweinydd i’w gweld yn Rhan 3 (3.4 Tabl 

4) y Cyfansoddiad. 

 

Mae manyleb person yr Arweinydd i’w weld yn y Fframwaith o Ddisgrifiadau 

Rôl a Manylebau Person ar gyfer Aelodau a gyhoeddwyd gan Gymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru:  

https://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665

&fileid=346 

 

Aelod o’r Cabinet 

Mae Aelodau'r Cabinet yn gyfrifol am:  

 wneud penderfyniadau ar faterion sy'n syrthio o fewn eu maes cyfrifoldeb; 

 chwarae rôl weithredol yng nghyfarfodydd Cabinet a gwneud penderfyniadau; 

 cyfrannu at ddatblygiad blaenraglen waith y Cyngor ac ar bolisïau a 

gweithdrefnau yn eu maes cyfrifoldeb;   

 darparu arweiniad gwleidyddol i swyddogion cyflogedig y Cyngor ar faterion y 

maent yn gyfrifol amdanynt; 

 adrodd i'r Cyngor, yr Arweinydd, y Cabinet, Y Weithrediaeth ac eraill ar 

berfformiad y gwasanaethau y maent yn gyfrifol amdanynt; a  

 chymryd rhan ym mhrosesau a gweithdrefnau craffu'r Cyngor, gan gynnwys 

drwy egluro'r penderfyniadau y maent wedi'u gwneud a pherfformiad eu 

swyddogaethau yn eu hardal i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu.  

 

Gallwch ddarllen rhagor am aelodau'r Cabinet yn Rhan 3 (3.3 Tabl 4) y 

Cyfansoddiad. 

 

Mae rôl a chyfrifoldebau aelodau’r Cabinet i’w gweld yn Rhan 3 (3.3 Tabl 4) 

y Cyfansoddiad. 
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Mae manyleb person aelodau’r Cabinet i’w weld yn y Fframwaith o 

Ddisgrifiadau Rôl a Manylebau Person ar gyfer Aelodau a gyhoeddwyd gan 

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: 

https://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665

&fileid=346 

 

Cynorthwywyr i’r Weithrediaeth 

Ar hyn o bryd, nid oes gan y Cyngor unrhyw gynorthwywyr i’r Weithrediaeth 

(Cabinet).  

Os byddai gan y Cyngor gynorthwywyr i’r Weithrediaeth, byddent yn cefnogi 

aelodau’r Cabinet drwy wneud tasgau penodol a chymryd cyfrifoldebau penodol 

ganddynt. Fe allent fynychu cyfarfodydd, paratoi adroddiadau, adolygu papurau a 

drafftio sylwadau ar gyfer yr aelod y maent yn ei gefnogi. 

Nid yw'r cynorthwywyr i'r Weithrediaeth yn aelodau o'r Cabinet ac ni allant 

bleidleisio yng Nghyfarfodydd y Cabinet na Chyfarfodydd Pwyllgor y Cabinet. Fodd 

bynnag, mae ganddynt hawl i fynychu cyfarfodydd y Cabinet a'i bwyllgorau a siarad 

ynddynt.  

 

 

Pa rolau y mae swyddogion y Cyngor yn ymgymryd â nhw? 

Mae aelodau etholedig y Cyngor yn cael eu cefnogi gan Swyddogion y Cyngor, sy'n 

atebol i'r Cyngor ac yn gyfrifol am gyflwyno gwasanaethau i'r cyhoedd yn unol â'r 

polisïau a'r gweithdrefnau a gytunwyd gan y Cyngor Llawn, y Cabinet a'u pwyllgorau 

a'u cyrff.  

Y Prif Weithredwr sydd â'r cyfrifoldeb corfforaethol a gweithredol cyffredinol am 

waith y Cyngor ac am holl swyddogion cyflogedig y Cyngor.  

 

Mae rôl a swyddogaethau'r Prif Weithredwr yn cael eu disgrifio yn Erthygl 11 

a Rhan 3 (3.5 Dogfen B a C) y Cyfansoddiad. 
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Mae'r Swyddog Monitro yn gyfrifol am sicrhau cyfreithlondeb a thegwch ym 

mhenderfyniadau'r Cyngor, cynnal ac ategu'r Cyfansoddiad, derbyn adroddiadau o 

doriadau honedig yn nyletswyddau a goblygiadau'r Cyngor a chynnal ymchwiliadau i 

honiadau o'r fath.  

 

Mae rôl a swyddogaethau'r Swyddog Monitro yn cael eu disgrifio yn Erthygl 

11 a Rhan 3 (3.5 Dogfen B a D) y Cyfansoddiad. 

Mae Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn gyfrifol am gynghori'r Cyngor, ei 

bwyllgorau a Chynghorwyr unigol ar weithredu'n briodol ar swyddogaethau a 

chyfrifoldebau democrataidd y Cyngor. 

 

Mae rôl a swyddogaethau Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn cael 

eu disgrifio yn Erthygl 11 a Rhan 3 (3.5 Dogfen B a E) y Cyfansoddiad. 

Y Prif Swyddog Cyllid sy'n gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor yn gwneud 

penderfyniadau cyfreithlon ac ariannol ddarbodus. Maent hefyd yn gyfrifol am 

weithrediad materion ariannol y Cyngor a darparu cyngor i Gynghorwyr ar 

weithdrefnau cyllidebol ac ariannol eraill y Cyngor.  

 

Mae rôl a swyddogaethau'r Prif Swyddog Ariannol yn cael eu disgrifio yn 

Erthygl 11 a Rhan 3 (3.5 Dogfen B a L) y Cyfansoddiad. 

Mae'r Cyngor hefyd yn cyflogi nifer o Brif Swyddogion eraill, gan gynnwys: - 

 Cyfarwyddwyr Corfforaethol 

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Ysgolion a Diwylliant (hefyd y Prif Swyddog 

Addysg) 

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu (hefyd y 

Swyddog Monitro) 

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael (hefyd y Prif Swyddog 

Cyllid / Swyddog Adran 151) 

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Yr Economi ac Adfywio  

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol   

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Cynnal – Gwasanaethau Arbenigol 

Gydol Oes (hefyd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol) 

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrraeth 

wedi’i Thargedu 
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 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Cymorth Cynnar 

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Pobl a Threfniadaeth 

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyswllt Cwsmeriaid 

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau Democrataidd  (hefyd 

Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd) 

Mae'r holl Brif Swyddogion yn atebol i'r Cyngor am reolaeth ariannol a 

gweinyddiaeth y gwasanaethau hynny a'r gweithgareddau a ddyrannir iddynt yn 

unol â pholisïau'r Cyngor.  

 
Mae rolau a chyfrifoldebau’r Prif Swyddogion yn cael eu disgrifio yn Erthygl 

11 a Rhan 3 (3.5) y Cyfansoddiad.  

 

Mae'r prosesau a ddefnyddir i recriwtio, penodi, disgyblu a diswyddo 

swyddogion wedi'u nodi yn Rhan 4, Dogfen H y Cyfansoddiad. 

 

 

Sut ddylai Cynghorwyr a Swyddogion ymddwyn?   

Dylai Cynghorwyr gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad i Aelodau 

Disgwylir i Gynghorwyr gynnal y safonau uchaf o ymddygiad personol a phroffesiynol. 

Disgrifir y safonau hynny yn y Cod Ymddygiad i Aelodau. 

Bwriad y Cod Ymddygiad i Aelodau yw helpu ac arwain Cynghorwyr i gynnal safonau 

ymddygiad priodol pan maent yn gwasanaethu eu cymuned. Yn ei dro, mae hyn yn 

rhoi sicrwydd i'r cyhoedd ac yn helpu i adeiladu eu hymddiriedaeth yn eu 

cynrychiolwyr lleol, a'u parch tuag atynt.  

Mae'r Cod Ymddygiad i Aelodau yn seiliedig ar 7 Egwyddor Bywyd Cyhoeddus, a 

sefydlwyd am y tro cyntaf yn 1995 yn y Nolan Report on Standards in Public Life. 

Ychwanegwyd tair egwyddor ychwanegol yn yr egwyddorion llywodraeth leol yng 

Nghymru.  

Mae'r Cod Ymddygiad i Aelodau yn gyson â'r egwyddorion hyn ac yn darparu ar gyfer 

eu gweithredu'n ymarferol. 

 Anhunanoldeb 
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Rhaid i aelodau weithredu er budd y cyhoedd yn unig. Ni ddylent fyth 

ddefnyddio eu safle fel aelodau i roi mantais amhriodol iddynt eu hunain neu 

roi mantais neu anfantais amhriodol i eraill. 

 Gonestrwydd 

Rhaid i aelodau ddatgan unrhyw fuddion preifat sy'n berthnasol i'w 

dyletswyddau cyhoeddus a chymryd camau i ddatrys unrhyw wrthdaro mewn 

ffordd sy'n gwarchod budd y cyhoedd. 

 Dilysrwydd a phriodoldeb 

Ni ddylai aelodau roi eu hunain mewn sefyllfa lle mae eu dilysrwydd yn cael 

ei gwestiynu gan unrhyw oblygiad ariannol neu arall ar unigolion neu 

sefydliadau a allai geisio dylanwadu arnynt wrth iddynt ymgymryd â'u 

dyletswyddau. Rhaid i aelodau, ar bob achlysur, osgoi unrhyw ymddygiad o'r 

fath. 

 Dyletswydd i gynnal y gyfraith  

Rhaid i aelodau weithredu i gynnal y gyfraith a gweithredu ar bob achlysur yn 

unol â'r ymddiriedaeth y mae'r cyhoedd wedi ei ddangos tuag atynt. 

 Stiwardiaeth  

Wrth weithredu eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau, rhaid i aelodau sicrhau 

bod adnoddau eu hawdurdod yn cael eu defnyddio yn gyfreithlon ac yn 

ddarbodus. 

 Bod yn wrthrychol wrth wneud penderfyniadau  

Wrth ymgymryd â'u cyfrifoldebau, gan gynnwys gwneud apwyntiadau, dyfarnu 

contractau, neu argymell unigolion am wobrau a buddion, rhaid i aelodau 

wneud penderfyniadau yn ôl eu haeddiant.  Tra bod yn rhaid i aelodau roi 

ystyriaeth i gyngor proffesiynol swyddogion ac y gall roi ystyriaeth briodol i 

farn eraill, gan gynnwys eu grwpiau gwleidyddol, nhw sy'n gyfrifol am 

benderfynu pa farn i'w chymryd ac, os yn briodol, sut i bleidleisio ar unrhyw 

fater. 

 Cydraddoldeb a pharch 

Rhaid i aelodau ymgymryd â'u dyletswyddau a'u cyfrifoldebau gan roi 

ystyriaeth ddyledus i'r angen i hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb, waeth beth 

fo'u gender, hil, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, 

oedran neu grefydd, a dangos parch ac ystyriaeth tuag at eraill. 
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 Bod yn agored 

Rhaid i aelodau fod mor agored â phosib am eu holl weithrediadau a rhai eu 

hawdurdod. Rhaid iddynt geisio sicrhau fod datgelu gwybodaeth yn gyfyngedig 

yn unig yn unol â'r gyfraith. 

 Atebolrwydd 

Mae aelodau'n atebol i'w hetholwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol am eu 

gweithrediadau ac am y ffordd y maent yn ymgymryd â'u cyfrifoldebau fel 

aelod. Rhaid iddynt fod yn barod i gyflwyno eu hunain i'r fath graffu sydd yn 

briodol i'w cyfrifoldebau. 

 Arweinyddiaeth 

Rhaid i aelodau hyrwyddo a chefnogi'r egwyddorion hyn drwy eu 

harweinyddiaeth a thrwy esiampl er mwyn hyrwyddo hyder y cyhoedd yn eu 

rôl ac yn yr awdurdod. Rhaid iddynt barchu didueddrwydd a gonestrwydd 

swyddogion statudol yr awdurdod a'i weithwyr eraill. 

 

 

Gallwch ddarllen y Cod Ymddygiad i Aelodau yn llawn yn Rhan 5, Dogfen J y 

Cyfansoddiad. 

Mae disgwyl i gynghorwyr sicrhau eu bod yn deall eu goblygiadau dan y Cod ac 

ymddwyn mewn ffordd sy'n dangos eu bod wedi ymrwymo i gwrdd â'r safonau 

ymddygiad uchel sy'n ddisgwyliedig ohonynt.  Fodd bynnag, rhoddir hyfforddiant i 

Gynghorwyr pan maent yn cael eu penodi am y tro cyntaf, ac yn rheolaidd, i'w 

cefnogi i gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad i Aelodau.  

Gofynion arbennig i Gynghorwyr sy'n aelodau o bwyllgor rheoli datblygu’r 

Cyngor 

Mae cynllunio yn effeithio ar fuddiannau preifat ac ariannol pobl mewn tir ac eiddo 

a'r amgylchedd lle y mae cymunedau yn byw, yn gweithio, ac yn chwarae ynddynt.  

Mae Pwyllgor Rheoli Datblygu’r Cyngor yn gyfrifol am gydbwyso anghenion a 

buddiannau unigolion a'r gymuned i wneud penderfyniadau sy'n agored, yn deg ac yn 

dryloyw ac sy'n cael eu penderfynu gan ddefnyddio barn gadarn a rhesymau y gellir 

eu cyfiawnhau. 

Am y rhesymau hyn, disgwylir i aelodau pwyllgor cynllunio'r Cyngor i lynu at y 

Protocol Arfer Da i Aelodau ym Maes Cynllunio.  
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Mae’r Protocol Arfer Da i Aelodau ym Maes Cynllunio a Gweithdrefnau Gweithredol 

y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn esbonio ymysg pethau eraill: - 

 rôl swyddogion i ddarparu cyngor diduedd a phroffesiynol i aelodau'r pwyllgor; 

 y ffactorau y dylid eu hystyried wrth wneud penderfyniad ar gais am ganiatâd 

cynllunio a'r ffactorau na ddylid eu hystyried;  

 y dyletswyddau cyfreithiol y mae'n rhaid i aelodau'r pwyllgor eu hystyried, 
megis y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol, Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a’r polisïau Cynllunio Cenedlaethol a Lleol. 
 

 y camau y dylai aelodau eu cymryd os oes ganddynt fudd personol mewn 

mater sy'n cael ei benderfynu gan y pwyllgor (e.e. lle mae cais yn ymwneud 

ag eiddo y maent yn berchen arno); a 

 sut ddylai'r ceisiadau am ddatblygiad yn cael eu cynnig gan y Cyngor, neu sy'n 

cael eu cwblhau ganddo, gael eu penderfynu.  

 

Gallwch ddarllen y Protocol Arfer Da i Aelodau ym Maes Cynllunio yn Rhan 5 

Dogfen Q y Cyfansoddiad. 

Gallwch ddarllen Gweithdrefnau Gweithredol y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn 

Rhan 4, Dogfen I y Cyfansoddiad.  

Dylai swyddogion gydymffurfio â Chod Ymddygiad y Cyngor i Weithwyr 

Llywodraeth Leol  

Mae Swyddogion cyflogedig y Cyngor yn gyfrifol am wasanaethu'r Cyngor drwy roi 

cyngor i Gynghorwyr, gweithredu polisïau'r Cyngor a chyflawni gwasanaethau i'r 

gymuned leol.  Wrth ymgymryd â'u dyletswyddau, rhaid iddynt weithredu gyda 

gonestrwydd, yn ddiduedd ac yn wrthrychol. 

Mae gan y cyhoedd yr hawl i ddisgwyl y safonau uchaf o ymddygiad gan bawb sy'n 

gweithio i'r Cyngor.  Mae'r Cod Ymddygiad i Weithwyr Llywodraeth Leol yn amlinellu'r 

rheolau ac amodau gwasanaeth sy'n berthnasol i weithwyr y Cyngor. Mae wedi'i 

ddylunio i roi canllaw clir i'w cynorthwyo yn eu gwaith o ddydd i ddydd a gadael i'r 

cyhoedd ddeall yr hyn y gallant ei ddisgwyl wrth iddynt ryngweithio â Gweithiwr y 

Cyngor.   

 

Gallwch ddarllen y Cod Ymddygiad i Swyddogion yn llawn yn Rhan 5, Dogfen 

L y Cyfansoddiad. 

Sut ddylai Cynghorwyr a Swyddogion gydweithio?   
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Mae gan Gynghorwyr a Swyddogion amrywiol rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd, 

ond mae'n hanfodol eu bod yn gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd i ymgymryd â 

swyddogaethau'r Cyngor a chyflawni gwasanaethau i drigolion sy'n byw yn ardal y 

Cyngor.  

Mae'r Protocol ar y Berthynas rhwng Aelodau a Swyddogion wedi'i ddylunio i egluro 

rolau a chyfrifoldebau perthnasol Cynghorwyr a Swyddogion a'u harwain yn eu 

hymwneud â'i gilydd.  Mae'n egluro beth y gall Cynghorwyr a Swyddogion ei ddisgwyl 

yn rhesymol gan y naill a'r llall a sut y dylent gydweithio i gyflawni eu pwrpas 

cyffredin.  

Mae gan gynghorwyr hawl i fynegi barn wleidyddol a chefnogi polisïau'r blaid neu'r 

grŵp y maent yn aelod ohono. Ar yr un pryd, disgwylir i Swyddogion ymgymryd â 

busnes y Cyngor mewn ffordd sy'n wleidyddol ddiduedd ac mae llawer wedi'u cyfyngu 

rhag ymwneud â gweithgarwch gwleidyddol. Felly, mae'r protocol yn egluro sut y 

gall Swyddogion gefnogi'r trafodaethau ar bolisïau gan grwpiau gwleidyddol, gan aros 

yn wleidyddol niwtral.  

 

Gallwch ddarllen y Protocol ar y Berthynas rhwng Aelodau a Swyddogion yn 

llawn yn Rhan 5, Dogfen K y Cyfansoddiad. 

Sut alla i gwyno am Gynghorydd?  

Os ydych yn dymuno cwyno am Gynghorydd, cysylltwch â Swyddog Monitro'r Cyngor, 

neu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  

 

Mae trefn gwyno'r Cyngor yn rhoi darparu rhagor o wybodaeth ar sut i gwyno. 

Mae ar gael ar wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk a gallwch chi gysylltu 

â Thîm Cwynion y Cyngor drwy anfon neges e-bost i 

cwynion@ceredigion.gov.uk    

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y Swyddog Monitro ar wefan y Cyngor: 

www.ceredigion.gov.uk   

 

Gallwch ddod i wybod rhagor ar sut i gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru ar eu gwefan: https://www.ombwdsmon.cymru/sut-i-

gwyno/  

Sut alla i gwyno am Swyddog?  

Os ydych yn dymuno cwyno am un o swyddogion cyflogedig y Cyngor, dylech 

ysgrifennu at wasanaeth cwynion corfforaethol y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk  
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Rhan 4 Polisïau a Gweithdrefnau 

Cynlluniau a strategaethau allweddol y Cyngor (y fframwaith polisi) 

Ble alla i ddod o hyd i gynlluniau a strategaethau allweddol y Cyngor?  

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am osod cynlluniau a strategaethau allweddol y Cyngor, sydd 

gyda'i gilydd yn llunio fframwaith polisi'r Cyngor.  

 

Mae'r cynlluniau a'r strategaethau sy'n llunio fframwaith polisi'r Cyngor 

wedi'u rhestru yn Erthygl 4 y cyfansoddiad. 

 

Cyhoeddir cynlluniau a strategaethau unigol ar wefan y Cyngor, gan gynnwys 

Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor (gweler  

https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-

pholisiau/strategaethau/).  

 

Yn ychwanegol, mae Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor yn dod â chynlluniau a 

strategaethau'r Cyngor ynghyd yn y meysydd canlynol: cymunedau; plant a phobl 

ifanc; iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant; a diogelwch cymunedol.   

  

 

Mae cynllun integredig sengl y Cyngor wedi'i gyhoeddi ar wefan y Cyngor 

www.ceredigion.gov.uk  

Sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud ar fframwaith polisi'r Cyngor?  

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am ymgynghori â rhan-ddeiliaid perthnasol, ystyried unrhyw 

adroddiadau neu argymhellion a wneir gan Bwyllgor[au] Trosolwg a Chraffu'r Cyngor 

a gweithio gyda Phrif Swyddogion y Cyngor i ddatblygu fframwaith polisi drafft.  

Unwaith y bydd y Cabinet wedi datblygu fframwaith polisi drafft, bydd yn cael ei 

ystyried gan gyfarfod o'r Cyngor Llawn.  

Gall y Cyngor Llawn benderfynu mabwysiadu'r fframwaith polisi, ei newid, ei 

gyfeirio'n ôl i'r Cabinet fel y gellir gwneud gwaith pellach arni, neu amnewid ei 

fframwaith polisi ei hun am y drafft a baratowyd gan y Cabinet.   

Os yw'r Cyngor yn penderfynu mabwysiadu'r fframwaith polisi, yna bydd yn 

weithredol ar unwaith. Os yw'r Cyngor yn addasu'r fframwaith polisi, yna mae gan yr 
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Arweinydd gyfle i wrthwynebu i'r addasiadau ac ailymgynnull y Cyngor i ailystyried y 

fframwaith polisi.  

Unwaith y bydd wedi'i fabwysiadu, mae'r Cabinet, eu pwyllgorau, Cynghorwyr unigol 

a swyddogion cyflogedig y Cyngor wedi'u rhwymo i weithredu'n unol â'r fframwaith 

polisi.  

 

Disgrifir y broses lle mae'r Cyngor yn mabwysiadu fframwaith polisi yn Rhan 

4, Dogfen C y Cyfansoddiad. 

 

Gosod y gyllideb a Rheolaeth Ariannol 

Sut mae'r Cyngor yn gosod ei gyllideb?  

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gytuno ar gyllideb y Cyngor, ac am gytuno ar newidiadau 

i gyllideb y Cyngor unwaith y bydd wedi'i mabwysiadu'n ffurfiol.  

Mae dwy ran i gyllideb y Cyngor: - 

 mae'r Gyllideb Refeniw yn darparu ar gyfer costau gweithredu a gwariant 

dydd-i-ddydd megis cyflogau staff, rhent, a chostau parhaus darparu 

gwasanaethau.    

 mae'r Rhaglen Gyfalaf yn darparu ar gyfer costau unwaith ac am byth megis 

cynllun gwella prif ffordd, neu brynu neu adeiladu maes parcio newydd.  

Y Cabinet, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Cyllid, sy'n gyfrifol am ddatblygu 

cynigion cychwynnol ar gyfer cyllideb y Cyngor ac ymgynghori arnynt.  

Unwaith y bydd yr ymgynghoriad hwn wedi'i gwblhau, mae'r Cabinet yn gyfrifol am 

baratoi cynnig cyllideb terfynol i'w ystyried gan y Cyngor.  

Gall y Cyngor fabwysiadu'r gyllideb heb wneud unrhyw newidiadau iddi, addasu'r 

gyllideb neu ofyn i'r Cabinet i'w ailystyried cyn ei mabwysiadu.  

 

Disgrifir y broses lle mae'r Cyngor Llawn yn mabwysiadu ei gyllideb yn Rhan 

4, Dogfen C y Cyfansoddiad. 

Penderfyniadau y tu allan i'r gyllideb neu'r fframwaith polisi  

A ellir gwneud penderfyniadau nad ydynt yn cydymffurfio â'r gyllideb neu'r 

fframwaith polisi?  
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Gall y Cyngor benderfynu gwneud newidiadau i'r fframwaith polisi.   

Ni all cyrff ac unigolion eraill wneud penderfyniadau sy'n groes fframwaith polisi oni 

bai mewn nifer cyfyngedig o amgylchiadau eithriadol, sydd wedi'u nodi yn y 

Cyfansoddiad (gweler Rhan 4, Dogfen C). Er enghraifft, lle mae angen gwneud 

penderfyniad ar frys i ddiogelu buddiannau'r Cyngor.  

Fodd bynnag, gall Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu'r Cyngor benderfynu cyfeirio 

penderfyniadau o'r fath i'r Cyngor am ystyriaeth bellach (cyfeirir at hyn yn y 

Cyfansoddiad fel galw penderfyniad i mewn).  

 

Nodir trefniadau'r Cyngor ar gyfer penderfyniadau brys nad ydynt yn 

cydymffurfio â'r fframwaith polisi yn Rhan 4, Dogfen C y Cyfansoddiad.  

 

Mae Rhan 4, Dogfen C y Cyfansoddiad yn disgrifio'r amgylchiadau cyfyngedig 

lle y gall cyrff neu unigolion ac eithrio'r Cyngor wneud newidiadau i'r 

fframwaith polisi.  

 

Mae pwerau'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu wedi'u disgrifio yn Rhan 4, 

Dogfen C y Cyfansoddiad.  

A ellir symud arian o un pennawd o'r gyllideb i un arall unwaith y bydd y 

gyllideb wedi'i mabwysiadu?  

Yn ystod y flwyddyn, efallai y bydd angen i'r Cabinet drosglwyddo cyllidebau o un 

maes gwasanaeth i un arall i adlewyrchu newidiadau yn anghenion neu 

flaenoriaethau'r gwasanaeth er mwyn cyflawni fframwaith polisi'r Cyngor o fewn y 

cyfyngiadau ariannol a osodir gan y Cyngor. 

 

Mae'r mecanwaith lle y gall y Cabinet a Phrif Swyddogion symud arian rhwng 

penawdau'r gyllideb wedi'i nodi yn adran Rhan 4, Dogfen F y Cyfansoddiad.  

Pa bolisïau a gweithdrefnau eraill sy'n llywodraethu sut mae'r Cyngor yn 

rheoli ei gyllideb? 

Mae'r Cyngor wedi'i rwymo gan nifer o wahanol reolau a gweithdrefnau ariannol sy'n 

llywodraethu sut mae gwariant y Cyngor yn cael ei gynllunio, ei ymrwymo, ei adolygu 

a'i archwilio.   

 

Mae rheolau gweithdrefn ariannol manwl y Cyngor wedi'u nodi yn Rhan 4, 

Dogfen F y cyfansoddiad.  

A oes unrhyw gyfyngiadau ar sut mae'r Cyngor yn prynu nwyddau a 

gwasanaethau?  
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Gall y Cyngor ymrwymo i gontractau i brynu nwyddau a gwasanaethau fwy neu lai yn 

yr un ffordd ag unrhyw berson neu sefydliad arall. Fodd bynnag, rhaid i'r Cyngor 

gydymffurfio â rheolau gweithdrefn y contract yn y Cyfansoddiad pan mae'n gwneud 

hynny.  

Diben rheolau gweithdrefn y contract yw sicrhau fod y Cyngor yn cydymffurfio â'r 

gofynion cyfreithiol perthnasol a sicrhau'r nwyddau a'r gwasanaethau sydd fwyaf 

manteisiol yn economaidd (gwerth gorau) i drethdalwyr.  

Os ydych chi'n mynd ati'n rheolaidd i werthu nwyddau neu wasanaethau i'r Cyngor, 

yna efallai y byddwch yn dymuno ymgyfarwyddo â'r rheolau a'r gweithdrefnau hyn.  

 

Mae rheolau gweithdrefn contractau'r Cyngor wedi'u nodi yn Rhan 4, Dogfen 

G y Cyfansoddiad.  

Sut mae'r Cyngor yn ymrwymo i gontractau a chytundebau?  

Mae'r rheolau a'r gweithdrefnau sy'n llywodraethu sut mae cytundebau, contractau 

a gweithredoedd yn cael eu hawdurdodi a'u llofnodi ar ran y Cyngor wedi'u nodi yn 

Erthygl 13 a Rhan 4, Dogfen G y Cyfansoddiad (gweler hefyd Rannau 3.5C, D a E a 

Rhan 4, Dogfen F)  
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Rhan 5 Sut alla i fod yn rhan o bethau?   

Sut alla i ddod i wybod pa bryd mae cyfarfodydd y Cyngor a'i 

bwyllgorau a'i gyrff yn digwydd? 

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi rhybudd o gyfarfodydd y Cyngor Llawn a'i bwyllgorau.  

 

Gallwch ddod i wybod rhagor am y gofynion rhybudd yn Rhan 4, Dogfen B y 

Cyfansoddiad.  

 

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi rhybuddion cyfarfodydd a rhaglen o'r cyfarfodydd 

sydd i ddod, ar ei wefan: www.ceredigion.gov.uk  

Sut alla i ddod i wybod beth fydd yn cael ei drafod mewn cyfarfod 

penodol?  

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi rhaglenni cyfarfodydd, ynghyd ag unrhyw bapurau cefndir 

ac adroddiadau mewn da bryd cyn y cynhelir y cyfarfod.  

Hefyd, bydd copïau caled o raglenni a phapurau cefndir ac adroddiadau ar gael yn y 

cyfarfod i'r aelodau hynny o'r cyhoedd sy'n dymuno bod yno mewn person.  

 

Gallwch ddod i wybod rhagor am y wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus cyn 

cyfarfod y Cyngor yn Rhan 4, Dogfen B y Cyfansoddiad.  

 

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi rhaglenni cyfarfodydd a dogfennau ac adroddiadau 

ategol ar ei wefan: www.ceredigion.gov.uk   

Sut alla i ddod i wybod pan fo penderfyniad am gael ei wneud ar fater 

y mae gen i ddiddordeb ynddo?  

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi blaenraglen waith, sy'n nodi pa benderfyniadau fydd yn 

cael eu gwneud gan y Cyngor, y Cabinet a pha faterion fydd yn cael eu hystyried gan 

y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, a pha bryd fydd y materion hyn yn cael eu trafod.  

 

Gallwch ddod i wybod rhagor am flaenraglen waith y Cyngor ar y dudalen yn y 

Cyfansoddiad sy’n ymwneud â chyfarfodydd y Cyngor: 

https://cyngor.ceredigion.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=149&LLL=0   
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A alla i ofyn i bwyllgor neu gorff o'r Cyngor i edrych i mewn i fater 

penodol? 

Gallwch chi awgrymu materion i’r Pwyllgorau Craffu eu hystyried (gweler Rhan 5, 

Dogfen N y Cyfansoddiad am fwy o wybodaeth. Hefyd, gallwch chi gyflwyno deisebau 

i’r Cyngor gan ddefnyddio cynllun/protocol deisebu'r Cyngor. Mae rhwymedigaeth 

gyfreithiol ar y Cyngor i weithredu cynllun deisebu, sy'n nodi: - 

 sut ellir cyflwyno deiseb i'r Cyngor; 

 sut a phryd fydd y Cyngor yn cydnabod derbyn deiseb; 

 y camau y bydd y Cyngor yn eu cymryd i ymateb i ddeiseb; a 

 sut a pha bryd fydd y Cyngor yn rhyddhau ei ymateb i ddeiseb i'r person a 

gyflwynodd y ddeiseb ac i'r cyhoedd.  

 

Gallwch ddarllen rhagor am gyflwyno deiseb i'r Cyngor yn Rhan 5, Dogfen O  

y Cyfansoddiad.  

 

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi manylion ei gynllun deisebu ar ei wefan 

www.ceredigion.gov.uk    

A alla i ddod i gyfarfodydd y Cyngor? 

Gallwch. Gall aelodau o'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y Cyngor cyhyd â'u bod yn 

gyfarfodydd cyhoeddus. 

Hefyd, mae cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu darlledu'n fyw (ar dudalen Facebook y 

Cyngor ar hyn o bryd) felly gallwch eu gwylio'n fyw o bell os ydych yn dymuno.  

Rhaid eithrio’r cyhoedd o gyfarfodydd lle caiff gwybodaeth gyfrinachol ei datgelu. 

Mae gwybodaeth gyfrinachol yn golygu gwybodaeth a roddir i’r Cyngor gan Adran o’r 

Llywodraeth ar delerau sy’n gwahardd ei datgelu’n gyhoeddus drwy Orchymyn Llys. 

Gall y Cyngor hefyd eithrio'r cyhoedd o gyfarfod, neu ran o gyfarfod, lle byddai 

gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu. Mae gwybodaeth eithriedig yn cynnwys 

gwybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn penodol neu eu materion ariannol neu fusnes, 

gwybodaeth sydd â braint gyfreithiol iddo neu wybodaeth sy'n ymwneud ag atal, 

ymchwilio neu erlyn trosedd, neu wybodaeth arall sydd wedi'i nodi yn y 

Cyfansoddiad.   

Os byddwch yn tarfu ar gyfarfod o'r Cyngor, yna mae'n debygol y byddwch yn cael 

eich rhybuddio gan y Cadeirydd am darfu. Os byddwch yn parhau i darfu ar y 

cyfarfod, yna efallai y byddwch yn cael eich hebrwng o'r cyfarfod. 
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Mae'r rheolau o ran eithrio'r cyhoedd o gyfarfodydd wedi'u nodi yn Rhan 4 

Dogfen B y Cyfansoddiad.  

 

Mae'r gofynion sydd ar y Cyngor i ddarlledu cyfarfodydd y Cyngor wedi'u nodi 

yn Rhan 4, Dogfen A y Cyfansoddiad.  

 

Mae’r rheolau o ran aelodau'r cyhoedd yn tarfu wedi'u nodi yn Rhan 4, Dogfen 

A y Cyfansoddiad.  

A alla i ddod i gyfarfodydd eraill?  

Gallwch. Gall aelodau o'r cyhoedd ddod i unrhyw gyfarfod lle mae'r Cyngor wedi 

penderfynu y dylai gael ei gynnal yn gyhoeddus. 

 

Disgrifir eich hawl i fynychu cyfarfodydd o’r Cabinet, y Cyngor, pwyllgorau'r 

Cyngor a chyrff eraill yn Erthygl 8 y Cyfansoddiad (gweler hefyd Rhan 4, 

Dogfen B).  

A alla i siarad mewn cyfarfod? 

Gall aelodau o'r cyhoedd siarad mewn unrhyw gyfarfod lle mae'r Cyngor wedi 

penderfynu y dylai aelodau o'r cyhoedd gael cymryd rhan ynddo.   

Mae’r rhain yn cynnwys:  

Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd  Trosolwg a Chraffu (gweler Rhan 4, Dogfen N) 

Y Pwyllgor Rheoli Datblygu (gweler Rhan 4, Dogfen I) 

Mae modd hefyd gwneud sylwadau mewn amgylchiadau penodol, megis  cyflwyno 

sylwadau i wrthwynebu ceisiadau cynllunio yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli 

Datblygu neu sylwadau gerbron y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu (gweler Rhan 4 

Dogfen I a Rhan 5 Dogfen N y Cyfansoddiad).   

 

Cyhoeddir manylion cyswllt ar gyfer Pennaeth y Gwasanaethau 

Democrataidd ar wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk   

Sut alla i ganfod beth wnaeth y Cyngor ei benderfynu?  

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi agenda, adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd unwaith y 

byddant wedi'u cytuno. Mae'r papurau hyn ar gael i'r cyhoedd eu gweld am o leiaf  

chwe blynedd o ddyddiad y cyfarfod. Mae'r papurau cefndir ar gael i'r cyhoedd am o 

leiaf pedair blynedd.  

Tudalen 315

http://www.ceredigion.gov.uk/


 

45 
 

Hefyd, mae gan y Cyngor drefniadau yn eu lle i gyhoeddi cofnodion ysgrifenedig o'r 

penderfyniadau a wneir gan y Cabinet a phwyllgorau a chyrff eraill y Cyngor.   

 

Gallwch ddarllen am drefniadau'r Cyngor ar gyfer cyhoeddi cofnodion 

cyfarfodydd yn Rhan 4, Dogfen B y Cyfansoddiad.  

 

Gallwch ddarllen am drefniadau'r Cyngor ar gyfer cyhoeddi cofnod 

ysgrifenedig o'r penderfyniadau a wneir gan y Cabinet, pwyllgorau'r Cyngor 

ac aelodau unigol o'r Cabinet yn Rhan 4, Dogfen B y Cyfansoddiad.  

 

Gallwch ddarllen cofnodion cyfarfodydd, adroddiadau ac agendâu ar wefan 

y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk  

A alla i weld cyfrifon y Cyngor er mwyn deall sut mae fy nhreth gyngor 

yn cael ei gwario?   

Gallwch. Mae gofyn i'r Cyngor gyhoeddi ei gyfrifon a'u gwneud ar gael i'r cyhoedd eu 

harchwilio. Gallwch godi cwestiynau neu bryderon am gyfrifon y Cyngor gyda'r 

Cyngor neu gydag archwiliwr allanol y Cyngor.  

 

Gallwch ddod i wybod rhagor am sut i weld cyfrifon y Cyngor yn Erthygl 3 y 

Cyfansoddiad. Mae’r Datganiadau o Gyfrifon ar gael ar wefan y Cyngor: 

https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cyllidebau-a-

chyllid/datganiad-o-gyfrifon/  
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1. CYFANSODDIAD Y CYNGOR 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cytuno ar gyfansoddiad sy’n disgrifio sut 

mae’r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau, a’r gweithdrefnau a 

ddilynir i sicrhau bod y rheiny’n effeithiol, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol. 

Mae rhai o’r prosesau hynny’n ofynnol o dan y ddeddf, ac mae eraill yn 

faterion i’r Cyngor eu dewis.   

Mae’r Cyfansoddiad wedi ei rannu’n 15 o Erthyglau (rhan 2) sy’n cyflwyno’r 

rheolau sylfaenol sy’n llywio busnes y Cyngor. Mae gweithdrefnau a chodau 

arferion mwy manwl i’w cael mewn rheolau a phrotocolau ar wahân ar 

ddiwedd y ddogfen. 

 

Efallai y byddai’n fuddiol i chi ddarllen y Canllaw sy’n cyd-fynd â’r 

Cyfansoddiad hwn. Mae’r Canllaw i’r Cyfansoddiad ar gael ar wefan y Cyngor: 

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-

cyngor/  

 

2. BETH SYDD YN Y CYFANSODDIAD? 

Rhan 2: Yr Erthyglau 

Mae Erthygl 1 (Rhan 2) y Cyfansoddiad yn rhwymo’r Cyngor i wneud 

trefniadau effeithiol i gyflawni ei ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau. Mae 

Erthyglau 2 – 15 yn egluro hawliau’r dinasyddion a sut mae’r rhannau 

allweddol o’r Cyngor yn gweithredu. Mae’r rhain fel a ganlyn: 

• Aelodau’r Cyngor (Erthygl 2) 

• Dinasyddion a’r Cyngor (Erthygl 3) 

• Cyfarfod y Cyngor (Erthygl 4) 

• Cadeirio’r Cyngor (Erthygl 5) 

• Trosolwg a Chraffu ar benderfyniadau (Erthygl 6) 

• Y Cabinet (Erthygl 7) 

• Pwyllgorau Rheoleiddio (Erthygl 8) 

• Y Pwyllgor Moeseg a Safonau (Erthygl 9) 

• Trefniadau ar y cyd (Erthygl 10) 

• Swyddogion (Erthygl 11) 

• Gwneud penderfyniadau (Erthygl 12) 
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• Cyllid, contractau a materion cyfreithiol (Erthygl 13) 

• Adolygu a diwygio’r Cyfansoddiad (Erthygl 14) 

• Atal, dehongli a chyhoeddi’r Cyfansoddiad (Erthygl 15) 

• Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Erthygl 16). 

 

 

Rhan 3: Cyfrifoldeb am Swyddogaethau'r Cyngor 

Mae Rhan 3 yn ymwneud â chyfrifoldeb am wahanol Swyddogaethau’r 

Cyngor h.y. pwy sy'n gwneud beth. Mae'r adran hon yn cynnwys 4 tabl 

manwl, sy'n nodi: 

• (Rhan 3.1) Y Cyfrifoldeb am Swyddogaethau'r Cyngor - Tabl 1; 

• (Rhan 3.2) - Y Cyfrifoldeb am Swyddogaethau Dewis Lleol - 

Tabl 2; 

• (Rhan 3.3) Pwyllgorau'r Cyngor - Tabl 3; a 

• (Rhan 3.4) Y Cyfrifoldeb am Swyddogaethau’r Cabinet - Tabl 4 

Yn Rhan 3.5 mae'r Cynllun Dirprwyo i Swyddogion wedi'i nodi 

(Dirprwyaethau A-N - i'w dehongli'n eang) Mae'r cynllun yn dirprwyo rhai o 

swyddogaethau'r Cyngor a'r Cabinet i swyddogion ac yn nodi'r amodau ar 

gyfer unrhyw benderfyniadau a wneir trwy ddefnyddio'r dirprwyaethau, gydag 

Amodau Cyffredinol Dirprwyo i Swyddogion wedi’u nodi yn Nirprwyaeth A, i'w 

darllen ar y cyd â Rhan 3.1. 

 

Rhan 4: Rheolau Gweithdrefn 

Mae Rhan 4 y Cyfansoddiad yn manylu ar reolau sy'n ymwneud â gwahanol 

weithdrefnau'r Cyngor, sy'n ymwneud â thrafodion y Cyngor, ei strwythur a'i 

benderfyniadau. Mae angen y rhain er eglurder, tryloywder, cadw at 

ddeddfwriaeth ac i sicrhau bod y Cyngor yn rhedeg yn ddidrafferth, ac maent 

yn cynnwys: 

• (Dogfen A) – Rheolau Gweithdrefn y Cyngor 

• (Dogfen B) – Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth 

• (Dogfen C) – Rheolau Gweithdrefn Cyllideb a’r Fframwaith Polisi 

• (Dogfen D) – Rheolau Gweithdrefn y Cabinet 

• (Dogfen E) Rheolau Gweithdrefn Trosolwg a Chraffu 

• (Dogfen F) Rheoliadau Ariannol a Gweithdrefnau Ariannol cysylltiedig 

• (Dogfen G) Rheolau Gweithdrefn Contractau 

• (Dogfen H) Rheolau Gweithdrefn Cyflogi Swyddogion 
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• (Dogfen I) Y Pwyllgor Rheoli Datblygu – Gweithdrefnau Gweithredol  

 

Rhan 5: Codau a Phrotocolau 

Mae Rhan 5 yn cynnwys codau ymddygiad y Cyngor, sydd gyda'i gilydd yn 

creu fframwaith moesegol gyda safonau ymddygiad y disgwylir cadw atynt. 

Mae Rhan 5 hefyd yn nodi Protocolau’r Cyngor, sy’n system/gweithdrefn o 

reolau i’w dilyn mewn rhai sefyllfaoedd. Mae'r gwahanol Godau a 

Phrotocolau yn yr adran hon yn cynnwys: 

 

• (Dogfen J) Côd Ymddygiad yr Aelodau; 

• (Dogfen K) Protocol ar gyfer y Berthynas rhwng Aelodau a 

Swyddogion; 

• (Dogfen L) Côd Ymddygiad ar gyfer Cyflogeion Llywodraeth Leol; 

• (Dogfen M) Protocol Trosolwg a Chraffu; 

• (Dogfen M2) Protocol ar gyfer rhoi hawl i Aelodau’r Cabinet 

fynychu Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu; 

• (Dogfen N) Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd Trosolwg a Chraffu; 

• (Dogfen O) Protocol Deisebau;  

• (Dogfen P) Protocol y Gwasanaethau Cymdeithasol; a 

• (Dogfen Q) Protocol Arfer Da i Aelodau ym maes Cynllunio 

 

Rhan 6: Strwythur Rheoli 

Mae Rhan 6 (Strwythur Rheoli) yn ddogfen sengl, Siart Sefydliadol y Cyngor. 

Mae'n gymorth gweledol defnyddiol sy'n dangos Prif Weithredwr y Cyngor, 

Cyfarwyddwyr Corfforaethol, Swyddogion Arweiniol Corfforaethol, gan 

gynnwys eu Rolau Statudol a'u prif feysydd cyfrifoldeb. 

 

Rhan 7: Fforymau Ymgynghorol a Chynghorol 

Mae Rhan 7 yn manylu ar y fforymau ymgynghorol a chynghorol 

(statudol ac anstatudol) a sefydlwyd, y Grwpiau Datblygu/Monitro Polisi 

Mewnol, y Partneriaethau yn Sir Ceredigion, Partneriaethau 

Rhanbarthol/Fforymau/Consortia/Cyd-bwyllgorau a Hyrwyddwyr 

Aelodau. 
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3. SUT MAE’R CYNGOR YN GWEITHREDU 

Mae’r Cyngor yn cynnwys 3842 o gynghorwyr a gaiff eu hethol bob pum 

mlynedd. Mae’r Cynghorwyr yn atebol yn ddemocrataidd i drigolion eu 

hadrannau etholiadol. Mae prif ddyletswydd y Cynghorwyr i’r gymuned gyfan, 

ond mae ganddynt ddyletswydd arbennig i’w hetholwyr, gan gynnwys y rhai 

hynny na wnaeth bleidleisio drostynt. 

Mae’n rhaid i’r Cynghorwyr gytuno i ddilyn Cod Ymddygiad yr Aelodau er 

mwyn sicrhau safonau uchel yn y modd y cyflawnant eu dyletswyddau. Mae’r 

Pwyllgor Moeseg a Safonau’n eu hyfforddi ac yn eu cynghori ynglŷn â’r Cod 

Ymddygiad. 

Mae’r Cynghorwyr i gyd yn cyfarfod fel y Cyngor. Mae cyfarfodydd y Cyngor 

ar agor i’r cyhoedd. Yn y cyfarfodydd hynny mae’r Cynghorwyr yn penderfynu 

ynghylch polisïau cyffredinol y Cyngor ac yn gosod y gyllideb bob blwyddyn. 

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am ethol yr Arweinydd, mae’n nodi penodiad 

Aelodau’r Cabinet gan yr Arweinydd (gweler hefyd Erthygl 7.8 (Rhannu 

Swydd) yn Rhan 2 isod) ac mae’n penodi Aelodau i Bwyllgorau. 

 

Mae Cod Llywodraethu Da’r Cyngor ar gael ar wefan y Cyngor. 

 

4. SUT MAE PENDERFYNIADAU’N CAEL EU GWNEUD  

Y Cabinet yw’r rhan o’r Cyngor sy’n gyfrifol am wneud y rhan fwyaf o’r 

penderfyniadau gweithredol beunyddiol. Mae’r Cabinet yn cynnwys  Arweinydd 

y Cyngor ac o leiaf chwech, ond nid mwy na naw o Gynghorwyr eraill y mae’r 

Arweinydd ef/hi yn eu penodi (yn amodol ar Erthygl 7.8 (Rhannu Swydd) yn 

Rhan 2 isod).  

Cyhoeddir y busnes sydd i’w ystyried gan y Cabinet, y Pwyllgorau Trosolwg a 

Chraffu a’r Cyngor llawn yn y rhaglen waith ar gyfer y dyfodol. Mae 

cyfarfodydd y Cabinet, y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, y Cyngor a 

Phwyllgorau eraill yn agored i’r cyhoedd ac eithrio lle bo materion personol 

neu gyfrinachol yn cael eu trafod, fel y diffinnir gan y ddeddf.   

Mae’n rhaid i’r Cabinet wneud penderfyniadau sydd yn unol â pholisïau 

cyffredinol a chyllideb y Cyngor. Os dymuna wneud penderfyniad sydd y tu 

hwnt i’r gyllideb neu’r fframwaith polisi, bydd yn rhaid cyfeirio hynny at y 

Cyngor llawn i’w benderfynu. 

Mae gan y Cyngor hefyd weithdrefn galw i mewn, lle caiff penderfyniad a wneir 
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gan y Cabinet, aelod unigol o'r Cabinet neu Bwyllgor o'r Cabinet neu o dan 

drefniadau ar y cyd, ei gyfeirio gan yr Aelodau at y Pwyllgor Trosolwg a 

Chraffu perthnasol mewn rhai amgylchiadau (gweler y Weithdrefn Galw i 

Mewn yn Rhan 4 Dogfen E'r Cyfansoddiad). 

Wrth wneud penderfyniadau a gosod polisïau a strategaethau, bydd y Cyngor 

yn ystyried egwyddorion ac amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol 2015, ac yn benodol: 

y pum ffordd o weithio: 

           hirdymor, atal, cydweithio, integreiddio a chynnwys.  

Bydd y Cyngor hefyd yn ystyried y saith nod llesiant: 

Cymru lewyrchus, Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang, Cymru 

gydnerth, Cymru iachach, Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau 

cydlynus a Chymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. 

Wrth wneud penderfyniadau o natur strategol ynghylch sut i ddefnyddio ei 

swyddogaethau, bydd y Cyngor yn rhoi sylw dyledus i ba mor ddymunol yw eu 

defnyddio mewn ffordd sydd wedi'i chynllunio i leihau anghydraddoldebau 

canlyniad sy'n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol, fel y nodir yn 

Neddf Cydraddoldeb 2010. 

Wrth wneud penderfyniadau, bydd y Cyngor hefyd yn rhoi sylw dyledus i'w 

Bolisi Atal Caethwasiaeth a'i Ddatganiad Blynyddol Atal Caethwasiaeth, a 

lofnodir gan Hyrwyddwr Atal Caethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol y Cyngor, 

a gymeradwywyd gan y Cyngor ac a gyhoeddwyd ar wefan y Cyngor 

(www.ceredigion.gov.uk). Mae'r Polisi Atal Caethwasiaeth yn cynnwys 12 o 

ymrwymiadau Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn 

Cadwyni Cyflenwi ac mae'n cyfeirio at brosesau a chyfrifoldebau diogelu'r 

Cyngor o dan Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015. 

 

Mae’r Cyngor yn cydnabod yr angen i roi sylw i’w ddyletswydd statudol o ran y 

Gymraeg, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, cydraddoldeb 

a’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. 

 

Mae gan Swyddog Monitro'r awdurdod i wneud newidiadau i'r Cyfansoddiad 

sydd eu hangen i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â deddfwriaeth (y gyfraith) a 

mân faterion. 

Mae gan y Cyngor Weithgor Trawsbleidiol sefydledig ar gyfer y Cyfansoddiad 
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hefyd, sy'n cyfarfod yn rheolaidd i drafod newidiadau i'r Cyfansoddiad ac yn 

gwneud cynigion i'r Cyngor ynghylch y newidiadau hyn. Bydd y Swyddog 

Monitro yn cadarnhau unrhyw fân newidiadau a wneir i'r Cyfansoddiad i 

Weithgor Trawsbleidiol y Cyfansoddiad (gweler hefyd Erthygl 14 – Adolygu a 

Diwygio'r Cyfansoddiad a Rhan 7). 

Mae rhai penderfyniadau, sy'n ffurfio rhannau o'r Cyfansoddiad, megis 

Cyfrifoldeb Swyddogaethau'r Cabinet (h.y. pa aelodau o'r Cabinet, 

Pwyllgorau'r Cabinet, swyddogion neu drefniadau ar y cyd sy'n gyfrifol am 

ddefnyddio swyddogaeth benodol y Cabinet) yn cael eu cymeradwyo gan yr 

Arweinydd a’u cofnodi wedi hynny yn y Cyfansoddiad heb fod angen cyfeirio at 

Gyfarfod Cyngor i'w cymeradwyo. 

 

  

5.  TROSOLWG A CHRAFFU  

Mae un Pwyllgor Cydlynu a phedwar o Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu, sef 

pump i gyd, sy’n cynorthwyo gwaith y Cabinet a’r Cyngor yn gyffredinol. Maent 

yn ystyried materion sydd o bwys lleol. Mae eu cylch gwaith yn cynnwys craffu 

ar y gyllideb ac ar bolisïau a darpariaeth y gwasanaethau ac mae hynny’n 

gallu arwain at adroddiadau ac argymhellion ar gyfer y Cabinet a’r Cyngor. 

Mae’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu hefyd yn monitro penderfyniadau’r 

Cabinet. Gallant alw penderfyniadau’r Cabinet i mewn os yw’r penderfyniadau 

heb eu gweithredu eto. Mae hynny’n eu galluogi hwy i ystyried a yw’r 

penderfyniad yn briodol ai peidio. Gallant argymell bod y Cabinet yn ailystyried 

penderfyniad. Hefyd gall y Cabinet neu’r Cyngor ymgynghori â hwy ynglŷn â 

phenderfyniadau sydd ar fin cael eu gwneud ac ynglŷn â datblygu polisïau. 

Rhaid iddynt hefyd arfer eu pwerau a’u cyfrifoldebau o ran y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015. 

 

6. PWYLLGORAU RHEOLEIDDIO A PHWYLLGORAU 

ERAILL    

Mae dau o ‘Bwyllgorau Rheoleiddio’ sef: 

• y Pwyllgor Rheoli Datblygu sy’n penderfynu ynghylch ceisiadau 

cynllunio ac sy’n nodi gwybodaeth ynghylch penderfyniadau cynllunio 

a’r 
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• Pwyllgor Trwyddedu sy’n penderfynu ynghylch ceisiadau sy’n 

ymwneud â thrwyddedau, tacsis a sefydliadau rhyw ynghyd ag 

adnewyddiadau ac adolygiadau.  

 

Ceir hefyd:  

• Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio sy’n cynnig ffocws corfforaethol 

ynghylch y materion sy’n codi o ran llywodraethu, rheoli risg, rheolaeth 

fewnol ac adrodd mewnol. Mae’r Cylch Gorchwyl i’w weld yn Rhan 

3.3, Tabl 3. 

• Pwyllgor Moeseg a Safonau sy’n ymdrin â materion sy’n ymwneud â’r 

Cod Ymddygiad, safonau a gollyngiadau ar gyfer y Cyngor Sir a’r 

Cynghorau Tref a Chymuned. 

 

7. STAFF Y CYNGOR  

Mae gan y Cyngor swyddogion sy’n gweithio i’r Gwasanaeth Cyflogedig i roi 

cyngor, gweithredu penderfyniadau a rheoli darpariaeth ei wasanaethau’n 

feunyddiol. Caiff y Gwasanaeth Cyflogedig ei arwain y Prif Weithredwr (a 

elwid gynt yn Bennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig). Mae gan rai swyddogion 

ddyletswyddau (statudol) penodol i sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu unol 

â’r ddeddf ac yn defnyddio ei adnoddau’n ddoeth. Mae protocol ar gyfer y 

berthynas rhwng aelodau a swyddogion yn rheoli’r berthynas rhwng y 

swyddogion ac Aelodau’r Cyngor. 

8. HAWLIAU’R DINASYDDION  

Mae gan ddinasyddion nifer o hawliau wrth ymdrin â’r Cyngor. 

Cyflwynir y rhain yn fanylach yn Erthygl 3 (Rhan 2).  Mae rhai o’r 

rheiny’n hawliau cyfreithiol, ac mae eraill yn dibynnu ar brosesau’r 

Cyngor ei hun. Gall amrywiol asiantaethau cynghori lleol a chwmnïau 

cyfreithiol lleol roi cyngor ynglŷn â hawliau cyfreithiol unigolion.  

Lle bo aelodau’r cyhoedd yn defnyddio un o wasanaethau penodol y 

Cyngor, er enghraifft, rhiant â disgybl yn yr ysgol neu un o denantiaid y 

Cyngor, mae ganddynt hawliau ychwanegol. Nid yw’r rheiny wedi eu 

cynnwys yn y Cyfansoddiad hwn. 

Dyma hawliau’r dinasyddion: 

8.1 pleidleisio mewn etholiadau lleol os ydynt wedi eu cofrestru; 

8.2 cysylltu â’r Cynghorydd lleol ynglŷn â materion sy’n eu pryderu; 
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8.3 cael mynediad at y  Cyfansoddiad sydd wedi’i gyhoeddi, yn 

unol ag Erthygl 15, paragraff 15.3.2; 

8.4 mynychu cyfarfodydd y Cabinet, y Cyngor a’i Bwyllgorau ac 

eithrio lle bo materion personol neu gyfrinachol neu faterion  

eithriedig yn cael eu trafod; 

8.5 deisebu i ofyn am refferendwm ynghylch sefydlu Cabinet gyda 

maer; 

8.6 cael gwybod pa fusnes sydd i gael ei ystyried gan y Cabinet, y 

Cyngor a’i Bwyllgorau a’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu neu’r 

Cyngor; 

8.7 gweld yr adroddiadau a’r papurau cefndir y bydd y Cabinet, y 

Cyngor a’i Bwyllgorau’n eu hystyried a’r cofnod o unrhyw 

benderfyniadau a wneir gan y Cabinet, y Cyngor a’i Bwyllgorau, 

ac eithrio lle maent yn cynnwys gwybodaeth bersonol neu 

gyfrinachol a bydd copïau ar gael ar gyfer aelodau o’r cyhoedd 

am gost resymol; 

8.8 cwyno wrth y Cyngor am y modd y mae’r Cyngor yn delio ag 

unrhyw fater drwy’r Weithdrefn Gwyno Gorfforaethol sydd ar 

gael i bawb yn swyddfeydd y Cyngor ac os gofynnir amdani. 

8.9 cwyno wrth yr Ombwdsmon os credant eu bod wedi cael cam 

oherwydd nad yw’r Cyngor wedi dilyn ei weithdrefnau’n briodol. 

Fodd bynnag, fe’u hanogir i beidio â gwneud hyn hyd nes y 

byddant wedi defnyddio gweithdrefn gwyno’r Cyngor ei hun yn 

gyntaf;  

8.10 cwyno wrth yr Ombwdsmon os oes ganddynt dystiolaeth y 

credant sy’n dangos nad yw Cynghorydd neu Aelod 

Cyfetholedig o’r Cyngor wedi dilyn Cod Ymddygiad yr Aelodau; 

ac 

8.11 archwilio cyfrifon y Cyngor a mynegi eu barn wrth yr archwilydd 

allanol. 

 

Mae'r Cyngor hefyd yn ymgynghori â’r canlynol (o bryd i'w gilydd ac o leiaf 

unwaith ym mhob blwyddyn ariannol) ynghylch i ba raddau y mae'n cwrdd â'i 

ofynion perfformiad: 

 

• Pobl leol, 

• Pobl eraill sy'n cynnal busnes yn ardal y Cyngor, 
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• Saff y Cyngor, a 

• Phob undeb llafur sy'n cael ei gydnabod (o fewn ystyr Deddf yr 
Undebau Llafur a Chysylltiadau Llafur (Cydgrynhoi) 1992 (p. 52)) gan y 
Cyngor. 

 

Mae’n rhaid i’rr Cyngor annog pobl leol i gyfranogi pan fo’r Cyngor yn 

gwneud penderfyniadau ac mae’n yn croesawu cyfranogiad gan ei 

ddinasyddion yn ei waith. Pe hoffech wybodaeth bellach am eich hawliau fel 

dinesydd, cysylltwch â Swyddog Priodol y Cyngor yn Neuadd Cyngor 

Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA. 

 

Mae Datganiad o hawliau aelodau’r cyhoedd i weld agendâu ac adroddiadau 

ar gael gan Swyddog Priodol y Cyngor. 

 

 

9. Rhestr Termau Gwasanaeth 

 

Mae rhestr o dermau defnyddiol a ddefnyddir yn y Cyfansoddiad wedi'i 

chynnwys isod: 

 

Term yn y Cyfansoddiad Ystyr 

CONTEST Strategaeth uno’r DU ar gyfer 

Rhwystro Terfysgaeth gyda phedair 

elfen: 

 

1. Atal: atal pobl rhag dod yn 

derfysgwyr/cefnogi 

terfysgaeth; 

2. Hela: atal ymosodiadau 

terfysgol; 

3. Amddiffyn: cryfhau'r 

amddiffyniad yn erbyn 

ymosodiad terfysgol; a 

4. Paratoi: lliniaru effaith 

ymosodiad terfysgol. 

 

Bwrdd CONTEST Ceredigion Bwrdd CONTEST amlasiantaethol, 
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sy'n ystyried gofynion a goblygiadau 

lleol sy'n ymwneud â'r 4 elfen, ond 

sy'n canolbwyntio'n benodol ar 

ymateb lleol i'r gofyniad Atal. Mae'r 

Bwrdd CONTEST hefyd yn cael 

adroddiadau gan Banel Channel. 

Channel Swyddogaeth statudol awdurdod 

lleol o dan Adran 36 Deddf 

Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 

i roi cefnogaeth i bobl sy’n agored i 

gael eu tynnu i derfysgaeth. 

Panel Channel Bwrdd partneriaeth amlasiantaethol 

strategol lleol sy'n goruchwylio 

gweithgarwch Channel. Mae Panel 

Channel yn adrodd wrth Fwrdd 

CONTEST Ceredigion (gweler 

uchod) a'r Bwrdd Diogelu 

Rhanbarthol (CYSUR). 

Porth Cymorth Cynnar Gwasanaeth Lles a Dysgu'r Cyngor, 

a elwid gynt yn Dysgu Gydol Oes, 

sy'n darparu gwasanaethau cymorth 

ac ymyrraeth, gwasanaethau 

ymddygiad, ieuenctid a chymorth 

cynnar. Mae'r Gwasanaeth hefyd yn 

rhoi cefnogaeth mewn dysgu gydol 

oes a sgiliau, hamdden a lles. 

Gwasanaethau Gydol Oed Arbenigol 

Porth Cynnal 

Gwasanaeth y Cyngor, a arferai 

gwmpasu Gwasanaethau Plant a 

Gwasanaethau Oedolion. Mae'r 

Gwasanaeth bellach yn darparu 

gwasanaethau gofal a chymorth ar 

gyfer anghenion cymhleth a 

pharhaus. 

Ymyrraeth wedi’i Thargedu Porth 

Gofal  

Gwasanaeth y Cyngor, a elwid gynt 

yn Borth Ceredigion a, chyn hyn, 

Gwasanaethau Oedolion. Mae'r 
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Gwasanaeth yn brysbennu, darparu 

ymyriadau wedi'u targedu, 

gwasanaethau tai a gwasanaethau 

uniongyrchol. 
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ERTHYGL 1 – Y CYFANSODDIAD 

1.1  PWERAU’R CYNGOR  

Bydd y Cyngor yn arfer ei holl bwerau a’i ddyletswyddau yn unol â’r ddeddf 

a’r Cyfansoddiad hwn. 

 

1.2  Y CYFANSODDIAD  

Y Cyfansoddiad hwn, a’i holl atodiadau, yw Cyfansoddiad Cyngor Sir 

Ceredigion. 

 

1.3  PWRPAS Y CYFANSODDIAD  

Pwrpas y Cyfansoddiad yw: 

1.3.1 galluogi’r Cyngor i roi arweiniad clir i’r gymuned mewn 

partneriaeth gyda dinasyddion, busnesau a chyrff eraill; 

1.3.2 cynnig fframwaith ar gyfer llywodraethu da; 

1.3.3 mynd ati i annog y dinasyddion i gymryd rhan yn y broses o 

lunio penderfyniadau’r awdurdod lleol; 

1.3.4 cynorthwyo’r Cynghorwyr i gynrychioli eu hetholwyr yn fwy 

effeithiol; 

1.3.5 ei gwneud hi’n bosibl i benderfyniadau gael eu gwneud yn 

effeithiol ac yn effeithlon; 

1.3.6 creu dull pwerus ac effeithiol o sicrhau bod y cyhoedd yn gallu 

dwyn y rhai sy’n llunio penderfyniadau i gyfrif; 

1.3.7 sicrhau na fydd neb yn adolygu nac yn craffu ar benderfyniad y 

bu ganddo gysylltiad uniongyrchol ag ef; 

1.3.8 sicrhau bod y rhai hynny sy’n gyfrifol am lunio penderfyniadau’n 

hawdd eu hadnabod gan bobl leol a’u bod yn egluro’r rhesymau 

dros benderfyniadau; a 

1.3.9 chynnig dull o wella’r modd y cyflwynir gwasanaethau i’r 

gymuned 

 

1.4  DEHONGLI AC ADOLYGU’R CYFANSODDIAD  

Lle bo’r Cyfansoddiad yn caniatáu i’r Cyngor ddewis rhwng gwahanol 

ddulliau o weithredu, bydd y Cyngor bob amser yn dewis yr un a dybia 

sydd agosaf at y pwrpasau uchod. 

Bydd y Cyngor yn monitro ac yn cloriannu’r modd y gweithredir y  

Cyfansoddiad fel y nodir yn Erthygl 14. 
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ERTHYGL 2– AELODAU’R CYNGOR 

 

2.1 AELODAETH A CHYMHWYSEDD  

 

2.1.1 Aelodaeth  

Bydd y Cyngor yn cynnwys 3842 o aelodau, a elwir hefyd yn 

Gynghorwyr, a gaiff eu hethol gan etholwyr pob adran 

etholiadol yn unol â chynllun a luniwyd gan y Comisiwn Ffiniau 

yng Nghymru ac a gymeradwywyd gan y Cynulliad Senedd 

CymruCenedlaethol. 

 

2.1.2 Cymhwysedd 

Dim ond pleidleiswyr cofrestredig y Cyngor Sir neu’r rhai hynny 

sy’n byw neu’n gweithio yn yr ardal honno a fydd yn gymwys i 

ddal swydd Cynghorydd (yn unol â darpariaethau Deddf 

Llywodraeth Leol 1972). Ni chaniateir i Aelod o’r Cyngor gael ei 

benodi / ei phenodi i unrhyw swydd fel Swyddog yn y Cyngor 

tra bo ef/hi’n parhau’n Aelod.    

 

2.2 ETHOLIADAU CYNGHORWYR A’U CYFNODAU 

Fel rheol cynhelir etholiadau arferol y Cynghorwyr ar y dydd Iau cyntaf 

ym mis Mai unwaith bob pum mlynedd. Bydd cyfnod y Cynghorydd yn y 

swydd yn dechrau ar y pedwerydd diwrnod ar ôl yr etholiad a bydd yn 

diweddu ar y pedwerydd diwrnod ar ôl dyddiad yr etholiad arferol nesaf. 

 

 

 

2.3 ROLAU A SWYDDOGAETHAU POB CYNGHORYDD  

 

2.3.1 Rolau allweddol. Bydd pob Cynghorydd yn gwneud y 

canlynol: 

 

2.3.1.1 llunio polisi terfynol ar y cyd a chyflawni nifer o 

swyddogaethau rheoli strategol a chorfforaethol; 

2.3.1.2 cynrychioli eu cymunedau a dwyn eu safbwyntiau eu 

hunain i mewn i broses gwneud penderfyniadau’r 

Cyngor, h.y. eiriol dros eu cymunedau ac ar ran eu 

cymunedau; 
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2.3.1.3 ymdrin â gwaith achos unigol ac eiriol dros etholwyr 

wrth ddatrys pryderon neu gwynion neilltuol; 

2.3.1.4 cydbwyso’r gwahanol fuddiannau a welir o fewn yr 

adran etholiadol a chynrychioli’r adran etholiadol gyfan; 

2.3.1.5 cyfrannu at wella gwasanaethau’r Cyngor yn barhaus; 

2.3.1.6 ymwneud â’r broses o lunio penderfyniadau; 

2.3.1.7 bod ar gael i gynrychioli’r Cyngor ar gyrff eraill; ac 

2.3.1.8 cynnal y safonau uchaf o ymddygiad a moeseg. 

 

2.3.2 Hawliau a dyletswyddau 

 

2.3.2.1 Bydd gan Gynghorwyr ba hawliau mynediad bynnag at 

ddogfennau, at wybodaeth, at dir ac at adeiladau’r 

Cyngor ag y bo’n angenrheidiol iddynt gyflawni eu 

swyddogaethau’n briodol ac yn unol â’r gyfraith a’r 

Cyfansoddiad hwn. 

2.3.2.2 Ni fydd y Cynghorwyr yn gwneud gwybodaeth sy’n 

gyfrinachol neu’n eithriedig yn gyhoeddus heb ganiatâd 

y Cyngor nac yn datgelu gwybodaeth a roddir yn 

gyfrinachol i neb heblaw am Gynghorydd neu swyddog 

y mae ganddo hawl i’w gwybod. 

2.3.2.3 I’r dibenion hyn, diffinnir gwybodaeth “gyfrinachol” ac 

“eithriedig” yn y Rheolau Mynediad at Wybodaeth yn 

Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn. 

2.3.2.4 Mae hawl gan Gynghorwyr wasanaethu ar Gyrff 

Llywodraethu Ysgolion.  

2.4 YMDDYGIAD 

Bydd y Cynghorwyr ar bob adeg yn dilyn Cod Ymddygiad yr Aelodau a’r 

Protocol ynglŷn â’r Cysylltiadau rhwng Aelodau/Swyddogion a gyflwynir 

yn Rhan 5 y Cyfansoddiad hwn. 

 

Os ystyrir rhoi indemniad i aelod unigol, sy'n wynebu achos o 

gamymddygiad o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, mae'r Cyngor 

wedi penderfynu cyflwyno cap o £20,000 ar lefel yr indemniad a roddir 

i’r aelodau. 

 

2.5 CYFLOGAU  
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Bydd gan Gynghorwyr hawl i gael cyflogau’n unol â’r Rhestr o 

Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau sydd ar gael ar wefan y Cyngor 

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cynghorwyr-a-

phwyllgorau/lwfansau-aelodau/    

 

Paratoir y Rhestr bob blwyddyn, drwy arfer y pwerau a roddir gan Fesur 

Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 

Llywodraeth Leol (Democratiaeth) Cymru 2013. Ystyrir hefyd  

Reoliadau’r Panel Adolygu Annibynnol a’r penderfyniadau perthnasol. 
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ERTHYGL 3 – DINASYDDION A’R CYNGOR  

 

3.1 HAWLIAU DINASYDDION  

Mae gan ddinasyddion yr hawliau canlynol. Eglurir eu hawliau i 

wybodaeth ac i gyfranogi yn fanylach yn y Rheolau Mynediad at 

Wybodaeth yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn: 

 

3.1.1 Pleidleisio a deisebau  Mae gan y dinasyddion hynny sydd 

ar gofrestr etholiadol yr ardal hawl i lofnodi deiseb i ofyn am 

refferendwm am Gabinet gyda maer etholedig a’r hawl i 

bleidleisio yn y refferendwm dan sylw.  

 

3.1.2 Gwybodaeth  Mae gan y dinasyddion hawliau fel a ganlyn:  

  

3.1.2.1 mynychu cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a’i 

Bwyllgorau ac eithrio lle mae gwybodaeth gyfrinachol 

neu eithriedig yn debygol o gael ei datgelu, a bod y 

cyfarfod felly yn cael ei gynnal yn breifat; 

3.1.2.2  darganfod o’r rhaglen waith i’r dyfodol pa 

benderfyniadau y mae’r Cabinet neu’r Cyngor am eu 

gwneud a pha faterion y bydd y Pwyllgorau Trosolwg a 

Chraffu yn eu hystyried, a phryd y bydd y materion hyn 

yn cael eu trafod;  

3.1.2.3 gweld adroddiadau a phapurau cefndir, ac unrhyw 

gofnodion o’r penderfyniadau a wneir gan y Cyngor, y 

Cabinet a’r Pwyllgorau oni fyddant wedi eu heithrio rhag 

cael eu trafod am unrhyw reswm cyfreithiol; ac  

3.1.2.4 gweld cyfrifon y Cyngor a mynegi barn i’r archwilydd 

allanol. (adrannau 29 a 30, Deddf Archwilio Cyhoeddus 

(Cymru) 2004). O dan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio 

(Cymru) 2014, bydd y cyfrifion ar gael i’r cyhoedd eu 

harchwilio am ugain (20) niwrnod gwaith ar ôl y dyddiad 

a bennwyd gan yr archwilydd. 

 

3.1.3 Cwynion Mae gan ddinasyddion yr hawl i gwyno: 

3.1.3.1 wrth y Cyngor ei hun o dan ei Weithdrefn Gwyno 
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Gorfforaethol  

3.1.3.2 wrth yr Ombwdsmon os ydynt yn teimlo iddynt gael cam 

o ganlyniad i gamweinyddu, ond fe’u hanogir i 

ddefnyddio Gweithdrefn Gwyno’r Cyngor ei hun yn 

gyntaf; 

3.1.3.3 wrth yr Ombwdsmon os credant fod Aelod neu 

Aelod Cyfetholedig o’r Cyngor wedi torri Cod 

Ymddygiad yr Aelodau. 

3.1.3.4 wrth Swyddog Cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol  

lle bo’n briodol.  

 

3.1.4  Yr Iaith Gymraeg 

Yn unol â Safonau’r Gymraeg a osodwyd ar y Cyngor, bydd gan 

ddinasyddion yr hawl i dderbyn gwasanaethau’r Cyngor i’r un safon yn y 

Gymraeg a’r Saesneg. 

 

3.1.5 Hawliau’r Plentyn 

 

3.1.5.1 Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Confensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (“y Confensiwn”) 

wrth arfer ei swyddogaethau. Mae hyn yn golygu y bydd y 

Cyngor yn ystyried sut y bydd unrhyw benderfyniad y bydd yn 

ei wneud yn ymwneud â'r hawliau a'r rhwymedigaethau yn y 

Confensiwn. 

3.1.5.2  Caiff pob plentyn ei gefnogi a’i annog i ddysgu’r 

Gymraeg gan ddefnyddio iaith ac arferion eu teuluoedd, os yw'r 

rhain yn cael eu rhannu gan y mwyafrif o'r bobl yn y wlad neu 

beidio. 

 

3.2  CYFRIFOLDEBAU’R DINASYDDION  

Mae’n rhaid i’r dinasyddion beidio â bod yn dreisgar, na bod yn ddifrïol nac yn 

fygythiol tuag at Gynghorwyr na swyddogion ac mae’n rhaid iddynt beidio â 

pheri difrod bwriadol i bethau sy’n eiddo i’r Cyngor, y Cynghorwyr na’r 

swyddogion. 
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ERTHYGL 4 – Y CYNGOR LLAWN  

 

4.1 MAE’N OFYNNOL BOD Y CYNGOR YN MABWYSIADU’R 

CYNLLUNIAU A’R STRATEGAETHAU CANLYNOL:  

 

4.1.1 O dan Reoliadau Trefniadau Gweithrediaeth yr Awdurdodau 

Lleol (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 (fel y’u 

diwygiwyd): 

• Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion* 

• Cynllun Trafnidiaeth Lleol (Cynllun Trafnidiaeth 

Rhanbarthol) 

• Cynllun Datblygu Lleol  

• Safonau’r Gymraeg 

• Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid  

• Strategaeth Dai 

• Cynllun Gwella Hawliau Tramwy  

 

 

4.1.2 Bydd y Swyddog Monitro yn unol â’r Rhaglen Waith at y 

Dyfodol, yn argymell o dro i dro pa gynlluniau a strategaethau y 

dylai’r Cyngor eu mabwysiadu. 

 

Y Cyngor fydd yn mabwysiadu’r polisïau statudol a’r polisïau sy’n 

ymwneud â swyddogaethau’r Cyngor. Y Cabinet fydd yn cymeradwyo’r 

polisïau eraill. 

Mabwysiadir y Strategaethau gan y Cyngor. Gallwch ddod o hyd i’r 

Polisïau a’r Strategaethau ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.  

 

 

4.2  STRATEGAETHAU A CHYNLLUNIAU PARTNERIAETH  

Caiff Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion sydd wedi ei nodi â seren yn 4.1.1 

uchod ei baratoi gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y mae’r Cyngor yn 

bartner statudol arno. 

 

4.3 Y GYLLIDEB  

Mae’r gyllideb yn cynnwys dyrannu adnoddau ariannol i wahanol wasanaethau 
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a phrosiectau, cronfeydd wrth gefn arfaethedig, sylfaen Treth y Cyngor, gosod 

Treth y Cyngor a phenderfyniadau sy’n ymwneud â rheoli gofynion y Cyngor 

parthed benthyca, rheoli gwariant cyfalaf a gosod terfynau ar drosglwyddo 

arian.  Bydd y Cyngor yn mabwysiadu Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys, y 

Rhaglen Gyfalaf a’r Gyllideb Refeniw. 

 

4.4  SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR LLAWN  

Dim ond y Cyngor sydd yn arfer y swyddogaethau canlynol: 

4.4.1 mabwysiadu’r Cyfansoddiad a gwneud newidiadau sylweddol 

iddo. Y Swyddog Monitro fydd yn gwneud newidiadau i 

adlewyrchu materion deddfwriaethol a strwythurol ynghyd â mân 

faterion;  

4.4.2 cymeradwyo neu fabwysiadu’r fframwaith polisi a’r gyllideb a 

gosod Treth y Cyngor;  

4.4.3 yn amodol ar y Weithdrefn Frys yn ’Rheolau’r Weithdrefn 

Mynediad at Wybodaeth yn Rhan 4 y Cyfansoddiad, penderfynu 

ynghylch unrhyw fater wrth gyflawni un o swyddogaethau’r 

Cabinet yr ymdrinnir â hi o dan y fframwaith polisi neu’r gyllideb 

lle mae’r sawl sy’n gwneud y penderfyniad o blaid ei wneud 

mewn modd a fyddai’n groes i’r fframwaith polisi neu’n groes i’r 

gyllideb neu heb fod yn gwbl unol â’r gyllideb; 

4.4.4 cytuno ar gylch gorchwyl y pwyllgorau neu’u newid, penderfynu 

ar eu haelodaeth a gwneud penodiadau iddynt; 

4.4.5 penodi Arweinydd; 

4.4.6 nodi penodi Aelodau’r Cabinet gan yr Arweinydd; 

4.4.7 penodi cynrychiolwyr i gyrff allanol onid yw’r penodiad yn un o 

swyddogaethau’r Cabinet neu mae wedi ei dirprwyo gan y 

Cyngor; 

4.4.8 mabwysiadu Rhestr o Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau o dan 

Erthygl 2.5; 

4.4.9 mabwysiadu neu adolygu Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r 

Cyngor; 

4.4.10 pob swyddogaeth nad yw ymhlith swyddogaethau’r Cabinet a 

nodir yn Nhabl 1 Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn y penderfyna’r 

Cyngor y dylai ef ymgymryd â hwy yn hytrach na Phwyllgor, sef: 

4.4.10.1 gwneud, diwygio, diddymu, ailddeddfu neu fabwysiadu 
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is-ddeddfau;  

4.4.10.2    hybu neu wrthwynebu gwneud deddfwriaeth    

                  leol neu fesurau personol; 

4.4.10.3   cymeradwyo datganiad cyfrifon y Cyngor, ei incwm a’i 

wariant a mantolen neu gofnod o’i dderbynebau a’i 

daliadau (fel bo’r achos);  

4.4.10.4 gwneud rheolau sefydlog a rheolau sefydlog sy’n 

ymwneud â chontractau; 

4.4.10.5  ystyried adroddiadau anffafriol oddi wrth Ombwdsmon 

Gwasanaethau Lleol Cymru sy’n argymell iawndal dros 

£1,000 neu oddi wrth y Comisiynydd Plant, yr 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Comisiynydd y 

Gymraeg neuArchwilio Cymru;  

4.4.10.6 swyddogaethau sy’n ymwneud â physgodfeydd 

môr; 

4.4.10.7 newid enw’r Sir; 

4.4.10.8 newid enw cymuned;   

4.4.10.9 rhoi teitl henadur anrhydeddus i rywun neu 

dderbyn rhywun yn rhyddfreiniwr anrhydeddus; 

4.4.10.10  gwneud cais am siarter i roi statws Bwrdeistref Sirol; 

4.4.10.11 penodi swyddog cofrestru etholiadol; 

4.4.10.12 diddymu Cynghorau Cymuned; 

4.4.10.13 gwneud gorchmynion i grwpio Cynghorau Cymuned 

a diddymu grwpiau a gwahanu Cynghorau Cymuned 

o grwpiau.    

4.4.10.14 penodi swyddog canlyniadau ar gyfer etholiadau 

llywodraeth leol; 

4.4.10.15 cyflwyno cynigion i’r Weinidogion 

CymruYsgrifennydd Gwladol am orchymyn o dan 

adran 10 (cynlluniau peilot ar gyfer etholiadau lleol 

yng Nghymru a Lloegr) Deddf Cynrychiolaeth y 

Bobl 2000; 

4.4.10.16 swyddogaethau sy’n gysylltiedig â phensiynau                   

llywodraeth leol a chynllun pensiwn y dynion tân. 

4.4.10.17 ystyried penderfyniadau’r Cabinet a alwyd i mewn, yn 
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dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Craffu perthnasol, 

yn gyfyngedig i amgylchiadau’r Gweithdrefnau Galw i 

Mewn (rhan 6)   

4.4.11      penodi’r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a 

Swyddogion Arweiniol Corfforaethol; 

4.4.12      penodi swyddogion statudol, gan gynnwys y Swyddog Adran 

151, y Swyddog Monitro, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 

Cymdeithasol y Prif Swyddog Addysg a Phennaeth y 

Gwasanaethau Democrataidd. 

4.4.13      pennu lefel, ac unrhyw newid yn lefel, cydnabyddiaeth 

ariannol y Prif Swyddogion.  

4.4.14      gweithredu’r holl swyddogaethau sy’n ymwneud â dewis 

lleol a geir yn Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn y penderfyna’r 

Cyngor y dylai ef ei hun ymgymryd â hwy yn hytrach na’r 

Cabinet; 

4.4.15 pob mater arall y mae’n rhaid eu cadw o fewn cyfrifoldeb y 

Cyngor. 

 

4.5  CYFARFODYDD Y CYNGOR 

 

Mae pedwar math o gyfarfod yn y Cyngor:  

4.5.1 y Cyfarfod Blynyddol Cyntaf; 

4.5.2 y Cyfarfod Blynyddol; 

4.5.3 Cyfarfodydd Cyffredin. 

4.5.4 Cyfarfodydd Arbennig. 

 

a byddant yn cael eu cynnal yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor 

sydd yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn. 

 . 

  

4.6  CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU 

Bydd y Cyngor yn cadw at y tablau sydd yn Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn sy’n 

nodi’r cyfrifoldebau dros swyddogaethau’r Cyngor nad ydynt yn gyfrifoldebau 

i’r Cabinet. 

Mae’r cynlluniau a’r strategaethau y mae’r Cyngor wedi eu mabwysiadu fel 

mater o ddewis lleol i’w gweld ar www.ceredigion.gov.uk a hafan CeriNet. 
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ERTHYGL 5 – CADEIRIO’R CYNGOR  

 

5.1 RÔL A SWYDDOGAETH CADEIRYDD Y CYNGOR  

Bydd gan Gadeirydd y Cyngor ac yn ei absenoldeb ef neu’i habsenoldeb hi, 

yr Is-gadeirydd, y rolau a’r swyddogaethau canlynol: 

Caiff y Cadeirydd ei ethol gan y Cyngor yn flynyddol yn y cyfarfod blynyddol.  

Bydd gan y Cadeirydd y cyfrifoldebau canlynol: 

 

5.1.1 cynnal a hyrwyddo dibenion y Cyfansoddiad, a dehongli’r 

Cyfansoddiad lle bo hynny’n angenrheidiol; 

5.1.2 llywyddu dros gyfarfodydd y Cyngor fel y gall ei waith gael ei 

gyflawni’n effeithiol gan roi ystyriaeth i hawliau’r Cynghorwyr a 

buddiannau’r gymuned; 

5.1.3 sicrhau bod cyfarfod y Cyngor yn fforwm ar gyfer trafod 

materion sydd o bwys i’r gymuned leol ac yn lle y gall yr 

aelodau hynny nad ydynt ar y Cabinet ddwyn y Cabinet a 

chadeiryddion y Pwyllgorau i gyfrif; 

5.1.4 annog y cyhoedd i ymwneud â gweithgareddau’r Cyngor; 

5.1.5 bod yn gydwybod i’r Cyngor; ac 

5.1.6 bod yn bresennol ym mha ddigwyddiadau dinesig a seremonïol 

bynnag ag y penderfyna’r Cyngor a’r Cadeirydd sy’n briodol.  

 

5.2 CADEIRIO PWYLLGORAU  

Ni chaiff Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor fod yn Gadeirydd nac yn Is-

gadeirydd ar Bwyllgorau’r Cyngor yng nghyfnod eu swyddi. 

Bydd Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau’n dal eu swyddi am 

gyfnod o ddwy o flynyddoedd y Cyngor, a gallant ddal un swydd fel Cadeirydd 

ac un arall fel Is-gadeirydd yr un pryd, ac ni chânt sefyll i gael eu hail-ethol am 

y cyfnod dilynol ar gyfer y pwyllgor/y pwyllgorau perthnasol y maent yn eu 

cadeirio. 
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ERTHYGL 6 – PWYLLGORAU TROSOLWG A CHRAFFU  

6.1 CYLCH GORCHWYL  

Bydd y Cyngor yn penodi’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu a nodir yng 

ngholofn llaw chwith y tabl isod i gyflawni’r swyddogaethau a roddir gan 

Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 parthed y materion a nodir yng 

ngholofn llaw dde yr un tabl. 

 

Pwyllgor Cwmpas 

Y Pwyllgor Cydlynu 

(10 aelod)  

Trawsnewid gwasanaethau, cydweithio, gweithio 

mewn partneriaeth. 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, 

Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion, y Strategaeth 

Gorfforaethol a’r Amcanion Llesiant 

Diogelu, cyfathrebu, cydraddoldeb a materion 

sy’n ymwneud â throseddau ac anhrefn 

Adnoddau 

Corfforaethol   

(13 aelod) 

Gwasanaethau corfforaethol (gan gynnwys 

adnoddau dynol, gwasanaethau cwsmeriaid, 

TGCh, rheoli’r trysorlys a gwasanaethau 

cyfreithiol), Cynhwysiant/Cyfle Cyfartal, 

Argyfyngau Sifil Posibl, Parhad Busnes, Rheoli 

Ystadau a Chofrestru Sifil 

Cymunedau Iachach 

(13 aelod) 

Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau 

Gofal Integredig, Gwasanaethau Tai, 

Cyfleusterau Hamdden, Iechyd yr Amgylchedd, 

Diogelu’r Cyhoedd a Thrwyddedu  

Cymunedau sy’n 

Dysgu 

(13 aelod) 

Dysgu Gydol Oes, Plant a Phobl Ifanc, Ysgolion, 

Hyfforddiant, Gwasanaethau Ieuenctid a 

Gwasanaethau Diwylliannol 

Cymunedau 

Ffyniannus  

(17 aelod) 

Datblygu Economaidd, Adfywio, Twristiaeth, 

Marchnata, Cymunedau Cryfach, Cymorth Grant 

Ewropeaidd, Cymorth Busnes, Rhaglen Gyfalaf, 

Trafnidiaeth a Seilwaith y Priffyrdd, Cynllunio 

Gwlad a Thref a Chynaliadwyedd. 

Yr Arfordir a Chefn Gwlad a Gwastraff a 

Gwasanaethau Bwrdeistrefol eraill 
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6.2  RÔL GYFFREDINOL  

O fewn eu cwmpas a’u cylch gorchwyl, bydd y Pwyllgorau Trosolwg a 

Chraffu yn gwneud y canlynol: 

 

6.2.1 adolygu a/neu graffu ar y penderfyniadau a wneir neu’r camau 

a gymerir parthed cyflawni swyddogaethau’r Cyngor; 

6.2.2 cyflwyno adroddiadau ac/neu argymhellion gerbron y Cyngor 

llawn ac/neu’r Cabinet  ac/neu unrhyw gydbwyllgor ynghylch 

cyflawni unrhyw swyddogaethau; 

6.2.3 ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar yr ardal neu’i thrigolion; ac 

6.2.4 arfer yr hawl i alw i mewn, er mwyn ailystyried, unrhyw 

benderfyniadau a wnaethpwyd nad yw’r Cabinet wedi eu 

gweithredu eto. 

6.2.5 ymestyn rôl y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu i wneud y 

canlynol: 

(a) adolygu’r penderfyniadau, neu i graffu ar y 

penderfyniadau, a wneir gan y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus (“y Bwrdd”) wrth arfer ei swyddogaethau; 

(b) adolygu trefniadau llywodraethu’r Bwrdd neu i graffu 

arnynt;  

(c) cyflwyno adroddiadau neu argymhellion i’r Bwrdd 

mewn perthynas â swyddogaethau neu drefniadau 

llywodraethu’r Bwrdd; 

(d) ystyried y materion hynny mewn perthynas â’r Bwrdd y 

caiff Gweinidogion Cymru eu cyfeirio ato, ac i adrodd i 

Weinidogion Cymru yn unol â hynny; 

(e) ymgymryd â’r swyddogaethau eraill hynny mewn 

perthynas â’r Bwrdd a osodir arno gan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

(f) adrodd / gwneud argymhellion i'r fforymau priodol (gan 

gynnwys y Cabinet, y Bwrdd a’r is-grwpiau perthnasol). 

 

6.3 SWYDDOGAETHAU PENODOL  

 

6.3.1 Datblygu ac adolygu polisïau   Gall y Pwyllgorau Trosolwg a 
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Chraffu wneud y canlynol: 

 

6.3.1.1 cynorthwyo’r Cyngor a’r Cabinet i ddatblygu ei gyllideb 

a’i fframwaith polisi drwy ddadansoddiad manwl o 

faterion polisi; 

6.3.1.2 gwneud ymchwil, ymgynghori â’r gymuned ac 

ymgynghori arall i ddadansoddi materion polisi a 

dewisiadau posibl; 

6.3.1.3 ystyried a gweithredu dulliau i annog a gwella 

cyfranogiad cymunedol yn y gwaith o ddatblygu 

dewisiadau polisi; 

6.3.1.4 holi aelodau’r Cabinet ac/neu Bwyllgorau a’r prif 

swyddogion am eu barn ar faterion a chynigion sy’n 

effeithio ar yr ardal neu unrhyw fater o dan ystyriaeth;  

6.3.1.5 cysylltu â chyrff allanol eraill sy’n gweithredu yn yr 

ardal, boed y rhai hynny yn rhai cenedlaethol, 

rhanbarthol neu leol, i sicrhau y bydd buddiannau pobl 

leol yn cael eu cynyddu drwy weithio ar y cyd. 

6.3.2 Craffu:  Disgwylir i’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu: 

 

6.3.2.1 adolygu a chraffu ar y penderfyniadau a wneir ac ar 

berfformiad y Cabinet ac/neu Bwyllgorau a 

swyddogion y Cyngor mewn perthynas â 

phenderfyniadau unigol a thros amser; 

6.3.2.2 adolygu a chraffu ar berfformiad y Cyngor o ran ei 

amcanion polisi, targedau perfformiad ac/neu feysydd 

gwasanaeth arbennig; 

6.3.2.3 holi aelodau’r Cabinet ac/neu Bwyllgorau a’r prif 

swyddogion ynghylch eu penderfyniadau a’u 

perfformiad, p’run ai yn gyffredinol o’i gymharu â 

chynlluniau gwasanaeth a thargedau dros gyfnod o 

amser, neu mewn perthynas â phenderfyniadau, 

cynlluniau neu brosiectau neilltuol; 

6.3.2.4 cyflwyno argymhellion gerbron y Cabinet a/neu 

Bwyllgor priodol a thrwy arfer da, ac yn unol â hynny, 

cyfrannu at broses gwneud penderfyniadau’r Cyngor 
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sy’n codi o ganlyniad i'r broses graffu; 

6.3.2.5 adolygu a chraffu ar berfformiad cyrff cyhoeddus eraill 

yn yr ardal a gwahodd adroddiadau oddi wrthynt drwy 

ofyn iddynt annerch y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu a 

phobl leol am eu gweithgareddau a’u perfformiad;  

6.3.2.6 holi a chasglu tystiolaeth oddi wrth unrhyw un arall 

(gyda’u caniatâd). 

 

6.3.3 Cyllid  Gall Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu arfer cyfrifoldeb 

cyffredinol dros y cyllid a roddir iddynt. 

6.3.4 Adroddiad blynyddol  Rhaid i Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

adrodd yn flynyddol i’r Cyngor llawn ynglŷn â gwaith pob un o’r 

Pwyllgorau a gwneud argymhellion ar gyfer rhaglenni gwaith ar 

gyfer y dyfodol a dulliau gwaith diwygiedig os yw hynny’n 

briodol. 

6.3.5 Rhaglen Waith  Rhaid i’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu arfer 

cyfrifoldeb cyffredinol dros y rhaglen waith. 

 

 

6.4  TRAFODION Y PWYLLGORAU TROSOLWG A CHRAFFU   

Bydd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’n cynnal eu trafodion yn unol â’r 

Rheolau Gweithdrefn Trosolwg a Chraffu sydd i’w cael yn Rhan 4 y 

Cyfansoddiad hwn. Mae Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet yn 

mynychu cyfarfodydd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu fel dyletswydd 

gymeradwy o dan Adran 174 Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y bo’n ofynnol 

gan y Cadeirydd perthnasol. 

  

Mae manylion llawn y Protocol Trosolwg a Chraffu i’w gweld yn Rhan 5. 

 

6.5 PROTOCOL YMGYSYLLTU Â’R CYHOEDD 

Mae’r Cyngor wedi cadarnhau’r Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd o ran 

Trosolwg a Chraffu. Gallwch weld y manylion llawn yn Rhan 5. 

 

6.6 CYD-BWYLLGORAU TROSOLWG A CHRAFFU 

Mae Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi’i sefydlu ar gyfer Cyd-bwyllgor 

Corfforedig Canolbarth Cymru (gweler Erthygl 16 isod). 
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ERTHYGL 7 – Y CABINET 

7.1  RÔL 

Bydd y Cabinet yn cyflawni holl swyddogaethau’r Cyngor nad ydynt yn 

gyfrifoldebau i unrhyw ran arall o’r Cyngor, boed hynny o dan y ddeddf neu o 

dan y Cyfansoddiad hwn. 

 

7.2  FFURF A CHYFANSODDIAD  

Bydd y Cabinet, yn amodol ar Erthygl 7.8 isod (Rhannu Swydd) 

yn cynnwys Arweinydd ynghyd ag o leiaf 6, ond dim mwy na 9, o 

Gynghorwyr a benodir i’r Cabinet gan yr  Arweinydd, a bydd y 

penodiadau yn cael eu cyflwyno gerbron y Cyngor yn ei gyfarfod 

nesaf er gwybodaeth. 

 

7.3  YR ARWEINYDD  

Bydd yr Arweinydd yn Gynghorydd a etholir i swydd Arweinydd gan y 

Cyngor. Gall y Cyngor ethol dau neu fwy o Gynghorwyr i rannu swydd 

yr Arweinydd (gweler Erthygl 7.8 isod (Rhannu Swydd))   

Bydd yr Arweinydd yn dal y swydd: 

7.3.1 hyd nes bydd yn ymddiswyddo o’r swydd; neu 

7.3.2 hyd nes y’i hatelir rhag bod yn Gynghorydd o dan Ran III Deddf 

Llywodraeth Leol 2000 (er y gall ailgydio yn y swydd ar ddiwedd 

cyfnod yr ataliad); neu  

7.3.3 hyd nes na byddo bellach yn Gynghorydd; neu  

7.3.4 hyd nes y caiff ei symud o’i swydd drwy benderfyniad gan y 

Cyngor a gaiff ei basio gan o leiaf 75% o’r aelodau sy’n 

bresennol yn y cyfarfod; neu 

7.3.5 hyd nes y caiff ei symud o’i swydd drwy benderfyniad gan y 

Cyngor pan fydd rheolaeth wleidyddol y Cyngor yn newid. 

 

7.4  AELODAU CABINET ERAILL 

Bydd yr aelodau Cabinet eraill  yn parhau yn eu swyddi: 

7.4.1 hyd nes byddant yn ymddiswyddo o’u swyddi; neu 

7.4.2 hyd nes byddant yn cael eu hatal rhag bod yn Gynghorwyr o 

dan Ran III Deddf Llywodraeth Leol 2000 (er y gallant ailgydio 

yn y swydd ar ddiwedd cyfnod yr ataliad); neu  

7.4.3 hyd nes na fyddont bellach yn Gynghorwyr; neu  
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7.4.4 hyd nes cânt eu symud o’u swyddi gan yr Arweinydd a fydd yn 

gorfod rhoi rhybudd ysgrifenedig o unrhyw ddiswyddiad i’r 

Swyddog Priodol. Bydd y diswyddiad yn dod i rym ddau 

ddiwrnod gwaith ar ôl i’r Swyddog Priodol gael y rhybudd; neu 

7.4.5 hyd nes cânt eu symud o’u swyddi, naill ai’n unigol neu ar y 

cyd, drwy benderfyniad gan y Cyngor pe bai newid yn rheolaeth 

wleidyddol y Cyngor.  

 

7.5  TRAFODION Y CABINET  

Cynhelir trafodion y Cabinet yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cabinet 

a gyflwynir yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn. Mae trefniadau’r Cyngor ar 

gyfer cyfarfodydd aml-leoliad yn berthnasol i gyfarfodydd y Cabinet. 

 

7.6   CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU  

Bydd yr Arweinydd yn cadw rhestr yn Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn a 

gyflwynir yng nghyfarfod nesaf y Cyngor er gwybodaeth yn nodi pa 

aelodau unigol o’r Cabinet, Pwyllgorau’r Cabinet, swyddogion neu gyd 

drefniadau sy’n gyfrifol am arfer swyddogaethau neilltuol o eiddo’r 

Cabinet. 

 

7.7 CYNORTHWYWYR I’R CABINET 

 

7.7.1 O bryd i’w gilydd, gall yr Arweinydd ddynodi Cynghorwyr eraill yn 

Gynorthwywyr i’r Cabinet. Ni fydd y Cynghorwyr hyn yn: 

a) Aelod o’r Cabinet; nac yn  

b) Gadeirydd neu’n Is-gadeirydd y Cyngor 

7.7.2 Ni fydd y Cynorthwywyr i’r Cabinet yn cymryd rhan ym 

mhroses gwneud penderfyniadau’r Cabinet ond gallant weithio’n 

agos gydag Aelod o’r Cabinet. Ni fyddant yn Aelod o unrhyw 

Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu sy’n ymwneud â chyfrifoldebau’r 

Aelod Cabinet y maent yn ei gynorthwyo nac unrhyw feysydd eraill 

y maent wedi’u neilltuo iddynt. 

7.7.3. Gall Cynorthwyydd i’r Cabinet gefnogi’r Aelod Cabinet drwy 

dasgau dirprwyedig y cytunwyd arnynt ar gyfer eu maes cyfrifoldeb, 

gan gynnwys mynychu/cadeirio cyfarfodydd; siarad / agor 

cyfarfodydd; darllen papurau a gwneud sylwadau yn eu cylch; 
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cwrdd â Swyddogion; cytuno ar ddatganiadau i’r wasg / sylwadau a 

gwneud cyfweliadau; cynrychioli’r Cyngor ar grwpiau priodol. Serch 

hynny, ni fydd gan Gynorthwywyr i’r Cabinet bwerau dirprwyedig ac 

ni fydd hawl ganddynt i bleidleisio yng Nghyfarfodydd y Cabinet nac 

yng Nghyfarfodydd Pwyllgorau’r Cabinet ac ni fydd hawl ganddynt i 

ddirprwyo dros yr Aelod Cabinet pan gaiff yr Aelod Cabinet ei alw / 

ei galw i ymddangos gerbron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu. 

7.7.4. Mae hawl gan Gynorthwywyr i’r Cabinet i fynychu unrhyw 

gyfarfod o’r Cabinet neu Bwyllgor o’r Cabinet a siarad ynddynt.  

 

7.8 RHANNU SWYDD 

7.8.1 Wrth ethol neu benodi unigolion i’r Cabinet (gan gynnwys yr 

Arweinydd), gellir ethol dau neu fwy o Gynghorwyr i rannu swydd. 

7.8.2 Pan fo dau neu fwy o Aelodau wedi’u hethol neu eu penodi i 

rannu’r un swydd ar y Cabinet, y nifer mwyaf o Aelodau ar y 

Cabinet, gan gynnwys yr Arweinydd / Arweinwyr fydd: 

7.8.2.1  9, os oes o leiaf ddau o’r Aelodau wedi’u hethol neu eu 

penodi i rannu swydd; neu 

7.8.2.2 10, os oes o leiaf dri o’r aelodau wedi’u hethol neu eu 

penodi i rannu swydd. 

7.8.3. Bydd gan yr Aelodau Cabinet sy’n rhannu’r un swydd un 

bleidlais rhyngddynt o ran unrhyw fater y mae ganddynt yr hawl i 

bleidleisio yn ei gylch am eu bod yn Aelod o’r Cabinet. 

7.8.4. Os bydd mwy nag un o’r Aelodau sy’n rhannu’r un swydd yn 

bresennol mewn cyfarfod a bod yr Aelodau hynny yn bresennol yn y 

cyfarfod yn rhinwedd eu swydd fel Aelod o’r Cabinet, cânt eu 

hystyried yn un person wrth benderfynu a oes gan y cyfarfod 

gworwm. 
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ERTHYGL  8 – PWYLLGORAU RHEOLEIDDIO A PHWYLLGORAU ERAILL 

PWYLLGORAU RHEOLEIDDIO 

8.1 Bydd y Cyngor yn penodi’r Pwyllgor a nodir yng ngholofn llaw chwith    

Rhan  3.3 (Tabl 3) y Cyfansoddiad hwn er mwyn cyflawni’r 

swyddogaethau a ddisgrifir yng ngholofn 3 y tabl hwnnw.  Nodir eu cylch 

gorchwyl hefyd yng ngholofn 2 y Tabl hwnnw. 

8.2 Pwyllgor Rheoli Datblygu 

8.2.1 Swyddogaeth, diben a chyfrifoldebau  

Nodir swyddogaeth, diben a chyfrifoldebau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu yng 

Nghylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu (gweler Rhan 3.3 (Tabl 3), 

Rhan 3.1 Tabl 1 (Rhan A) ac eitemau 3 a 4, Rhan I yn Rhan 3.1 Tabl 1 y 

Cyfansoddiad hwn).  

 

Isod nodir Cylch Gorchwyl a swyddogaethau Rhan 3.3 (Tabl 3) y Pwyllgor 

Rheoli Datblygu, fel a ganlyn:  
1. Swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio gwlad a thref a 

rheoli datblygu fel y nodir yn Rhan A o Rhan 3.1 Tabl 1 uchod 

(‘Swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio gwlad a thref a 

rheoli datblygu), ynghyd â swyddogaethau o dan eitemau 3 a 4 

Rhan I Tabl 1 (‘Swyddogaethau amrywiol’).  

2. Cyflawni swyddogaethau cynllunio statudol yr Awdurdod o ran 

penderfynu ar geisiadau a materion cysylltiedig sy’n ymwneud â 

datblygu a rheoleiddio defnydd a gweithgareddau.    

3. Ystyried a phenderfynu ar geisiadau, er mwyn hyrwyddo 

Strategaeth a Blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor a 

chyfrannu atynt drwy ystyried datblygiadau mawr ledled y sir 

gyda thrylwyredd.   

4. Gwneud penderfyniadau cynllunio yn seiliedig ar ystyriaethau 

perthnasol cadarn ac nid ar amgylchiadau, safbwyntiau neu 

deimladau personol.   

5. Rhoi ystyriaeth i egwyddor datblygu cynaliadawy wrth 

benderfynu ar geisiadau cynllunio.   

6. Y pŵer i weithredu, holl bwerau a dyletswyddau’r Awdurdod o 

ran ystyried ceisiadau cynllunio, adeiladau rhestredig ac 

ardaloedd cadwraeth, cynlluniau hysbysu, gorchmynion cadw 

coed, rheoli datlbygu a gorfodi rheolaeth o’r fath a chynlluniau 

ymynghori eraill, lle bo’n briodol.   
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7. Derbyn adroddiadau o dro i dro oddi wrth y Prif Weithredwr neu’r 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Economi ac Adfywio a 

swyddogion eraill ynghylch cyflawni unrhyw swyddogaethau sy’n 

ymwneud â rheoli datblygu a allai fod wedi eu dirprwyo iddynt. 

8. Ymdrin â phob cais:  

a. a wnaed gan y Cyngor fel tirfeddiannwr;  

b. sy’n ymwneud â datblygiadau mawr;  

c. a wnaed gan Aelod neu gysylltiadau personol agos; neu 

d. a wnaed gan y canlynol;  

I. Prif Swyddogion (y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr 

Corfforaethol a Swyddogion Arweiniol Corfforaethol);  

II. Pob aelod o staff a gyflogir gan y Gwasanaeth(au) 

Cynllunio gan gynnwys rheoli datblygu a 

Blaengynllunio; ac 

III. Unrhyw aelod arall o staff â chysylltiad agos â’r 

gwasanethau cynllunio neu ag unrhyw gais cynllunio 

penodol  

neu gan eu cysylltiadau personol agos.  

                                 
                9. Rhoi blaenoriaeth i ddyfarniadau cadarn ar faterion cynllunio yn 

unol â phob polisi cenedlaethol a lleol sy’n hyrwyddo strategaethau a 
blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor oni bai bod ystyriaethau eraill 
o bwys.  

               10. Penderfynu ar geisiadau yn unol â’r Cynllun Datblygu Lleol, 
daliadau canolog Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 ac er mwyn cyflawni Blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor: 
o Blaenoriaeth Gorfforaethol 1 – Hybu’r Economi;  
o Blaenoriaeth Gorfforaethol 2 – Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl;  
o Blaenoriaeth Gorfforaethol 3 – Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 

Theuluoedd; a  
o Blaenoriaeth Gorfforaethol 4 – Hyrwyddo Cydnerthedd 

Amgylchedddol a Chymunedol.  
 

         8.2.2 Trafodion y Pwyllgor  

 Cynhelir trafodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn unol â Gweithdrefnau 
Gweithredu’r Pwyllgor Rheoli Datblygu a nodir yn Rhan 4 Dogfen I y 
Cyfansoddiad hwn.   

       

          8.2.3 Protocol Arfer Dda i Aelod o Ran Cynllunio   

 Mae Protocol Arfer Dda i Aelod o Ran Cynllunio (gweler Rhan 5 
Dogfen Q y Cyfansoddiad hwn) yn nodi’r ffordd y bydd yr Awdurdod yn 
disgwyl i Aelodau ymdrin â cheisiadau cynllunio a materion sy’n 
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gysylltiedig â’r Pwyllgor Rheoli Datblygu  (a safonau ymddygiad 
priodol). 
     

8.3  Pwyllgor Trwyddedu 

Mae swyddogaethau’r Pwyllgor Trwyddedu i’w gweld yn Rhan 3.3. (Tabl 3) 

(Pwyllgorau’r Cyngor) y Cyfansoddiad hwn. 

 

8.3.1 Mwyafrif Syml 

Oni bai bod y Cyfansoddiad hwn yn darparu fel arall, bydd unrhyw fater 

y bydd y Pwyllgor yn penderfynu arno yn cael ei benderfynu gan 

fwyafrif syml o aelodau'r Pwyllgor sy'n pleidleisio ac yn bresennol yn y 

cyfarfod ar yr adeg y gwnaed yr argymhelliad neu'r cynnig. 

 

8.3.2 Pleidlais Fwrw’r Cadeirydd 

Os oes niferoedd cyfartal o bleidleisiau o blaid ac yn erbyn, bydd gan 

y Cadeirydd ail bleidlais neu bleidlais fwrw. Ni fydd dim cyfyngiad ar 

sut mae'r Cadeirydd yn dewis defnyddio pleidlais fwrw. 

 

 

 

PWYLLGORAU ERAILL  

 

8.4 Bydd y Cyngor yn penodi unrhyw Bwyllgorau eraill fel yr ystyria’n briodol i 

arfer ei swyddogaethau. 

 

8.5 Gall unrhyw Bwyllgor a benodir gan y Cyngor benodi Is-bwyllgorau a 

phaneli ychwanegol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Bydd cylch 

gorchwyl a’r pwerau dirprwyedig a roddir iddynt yn eglur ac o fewn cylch 

gorchwyl y Pwyllgorau sy’n penodi. 
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ERTHYGL 9 – Y PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU A’R PWYLLGOR 

LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO  

 

9.1  Y PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU  

Mae gan y Cyngor Bwyllgor Moeseg a Safonau’n unol â Rheoliadau Pwyllgor 

Safonau (Cymru) 2011 fel y’u diwygiwyd (“y Rheoliadau”).   

 

9.1.1  CYFANSODDIAD Y PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU 

9.1.1.1 Aelodaeth y Pwyllgor Moeseg a Safonau – Mae’r Pwyllgor 

Moeseg a Safonau yn cynnwys naw aelod.  Mae ei aelodaeth yn 

cynnwys: 

 

9.1.1.1.1 Pum aelod ‘annibynnol’, nad ydynt yn Gynghorwyr nac yn   

               swyddogion nac yn gymar i Gynghorydd na swyddog o’r Cyngor  

               hwn nac o unrhyw awdurdod perthnasol arall fel y diffinnir yn y  

               Rheoliadau, a benodir yn unol â’r weithdrefn sydd yn y  

               Rheoliadau;                                                             

9.1.1.1.2 Dau Gynghorydd Sir (heblaw am Arweinydd y Cyngor ac  

              aelodau’r Cabinet);  

9.1.1.1.3 Dau aelod o Gynghorau Tref a Chymuned sydd yn gyfan gwbl  

               neu’n bennaf yn ardal y Cyngor (‘aelodau o Bwyllgor Cymuned’).  

 

9.1.2 Cyfnod mewn Swydd ar gyfer y Pwyllgor Moeseg a Safonau 

 

                   9.1.2.1 Penodir aelodau annibynnol am gyfnod o ddim llai na phedair blynedd 

a dim mwy na chwe blynedd.  Gellir eu hailbenodi am un cyfnod olynol 

pellach na fydd yn fwy na phedair blynedd.    

9.1.2.2  Mae cyfnod mewn swydd yr aelodau hynny o’r Cyngor sy’n        

aelodau o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn para hyd yr etholiad llywodraeth 

leol arferol nesaf yn dilyn eu penodi.  Gellir eu hailbenodi am un cyfnod 

olynol pellach. 

 9.1.2.3  Mae cyfnod mewn swydd aelod o Bwyllgor Cymuned yn para hyd yr 

etholiad llywodraeth leol arferol nesaf yn dilyn eu penodi. Gellir eu hailbenodi 

am un cyfnod olynol  pellach. 
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9.1.3 Cworwm – Bydd gan gyfarfod o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau 

gworwm dim ond pan fydd: 

 

                9.1.3.1    o leiaf tri aelod yn bresennol; a bod 

                      9.1.3.2   o leiaf hanner yr aelodau sy’n bresennol (gan gynnwys  

                                    y Cadeirydd) yn Aelodau Annibynnol. 

 

9.1.4  Pleidleisio - Mae gan Aelodau Annibynnol ac aelodau o  

Bwyllgorau Cymuned hawl i bleidleisio mewn cyfarfodydd; 

 

9.1.4.1 Mwyafrif 

 

 Oni bai bod y Cyfansoddiad hwn yn darparu fel arall, bydd 

unrhyw fater yn cael ei benderfynu gan fwyafrif syml o'r aelodau 

Pwyllgor hynny sy'n pleidleisio ac yn bresennol yn y cyfarfod ar 

yr adeg y gwnaed yr argymhelliad neu'r cynnig. 

 

 9.1.4.2 Pleidlais Fwrw’r Cadeirydd 

 Os oes niferoedd cyfartal o bleidleisiau o blaid ac yn erbyn, 

bydd gan y Cadeirydd ail bleidlais neu bleidlais fwrw. Ni fydd 

dim cyfyngiad ar sut mae'r Cadeirydd yn dewis defnyddio 

pleidlais fwrw. 

 

 

9.1.5  Aelodau Pwyllgorau Cymuned – Nid yw aelodau o’r Pwyllgor 

Cymuned yn cymryd rhan yn nhrafodion y Pwyllgor Moeseg a 

Safonau pan fo unrhyw fater sy’n ymwneud â’u Cyngor 

Cymuned yn cael ei drafod; 

 

9.1.6  Cadeirio’r Pwyllgor Moeseg a Safonau 

 

9.1.6.1 Dim ond Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau all 
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fod yn Gadeirydd:- 

 

9.1.6.2 Etholir y Cadeirydd gan aelodau’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau am  ba un bynnag yw’r cyfnod byrraf o blith y 

canlynol:-   

 

9.1.6.2.1 cyfnod o nid llai na phedair blynedd ac  

     nid mwy na chwe blynedd, neu   

                                      9.1.6.2.2 hyd nes bo cyfnod mewn swydd y  

                                                     person hwnnw fel Aelod Annibynnol o’r  

                                                    Pwyllgor Moeseg a Safonau yn dirwyn i  

                                                    ben. 

  9.1.6.3 Ethol Cadeirydd yw eitem fusnes gyntaf y Pwyllgor Moeseg a 

Safonau yn ei gyfarfod cyntaf ac yna ar ddiwedd cyfnod swydd 

y Cadeirydd presennol. 

9.1.6.4 Os bydd y Cadeirydd yn absennol o gyfarfod  o’r Pwyllgor 

Moeseg a Safonau yna bydd Is-gadeirydd y Pwyllgor, os 

yw’n bresennol, yn cymryd ei le. 

9.1.6.5 Os bydd Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Moeseg a 

Safonau ill dau’n absennol o gyfarfod o’r Pwyllgor hwnnw, 

bydd yr aelodau hynny o’r  Pwyllgor sy’n bresennol yn dewis 

aelod annibynnol o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau i lywyddu. 

 

9.1.7 RÔL A SWYDDOGAETH Y PWYLLGOR MOESEG A 

SAFONAU  

            Mae gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau y rolau a’r swyddogaethau  

            canlynol: 

 

9.1.7.1 hybu a chynnal safonau ymddygiad uchel ymhlith y  

            Cynghorwyr, Aelodau Cyfetholedig a chynrychiolwyr yr eglwys  

           a rhieni-lywodraethwyr; 

     9.1.7.2 cynorthwyo’r Cynghorwyr, yr Aelodau Cyfetholedig a  

                 chynrychiolwyr yr eglwys a rhieni-lywodraethwyr i gadw at God  

                 Ymddygiad yr Aelodau; 

     9.1.7.3 cynghori’r Cyngor ynglŷn â mabwysiadu neu ddiwygio Cod  
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                Ymddygiad yr Aelodau; 

9.1.7.4  monitro gweithrediad Cod Ymddygiad yr Aelodau;  

9.1.7.5 cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi Cynghorwyr, aelodau  

            cyfetholedig a chynrychiolwyr yr eglwys a rhieni-lywodraethwyr  

            ar faterion sy’n ymwneud â Chod Ymddygiad yr Aelodau; 

9.1.7.6 rhoddi gollyngiadau i Gynghorwyr, i Aelodau Cyfetholedig ac i  

gynrychiolwyr yr eglwys a rhieni-lywodraethwyr parthed y 

gofynion sy’n ymwneud â buddiannau a gyflwynir yng Nghod 

Ymddygiad yr Aelodau; (81(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 

2000 a Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Rhoddi Gollyngiadau) 

(Cymru) 2001 (2001/2279);   

9.1.7.7 ymdrin ag unrhyw adroddiadau o dribiwnlys achos neu  

dribiwnlys achos interim, ac unrhyw adroddiad oddi wrth y 

Swyddog Monitro ynghylch unrhyw fater a gyfeiriwyd at y 

swyddog hwnnw gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru; (adran 73(1) Deddf Llywodraeth Leol 2000 a 

Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau 

Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001 

(2001 2281); 

9.1.7.8    arfer 9.1.7.1 hyd 9.1.7.7 uchod mewn perthynas â’r Cynghorau  

Cymuned sy’n gyfan gwbl neu’n bennaf yn ei ardal ac aelodau’r  

Cynghorau Cymuned hynny; (Adran 56(1) Deddf Llywodraeth  

Leol 2000; 

 9.1.7.9  penodi panel apelio o dri, gyda mwyafrif o aelodau annibynnol,    

              y bydd un ohonynt yn gweithredu fel Cadeirydd, ar gyfer cwynion   

              a wneir gan aelodau o’r cyhoedd o dan weithdrefn gwyno’r   

               Cyngor. 

9.1.7.10 Datblygu a chymhwyso unrhyw brotocolau datrysiadau lleol.   

9.1.7.11 Gweithio gydag Arweinyddion Grwpiau Gwleidyddol i hyrwyddo 

a chynnal safonau ymddygiad uchel gan aelodau’r Grwpiau. 

9.1.7.12 Monitro bod Aelodau Grwpiau Gwleidyddol yn cydymffurfio â’u 

dyletswydd i wneud y canlynol:  

9.1.7.12.1 cymryd camau rhesymol i hyrwyddo a chynnal safonau 

ymddygiad uchel gan aelodau’r Grŵp; a 

9.1.7.12.2  chydweithio â Phwyllgor Moeseg a Safonau’r Cyngor (ac 
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unrhyw un o is-bwyllgorau’r Pwyllgor) wrth gyflawni 

swyddogaethau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau.   

9.1.7.13 Cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi arweinwyr grwpiau 

gwleidyddol y Cyngor ynghylch materion sy’n ymwneud â’u 

dyletswyddau o dan 9.1.7.12.1 a 9.1.7.12.2 uchod.  

9.1.7.14 Gwneud adroddiad blynyddol i’r Cyngor cyn gynted ag y bo 

modd ar ôl diwedd pob blwyddyn ariannol 

9.1.7.14.1 Rhaid i’r adroddiad blynyddol gynnwys:- 

9.1.7.14.2 disgrifiad o’r modd y mae’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau wedi cyflawni ei swyddogaethau; 

9.1.7.14.3 crynodeb o unrhyw adroddiadau ac argymhellion a 

gyfeiriwyd at y Pwyllgor Moeseg a Safonau o dan Bennod 3, 

Rhan 3 Deddf Llywodraeth Leol 2000; 

9.1.7.14.4 crynodeb o’r camau y mae’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau wedi’u cymryd ar ôl ystyried yr adroddiadau a’r 

argymhellion y cyfeiriwyd atynt yn 9.1.7.14.3 uchod; 

9.1.7.14.5 crynodeb o unrhyw hysbysiadau a roddwyd i’r 

Pwyllgor Moeseg a Safonau o dan Bennod 4, Rhan 4, Deddf 

Llywodraeth Leol 2000; 

9.1.7.14.6 asesiad y Pwyllgor Moeseg a Safonau o’r graddau y 

mae arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol y Cyngor wedi 

cydymffurfio â’u dyletswyddau i hybu a chynnal safonau uchel o 

ymddygiad ymhlith aelodau eu grŵp a chydweithio â’r Pwyllgor 

Moeseg a Safonau wrth arfer swyddogaethau’r Pwyllgor 

Moeseg a Safonau; ac 

9.1.7.14.7 unrhyw argymhellion y mae’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau yn eu hystyried sy’n briodol i’w gwneud i’r Cyngor 

ynglŷn ag unrhyw fater sy’n rhan o swyddogaethau’r Pwyllgor. 

 

9.1.7.15 Cyd-bwyllgor Safonau   

Mae Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru wedi sefydlu 

Is-bwyllgor Moeseg a Safonau ar gyfer Cyd-bwyllgor 

Corfforedig Canolbarth Cymru (gweler Erthygl 16).    

.  

 

Tudalen 363



 

Cyngor Sir Ceredigion - Rhan 2 Erthyglau'r Cyfansoddiad 
ERTHYGL 9 Y PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU A’R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC 
ARCHWILIO 
Diweddarwyd Chwefror 2022   
 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2  PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 

 

9.2.1  RÔL A SWYDDOGAETH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU 

AC ARCHWILIO 

 

Mae gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio y rolau a'r 

swyddogaethau canlynol, yr ymhelaethir arnynt yng Nghylch Gorchwyl 

y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn Rhan 3.3 (Tabl 3): 

 

 

9.2.1.1 Darparu ffocws annibynnol a lefel uchel ar drefniadau 

archwilio, sicrhau ac adrodd y Cyngor; 

 

9.2.1.2  Adolygu a chynghori'r Cyngor a'r Cabinet yn annibynnol, 

a'u priod Bwyllgorau a Swyddogion, ar faterion yn ymwneud â 

llywodraethu da, goruchwylio ariannol, rheoli risg, 

gweithdrefnau/trin cwynion a rheolaeth fewnol wrth ddarparu 

gwasanaethau a swyddogaethau'r Cyngor; 

 

9.2.1.3 Sicrhau bod systemau llywodraethu a rheolaeth fewnol y 

Cyngor yn effeithiol, gan gynnwys trefniadau ar gyfer sicrhau 

gwerth am arian, cefnogi safonau a moeseg ac ar gyfer rheoli 

amlygiad yr awdurdod i risgiau twyll a llygredd, ac i sicrhau bod 

gwasanaethau archwilio mewnol y Cyngor yn gweithredu yn 

unol â'r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt; 

 

9.2.1.4  Adolygu, craffu a chyhoeddi adroddiadau ac 

argymhellion mewn perthynas â materion ariannol y Cyngor; 
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9.1.2.5 Adolygu, craffu a chyhoeddi adroddiadau ac 

argymhellion ar briodoldeb trefniadau rheoli risg, rheolaeth 

fewnol a llywodraethu corfforaethol y Cyngor; 

 

9.2.1.6  Goruchwylio trefniadau archwilio mewnol ac allanol y 

Cyngor a pherthynas y Cyngor â rheoleiddwyr eraill, gan 

gynnwys cefnogi'r perthnasoedd effeithiol rhwng archwilio 

allanol a mewnol, adolygu barn ac adroddiadau'r archwilydd 

allanol i aelodau, a monitro camau rheoli mewn ymateb i'r 

materion a godwyd gan archwilio allanol; 

 

9.2.1.7 Goruchwylio adroddiadau ariannol y Cyngor ac adolygu 

ei ddatganiadau ariannol; 

 

9.2.1.8 Adolygu ac asesu adroddiad Hunanasesu blynyddol 

drafft y Cyngor a gwneud unrhyw argymhellion angenrheidiol i’r 

Cyngor o ran newidiadau i’r canlynol:  

9.2.1.8.1 y casgliadau; neu 

9.2.1.8.2 unrhyw beth sydd wedi ei gynnwys yn yr 

adroddiad sy’n ymwneud â pha gamau gweithredu 

y mae’r Cyngor yn bwriadu eu cymryd, neu unrhyw 

gamau gweithredu y mae eisoes wedi eu cymryd, 

gyda’r bwriad o gynyddu’r graddau y bydd y 

Cyngor yn bodloni anghenion perfformiad yn y 

flwyddyn ariannol sy’n dilyn y flwyddyn ariannol y 

cyfeiria’r adroddiad ati  

9.2.1.9 Ystyried Adroddiad Asesu’r Panel Perfformiad, adolygu ymateb 

drafft y Cyngor i adroddiad y Panel a gwneud unrhyw argymhellion 

angenrheidiol i newid y datganiadau a wnaed yn yr ymateb drafft.  

9.2.1.10 Ystyried unrhyw Adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol, yn dilyn 

archwiliad arbennig o’r Cyngor, adolygu ymateb drafft y Cyngor i 

unrhyw Adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud unrhyw 

argymhellion angenrheidiol i newid y datganiadau yn ymateb draff 

y Cyngor o ran pa gamau gweithredu, os o gwbl, y bwriada’r 

Tudalen 365



 

Cyngor Sir Ceredigion - Rhan 2 Erthyglau'r Cyfansoddiad 
ERTHYGL 9 Y PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU A’R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC 
ARCHWILIO 
Diweddarwyd Chwefror 2022   
 

 33 

 

Cyngor eu cymryd mewn ymateb i argymhellion yr Archwilydd 

Cyffredinol;  

9.2.1.11 Cadw at drefniadau atebolrwydd, gan gynnwys adrodd ar 

drefniadau a pherfformiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, a 

chyhoeddi adroddiad blynyddol ar waith y Pwyllgor. 

 

9.2.2 CYFANSODDIAD Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC  

         ARCHWILIO 

 
9.2.2.1 Aelodaeth y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Mae aelodaeth y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 

cynnwys:  
9.2.2.1.1 Cyfanswm aelodaeth o draean o ‘lleygwyr’. At 

ddibenion aelodaeth y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio, diffinnir lleygwr fel person nad yw'n 

aelod na'n swyddog dim awdurdod lleol, nad yw 

wedi bod yn aelod neu'n swyddog i ddim 

awdurdod lleol ar ddim adeg yn y cyfnod o 

ddeuddeng mis sy'n gorffen gyda dyddiad 

penodi'r person hwnnw, ac nad yw'n briod na'n 

bartner sifil i ddim aelod na swyddog mewn dim 

awdurdod lleol, fel y'i diffinnir yn Neddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 a 

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (fel y'i 

diwygiwyd) ac unrhyw ddeddfwriaeth gysylltiedig; 

a   

9.2.2.1.2 Mae'r aelodaeth sy'n weddill yn cynnwys 

Cynghorwyr Sir. Bydd y Cyngor yn penodi 

Aelodau i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 

unol â’r rheolau ynghylch cydbwysedd 

gwleidyddol;  

 

9.2.2.2 Cadeirio’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn dewis ei Gadeirydd 

a'i Ddirprwy Gadeirydd a:  
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9.2.2.2.1 Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio yn lleygwr. 

9.2.2.2.2 Ni fydd Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio yn aelod o 

weithrediaeth y Cyngor nac yn gynorthwyydd i'w 

weithrediaeth.  

9.2.2.2.3 Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio  yn cael eu cadeirio gan Gadeirydd y 

Pwyllgor neu, yn absenoldeb y Cadeirydd, 

Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor. Os yw’r Cadeirydd 

a’r Dirprwy Gadeirydd dywededig yn absennol, 

caiff y Pwyllgor Llywodraeuthu ac Archwilio 

benodi aelod o’r Pwyllgor nad yw’n aelod o’r 

Cabinet weithrediaeth y Cyngor, nac yn 

gynorthwyydd i’rw weithrediaethCabinet, i 

gadeirio’r cyfarfod.  

 

9.2.3 Cworwm 

Dim ond pan fydd o leiaf dri aelod yn bresennol yw cyfarfod o'r 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio â chworwm. 

 

9.2.4 Pleidleisio 

 

 9.2.4.1 Mwyafrif 

 

Oni bai bod y Cyfansoddiad hwn yn darparu fel arall, bydd unrhyw fater 

yn cael ei benderfynu gan fwyafrif syml o'r aelodau Pwyllgor hynny sy'n 

pleidleisio ac yn bresennol yn y cyfarfod ar yr adeg y gwnaed yr 

argymhelliad neu'r cynnig. 

 

 9.2.4.2 Pleidlais Fwrw’r Cadeirydd 

 

Os oes niferoedd cyfartal o bleidleisiau o blaid ac yn erbyn, bydd gan y 

Cadeirydd ail bleidlais neu bleidlais fwrw. Ni fydd dim cyfyngiad ar sut 

mae'r Cadeirydd yn dewis arfer pleidlais fwrw. 
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ERTHYGL 10 – CYD-DREFNIADAU  

 

10.1 TREFNIADAU I HYBU LLES  

Gall y Cyngor neu’r Cabinet wneud fel a ganlyn, er mwyn hybu lles 

economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol ei ardal: 

10.1.1  gall wneud trefniadau neu gytundebau gydag unrhyw un neu 

unrhyw gorff; 

10.1.2 cydweithredu gydag unrhyw un neu unrhyw gorff, neu 

hwyluso neu gydlynu eu gweithgareddau; ac 

10.1.3 arfer ar ran y person neu’r corff hwnnw unrhyw rai o 

swyddogaethau’r person neu’r corff hwnnw. 

 

10.2 CYD DREFNIADAU  

10.2.1 Gall y Cyngor sefydlu cyd drefniadau gydag un neu fwy o 

awdurdodau lleol ac/neu Fyrddau Iechyd ac/neu eu 

Gweithrediaethau i arfer swyddogaethau nad ydynt yn 

swyddogaethau Gweithrediaeth mewn unrhyw rai o’r 

awdurdodau cyfranogol, neu i gynghori’r Cyngor. Gallai 

trefniadau o’r fath gynnwys penodi Cyd Bwyllgorau, neu 

Fyrddau Partneriaeth Iechyd Rhanbarthol gyda’r awdurdodau 

lleol ac/neu’r Byrddau Iechyd eraill hynny. 

10.2.2 Gall y Cabinet sefydlu cyd drefniadau gydag un neu fwy o 

awdurdodau lleol i arfer swyddogaethau sy’n swyddogaethau 

Gweithrediaeth. Gallai trefniadau o’r fath gynnwys penodi Cyd 

Bwyllgorau neu Fyrddau Partneriaeth Iechyd Rhanbarthol 

gyda’r awdurdodau lleol ac/neu’r Byrddau Iechyd eraill hynny. 

10.2.3 Ac eithrio’r hyn a nodir isod, ni all y Cabinet ond penodi 

aelodau Cabinet i Gyd Bwyllgor ac nid oes raid i’r aelodau 

hynny adlewyrchu cyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor lleol yn 

ei gyfanrwydd.  

10.2.4  Gall y Cabinet benodi aelodau i Gyd Bwyllgor o’r tu allan i’r 

Cabinet lle bo gan y Cyd Bwyllgor swyddogaethau dros ran 

yn unig o ardal y Cyngor, ac mae’r ardal honno’n llai na dwy 

ran o bump o’r Cyngor o ran arwynebedd neu boblogaeth. 

Mewn achosion o’r fath, gall y Cabinet  benodi i’r Cyd 
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Bwyllgor unrhyw Gynghorydd sy’n aelod dros adran etholiadol 

sy’n gyfan gwbl neu’n rhannol o fewn yr ardal. Nid yw’r 

gofynion sydd ynglŷn â chydbwysedd gwleidyddol yn 

berthnasol i benodiadau o’r fath. 

10.2.5 Mae manylion unrhyw gyd drefniadau gan gynnwys unrhyw 

ddirprwyaethau i Gyd Bwyllgorau i’w cael yng nghynllun 

dirprwyaethau’r Cyngor yn Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn (ac 

Adran 4 Rhan 7 y Cyfansoddiad hwn mewn perthynas â Chyd-

bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru). Ceir hefyd wybodaeth 

yn Rhan 7 y Cyfansoddiad hwn ynglŷn â fforymau ymgynghorol 

a chynghorol (statudol ac anstatudol), grwpiau monitro / 

datblygu polisi mewnol, partneriaethau yng Ngheredigion a 

phartneriaethau / fforymau / consortia / cydbwyllgorau 

rhanbarthol. 

 

 

10.3 MYNEDIAD AT WYBODAETH  

10.3.1 Mae’r Rheolau Mynediad at Wybodaeth sydd yn Rhan 4, Dogfen 

B y Cyfansoddiad hwn yn gymwys. 

 

10.4 DIRPRWYO I AWDURDODAU LLEOL ERAILL AC ODDI WRTHYNT 

10.4.1 Gall y Cyngor ddirprwyo swyddogaethau anweithredol i 

awdurdod lleol arall neu, o dan rai amgylchiadau, i 

weithrediaeth awdurdod lleol arall. 

10.4.2 Gall y Cabinet ddirprwyo swyddogaethau gweithrediaeth i 

awdurdod lleol arall neu i weithrediaeth awdurdod lleol arall o 

dan rai amgylchiadau. 

10.4.3 Bydd y penderfyniad p’run ai i dderbyn dirprwyaeth o’r fath o 

awdurdod lleol arall ai peidio’n cael ei gyfyngu i gyfarfod o’r 

Cyngor. 

 

10.5 CONTRACTIO ALLAN  

Gall y Cyngor neu’r Cabinet drefnu i’r Cyngor gontractio allan i gorff neu 

sefydliad arall swyddogaethau y gall swyddog eu harfer.  Gellir trefnu i 

gontractio allan i awdurdod lleol arall o dan Adran 101 Deddf 

Llywodraeth Leol 1972 ac Adran 2 Rhan 1 Deddf Llywodraeth Leol 
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2000.  Mae darpariaethau statudol arbennig yn caniatáu trefniadau ar y 

cyd â Chyrff Iechyd, ond o dan amgylchiadau eraill mae’n bosib y bydd 

angen gorchymyn o dan adran 70, Deddf Dadreoleiddio a Chontractio 

Allan 1994, onid yw’r trefniadau contractio yn nodi bod y contractwr yn 

gweithredu fel asiant ar ran y Cyngor o dan yr egwyddorion contractio 

arferol (ar yr amod nad oes unrhyw ddirprwyo ar allu’r Cyngor i wneud 

penderfyniadau yn ôl ei ddisgresiwn). 
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ERTHYGL 11– SWYDDOGION  

 

11.1 STRWYTHUR RHEOLI 

 

11.1.1 Gallwch weld Siart y Sefydliad yn Rhan 7 y ddogfen hon a 

hefyd ar wefan y Cyngor. 

11.1.2 Cyffredinol.  Gall y Cyngor llawn gyflogi pa staff bynnag (y 

cyfeirir atynt fel swyddogion) y mae’n ystyried eu bod yn  

angenrheidiol i gyflawni ei swyddogaethau. 

11.1.3 Prif Swyddogion.  Bydd y Cyngor llawn yn cyflogi pobl ar gyfer 

y swyddi canlynol, sy’n Brif Swyddogion a Dirprwy Brif 

Swyddogion dynodedig fel y’u diffinnir ym Mharagraff 3, Rhan 2 

Atodlen 3, Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) 

(Cymru) 2006 fel y’u diwygiwyd. 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog 

Swyddogaethau a meysydd cyfrifoldeb 

Prif Weithredwr 

 

 • Swyddog Canlyniadau Dros Dro ar gyfer 

Etholiadau Seneddol 

• Swyddog Cyfrif ar gyfer Etholiadau 

Ewrop 

• Swyddog Cyfrif ar gyfer Refferenda 

• Swyddog Cofrestru Etholiadol 

• Os penodir gan yr Arglwydd Ganghellor, 

gweithredu fel Ysgrifennydd i Bwyllgor 

Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor ar 

Ynadon i Geredigion. 

• Rheolaeth gorfforaethol gyffredinol a 

chyfrifoldeb gweithredol (gan gynnwys 

cyfrifoldeb cyffredinol am reoli’r holl 

swyddogion); 

• Cynrychioli’r awdurdod ar gyrff 

partneriaeth ac allanol (fel bo’n ofynnol 

yn statudol neu gan y Cyngor);  

• Swyddog Canlyniadau Etholiadau 

Llywodraeth Leol gan gynnwys 

Cynghorau Cymuned ac Etholiadau 

Cynulliad CenedlaetholSenedd Cymru 

• Darparu gwasanaeth i’r Cyngor i gyd, a 

hynny’n wleidyddol niwtral. 

• Darparu cyngor proffesiynol a diduedd i’r 

holl bartïon yn y broses o wneud 

penderfyniadau – yr Arweinydd a’r 

Cabinet, Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, 

y Cyngor llawn a Phwyllgorau eraill; 

• Gweithredu fel Clerc ar y Cyd i’r 

Rhaglawiaeth ar gyfer ei weithgareddau 

/ ei gweithgareddau yng Ngheredigion. 

• Swyddog Priodol i Wasanaeth y Crwner. 
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• Ynghyd â’r Swyddog Priodol, bydd yn 

gyfrifol am system o gadw cofnod o holl 

benderfyniadau’r Cyngor 

(Gweithrediaeth neu fel arall); 

• Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog 

Swyddogaethau a meysydd cyfrifoldeb 

Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol 

 Gweithio gyda’r Prif Weithredwr a'r Tîm 
Arweiniol Hŷn ehangach gan ddarparu 
arweiniad strategol ar draws Ceredigion – gan 
hyrwyddo’r sir fel mân i fyw, gweithio a 
buddsoddi ynddo ac fel lle i ymweld ag ef. 

Arwain ar yr agenda iechyd a lles strategol; gan 
gynnig cyfeiriad strategol i’r dull gweithredu a 
arweinir gan bartneriaethau  wrth gyflenwi 
gwasanaethau cymorth i oedolion a phlant gan 
ddiogelu’r rheini sy’n agored i niwed, trwy 
Geredigion. 

Prif Gyfrifoldebau 

1. Arweiniad Strategol 

Arwain cyfeiriad strategol yr amrywiol 
swyddogaethau; gan sicrhau bod Ceredigion yn 
lle sy’n cefnogi ac yn gwerthfawrogi ei 
ddinasyddion, 

yn diogelu’r  rheini sy’n agored i niwed, ac yn 
darparu gofal ac amddiffyn priodol, 

gan roi’r cyfle gorau iddynt  sicrhau datblygiad 
academaidd a sgiliau fel y gallant gyfrannu at 
dwf economaidd a chymdeithasol y Sir. 

2. Perfformiad Thematig 

Monitro perfformiad gwasanaethau ar draws y 

Cyngor y mae ganddo reolaeth drostynt. 

Asesu perfformiad yn erbyn cynlluniau i sicrhau 
bod y gwasanaethau yn cael eu cyflenwi yn 
effeithiol ac effeithlon a’u bod yn cyrraedd y 
safonau uchaf; gan gynnwys y gwasanaethau 
ariannol, perfformiad, risgiau, pobl a rheoli 
newid. 

Arwain ac ysgogi’r rheolwyr a’r  staff i ddatblygu 
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diwylliant  o  berfformiad uchel sy’n 
canolbwyntio ar y cwsmeriaid / y cymunedau. 

Gwella perfformiad trwy  fwrw ymlaen â 
moderneiddio a rheoli newid, gan sicrhau bod 
hyn yn cyd-fynd â’r amcanion corfforaethol. 

Hwyluso rhaglenni newid a thrawsnewid ar 
draws y Cyngor, gan gefnogi uwch reolwyr o 
ran cyflenwi gwasanaethau rhagorol trwy 
ddarparu cyngor ymarferol ac effeithiol. 

3. Ymgysylltiad Gwleidyddol 

Arwain yr ymgysylltiad gwleidyddol a 

democrataidd o ran y meysydd thematig 

perthnasol; sefydlu a chynnal gweithdrefn sy’n 

ymwneud â’r gwasanaethau democrataidd a 

chraffu. 

Datblygu perthynas waith gref â’r aelodau 
etholedig; gan ddarparu cyngor o’r radd flaenaf 
i gynnal perfformiad y Cyngor a’i wella. 

4. Ymgysylltu â’r Rhanddeiliaid 

Ymgysylltu â phartneriaid lleol o’r sectorau 
cyhoeddus, preifat a chymunedol wrth 
gyflawni’r blaenoriaethau Corfforaethol; gan 
greu rhwydwaith eang o gysylltiadau ar draws y 
sector cyhoeddus a phreifat i ddatblygu 
Ceredigion fel man i fyw, gweithio a buddsoddi 
ynddo ac fel lle i ymweld ag ef. 

5. Cyfathrebu 

Cyfathrebu gweledigaeth a gwerthoedd y 
sefydliad i amrywiaeth eang o randdeiliaid; gan 
sicrhau cefnogaeth yn eu plith er mwyn sicrhau 
gwell gwasanaethau cyhoeddus. 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd Dirprwy 
Brif Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

   Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol  

Ysgolion a 
Diwylliant 

*Prif Swyddog 
Addysg 

•  Gwella ysgolion, gan gynnwys 
defnyddio hysbysiadau statudol o fewn 
ysgolion prif ffrwd ac unedau cyfeirio 
disgyblion. 

• Cefnogi’r Cwricwlwm 

• Asesu, cynnydd disgyblion a mesurau 
atebolrwydd 

• Arweinyddiaeth mewn ysgolion 

• Darpariaeth ôl-16 mewn ysgolion 

• Addysg y blynyddoedd cynnar mewn 
lleoliadau nas cynhelir 

• Darpariaeth gofal plant 

• Gwasanaethau Gwella Ysgolion gan 
gynnwys gwasanaeth ymgynghorol 

• Cymorth i Gyrff Llywodraethol 

• Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg 

• Canolfannau Iaith 

• Cymraeg/Saesneg fel iaith 
ychwanegol  

• Anghenion Dysgu Ychwanegol gan 
gynnwys cyn ysgol 

• Cynhwysiant a Llesiant  

• Apeliadau gwahardd o’r ysgol 

• Monitro addysg ddewisol yn y cartref 

• Derbyn disgyblion 

• Llais y disgybl 

• Trwyddedau Perfformiadau Plant 

• Presenoldeb mewn ysgolion 

• Rhaglen moderneiddio ysgolion 

• Seilwaith ac adnoddau 

• Gwasanaeth arlwyo 

• Darpariaeth Gofal Plant 

• Gwasanaeth cerddoriaeth 

• Theatr Felinfach 

• Cered 

• Yr Amgueddfa 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd Dirprwy 
Brif Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

   Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol  

Porth Cymorth 
Cynnar  

• Gwasanaethau Ymddygiad  

• HCT (dysgu seiliedig ar waith) 

• Dysgu Bro (Addysg Oedolion yn y 
Gymuned) 

• Dysgu a Sgiliau ôl-14 

• Cwricwlwm Amgen 

• Hamdden 

• Pobl Ifanc Egnïol 

• Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i 
Wneud Ymarfer Corff 

• Chwaraeon Anabledd 

• Gwasanaethau Ieuenctid 

• NEETs  

• Gwasanaethau ôl-16 (Prosiect Cam Nesa’) 

• Profiad Gwaith (Estynedig) 

• Gweithffyrdd+ 

• Cymunedau dros waith 

•  Dechrau’n Deg 

• Prosiect Braenaru 

• Chwarae 

• Gofalwyr 

• Tîm o Amgylch y Teulu 

• Tîm Teulu 

• Canolfan Deuluol Penparcau  

• Teuluoedd yn Gyntaf 

• Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal 

• Cyfleoedd yn ystod y dydd / gyda’r hwyr 

• Porth y Gymuned 

• Cysylltwyr Cymunedol 

• Channel (Cadeirydd Channel) 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

 Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Cyllid a 
Chaffael 

* Swyddog 
Adran 151 

Cyllid Craidd (Dirprwy Swyddog Adran 151) 

• Cynllun Ariannol Tymor Canolig  

• Datganiad o'r Cyfrifon 

• Rhaglen Gyfalaf 

• Systemau Gwybodaeth Ariannol 

• Yswiriant 

• Amrywiol Ddyledwyr 

• Grantiau Cymunedol 

• Trethi 

• Rheoli’r Trysorlys a Chyfrifyddu Incwm 

• Taliadau o ran Cartrefi Gofal  

Cyllid Gwasanaethau 

• Rheolaeth Ariannol 

• Cyfrifyddiaeth 

• Gosod a Rheoli’r Gyllideb 

• Cyfrifon Terfynol 

• Hawliadau Grant  

• Cefnogaeth i’r Ysgolion o ran Rheolaeth 
Ariannol  

• Cyllid Allanol 

Refeniw ac Asesiadau Ariannol 

• Biliau Treth y Cyngor gan gynnwys Casglu ac 
Adennill   

• Biliau Ardrethi Annomestig Cenedlaethol gan 
gynnwys Casglu ac Adennill   

• Ardrethi yn ôl Disgresiwn a Rhyddhad Caledi 

• Cymorth Treth y Cyngor  

• Budd-daliadau Tai 

• Asesiadau Ariannol 

• Systemau Refeniw 

• Taliadau Tai Dewisol 

• Prydau Ysgol am Ddim a’r Grant Datblygu 
Disgyblion – Mynediad   

Caffael a Thaliadau 

• Archebu 

• Dyfynbrisiau a Thendrau 

• Taliadau  

• Cyngor am Gaffael a Rheolaeth dros Gaffael  

• Comisiynu Contractau Gwasanaethau 

• Deddf Enillion Troseddau 2002 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

 Swyddog 
Corfforaethol 
Arweiniol 

Gwasanaethau 
Democrataidd 

*Pennaeth y 
Gwasanaethau 
Democrataidd 

• Cymorth i’r Cabinet 

• Gwasanaethau Democrataidd 

• Dirprwy Swyddog Cofrestru Etholiadol 

• Dirprwy Swyddog Canlyniadau 
Gweithredol ar gyfer Etholiadau Seneddol 

• Dirprwy Swyddog Canlyniadau ar gyfer 
Etholiadau Llywodraeth Leol gan 
gynnwys Cynghorau Cymuned ac 
Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol 
Senedd Cymru 

• Dirprwy Swyddog Canlyniadau Lleol 
Ardal yr Heddlu  

• Cymorth i’r Aelodau 

• Cymorth Craffu 

• Gwasanaethau Cyfieithu 

• Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

• Gwasanaethau Etholiadol 

• Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau 

• Safonau’r Gymraeg  
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

 Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Pobl a 
Threfniadaeth 

• Swyddog Awdurdodedig a Swyddog 
Awdurdodi: Deddf Rheoleiddio Pwerau 
Ymchwilio 2000 

• Adnoddau Dynol – Cynghori a 
Gweinyddu 

• Y Gyflogres a Budd-daliadau 

• Systemau Adnoddau Dynol 

• Datblygiad Sefydliadol 

• Dysgu a Datblygu corfforaethol 

• Iechyd a Diogelwch Corfforaethol 

• Ymgysylltu â’r staff a llesiant y gweithwyr 

• Cydraddoldeb i weithwyr 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

 Swyddog 
Arweiniol 

Corfforaethol 

Porth Cynnal 
– 

Gwasanaetha
u Arbenigol 
Gydol Oes 

 

*Cyfarwyddwr 
Statudol y 

Gwasanaetha
u 

Cymdeithasol 

*Unigolyn 
Cyfrifol 

• Mabwysiadu Plant ac Oedolion  Anabl 

• Pobl sy’n gadael Gofal 

• Plant sy’n Derbyn Gofal 

• Gwasanaethau Gofal wedi’i Gynllunio 
(Oedolion)  

• Gwasanaeth Diogelu Plant ac Oedolion 
gan gynnwys y Gwasanaeth Adolygu 
Annibynnol  

• Plant sydd angen gofal a chymorth 

• Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau 

• Monitro Contractau (Gofal Cymdeithasol) a 
Sicrhau Ansawdd 

• Y trefniadau o ran Partneriaethau 
Rhanbarthol (Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 2014) 

• Swyddog Awdurdodedig a Swyddog 
Awdurdodi: Deddf Rheoleiddio Pwerau 
Ymchwilio 2000 

• Gwasanaethau Lles Meddyliol 

• Penderfynwr yr Asiantaeth - Plant 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

 Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 
Porth Gofal 
Gwasanaetha
u Ymyrraeth 
wedi’i 
Thargedu 

*Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Statudol y 
Gwasanaeth
au 
Cymdeithaso
l 

 

• Porth Gofal – Derbyn a Brysbennu 

• Storfeydd Cyfarpar Cymunedol 
Integredig 

• Gwasanaethau Ymyrraeth wedi’i 
Thargedu – Oedolion a Phlant 

• Asesu anghenion gofal a chymorth – 
Oedolion a Phlant  

• Gwasanaethau Uniongyrchol (Gofal 
Preswyl Mewnol / Gofal Cartref / 
Cyfarpar) 

• Cydlynu Gofal Cartref 

• Porth Gofal 

• Gwasanaethau Maethu 

• Tai 

• Cofrestr Tai Cyffredin 

• Digartrefedd ac Opsiynau Tai 

• Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl 

• Effeithlonrwydd Ynni Cartref 

• Safonau Tai (Tai Amlfeddiannaeth, 
Achredu Landlordiaid ac Asiantaethau 
Gosod) 

• Gwasanaethau argyfwng y tu allan i 
oriau 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd Dirprwy 
Brif Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

   Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol  

Polisi,  
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

*Swyddog 
Priodol – Deddf 
Iechyd y 
Cyhoedd 
Rheoli 
Clefydau 1984  

 

• Argyfyngau Sifil / Parhad Busnes a’r 
Fforwm Cydnerthedd Lleol 

• Partneriaethau Strategol, gan 
gynnwys y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus a Diogelwch Cymunedol  

• Ymgysylltu a Chydraddoldeb 

• Polisi, Rheoli Risgiau a Chydlyniant 
Cymunedol 

• Rhyddid Gwybodaeth, Cwynion, 
Canmoliaethau, Gwelliannau 
Corfforaethol 

• Cynllunio Busnes a Gwella  

• Perfformiad Corfforaethol ac Ymchwil 

• Trwyddedu 

• Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd 

•  Iechyd Anifeiliaid 

• Diogelwch Bwyd a Safonau Bwyd 

• Safonau Masnach 

• Iechyd a Diogelwch (rheoleiddiol) 

• Rheoli’r Amgylchedd 

• Niwsans Statudol  

• Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 
(Camddefnyddio Sylweddau) 

• Iechyd y Cyhoedd 

• Uwch Swyddog Awdurdodi – Deddf  
Enillion Troseddau 2002 

• Swyddog Awdurdodedig a Swyddog 
Awdurdodi: Deddf Rheoleiddio Pwerau 
Ymchwilio 2000 

• Angladdau Iechyd y Cyhoedd 

• Claddedigaethau preifat 

• Safleoedd brwnt a phryfedog 

• Systemau Draenio 

• Cyflenwadau Dŵr Preifat 

• Ansawdd Aer 

• Adsefydlu Ffoaduriaid 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd Dirprwy 
Brif Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

 Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

• Cydweithrediad Seilwaith Canolbarth 
Cymru / Asiant Cefnffyrdd Gogledd a 
Chanolbarth Cymru 

• Newid Hinsawdd 

• Gwasanaethau Dylunio (Priffyrdd ) 

• Llifogydd a’r Arfordir 

• Priffyrdd/Pontydd 

•  Darparu gwasanaethau yng nghyswllt 
Priffyrdd a Gwastraff  

• Trafnidiaeth Gyhoeddus 

• Cydweithio ym maes Trafnidiaeth 
Ranbarthol (TraCC) 

• Diogelwch y Ffyrdd  

• Rheoli Traffig 

• Gorfodi Parcio Sifil 

• Trafnidiaeth (gan gynnwys yr Uned 
Gorfforaethol Cludiant Teithwyr) 

• Cynllunio Trafnidiaeth (Lleol a 
Rhanbarthol) 

• Gwastraff 

• Cynnal a Chadw’r Priffyrdd 

• Gwasanaethau Amgylcheddol Lleol 

• Datblygu’r Priffyrdd  

• Gwasanaethau Trafnidiaeth 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

 Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Economi ac 
Adfywio 

• Datblygu Economaidd 

• Adfywio Economaidd a Chymunedol 

• Cyllid a Grantiau 

• Grantiau Busnes 

• Canolfan Bwyd Cymru 

• Marchnad y Ffermwyr a Marchnadoedd  
eraill  

• Polisi Cynllunio  

• Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru 

• Ymgysylltu Rhanbarthol 

• Cynllunio Rhanbarthol 

• Twristiaeth a marchnata 

• Canolfannau Croeso;  

• Bywyd Gwyllt, yr Arfordir a Chefn Gwlad 

• Llwybrau Troed, Llwybrau Ceffylau a 
Chilffyrdd 

• Swyddog Priodol – Adran 78, Deddf 
Adeiladu 1984 (adeiladau peryglus) 

• Rheoli Datblygu (Cynllunio) 

• Cynllunio Gwlad a Thref 

• Cadwraeth 

• Gorfodi Cynllunio a Rheoli Adeiladu 

• Ystadau / Datblygu 

• Gwasanaethau Eiddo 

• Rheoli Asedau 

• Rheoli Prosiectau 

• Holl Adeiladau a Chynnal a Chadw 
Adeiladau  

• Gorfodi Sifil 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd Dirprwy 
Brif Swyddog  

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb   

   Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol  

Cyswllt 
Cwsmeriaid  

*Uwch 
Berchennog 
Risg 
Gwybodaeth 
(SIRO) 

*Swyddog 
Priodol ar gyfer 
Cofrestru Sifil 

• Archifau a Chofnodion Modern 

• Cefnogi a Datblygu TGCh Corfforaethol ac 
Addysg 

• Canolfannau Gwybodaeth i Gwsmeriaid 

• Cyswllt Cwsmeriaid / Lles y Gymuned 

• Diogelu Data gan gynnwys GDPR 

• TGCh 

• CLIC gan gynnwys Gwasanaethau 
Cefnogi Gwybodaeth i Deuluoedd 

• DEWIS 

• Cofrestru Sifil 

• Ceisiadau Mynediad Cyhoeddus 

• Rheoli Gwybodaeth 

• Gwasanaethau Llyfrgelloedd 

• Uned Reprograffeg 

• Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth 
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Swydd Prif 
Swyddog 

Swydd 
Dirprwy Brif 
Swyddog 

Swyddogaethau a meysydd cyfrifoldeb 

 Swyddog 
Corfforaethol 
Arweiniol 

Gwasanaetha
u Cyfreithiol 
a 
Llywodraeth
u 

*Swyddog 
Monitro 

 

• Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol / 
Prif Swyddog Cyfreithiol 

• Gwasanaethau’r Crwner 

• Archwilio Mewnol 

• Archwilio Allanol a Rheoleiddwyr 

• Y berthynas â Swyddfa Archwilio Cymru  

• Llywodraethu Corfforaethol 

• Y Cyfansoddiad 

• Mynediad at wybodaeth 

• Dirprwy Swyddog Cofrestru Etholiadol 

• Moeseg a Safonau 

• Swyddog Monitro 

• Rhybuddion o Gynnig 

• Atgyfeiriadau / Ymchwiliadau o ran y Cod 
Ymddygiad ac Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

• Uwch Swyddog Cyfrifol: Deddf 
Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 
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11.1.4 Swyddi Statudol.  

 

Bydd y Cyngor yn dynodi’r swyddi canlynol fel a ganlyn: 

Swydd Dynodiad 

Prif Weithredwr Prif Weithredwr 

Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: Cyllid a 

Chaffael 

Prif Swyddog Cyllid - Swyddog Adran 151 

Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: 

Gwasanaethau Cyfreithiol  a 

Llywodraethu 

Swyddog Monitro  

Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: 

Gwasanaethau 

Democrataidd* 

Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd 

Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: Ysgolion a 

Diwylliant 

Prif Swyddog Addysg 

Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol:  Porth Cynnal 

– Gwasanaethau Arbenigol 

Gydol Oes 

Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

 

*Dynodir gan Bwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd  

 

Bydd swyddogaethau’r swyddi hynny fel y’u disgrifir yn Erthygl 11.2–

11.8 isod. 

 

11.1.5 Strwythur. Bydd y Prif Weithredwr yn pennu disgrifiad o strwythur 

adrannol cyffredinol y Cyngor ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i hynny, gan 

ddangos y strwythur rheoli a sut  y rhoddir swyddogion ar waith. Cyflwynir hyn 

yn Rhan 7 y Cyfansoddiad hwn. 
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11. 2 SWYDDOGAETHAU’R PRIF WEITHREDWR  

 

11.2.1 Y Cyngor yn cyflawni ei swyddogaethau. Bydd y Prif 

Weithredwr yn adrodd i’r Cyngor llawn ynglŷn â’r modd y cydlynir 

cyflawniad swyddogaethau’r Cyngor, nifer a graddfa’r swyddogion sy’n 

angenrheidiol ar gyfer cyflawni swyddogaethau, trefnu swyddogion a 

phenodi a rheoli swyddogion yn briodol. 

11.2.2 Cyfyngiadau ar swyddogaethau. Ni all  y Prif Weithredwr fod yn 

Swyddog Monitro ond gall ddal swydd y Prif Swyddog Cyllid os yw’n 

gyfrifydd cymwysedig. 

 

11.3 SWYDDOGAETHAU’R SWYDDOG MONITRO 

11.3.1 Cynnal y Cyfansoddiad. Bydd y Swyddog Monitro’n 

cadw fersiwn gyfredol o’r Cyfansoddiad a bydd yn sicrhau bod 

yr aelodau, y staff a’r cyhoedd yn cael rhwydd hynt i’w darllen. 

11.3.2 Sicrhau y gwneir penderfyniadau yn gyfreithlon ac 

yn deg. Ar ôl ymgynghori â’r Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog 

Cyllid, bydd y Swyddog Monitro’n adrodd i’r Cyngor llawn neu i’r 

Cabinet ynghylch swyddogaeth y Cabinet os yw o’r farn y 

byddai unrhyw gynnig, penderfyniad neu hepgoriad yn arwain 

at sefyllfa anghyfreithlon, neu os oes unrhyw benderfyniad neu 

hepgoriad wedi arwain at gamweinyddu.  Byddai adroddiad o’r 

fath yn atal y cynnig neu’r penderfyniad rhag cael ei weithredu 

hyd nes bo’r adroddiad wedi ei ystyried. 

11.3.3 Cefnogi'r Pwyllgor Moeseg a Safonau. Bydd y 

Swyddog Monitro a’r Dirprwy Swyddog Monitro yn cyfrannu at 

hybu a chynnal safonau uchel o ymddygiad drwy ddarparu 

cefnogaeth i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau. 

11.3.4 Derbyn adroddiadau. Bydd y Swyddog Monitro’n 

derbyn adroddiadau’r Ombwdsmon a phenderfyniadau 

tribiwnlysoedd achos neu dribiwnlysoedd achos interim a bydd 

yn gweithredu arnynt. 

11.3.5 Cynnal ymchwiliadau. Bydd y Swyddog Monitro’n 

cynnal ymchwiliadau i faterion y bydd yr Ombwdsmon yn eu 

cyfeirio ato/ati a bydd yn llunio adroddiadau neu argymhellion 
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yn eu cylch at sylw’r Pwyllgor Safonau. 

11.3.6 Swyddog Priodol ar gyfer mynediad at wybodaeth. 

Bydd y Swyddog Monitro’n sicrhau bod penderfyniadau 

Gweithredol, ynghyd â’r rhesymau dros y penderfyniadau hynny 

ac adroddiadau gan swyddogion perthnasol a phapurau cefndir, 

ar gael i’r cyhoedd mor fuan ag sy’n bosibl. 

11.3.7 Cynghori ynglŷn ag a yw penderfyniadau’r Cabinet 

yn unol â’r gyllideb a’r fframwaith polisi. Bydd y Swyddog 

Monitro’n cynghori ynglŷn ag a yw penderfyniadau’r Cabinet yn 

unol â’r gyllideb a’r fframwaith polisi ai peidio. 

11.3.8 Rhoi cyngor. Bydd y Swyddog Monitro, ar y cyd â’r Prif 

Swyddog Cyllid, yn rhoi cyngor ynglŷn â chwmpas y pwerau a’r 

awdurdod i wneud penderfyniadau, camweinyddu, 

amhriodoldeb ariannol, uniondeb a materion y mae a wnelont 

â’r gyllideb a’r fframwaith polisi i bob Cynghorydd  a swyddog 

perthnasol 

11.3.9 Cyfyngiadau ar swyddogaethau. Ni chaiff y Prif 

Weithredwr fod yn Swyddog Monitro nac yn Bennaeth y 

Gwasanaethau Democrataidd ond caiff ddal swydd y Prif 

Swyddog Cyllid os yw’n gyfrifydd cymwysedig. Ni chaiff y Prif 

Swyddog Cyllid fod yn Bennaeth y Gwasanaethau 

Democrataidd. 

 

 

11.211.4 SWYDDOGAETHAU’R PRIF SWYDDOG CYLLID/SWYDDOG 

ADRAN 151 

11.4.1 Sicrhau bod y penderfyniadau a wneir yn rhai cyfreithlon a’u 

bod yn ddarbodus yn ariannol. Ar ôl ymgynghori gyda’r Prif 

Weithredwr a’r Swyddog Monitro, bydd y Prif Swyddog Cyllid yn 

adrodd i’r Cyngor llawn neu i’r Cabinet ynghylch swyddogaeth y 

Cabinet, ac archwilydd allanol y Cyngor os bydd o’r farn y byddai 

unrhyw gynnig, penderfyniad neu ddull o weithredu yn peri 

gwariant anghyfreithlon, neu maent yn anghyfreithlon ac yn 

debygol o achosi colled neu ddiffyg neu os yw’r Cyngor ar fin 

cofnodi eitem o’r cyfrifon yn anghyfreithlon. 

11.4.2 Gweinyddu materion ariannol. Bydd y Prif Swyddog Cyllid yn 
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gyfrifol am weinyddu materion ariannol y Cyngor. 

11.4.3 Cyfrannu at reolaeth gorfforaethol  Bydd y Prif Swyddog 

Cyllid yn cyfrannu at reolaeth gorfforaethol y Cyngor, yn 

benodol felly drwy ddarparu cyngor ariannol proffesiynol. 

11.4.4 Rhoi cyngor. Bydd y Prif Swyddog Cyllid, ar y cyd â’r Swyddog 

Monitro, yn rhoi cyngor ynglŷn â chwmpas pwerau ac awdurdod 

i wneud penderfyniadau, camweinyddu, amhriodoldeb ariannol, 

uniondeb a materion y mae a wnelont â’r gyllideb a’r fframwaith 

polisi i’r Cynghorwyr i gyd, a bydd yn cefnogi ac yn cynghori’r 

Cynghorwyr a’r swyddogion yn eu gwahanol rolau. 

11.4.5 Rhoi gwybodaeth ariannol. Bydd y Prif Swyddog Cyllid yn 

darparu gwybodaeth ariannol i’r cyfryngau, i’r cyhoedd ac i’r 

gymuned fel y bo’n briodol. 

 

 

11.5 SWYDDOGAETHAU PENNAETH Y GWASANAETHAU 

DEMOCRATAIDD 

11.5.1 rhoi cymorth a chyngor: 

• i’r Cyngor mewn perthynas â’i gyfarfodydd 

• i bwyllgorau’r Cyngor ac i aelodau’r pwyllgorau 

hynny  

• i unrhyw Gydbwyllgor y mae’r Cyngor yn gyfrifol 

am ei drefnu ac i aelodau’r Cydbwyllgor hwnnw 

mewn perthynas â swyddogaethau Pwyllgorau 

Trosolwg a Chraffu’r Cyngor, aelodau’r Cyngor, 

aelodau’r Cabinet a’r swyddogion. 

• i bob aelod o’r Cyngor wrth iddo gyflawni rôl aelod 

o’r Cyngor 

• i hybu rôl Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r Cyngor 

• i lunio adroddiadau a gwneud argymhellion mewn 

cysylltiad â nifer y staff y mae eu hangen i 

gyflawni swyddogaethau democrataidd, a’u 

graddau, a phenodi, trefnu a rheoli’r staff hynny’n 

briodol 

• i unrhyw swyddogaethau eraill a bennir gan 

Weinidogion Cymru. 
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11.6 SWYDDOGAETHAU’R PRIF SWYDDOG ADDYSG  

11.6.1. Ymgymryd â'r dyletswyddau statudol y mae’n ofynnol i Brif 

Swyddog Addysg eu cyflawni fel yr amlinellir yn adran 532, Deddf 

Addysg 1996 

 

 

11.7 SWYDDOGAETHAU CYFARWYDDWR STATUDOL Y 

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL    

 

11.7.1. Amlinellir Swyddogaethau Cyfarwyddwr Statudol y 

Gwasanaethau Cymdeithasol yn Rhan 4, Dogfen P. 

 

  

 

11.8 DYLETSWYDD I DDARPARU ADNODDAU DIGONOL I’R 

SWYDDOGION STATUDOL 

 

11.8.1 Bydd y Cyngor yn darparu pa bynnag swyddogion, swyddfeydd ac 

adnoddau eraill ar gyfer y Swyddog Monitro, y Prif Swyddog Cyllid / Swyddog 

Adran 151, Cyfarwyddwr statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol, y Prif 

Swyddog Addysg a Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd fel y bo’n 

briodol yn eu barn hwy ac yn ddigonol iddynt gyflawni eu dyletswyddau. 

 

11.9 YMDDYGIAD 

 

Bydd y swyddogion yn cydymffurfio â Chod Ymddygiad y Swyddogion a’r 

Protocol ynglŷn â chysylltiadau rhwng Swyddogion/Aelodau fel y’u ceir yn 

Rhan 5 y Cyfansoddiad hwn. 
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11.10 CYFLOGAETH 

Wrth recriwtio, dethol a diswyddo swyddogion dylid cydymffurfio â’r Rheolau 

sy’n ymwneud â Chyflogi Swyddogion a geir yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn. 
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ERTHYGL 12 – GWNEUD PENDERFYNIADAU  

 

12.1 CYFRIFOLDEB DROS WNEUD PENDERFYNIADAU   

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi ac yn cadw’n gyfredol gofnod o ba ran o’r Cyngor 

neu unigolyn sy’n gyfrifol am wahanol fathau o benderfyniadau neu 

benderfyniadau sy’n ymwneud â meysydd neu swyddogaethau neilltuol. 

Mae’r cofnod hwn i’w weld yn Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn. 

 

12.2  EGWYDDORION GWNEUD PENDERFYNIADAU  

 

Gwneir holl benderfyniadau’r Cyngor yn unol â’r egwyddorion canlynol: 

12.2.1 Cymesuredd (h.y. rhaid i unrhyw gamau a gymerir fod yn 

gymesur â’r hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni); 

12.2.2  ymgynghori priodol a chyngor proffesiynol oddi wrth y 

swyddogion ; 

12.2.3 parchu cydraddoldeb a hawliau dynol;  

12.2.4 rhagdybiaeth o blaid bod yn agored;  

12.2.5 eglurder ynghylch yr amcanion a’r canlyniadau a ddymunir. 

12.2.6 Cadw cofnod priodol o’r rhesymau dros y penderfyniad, unrhyw 

fuddiannau personol a buddiannau sy’n rhagfarnu ynghyd ag 

unrhyw ollyngiadau i siarad a roddir gan Bwyllgor Moeseg a 

Safonau’r Cyngor. 

12.2.7 Cymryd pob cam rhesymol a/neu roi sylw dyledus i: 

12.2.7.1 cwrdd â'r egwyddorion a'r nodau a nodir yn Neddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, wrth gyflawni ei 

swyddogaethau; 

12.2.7.2 dymunoldeb lleihau anghydraddoldebau canlyniad sy'n 

deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol (yn unol â Deddf 

Cydraddoldeb 2010); a 

12.2.7.3 Polisi Atal Caethwasiaeth a Datganiad Blynyddol Atal 

Caethwasiaeth y Cyngor (yn unol â Deddf Caethwasiaeth 

Fodern 2015). 

 

12.3  PENDERFYNIADAU A GEDWIR I’R CYNGOR LLAWN  

Gwneir penderfyniadau sy’n ymwneud â’r swyddogaethau a restrir yn Erthygl 

4.1 gan y Cyngor llawn ac ni fyddant yn cael eu dirprwyo. 
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12.4   GWNEUD PENDERFYNIADAU YN Y CYNGOR LLAWN 

Yn amodol ar Erthygl 12.8 a Rhan 3.5 ynghylch camau brys, bydd cyfarfod y 

Cyngor yn dilyn Rheolau Gweithdrefn y Cyngor ac unrhyw Weithdrefnau 

perthnasol eraill a nodir yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn wrth ystyried unrhyw 

fater. 

 

12.5   GWNEUD PENDERFYNIADAU YN Y CABINET  

Yn amodol ar Erthygl 12.8, bydd y Cabinet yn dilyn Rheolau Gweithdrefn y 

Cabinet ac unrhyw weithdrefnau perthnasol eraill a nodir yn Rhan 4 y 

Cyfansoddiad hwn wrth ystyried unrhyw fater. 

 

12.6  GWNEUD PENDERFYNIADAU YN Y PWYLLGORAU TROSOLWG 

A CHRAFFU  

Bydd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’n dilyn y Rheolau Gweithdrefn 

Trosolwg a Chraffu ac unrhyw weithdrefnau perthnasol eraill a nodir yn Rhan 

4 y Cyfansoddiad hwn wrth ystyried unrhyw fater. 

 

12.7 GWNEUD PENDERFYNIADAU MEWN PWYLLGORAU AC IS-

BWYLLGORAU ERAILL A SEFYDLIR GAN Y CYNGOR   

Yn amodol ar Erthygl 12.8, bydd Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau eraill y Cyngor 

yn dilyn y rhannau hynny o Reolau Gweithdrefn y Cyngor ac unrhyw 

weithdrefnau perthnasol eraill a nodir yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn fel ag y 

maent yn berthnasol iddynt. 

 

12.8 CYRFF O’R CYNGOR SY’N GWEITHREDU FEL 

TRIBIWNLYSOEDD YN GWNEUD PENDERFYNIADAU 

Pan fydd y Cyngor, Cynghorydd neu swyddog/swyddogion sy’n gweithredu 

fel tribiwnlys neu mewn dull lled-farnwrol neu yn penderfynu/yn ystyried (ac 

eithrio at ddibenion rhoi cyngor) hawliau sifil a rhwymedigaethau neu 

gyfrifoldeb troseddol rhywun, bydd gofyn dilyn gweithdrefn briodol sy’n unol â 

gofynion cyfiawnder naturiol a’r hawl i brawf teg a gynhwysir yn Erthygl 6 y 

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. 

 

12.9 PENDERFYNIADAU GAN Y CYD-BWYLLGORAU  CORFFOREDIG 
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Gall Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru wneud penderfyniadau yn 

unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 
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ERTHYGL 13 – CYLLID, CONTRACTAU A MATERION CYFREITHIOL  

13.1 RHEOLAETH ARIANNOL  

Caiff materion ariannol y Cyngor eu rheoli’n unol â’r rheolau ariannol a geir 

yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn. 

13.2 CONTRACTAU  

Bydd pob contract a wneir gan y Cyngor yn cydymffurfio â’r Rheolau 

Gweithdrefn Contractau a geir yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn. 

 

13.3 ACHOSION CYFREITHIOL  

Awdurdodir y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a 

Llywodraethu i gychwyn, amddiffyn neu gyfranogi o unrhyw achosion 

cyfreithiol mewn unrhyw achos lle bo’n angenrheidiol gweithredu yn y fath 

fodd i gyflawni penderfyniadau’r Cyngor neu mewn unrhyw achos lle bo y 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu  

o’r farn bod camau o’r fath yn angenrheidiol i warchod buddiannau’r Cyngor. 

 

13.4 DILYSU DOGFENNAU  

Lle bo unrhyw ddogfen yn angenrheidiol i unrhyw weithdrefnau neu achosion 

cyfreithiol ar ran y Cyngor, caiff ei harwyddo gan y Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu a/neu rywun arall a 

awdurdodir gan y Cyngor, onid oes deddfiad yn awdurdodi neu’n mynnu fel 

arall. Gweinyddir pob contract yn unol â’r Rheolau Gweithdrefn Contractau. 

 

13.5 SÊL GYFFREDIN Y CYNGOR 

Cedwir Sêl Gyffredin y Cyngor mewn lle diogel yng ngofal y Swyddog 

Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu.  Bydd 

penderfyniad gan y Cyngor, neu unrhyw ran ohono, yn awdurdod digonol i 

selio unrhyw ddogfen sy’n angenrheidiol i weithredu’r penderfyniad.  Gosodir 

y Sêl Gyffredin ar y dogfennau hynny mae’r Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, y Swyddog 

Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd, y Swyddog Monitro 

neu’r Prif Weithredwr o’r farn y dylid eu selio. Pan osodir y Sêl Gyffredin bydd 

y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a 

Llywodraethu, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 

Democrataidd , y Swyddog Monitro neu’r Prif Weithredwr neu rywun arall a 

awdurdodir gan y Cyngor yn ardystio hynny.  
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ERTHYGL 14 – ADOLYGU A DIWYGIO’R CYFANSODDIAD  

 

14.1 DYLETSWYDD I FONITRO AC ADOLYGU’R CYFANSODDIAD 

Bydd y Swyddog Monitro a’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 

Gwasanaethau Democrataidd  yn monitro ac yn adolygu gweithrediad y 

Cyfansoddiad i sicrhau bod amcanion ac egwyddorion y Cyfansoddiad yn 

cael eu cyflawni’n llawn ac i wneud unrhyw fân welliannau i’r Cyfansoddiad 

fel bo angen. 

 

14.2 Un o rolau allweddol y Swyddog Monitro a’r Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd yw bod yn ymwybodol o 

gryfderau a gwendidau’r Cyfansoddiad a fabwysiedir gan y Cyngor. 

Bydd y Swyddog Monitro yn cyflawni’n bersonol unrhyw fân 

newidiadau a gwneud argymhellion ynglŷn â ffyrdd y gellid ei ddiwygio 

er mwyn cyflawni’r amcanion a geir yn Erthygl 1 yn well.  Wrth 

ymgymryd â’r dasg hon gallai’r Swyddog Monitro: 

14.2.1 arsylwi ar gyfarfodydd gwahanol rannau’r strwythur aelodau a 

swyddogion; 

14.2.2 ymgymryd â thrywydd archwilio ar sampl o benderfyniadau; 

14.2.3 cofnodi a dadansoddi materion y bydd yr aelodau, y 

swyddogion, y cyhoedd a rhanddeiliaid perthnasol eraill yn eu 

codi gyda nhw;  

14.2.4 cymharu arferion y Cyngor hwn ag arferion awdurdodau tebyg 

eraill, neu enghreifftiau cenedlaethol o arferion da. 

 

 

14.3 NEWIDIADAU I’R CYFANSODDIAD 

Newidiadau i adlewyrchu materion deddfwriaethol a strwythurol a mân 

faterion    

14.3.1 Bydd newidiadau (ac eithrio mân faterion) i'r cyfansoddiad yn 

cael eu cymeradwyo gan y Cyngor ar ôl i'r Swyddog Monitro 

ystyried y cynnig, mewn ymgynghoriad â Gweithgor 

Trawsbleidiol y Cyngor ar gyfer y Cyfansoddiad, yn ôl yr 

angen (gweler Adran 2 Rhan 7) 

14.3.2 Pan gynigir newid o ffurf o Weithrediaeth gydag Arweinydd a 

Chabinet, i ffurf o Weithrediaeth gyda Maer neu i’r 
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gwrthwyneb, rhaid i’r Cyngor gymryd camau rhesymol i 

ymgynghori ag etholwyr lleol a phobl eraill sydd â diddordeb 

yn yr ardal. 

 

14.4 CYNNAL Y CYFANSODDIAD  

  

Bydd y Swyddog Monitro a’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 

Democrataidd yn cynnal fersiwn gyfredol o’r Cyfansoddiad a bydd yn sicrhau 

ei fod ar gael yn eang i’r Aelodau, y staff a’r cyhoedd fedru droi ato a’i 

ddarllen.  Bydd copi o Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei gyhoeddi ar wefan y 

Cyngor.   
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ERTHYGL 15 – ATAL, DEHONGLI A CHYHOEDDI’R CYFANSODDIAD 

15.1  ATAL Y CYFANSODDIAD  

Mae’r Erthygl hon yn sicrhau na ellir atal erthyglau’r Cyfansoddiad.  Mae hyn 

yn rhoi sicrwydd a sefydlogrwydd i agweddau sylfaenol o waith y Cyngor.  

Mae’n caniatáu, fodd bynnag, i Reolau Gweithdrefn gael eu hatal ar yr amod 

y byddai hynny’n esgor ar ganlyniadau a fyddai’n gyson â phwrpasau’r 

Cyfansoddiad fel y nodir yn Erthygl  1. 

 

15.1.1 Ni ellir atal Erthyglau’r Cyfansoddiad hwn.  Gall y Cyngor llawn  

atal Rheolau Gweithdrefn y Cyngor a nodir isod yn gyfan gwbl 

neu’n rhannol i’r graddau a ganiateir o fewn y Rheolau hynny 

a’r ddeddf. 

15.1.2 Ni ddylid cyflwyno cynnig i atal unrhyw reolau heb rybudd oni 

bai fod o leiaf hanner y nifer llawn o Gynghorwyr yn bresennol.  

Bydd graddau a hyd yr ataliad yn gymesur â’r canlyniad y 

ceisir ei gyflawni, gan ystyried pwrpasau’r Cyfansoddiad fel y 

nodir yn Erthygl 1. 

15.1.3 Gellir atal unrhyw un o Reolau Gweithdrefn y Cyngor ac 

eithrio’r rhai sydd wedi eu diffinio’n rhai mandadol yn 

Rheoliadau’r Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) 1993 yn 

unol ag  Erthygl 15.1. 

 

15.2 DEHONGLI  

 

15.2.1 Lle bo’r Cyfansoddiad yn caniatáu i’r Cyngor ddewis rhwng 

gwahanol gamau gweithredu, bydd y Cyngor yn dewis yr hyn y 

cred sydd agosaf at y pwrpas a nodir yn Erthygl 1 bob tro. 

15.2.2 Ni chaiff dyfarniadau Cadeirydd y Cyngor ynglŷn â chynnwys 

neu weithrediad y Cyfansoddiad hwn, nac ynghylch unrhyw 

drafodion eraill parthed y Cyngor hwn, eu herio mewn unrhyw 

gyfarfod o’r Cyngor.  Wrth ei ddehongli yn y fath fodd bydd 

gofyn ystyried pwrpasau’r Cyfansoddiad fel y nodir yn Erthygl 1 

ac unrhyw ganllaw neu gyngor a geir gan y Swyddog Monitro. 

15.2.3 Bydd i’r geiriau, yr ymadroddion a’r termau canlynol yr ystyron a 

roddir iddynt isod onid yw’r cyd-destun yn awgrymu’n wahanol 

neu onid yw’r ddeddf yn dweud yn wahanol.  
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Gair, ymadrodd 

neu derm 

Ystyr 

Aelod  Oni nodir fel arall, golyga hyn aelod o bwyllgor neu gorff y mae’r 

rheol neu’r gofyniad yn berthnasol iddynt 

Aelodau’r Cabinet Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac unrhyw Gynghorydd a 

benodir gan Arweinydd y Cyngor yn unol ag adran 11 (3) (b) Deddf 

Llywodraeth Leol  2000 ac a gyhoeddir gan Arweinydd y Cyngor Sir. 

Arweinydd Arweinydd y Weithrediaeth fel y diffinnir yn adrannau 11 (2) (A) a 48 

Deddf Llywodraeth Leol 2000 

Mae unrhyw gyfeiriad at ‘Arweinydd’ yn y Cyfansoddiad hwn yn 

cynnwys pob Arweinydd a benodir i’r swydd yn unol â’r 

darpariaethau Rhannu Swydd yn Erthygl 7.8 y Cyfansoddiad hwn. 

Bwrdd 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a sefydlwyd ar gyfer ardal 

awdurdod lleol y Cyngor o dan Ran 4, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015. 

Cabinet Cabinet y Cyngor fel y diffinnir yn adran 11 Deddf Llywodraeth Leol 

2000 

Cadeirydd Y sawl a etholir yn Gadeirydd y Pwyllgor neu a benodir fel 

Cadeirydd is-bwyllgor neu yn ei absenoldeb Is-

gadeirydd/Dirprwy Gadeirydd y cyfryw bwyllgor neu is-bwyllgor 

lle mae un wedi ei ethol neu ei benodi neu’r sawl sy’n llywyddu 

yn y cyfarfod o’r pwyllgor neu’r is-bwyllgor 

Canllaw i’r 

Cyfansoddiad 

Dogfen sy’n esbonio, mewn iaith bob dydd, yr hyn sydd wedi’i 

gynnwys yn y Cyfansoddiad hwn, a gyhoeddwyd yn unol ag 

Adran 37, Deddf Llywodraeth Leol 2000.  

Cod Ymddygiad yr 

Aelodau 

Y Cod Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y Cyngor yn unol ag adran 

51 Deddf Llywodraeth Leol 2000 

Cyd-bwyllgor 

Corfforedig  

Corff corfforedig, a sefydlwyd drwy reoliad, sy’n cynnwys prif 

gynghorau penodedig yng Nghymru er mwyn galluogi cynllunio a 

chyflawni strategol yn rhanbarthol. Gweler Erthygl 16 am fanylion y 

Cyd-bwyllgor Corfforedig y mae’r Cyngor yn aelod ohono. 

Cyfansoddiad Y cyfansoddiad, fel y’i diwygiwyd 

Cyfarfod Cyfarfod o’r Cyngor neu bwyllgor yn ôl yr achos gan gynnwys 

cyfarfodydd a gynhelir wyneb yn wyneb, cyfarfodydd a gynhelir o bell 
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yn gyfan gwbl, neu gyfarfodydd a gynhelir ar ffurf trefniant hybrid 

(cyfarfod aml-leoliad) yn unol ag Adran 47, Deddf Llywodraeth Leol 

ac Etholiadau (Cymru) 2021 ac yn unol â phrotocol y Cyngor ar gyfer 

Cyfarfodydd hybrid. Gall cyfeiriadau at bresenoldeb mewn 

cyfarfodydd fel hyn gynnwys mynychu o bell, fel y bo’n berthnasol.   

Cyfarfod o’r Cyngor Y Cyngor yn cwrdd ynghyd yn unol ag Atodlen 12 Deddf Llywodraeth 

Leol 1972 

Cyfarwyddwr 

Corfforaethol 

Person sydd wedi’i ddynodi felly gan y Cyngor. 

Cynghorydd Aelod o’r Cyngor 

Cynghorydd 

(Cynghorwyr) Lleol 

Cynghorydd (Cynghorwyr) dros unrhyw ardal(oedd) y mae’r busnes 

y mae’r Cyngor yn ei ystyried yn berthnasol iddo.  

Cyngor Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu drwy unrhyw ddulliau y gall eu 

mabwysiadu’n gyfreithiol. 

Deddf 1972 Deddf Llywodraeth Leol 1972 

Deddf 1989  Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 

Deddf 2000  Deddf Llywodraeth Leol  2000 

Deddfwriaeth 

Diogelu Data 

Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol y Deyrnas Unedig 

ar Ddiogelu Data 

Dirprwy Arweinydd Aelod a ddewisir i ddirprwyo dros Arweinydd y Cyngor  

Diwrnodau Clir Nifer y diwrnodau rhwng y diwrnod pan fydd y ddogfen ar gael i’w 

harchwilio neu ei hanfon at y Cynghorwyr a dyddiad y cyfarfod y 

mae’n berthnasol iddo ond mae’n cynnwys unrhyw ddiwrnodau a 

ddigwydd rhyngddynt pan fydd y ddogfen ar gael i’w harchwilio gan y 

cyhoedd. 

 

Gair, ymadrodd neu 

derm 

Ystyr 

Diwrnod Gwaith Unrhyw ddiwrnod y bydd prif swyddfeydd y Cyngor ar agor fel arfer 

ac er mwyn gwarchod rhag amwysedd ni fydd yr ymadrodd 

‘diwrnodau gwaith clir’ yn cynnwys y diwrnod y rhoddir rhybudd neu 

y bydd y dogfennau ar gael ar gyfer eu harchwilio neu eu hanfon at 

y Cynghorwyr fel y bo’r achos a dyddiad y cyfarfod y mae’n 

berthnasol iddo. 

Erthygl Erthygl o’r Cyfansoddiad hwn 

Fframwaith Polisi Y cynlluniau a’r strategaethau y cyfeirir atynt yn Erthygl 4 paragraff 
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4.1. y Cyfansoddiad 

Galw i mewn Cyfeirio penderfyniad gweithredol yn unol â Rheolau Gweithdrefn 

Trosolwg a Chraffu 

Grŵp Gwleidyddol Grŵp gwleidyddol fel y diffinnir gan Reoliadau Llywodraeth Leol 

(Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990 fel y’i diwygiwyd gan 

Reoliadau (Diwygiad) 1991 a 1993 

Grŵp Mwyafrif  Grŵp gwleidyddol y bydd naill ai 

(a) mwy na hanner aelodau’r Cyngor; neu 

(b) yn union hanner aelodau’r Cyngor, gan gynnwys y Cadeirydd yn 

perthyn 

Gweithiwr Un o weithwyr y Cyngor 

Gwybodaeth eithriedig Gwybodaeth fel y disgrifir yn Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 

1972 fel y’i diwygiwyd ac yn fwy penodol fel y nodir yn Erthygl 10.4, 

Dogfen B,  Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn (Rheolau Gweithdrefn 

Mynediad at Wybodaeth) 

Gwybodaeth 

gyfrinachol 

 

Gwybodaeth gyfrinachol fel y diffinnir yn adran 100A(3) Deddf 

Llywodraeth Leol 1972 fel y diwygiwyd ac fel y nodir yn fwy manwl 

ym Mharagraff 10.4, Dogfen B yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn 

(Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth) 

Nifer yr aelodau O ran y Cyngor, y nifer o bobl a all yn yr amser dan sylw weithredu 

fel aelodau o’r Cyngor, ac o ran pwyllgor, y nifer o bobl a all yn yr 

amser dan sylw weithredu fel aelodau sy’n pleidleisio o’r corff 

hwnnw 

Ombwdsmon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

Penderfyniad y 

Cabinet  

Penderfyniad a wneir er mwyn cyflawni Swyddogaeth 

Weithrediaeth 

 

Tudalen 403



 

Cyngor Sir Ceredigion Rhan 2 Erthyglau'r Cyfansoddiad 
ERTHYGL 15 – ATAL, DEHONGLI A CHYHOEDDI’R CYFANSODDIAD 
Diweddarwyd Mai 2022 
 71 

 

 

Gair, ymadrodd neu 

derm 

Ystyr 

Prif Weithredwr Swyddog o’r Cyngor a ddynodir felly gan y Cyngor o dan adran 54 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)2021 

Gair, ymadrodd neu 

derm 

Ystyr 

Portffolio Cabinet Un o feysydd gweithgareddau’r Cyngor Sir a ddyrennir gan 

Arweinydd y Cyngor i Aelod Cabinet ac a gyhoeddir gan Arweinydd 

y Cyngor. 

Prif Swyddog rhywun a ddynodir felly gan y Cyngor. 

Prif Weithredwr Y sawl a benodwyd gan y Cyngor ac a fydd hefyd yn “Bennaeth y 

Gwasanaeth Cyflogedig” o dan Adran 4(1) Deddf Llywodraeth Leol 

a Thai, 1989 

Pwyllgor Pwyllgor neu is-bwyllgor o’r Cyngor 

Pwyllgor Rheoleiddio 

 

Unrhyw bwyllgor gyda swyddogaethau rheoleiddio cydnabyddedig, 

er enghraifft, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, Pwyllgor 

Trwyddedu, Pwyllgor Rheoli Datblygu. 

Pwyllgorau Trosolwg 

a Chraffu 

Y pwyllgorau hynny o’r Cyngor a benodir yn unol ag Erthygl 6 

Rhaglen Waith i’r 

Dyfodol 

Y cynllun busnes y cytunwyd arno i’w gyhoeddi’n chwarterol, gan 

nodi’r busnes y bydd y Cabinet a’r Pwyllgorau Craffu’n ymdrin ag ef 

am gyfnod o 12 mis 

Rheolau Gweithdrefn 

Ariannol 

Y rheolau a enwir felly yn Rhan  4 y Cyfansoddiad. 

 

Rheolau Gweithdrefn 

y Cabinet  

Y rheolau a enwir felly yn Rhan  4 y Cyfansoddiad 

Rheolau Gweithdrefn 

Contractau  

Y Rheolau Sefydlog sy’n ymwneud â Chontractau a’r Rheolau 

Caffael a nodir yn Rhan 4 y Cyfansoddiad 

Rheolau Gweithdrefn 

Craffu 

Y rheolau a enwir felly yn Rhan  4 y Cyfansoddiad. 

Rheolau Gweithdrefn 

Cyflogaeth 

Y rheolau a nodir felly yn Rhan 4 y Cyfansoddiad 

Rheolau Gweithdrefn 

y Cyngor 

Y rheolau a enwir felly yn Rhan 4 y Cyfansoddiad. 
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Gair, ymadrodd neu 

derm 

Ystyr 

Rheolau Gweithdrefn 

y Gyllideb a’r 

Fframwaith Polisi  

Y rheolau a enwir felly yn Rhan  4 y Cyfansoddiad. 

 

Rheolau Gweithdrefn 

Mynediad at 

Wybodaeth 

Y rheolau a enwir yn Rhan  4 y Cyfansoddiad. 

 

Rhestr o 

Gydnabyddiaeth 

Ariannol Aelodau 

Y cynllun a gyfeirir ato yn Rhan 4 y Cyfansoddiad 

Sir Sir  Ceredigion 

Swyddogaeth 

Gweithrediaeth 

Un o swyddogaethau’r Cyngor y bernir ei bod yn swyddogaeth 

gweithrediaeth yn unol ag adran 13 Deddf Llywodraeth Leol 2000 

Swyddog Monitro Swyddog y Cyngor a ddynodir gan y Cyngor o dan adran  5 Deddf 

Llywodraeth Leol a Thai 1989 

Swyddog Priodol At bob diben (ac eithrio Cofrestru Sifil a phan nodir fel arall) 

Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yw’r Swyddog Priodol ac 

yn ei absenoldeb / ei habsenoldeb, ystyrir mai’r Swyddog Monitro 

yw’r Swyddog Priodol. 

Swyddog Statudol At ddiben y Cyfansoddiad hwn, y Prif Weithredwr, y Swyddog 

Monitro / y Swyddog Priodol, y Prif Swyddog Cyllid (Adran 151), 

Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd 

 

Ysgrifennu Caiff y rheidrwydd i gyflwyno rhywbeth yn ysgrifenedig   ei ddiwallu 

drwy gyflwyno e-bost i gyfeiriad sydd wedi ei bennu at y diben 

hwnnw gan y Swyddog Priodol ar yr amod ei fod yn cael ei 

drosglwyddo gan y Cynghorydd dan sylw o gyfeiriad e-bost y 

Cynghorydd hwnnw ac o dan yr amgylchiadau hynny ystyrir ei fod 

wedi ei lofnodi  gan y Cynghorydd dan sylw. 

Mae unrhyw gyfeiriad yn Rheolau Gweithdrefn y Cyngor at baragraff sydd wedi’i rifo, onid 

yw’r cyd-destun yn awgrymu’n wahanol, yn gyfeiriad at y paragraff a’r rhif hwnnw yn y Rheol 

benodol honno. 
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15.2.4 Bydd pob cyfeiriad at unrhyw statudau neu ddarpariaethau 

statudol yn cynnwys cyfeiriad at y canlynol: 

 

15.2.4.1 y statud neu’r ddarpariaeth statudol honno fel y 

byddant yn cael eu diwygio, eu hymestyn, eu 

hailddeddfu neu’u cydgyfnerthu o dro i dro; ac  

15.2.4.2 pob offeryn a phob gorchymyn statudol a wneir yn 

unol â hynny.  

 

15.2.5 Bydd y geiriau hynny sy’n cyfeirio at yr unigol yn unig yn 

cynnwys y lluosog ac i’r gwrthwyneb hefyd.  

15.2.6 Bydd y geiriau hynny sy’n cyfeirio at ryw neu genedl enw 

neilltuol yn cynnwys y rhyw arall yn ogystal. 

15.2.7 Mae’r penawdau sydd yn y ddogfen hon wedi eu gosod er 

hwylustod yn unig ac ni fyddant yn effeithio ar gynnwys na 

dehongliad y Cyfansoddiad hwn. 

15.2.8 Bydd cyfeiriadau at weithiwr dynodedig o’r Cyngor yn cynnwys 

(onid yw’r ddeddf yn dweud bod y swyddogaeth, y weithred neu 

gyffelyb i’w chyflawni gan y person hwnnw’n unig) rhywun a 

awdurdodir yn briodol i weithredu dros y person hwnnw neu ar 

ei ran ar yr amod bod y gweithiwr dynodedig at ddibenion y 

Cyfansoddiad yn parhau’n atebol i’r Cyngor. 

15.2.9 Bernir bod cyfeiriadau at swyddi neu ddynodiadau’n cynnwys y 

gweithwyr sy’n cyflawni’r swyddogaethau hynny ar y pryd lle 

bo’r swyddi neu enwau’r dynodiadau wedi eu newid neu mae’r 

swyddogaethau wedi eu hailddyrannu a lle bo cyfeiriad at deitl 

cyffredinol (e.e. Cyfarwyddwr Corfforaethol, Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol) bydd y cyfeiriad hwnnw’n cynnwys swyddi eraill 

beth bynnag yw eu dynodiadau neu eu henwau ac y maent yn 

cyfateb o ran yr haen reoli neu’r cyfrifoldeb. 
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15.3 CYHOEDDI’R CYFANSODDIAD  

15.3.1 Bydd y Swyddog Monitro’n sicrhau bod gan bob aelod o’r 

Cyngor fynediad at gopi electronig neu gopi printiedig o’r 

Cyfansoddiad hwn ar ôl iddo gael datganiad o dderbyn swydd 

yr unigolyn wedi i’r aelod gael ei ethol i’r Cyngor am y tro cyntaf. 

15.3.2 Bydd y Swyddog Monitro’n sicrhau bod copïau ar gael i’w 

harchwilio yn swyddfeydd y Cyngor ac mewn lleoliadau priodol 

eraill, bod y ddogfen yn cael ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor  a  

bod aelodau o’r wasg leol a’r cyhoedd yn medru prynu copi am 

dâl sy’n cynrychioli dim mwy na chost darparu’r copi.  
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ERTHYGL 16 – CYD-BWYLLGORAU CORFFOREDIG 

16.1 Mae’r Cyngor yn aelod o’r Cyd-bwyllgorau Corfforedig canlynol: 

 

(a) Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn unol â 

(i) Rheoliadau Cyd-bwyllgor                                 Corfforedig y 

Canolbarth 2021 

(ii) Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 

      22021 

 

(iii) Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru)  

      2022 

(b)  Mae Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru wedi sefydlu’r Is-

bwyllgorau canlynol: 

(i) Y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu 

(ii) Y Cyd-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

(iii) Y Cyd-bwyllgor Safonau 
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 Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR  

A.  Swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio gwlad a thref a rheoli datblygu  

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y 
Ddeddf neu Offeryn 
Statudol  

Dirprwywyd 
i’r 

Dirprwywyd 
ymhellach 
i’r 

1.  Pŵer i benderfynu 
ynghylch ceisiadau am 
ganiatâd cynllunio 

Adrannau 70(1)(a) a (b) a 72 
Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 1990. 

 Pwyllgor 
Rheoli 
Datblygu  
 
 
 
  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol
: Economi ac 
Adfywio 2.  Pŵer i benderfynu 

ynghylch ceisiadau i 
ddatblygu tir heb 
gydymffurfio â’r amodau a 
oedd ynghlwm yn flaenorol 

Adran 73  Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

3.  Pŵer i roi caniatâd 
cynllunio ar gyfer 
datblygiad sydd eisoes 
wedi ei godi 

Adran 73A  Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

4.  Pŵer i wrthod 
penderfynu ynghylch cais 
am ganiatâd cynllunio. 

Adran 70A Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

5.  Dyletswyddau sy’n 
ymwneud â gwneud 
penderfyniadau ynghylch 
ceisiadau cynllunio  

Adrannau  69, 76 a 92 Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 
1990 ac Erthyglau 8, 10 hyd 
13, 15 hyd 22 a 25 a 26 
Gorchymyn Cynllunio Gwlad 
a Thref (Gweithdrefnau 
Datblygu Cyffredinol) 1995 
(S.I. 1995/419) a 
chyfarwyddiadau a 
wnaethpwyd o dan y 
Gorchymyn uchod 

6.  Pŵer i benderfynu 
ynghylch ceisiadau am 
ganiatâd cynllunio a 
wnaethpwyd gan 
awdurdod lleol, boed 
hynny ar ei ben ei hun neu 
ar y cyd â rhywun arall 

Adran 316 of Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 
1990 a Rheoliadau 
Cyffredinol Cynllunio Gwlad 
a Thref 1992 (S.I. 
1992/1492). 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad  

A.  Swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio gwlad a thref a rheoli datblygu 

7.  Pŵer i benderfynu, 
cymeradwyo a chytuno 
ynghylch materion penodol 
eraill sy’n ymwneud â 
gweithredu hawliau 
datblygu a ganiateir. 

Rhannau  6, 7, 11, 17, 19, 20, 
21 hyd 24, 30 a 31 Atodlen 2 
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a 
Thref (Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir) 1995 (S.I. 
1995/418). 

  

8.  Pŵer i wneud 
rhwymedigaeth gynllunio, i 
reoleiddio datblygiad neu 
ddefnydd tir 

Adran 106 Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990.  

9.  Pŵer i roi tystysgrif o 
ddefnydd cyfreithlon 
cyfredol neu arfaethedig 
neu dystysgrif datblygiad 
cyfreithlon. 

Adrannau 191(4) a 192(2) 
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990. 

10.  Pŵer i gyflwyno 
hysbysiad cwblhau 

Adran 94(2) Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

11.  Pŵer i roddi caniatâd i 
arddangos hysbysebion. 

Adran 220 Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990 a 
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a 
Thref (Rheoli Hysbysebion) 
1992. 

12.  Pŵer  i awdurdodi 
mynediad ar dir 

Adran 196A Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

Pwyllgor 
Rheoli 
Datblygu  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaeth
ol: Economi 
ac Adfywio 

13.  Pŵer  i fynnu bod 
rhywun yn dirwyn defnydd 
tir i ben 

Adran 102 Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

14.  Pŵer i gyflwyno 
hysbysiad tramgwyddo 
cynllunio, hysbysiad tor-
amod neu hysbysiad atal 
gwaith. 

Adrannau  171C, 187A a 183(1)  
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990. 

  

15.  Pŵer i gyflwyno 
hysbysiad gorfodi 

Adran 172  Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad  

A.  Swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio gwlad a thref a rheoli datblygu 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf 
neu Offeryn Statudol  

Dirprwywyd 
i’r  

Dirprwywy
d 
ymhellach 
i’r  

16.  Pŵer i gyflwyno cais 
am waharddeb er mwyn 
atal tor-amod cynllunio  

Adran 187B Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

  

17.  Pŵer i benderfynu 
ynghylch ceisiadau am 
ganiatâd sylweddau 
peryglus a phwerau 
cysylltiedig. 

Adrannau 9(1) a 10 Deddf 
Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 
1990 (c. 10). 

18.  Dyletswydd i 
benderfynu pa amodau 
sy’n briodol i ganiatâd 
cynllunio ar hen safleoedd 
mwyngloddio, caniatâd 
cynllunio perthnasol sy’n 
ymwneud â safleoedd 
segur neu weithredol 
Rhan I neu II, neu 
ganiatâd mwynau sy’n 
ymwneud â safleoedd 
mwyngloddio. 

Paragraff 2(6)(a) Atodlen 2 
Deddf Cynllunio ac Iawndal 
1991, paragraff 9(6) Atodlen  13 
Deddf yr Amgylchedd 1995 (c. 
25) a  pharagraff 6(5) Atodlen 14 
y ddeddf honno. 

19.  Pŵer sy’n ei gwneud 
hi’n ofynnol i gynnal a 
chadw tir yn briodol 

Adran 215(1) Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

  

20.  Pŵer i benderfynu 
ynghylch ceisiadau am 
ganiatâd adeiladau 
rhestredig a phwerau 
cysylltiedig. 

Adrannau 16(1) a (2), 17 a 33(1) 
Deddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 (c. 9). 

  

21.  Pŵer i benderfynu 
ynghylch ceisiadau 
parthed caniatâd ardal 
gadwraeth 

Adran 16(1) Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990, fel 
bo’n briodol o dan Adran 74(3) y 
Ddeddf honno. 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad  

A.  Swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio gwlad a thref a rheoli datblygu 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf 
neu Offeryn Statudol  

Dirprwywyd 
i’r  

Dirprwywy
d 
ymhellach 
i’r  

22.  Dyletswyddau sy’n 
ymwneud â cheisiadau ar 
gyfer caniatâd adeiladau 
rhestredig a chaniatâd 
ardal gadwraeth 
 

Adran 13(1) Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a 
Rheoliadau 3 hyd 13 
Rheoliadau Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 
Rheoliadau 1990 a pharagraff 
127 Cylchlythyr y Swyddfa 
Gymreig 61/96: Cynllunio a’r 
Amgylchedd Hanesyddol:  
Adeiladau Hanesyddol ac 
Ardaloedd Cadwraeth. 

  

23.  Pŵer i gyflwyno 
hysbysiad cadw adeilad, a 
phwerau cysylltiedig.  

Adrannau 3(1) a 4(1) Deddf 
Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. 

Pwyllgor 
Rheoli 
Datblygu  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaeth
ol : 
Economi ac 
Adfywio 

24.  Pŵer i gyflwyno 
hysbysiad gorfodi adeilad 
rhestredig. 

Adran 38 Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990. 

25.  Pwerau i gaffael 
adeilad rhestredig sydd 
mewn cyflwr gwael ac i 
gyflwyno hysbysiad trwsio 
. 

Adrannau 47 a 48 Deddf 
Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.  

26. Pŵer i gyflwyno cais 
am waharddeb parthed 
adeilad rhestredig. 

Adran 44A Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990. 

27.  Pŵer i ymgymryd â 
gwaith brys 

Adran 54 Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac 
Adeiladau mewn Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990. 

28.  Pŵer sy’n ymwneud â 
gwaith mwynau. 

Atodlen 9 Deddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990. 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad  

A.  Swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio gwlad a thref a rheoli datblygu 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf 
neu Offeryn Statudol  

Dirprwywyd 
i’r  

Dirprwywy
d 
ymhellach 
i’r  

29.  Pŵer sy’n ymwneud â 
llwybrau troed a llwybrau 
ceffyl 

Adran 257 Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990. 

  

30.  Pŵer i gyflwyno 
tystysgrif datblygiad arall 
priodol 

Adran 17 Deddf Iawndal Tir 1961 
(c. 33). 

31.  Dyletswyddau o ran 
hysbysiadau prynu. 

Adrannau 137-144 Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

32.  Pwerau o ran 
hysbysiadau malltod. 

Adrannau 149-171 Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

B.Swyddogaethau trwyddedu a chofrestru (os nad ydynt wedi eu cynnwys mewn 
paragraffau eraill o’r Atodlen hon) 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf 
neu Offeryn Statudol  

Dirprwywyd 
i’r  

Dirprwywy
d 
ymhellach 
i’r  

1.  Pŵer i gyflwyno 
trwyddedau yn awdurdodi 
defnyddio tir fel safle 
carafannau (“trwyddedau 
safleoedd”). 

Adran 3(3) Deddf Safleoedd 
Carafannau a Rheoli Datblygu 
1960 (c. 62). 

Cyngor  
 
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaeth
ol: Polisi,  
Perfformiad 
a Diogelu’r 
Cyhoedd 2.  Pŵer i drwyddedu 

defnydd o anheddau 
symudol a safleoedd 
gwersylla. 

Adran 269(1) Deddf Iechyd y 
Cyhoedd 1936 (c. 49). 

3. Pŵer i drwyddedu 
cerbydau hacni a 
cherbydau hurio preifat 

 

(a) o ran cerbydau hacnai, 
Deddf Cymalau Heddlu’r Dref 
1847 (10 & 11 Fict. c. 89), fel yr 
ymestynnwyd hi gan Adran 171 
Deddf Iechyd y Cyhoedd 1875 
(38 & 39 Fict. c. 55), ac adran 15 
Deddf Trafnidiaeth 1985 (c. 67); 
ac adrannau 47, 57, 58, 60 a 79 
Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 
(parhad) Darpariaethau) Deddf 
1976 (c. 57); (b) ac o ran 
cerbydau hurio preifat, adrannau 
48, 57, 58, 60 a 79 Deddf 
Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1976. 

4.  Pŵer i roi trwyddedau i 
yrwyr cerbydau hacnai a 
cherbydau hurio preifat. 

Adrannau 51, 53, 54, 59, 61 a 79 
Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976. 

5.  Pŵer i drwyddedu 
cwmnïau cerbydau hacnai 
a cherbydau hurio preifat  

Adrannau  55 to 58, 62 a79 of the 
Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol)1976. 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 

Parhad 

B.  Swyddogaethau trwyddedu a chofrestru (os nad ydynt wedi eu cynnwys mewn 

paragraffau eraill o’r Atodlen hon) 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf neu 

Offeryn Statudol  

 

Dirprwywyd 

i’r  

Dirprwywyd 

ymhellach i’r 

6.  Pŵer i gofrestru 
hyrwyddwyr pwl. 

Atodlen 2 Deddf Betio, 
Hapchwarae a Loteriau 1963 
(c. 2). 

Cyngor Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Polisi, 
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

7.  Pŵer i roi trwyddedau 
betio trac. 

Atodlen 3 Deddf Betio, 
Hapchwarae a Loteriau 1963. 

  

8.  Pŵer i roi trwyddedau 
ar gyfer cynlluniau betio 
rhwng traciau 

Atodlen 5ZA Deddf Betio, 
Hapchwarae a Loteriau 1963. 

9.  Pŵer i roi trwyddedau i 
fangreoedd gadw 
peiriannau diddanu. 

Atodlen 9 Deddf Hapchwarae 
1968 (c. 65). 

10.  Pŵer i gofrestru 
cymdeithasau sy’n 
dymuno cynnal loterïau. 

Atodlen 1 Deddf Loteriau a 
Difyrion 1976 (c. 32). 

11.  Pŵer i roi caniatâd ar 
gyfer mangreoedd lle 
darperir peiriannau 
diddanu gyda gwobrau 

Atodlen 3 Deddf Loteriau a 
Difyrion 1976. 

12.  Pŵer i roi trwyddedau 
adloniant 

Adran 12 Deddf Plant a Phobl 
Ifanc 1933 (c. 12) 

13.  Pŵer i drwyddedu 
siopau rhyw a sinemâu 
rhyw 

Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau 
Amrywiol)1982, Adran 2 ac 
Atodlen 3. 

14.  Pŵer i drwyddedu 
perfformiadau o 

Deddf Hypnotiaeth 1952 (c. 
46). 
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hypnotiaeth. 

15.  Pŵer i gofrestru 
mangreoedd ar gyfer 

Adrannau  13 i 17  
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

B.  Swyddogaethau Trwyddedu a chofrestru (os nad ydynt wedi eu cynnwys 
mewn paragraffau eraill o’r Atodlen hon) 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y 
Ddeddf neu Offeryn 
Statudol  

Dirprwywyd 
i’r  

Dirprwywyd 
ymhellach 
i’r  

(parhad) aciwbigo, tatwio, 
rhoi tyllau yn y clustiau ac 
electrolysis. Pŵer i roi 
trwyddedau / caniatâd. 

(Parhad) Deddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau 
Amrywiol 1982. 

Cyngor  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Polisi,  
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

16.  Pŵer i drwyddedu 
cychod a llongau pleser. 

Adran 94 Deddf Diwygio 
Deddfau Iechyd y Cyhoedd 
1907 (c. 53). 

17.  Pŵer i drwyddedu 
masnachu ar y stryd ac 
mewn marchnadoedd. 

Rhan III ac Atodlen 4  Deddf 
Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau 
Amrywiol)1982. 

Dirprwywyd i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol: 
Economi ac Adfywio 

18.  Dyletswydd i gadw 
rhestr o’r unigolion sydd â’r 
hawl i werthu gwenwynau 
anfeddygol  

Adrannau  3(1)(b)(ii), 5, 6 a 
11 Deddf Gwenwynau 1972 
(c. 66). 
 

Pwyllgor 
Trwyddedu  
 
 
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 
Polisi,  
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

19.  Pŵer i drwyddedu’r 
rheiny sy’n masnachu 
mewn adar hela a’r modd y 
cânt eu lladd a’u gwerthu  

Adrannau  5, 6, 17, 18 a 21 
hyd 23 Deddf Helwriaeth 
1831 (c. 32); adrannau 2 hyd 
16 Deddf Trwyddedu 
Helwriaeth 1860 (c. 90), 
adran 4 Deddf Tollau a 
Chyllid y Wlad 1883 (c. 10), 
adran 27 Deddf Llywodraeth 
Leol 1894 (c. 73), ac adran 
213 Deddf Llywodraeth Leol 
1972 (c. 70). 

20.  Pŵer i gofrestru a 
thrwyddedu mangreoedd ar 
gyfer paratoi bwyd 

Adran 19 Deddf Diogelwch 
Bwyd 1990 (c. 16). 

21.  Pŵer i drwyddedu 
iardiau sgrap. 

Adran 1 Deddf Masnachwyr 
Metalau Sgrap 1964 (c. 69). 

22.  Pŵer i roi, i ddiwygio 
neu i adnewyddu 
tystysgrifau diogelwch (rhai 
cyffredinol neu benodol) ar 

Deddf Diogelwch Meysydd 
Chwaraeon 1975 (c. 52). 
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gyfer meysydd chwaraeon. 

Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB AM SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR Parhad 

B .  Swyddogaethau Trwyddedu a chofrestru (os na chânt eu cynnwys yn unrhyw 
baragraff arall yr Atodlen hon) 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y 
Ddeddf neu Offeryn 
Statudol  

Dirprwywyd 
i’r  

Dirprwywyd 
ymhellach 
i’r  

23.  Pŵer i roi, i ganslo,  i 
ddiwygio neu i adnewyddu 
tystysgrifau diogelwch ar 
gyfer eisteddleoedd 
rheoledig mewn meysydd 
chwaraeon. 

Rhan III Deddf Diogelwch 
Tân a Diogelwch Mannau 
Chwaraeon 1987 (c. 27). 

Pwyllgor 
Trwyddedu 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 
Polisi, 
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

24.  Dyletswydd i hyrwyddo 
diogelwch tân  

Adran 6 Deddf 
Gwasanaethau Tân ac 
Achub 2004 (c. 21) 

25.  Pŵer i drwyddedu 
mangreoedd ar gyfer magu 
cŵn. 

Adran 1 Deddf Magu Cŵn 
1973 (c. 60) ac adran 1 Deddf 
Magu a Gwerthu Cŵn (Lles) 
1999 (c. 11) 
<http://www.opsi.gov.uk/acts
/acts1999/ukpga_19990011_
en_1>. 

26.  Pŵer i drwyddedu 
siopau anifeiliaid anwes a 
sefydliadau eraill lle caiff 
anifeiliaid eu bridio 

Adran 1 Deddf Anifeiliaid 
Anwes 1951 (c. 35); Adran 
Sefydliadau Lletya Anifeiliaid  

(parhad) neu eu cadw at 
bwrpas cynnal busnes. 

(parhad) 1963 (c. 43); Deddf 
Sefydliadau Marchogaeth 
1964 a 1970 (1964 c. 70 
a1970 c. 70); adran 1 Deddf 
Bridio Cŵn 1973 (c. 60), ac 
adrannau 1 ac 8 Deddf Bridio 
a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999. 

Pwyllgor 
Trwyddedu  
 
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Polisi,  
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

27.  Pŵer i gofrestru 
hyfforddwyr ac 
arddangoswyr anifeiliaid  

Adran 1 Deddf (Rheoleiddio) 
Anifeiliaid sy’n Perfformio Act 
1925 (c. 38). 

28.  Pŵer i drwyddedu 
sŵau. 

Adran 1 Deddf Trwyddedu 
Sŵau 1981 (c. 37) 

29.  Pŵer i drwyddedu 
anifeiliaid gwyllt peryglus. 

Adran 1 Deddf Anifeiliaid 
Gwyllt Peryglus 1976 (c. 38). 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

B.  Swyddogaethau Trwyddedu a chofrestru (os nad ydynt wedi eu cynnwys 
mewn paragraffau eraill o’r Atodlen hon) 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y 
Ddeddf neu Offeryn 
Statudol  

Dirprwywyd 
i’r  

Dirprwywyd 
ymhellach 
i’r  

30.  Pŵer i orfodi rheoliadau 
o ran sgil-gynhyrchion 
anifeiliaid  

Rheoliad 49 Rheoliadau Sgil-
gynhyrchion Anifeiliaid 
(Cymru) 2006 (S.I 1292 
(W.127)) 

  

31.  Pŵer i drwyddedu 
cyflogi plant. 

Rhan II Deddf Plant a Phobl 
Ifanc 1933 (c. 12), is-
ddeddfau a wnaethpwyd o 
dan y rhan honno a Rhan II 
Deddf Plant a Phobl Ifanc 
1963 (c. 37). 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant; Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Cyfreithiol 
a Llywodraethu 

32.  Pŵer i gymeradwyo 
mangreoedd ar gyfer 
gweinyddu priodasau a 
chofrestru partneriaethau 
sifil. 

Adran 46A Deddf Priodasau 
1949 (c. 76), adran 6A Deddf 
Partneriaethau Sifil 2004 (c. 
33) a Rheoliadau Priodasau 
a Phartneriaethau Sifil 
(Mangreoedd Cymeradwy) 
2005 (S. I. 2005/3168). 

 Swyddog Priodol ar gyfer 
Cofrestru Sifil (Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol 
Cyswllt Cwsmeriaid) 

33.  Pŵer i gofrestru tir 
comin neu faes y pentref/ 
tref heblaw am achosion lle 
defnyddir y pŵer yn unig ar 
gyfer— 33(a) cyfnewid tir yr 
effeithir arno gan orchymyn 
o dan adran 19(3) , neu 
baragraff 6(4) Atodlen 3  
Deddf Caffael Tir 1981 (c. 
67) neu 3(b) gorchymyn o 
dan adran 147 Deddf Cau 
Tir 1845 (c. 8 & 9 Fict. c. 
118). 

Rheoliad 6 Rheoliadau 
Cofrestru Tir Comin (Tir 
Newydd) 1969 (S.I. 
1969/1843). 

Pwyllgor 
Rheoli 
Datblygu  

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Economi ac 
Adfywio 

34.  Pŵer i gofrestru 
amrywiad hawliau tir comin. 

Rheoliadau 29 Rheoliadau 
Cofrestru Tir Comin 
(Cyffredinol) 1966 (S.I. 
1966/1471). 

Pwyllgor 
Rheoli 
Datblygu  

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Economi ac 
Adfywio 

  

Tudalen 421



 

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 3 Cyfrifoldeb Dros Swyddogaethau 

RHAN 3.1 (Tabl 1) Cyfrifoldeb Dros Swyddogaethau’r Cyngor  

Diweddarwyd ym mis Ionawr 2021 

 14 

Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

B.  Swyddogaethau Trwyddedu a chofrestru (os nad ydynt wedi eu cynnwys 
mewn paragraffau eraill o’r Atodlen hon) 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf 
neu Offeryn Statudol  

Dirprwywyd 
i’r  

Dirprwywyd 
ymhellach 
i’r  

35.  Pŵer i gyflwyno 
trwyddedau i gynnal 
casgliadau elusennol  

Adran 68 Deddf Elusennau 
1992. 

Pwyllgor 
Trwyddedu  

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol  
Polisi, 
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd  

36.  Pŵer i roi caniatâd i 
ddefnyddio uchelseinydd. 

Atodlen 2 Deddf Sŵn a 
Niwsans Statudol 1993 (c. 40) 
<http://www.opsi.gov.uk/acts/a
cts1993/ukpga_19930040_en_
1>. 

37.  Pŵer i roi trwydded 
gwaith ar y stryd  

Adran 50 Deddf Ffyrdd Newydd 
a Gwaith Stryd 1991 (c. 22). 

 Dirprwywyd i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol  : 
Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

38.  Dyletswydd i 
gofrestru symudiadau 
moch  

Rheoliadau 21(3) a(4) 
Gorchymyn Moch (cofnodion 
adnabod a symud) (Cymru) 
2004 (S.I 2004/996 (W.104). 

Pwyllgor 
Trwyddedu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pwyllgor 
Trwyddedu 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol  
: Polisi,   
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol  
: Polisi,  
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

39.  Pŵer  i weithredu 
rheoliadau o ran 
symudiadau moch  

Rheoliad 27(1) Gorchymyn 
Moch (cofnodion adnabod a 
symud) (Cymru) 2004 /996 
(W.104). 

40.  Pŵer i roddi trwydded 
i symud gwartheg o 
farchnad. 

Erthygl 5(2) Rheoliadau 
Adnabod Gwartheg 1998 (S.I. 
1998/871). 

41.  Pŵer i ganiatáu 
defnyddio rhannau o 
adeiladau ar gyfer storio 
seliwloid. 

Adran 1 Deddf Selwloid a 
Ffilmiau Sinematograff 1922 (c. 
35). 

42.  Dyletswydd i 
weithredu a gorfodi 
Rheoliadau (EC) Rhif. 
852/2004 a 853/2004 o 
ran busnesau bwyd fel y 
nodir ymhellach yn 
rheoliad 5 Rheoliadau 
Bwyd (Hylendid) (Cymru). 

Rheoliad 5 Rheoliadau Bwyd 
(Hylendid) (Cymru) 2006. 
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43.  Swyddogaethau o ran 
sefydlu Pwyllgor 
Trwyddedu . 

Adran 6 Deddf Trwyddedu 
2003 (c. 17). 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

C.  Swyddogaethau sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch yn y gwaith 

Swyddogaethau o dan 
“ddarpariaethau statudol 
perthnasol” o fewn ystyr 
Rhan I (iechyd, diogelwch 
a lles mewn cysylltiad â 
gwaith a rheoli sylweddau 
peryglus) Deddf Iechyd a 
Diogelwch yn y Gwaith 
1974, i’r graddau y bydd y 
swyddogaethau hynny’n 
weithredol oni bai yng 
nghapasiti’r awdurdod fel 
cyflogwr  
 
 

Rhan I Deddf Iechyd a 
Diogelwch yn y Gwaith 1974 (c. 
37). 

Dirprwywyd i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol:  
Polisi, Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR Parhad 

D.  Swyddogaethau sy’n ymwneud ag etholiadau  

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf 
neu Offeryn Statudol  

Dirprwywy
d i’r  

Dirprwywyd 
ymhellach i’r  

 

1.  Dyletswydd i benodi 
swyddog cofrestru 
etholiadol  
 

Adran 8(2A) Deddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (c. 
2). 

Cyngor  
 
 

Heblaw am y 
swyddogaethau a 
ddirprwywyd i’r 
Prif Weithredwr  
 

2.  Pŵer i aseinio 
Swyddogion o ran yr hyn 
sy’n ofynnol o’r Swyddog 
Cofrestru. 

Adran 52(4) Deddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983. 

3.  Pŵer i ddiddymu 
cynghorau cymuned. 

Adran 28 Deddf Llywodraeth 
Leol 1972. 

4.  Pŵer i wneud 
gorchmynion ar gyfer 
grwpio cymunedau. 

Adran 29 Deddf Llywodraeth 
Leol 1972. 

5.  Pŵer i wneud 
gorchmynion ar gyfer 
diddymu grwpiau a 
gwahanu cynghorau 
cymuned oddi wrth grwpiau 

Adran 29A Deddf Llywodraeth 
Leol 1972. 

6.  Dyletswyddau i benodi 
Swyddog Canlyniadau ar 
gyfer etholiadau 
llywodraeth leol  

Adran 35 Deddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983. 

7.  Dyletswydd i ddarparu 
cymorth yn etholiadau 
Senedd Ewrop  

Adran 6(7) a (8) Deddf 
Etholiadau Seneddol 
Ewropeaidd 2002. 

8.  Dyletswydd i rannu’r 
etholaeth yn ddosbarthau 
pleidleisio  

Adran 18 Deddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983. 

9.  Pŵer i rannu adrannau 
etholiadol yn rhanbarthau 
pleidleisio mewn 
etholiadau llywodraeth leol. 

Adran 31 Deddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983. 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

D.  Swyddogaethau sy’n ymwneud ag etholiadau 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf neu 
Offeryn Statudol  

Dirprwyw
yd i’r  

Dirprwywy
d 
ymhellach 
i’r  

10.  Pwerau o ran cynnal 
etholiadau  

Adran 39(4) Deddf Cynrychiolaeth y 
Bobl 1983. 

  

11.  Pŵer i dalu treuliau 
priodol i swyddogion 
cofrestru etholiadol. 

Adran 54 Cynrychiolaeth y Bobl 
1983. 

12.  Pŵer i lanw swyddi 
gwag os na fydd 
enwebiadau  

Adran 21 Deddf Cynrychiolaeth y 
Bobl 1985. 

13.  Dyletswydd i ddatgan 
sedd wag mewn rhai 
amgylchiadau  

Adran 86 Deddf Llywodraeth Leol 
1972. 

14.  Dyletswydd i roi 
hysbysiad cyhoeddus o 
swyddi gwag  

Adran 87 Deddf Llywodraeth Leol 
1972. 

  

15.  Pŵer i wneud 
penodiadau dros dro i 
gynghorau cymuned  

Adran 91 Deddf Llywodraeth Leol 
1972. 

  

16.  Pŵer i benderfynu 
ynghylch ffioedd ac 
amodau ar gyfer darparu 
copïau neu ddetholiadau o 
ddogfennau etholiadol. 

Rheol 48(3) Rheolau Etholiadau 
Lleol (Prif Ardaloedd) 1986 
(S.I.1986/2214) a rheol 48(3) 
Rheolau Etholiadau (Plwyfi a 
Chymunedau) 1986 (S.I. 
1986/2215). 

Cyngor  Heblaw 
am y 
swyddoga
ethau a 
ddirprwyw
yd i’r Prif 
Weithred
wr  
 

17.  Pŵer i gyflwyno 
cynigion i’r Ysgrifennydd 
Gwladol am orchymyn o 
dan Adran 10 (cynlluniau 
peilot ar gyfer etholiadau 
lleol yng Nghymru a 
Lloegr) Deddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
2000. 

Adran 10 Deddf Cynrychiolaeth y 
Bobl 2000 (c. 2). 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

E.  Swyddogaethau sy’n ymwneud ag enw a statws ardaloedd ac unigolion  

1.  Pŵer i newid enw sir 
neu fwrdeistref sirol  

Adran 74 Deddf Llywodraeth Leol  
1972. 

Cyngor  
 

 
 

2.  Pŵer i newid enw 
cymuned  

Adran 76 Deddf Llywodraeth Leol  
1972. 

3.  Pŵer i gyflwyno teitl 
henadur anrhydeddus neu 
ganiatáu bod yn henadur 
anrhydeddus. 

Adran 249 Deddf Llywodraeth Leol  
1972. 

4.  Pŵer i gyflwyno deiseb 
ar gyfer Siartr i 
gymeradwyo statws 
cyngor bwrdeistrefol  

Adran 245A Deddf Llywodraeth Leol  
1972. 

F.  Pŵer i wneud, 
diwygio, diddymu neu 
ailddeddfu is-ddeddfau  

Unrhyw ddarpariaeth o unrhyw 
ddeddfiad (gan gynnwys Deddf 
lleol), pryd bynnag y cafodd ei basio, 
ac adran 14 Deddf Ddehongli 1978 
(c. 300). 

G.  Pŵer i hyrwyddo neu 
wrthwynebu Mesurau 
Personol  

Adrannau 52 a 53, Deddf 
Llywodraeth Leol (Democratiaeth) 
(Cymru) 2013. 

H.  Swyddogaethau sy’n ymwneud â phensiynau ac ati    

1.  Swyddogaethau sy’n 
ymwneud â phensiynau 
llywodraeth leol, ac ati 

Rheoliadau o dan Adran 7, 12 neu 
24  Deddf Blwydd-daliadau 1972 (c. 
11). 

Cyngor  
 

 
 

2.  Swyddogaethau sy’n 
ymwneud â phensiynau, 
lwfansau a rhoddion. 

Rheoliadau o dan Adran 18 (3A) 
Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 
(c. 42). 

3.  Swyddogaethau o dan 
gynlluniau pensiwn 
cyfredol parthed unigolion 
a gyflogir gan yr 
awdurdodau tân ac achub 
yn unol ag Adran 1 Deddf 
Gwasanaethau Tân ac 
Achub (parhad) Achub 
2004. 

Adrannau  34 a 36 Deddf 
Gwasanaethau Tân ac Achub 2004. 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf neu 
Offeryn Statudol  

Dirprwyw
yd i’r  

Dirprwyw
yd 
ymhellac
h i’r  

I.  Swyddogaethau Amrywiol  

1.  Dyletswydd i 
gymeradwyo datganiad o 
gyfrifon yr awdurdod, ei 
fantolen incwm a gwariant 
a’r cofnod o’r derbyniadau 
a thaliadau (fel bo’r achos)  

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio 
(Cymru) 2005. 

Cyngor  
 

 
 

2.  Swyddogaethau sy’n 
ymwneud â physgodfeydd 
y môr. 

Adrannau 1, 2, 10 a 19 Deddf Rheoli 
Pysgodfeydd y Môr 1966 (c. 38). 

3.  Pwerau sy’n ymwneud 
â chadw coed. 

Adrannau 197 hyd 214D Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a 
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 
(Coed) 1999 (S.I. 1999/1892). 

Pwyllgor 
Rheoli 
Datblygu  
  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaet
hol  : 
Economi 
ac 
Adfywio 

4.  Pwerau sy’n ymwneud 
â diogelu perthi pwysig. 

Rheoliadau Gwrychoedd 1997 (S.I. 
1997/1160). 

5.  Pŵer gwneud rheolau 
sefydlog. 

Adran 106, a pharagraff 42 Atodlen 
12  Deddf Llywodraeth Leol 1972 

Cyngor  
 

 
 

6.  Penodi a diswyddo staff  Adran 112 Deddf Llywodraeth Leol  
1972 ac adrannau 7 ac 8 Deddf 
Llywodraeth Leol a Thai 1989. 

Cyngor  
 
 

Wedi ei 
ddirprwyo 
i’r Prif 
Weithred
wr a phob 
swyddog 
a enwebir 
gan y Prif 
Weithred
wr yn 
amodol ar 
Reolau 
Cyflogi 
Swyddogi
on  
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

I.  Swyddogaethau Amrywiol 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf neu 
Offeryn Statudol  

Dirprw
ywyd 
i’r  

Dirprwywyd 
ymhellach 
i’r  

7.  Pŵer i wneud rheolau 
sefydlog o ran contractau  

Adran 135 Deddf Llywodraeth Leol  
1972. 

Y Cyngor  
 

 
 

8.  Pŵer i ystyried 
adroddiadau Ombwdsmon 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru  

Adran 19 Deddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 
2005 (c. 10). 

Y Cyngor   Swyddog 
Corfforaet
hol 
Arweiniol 
Polisi a 
Pherfformi
ad  

9.  Pŵer i wneud 
gorchymyn a fydd yn 
pennu lleoliad yn fan 
cyhoeddus penodedig at 
bwrpas pwerau’r heddlu o 
ran yfed alcohol  

Adran 13(2) Deddf Heddlu a 
Chyfiawnder Troseddol 2001 (c. 16). 

 Y Cyngor  
 
 

 

10.  Pwerau o ran 
cofrestru cwmnïau casglu 
gweddillion 

Rhan 1 Deddf Cerbydau 
(Troseddau) 2001 (c. 3). 

 Pwyllgor 
Trwydded
u  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaet
hol: Polisi 
, 
Perfformia
d a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

11.  Pŵer penodi 
swyddogion at bwrpas 
penodol (penodi 
“swyddogion priodol”)  

Adran 270(3) Deddf Llywodraeth 
Leol  1972 (c. 42). 

Cyngor  
 

 

12.  Dyletswydd i ddynodi 
swyddog fel pennaeth yr 
awdurdod ar gyfer 
gwasanaethau cyflogedig, 
(Parhad) a darparu staff, 
ac ati. 

Adran 4(1) Deddf Llywodraeth Leol a 
Thai 1989 (c. 42) 

13.  Dyletswydd i 
ddynodi swyddog yn 

Adran 5(1) Deddf Llywodraeth Leol a 
Thai 1989. 
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swyddog monitro ac i 
ddarparu staff ac ati. 
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Rhan 3.1 (Tabl 1) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CYNGOR 
Parhad 

I.  Swyddogaethau Amrywiol 

Swyddogaeth  Darpariaeth o dan y Ddeddf neu 
Offeryn Statudol  

Dirprw
ywyd 
i’r  

Dirprwywyd 
ymhellach 
i’r  

14.  Dyletswydd i 
benderfynu ar derfyn 
benthyciadau 
fforddiadwy  

Adran 3 Deddf Llywodraeth Leol  
2003 (c. 22). 

  

15.  Cymeradwyo 
strategaeth fuddsoddi 
flynyddol yn unol â’r 
canllawiau  

Adran 15 Deddf Llywodraeth Leol  
2003. 

  

16.  Dyletswydd i wneud 
trefniadau ar gyfer 
gweinyddu materion 
ariannol yn briodol  

Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol  
1972 (c. 11). 

 
Cyngor  

Swyddog 
Adran 151  

17. Y pŵer i wneud neu 
ddiddymu gorchymyn sy’n 
dynodi ardaloedd lleol yn 
barthau anhrefn alcohol    

Adran 16, Deddf Lleihau Troseddu 
Treisgar 2006 (sydd bellach wedi’i 
diddymu) 

Cyngor  Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol
: Polisi a 
Pherfformiad  

18.  Swyddogaethau sy’n 
ymwneud ag Absenoldeb 
Teuluol Aelodau’r 
Awdurdod Lleol    

Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar 
gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol 
(Cymru) 2013 

Cyngor  Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol
: 
gwasanaeth
au 
democrataid
d   
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Rhan 3.2 (Tabl 2) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU SY’N 

YMWNEUD Â DEWIS LLEOL  

Swyddogaeth  Y corff sy’n 
gwneud y 
penderfyniad  

Aelodaeth  Dirprwyo 
Swyddogaethau  

1. Unrhyw swyddogaethau   o 
dan Ddeddf Leol heblaw am y 
swyddogaethau a nodir neu y 
cyfeirir atynt yn Atodlen 1. 
 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  
 

Dim 

2. Penderfynu ynghylch apêl 
yn erbyn unrhyw benderfyniad a 
wnaethpwyd gan yr Awdurdod neu 
ar ei ran. 

Y Cyngor  
 

Holl 
Aelodau’r 
Cyngor  
 
 

Heblaw am y 
swyddogaethau a 
ddirprwywyd i’r 
Panel Apêl  

3. Swyddogaethau o ran 
adolygu penderfyniadau a 
wnaethpwyd mewn cysylltiad â 
hawliadau am fudd-dal tai neu 
fudd-dal treth y cyngor ac o ran 
unrhyw apêl yn erbyn 
penderfyniadau o’r fath o dan 
Adran 68 Atodlen 7 Deddf Cynnal 
Plant, Pensiynau a Nawdd 
Cymdeithasol 2000 
 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  

 

4. Gwneud trefniadau o ran 
apêl yn erbyn gwahardd disgyblion 
mewn ysgolion a gynhelir o dan 
Adran 52 Deddf Addysg 2002. 
 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Ysgolion a 
Diwylliant; 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu;  

5. Gwneud trefniadau yn unol 
ag Adran 94(1), (1A) a (4) ac 
Atodlen 24 Deddf Fframwaith a 
Safonau Ysgolion 1998 (apeliadau 
mynediad). 
 

6. Gwneud trefniadau yn unol 
ag Adran 95(2) Deddf Fframwaith 
a Safonau Ysgolion 1998 (plant y 
mae Adran 87 yn briodol iddynt: 
apeliadau gan gyrff llywodraethol). 
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Rhan 3.2 (Tabl 2) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU SY’N YMWNEUD Â 

DEWIS LLEOL (Parhad) 

Swyddogaeth   Y corff sy’n 
gwneud y 
penderfyniad  

Aelodaeth  Dirprwyo 
Swyddogaethau  

7. Gwneud trefniadau o dan 
Adran 20 (cwestiynau ynghylch 
materion yr heddlu yng 
nghyfarfodydd y Cyngor) Deddf 
Heddlu 1996 er mwyn caniatáu 
gofyn cwestiynau parthed cyflawni 
swyddogaethau awdurdod yr 
heddlu. 

Y Cyngor  
 

Holl 
Aelodau’r 
Cyngor 
 

 

8. Gwneud penodiadau o dan 
baragraffau 2 hyd 4 (penodi 
aelodau gan Gynghorau penodol) 
Atodlen 2 (awdurdodau heddlu a 
sefydlwyd o dan Adran 3) Deddf yr 
Heddlu 1996. 

Y Cyngor  Holl 
Aelodau’r 
Cyngor 

Cyd-bwyllgor a 
benodir o dan 
Baragraff 2(2) 
Atodlen 2 Deddf yr 
Heddlu 1996 
 

9. Cynnal adolygiadau gwerth 
gorau’n unol â darpariaethau 
unrhyw orchymyn sy’n effeithiol ar 
y pryd o dan Adran 5 (adolygiadau 
gwerth gorau) Deddf Llywodraeth 
Leol 1999 neu gamau o dan Fesur 
Gwella Cymru fel bo’n briodol  
 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet   

Aelodau’r Cabinet, 
Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol a’r 
Swyddogion 
Arweiniol 
Corfforaethol   
 
 

10.         Unrhyw swyddogaeth   sy’n 
ymwneud â thir halogedig  
 

Y Cyngor  
 

Holl 
Aelodau’r 
Cyngor  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
Polisi,  Perfformiad 
a Diogelu’r 
Cyhoedd a’r 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol  

11. Cyflawni unrhyw 
swyddogaeth sy’n ymwneud â 
rheoli llygredd neu Ddatgan Ardal 
Rheoli Ansawdd yr Aer  
 

Y Cyngor  
 

Holl 
Aelodau’r 
Cyngor  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
Polisi,  Perfformiad 
a Diogelu’r 
Cyhoedd 
 

12. Cyflwyno Hysbysiad Atal o 
ran niwsans statudol  
 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet   

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
Polisi,  Perfformiad 
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a Diogelu’r 
Cyhoedd  

13. Gwneud penderfyniad y 
dylai Atodlen 2  Deddf Sŵn a 
Niwsans Statudol 1993 fod yn 
gymwys yn ardal yr awdurdod 

Y Cyngor  
 

Holl 
Aelodau’r 
Cyngor  
 

 
 

 

Rhan 3.2 (Tabl 2) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU SY’N YMWNEUD Â 

DEWIS LLEOL (Parhad) 

Swyddogaeth   Y corff 
sy’n 
gwneud y 
penderfyni
ad  

Aelodaet
h  

Dirprwyo 
Swyddogaethau  

14. Arolygu ardal yr awdurdod 
er mwyn darganfod niwsans 
statudol  
 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet   
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Polisi,  
Perfformiad a Diogelu’r 
Cyhoedd a’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol: 
Priffyrdd a’r 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

15.      Ymchwilio i unrhyw gwynion 
ynghylch niwsans statudol.   
 

16. Cael gwybodaeth o dan 
Adran 330 Deddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990 o ran buddiannau 
mewn tir.  

17.  Cael manylion unigolion sydd 
â buddiannau mewn tir o dan 
Adran 16 Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976 
 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet   

Holl Gyfarwyddwyr 
Corfforaethol a’r 
Swyddogion Arweiniol 
Corfforaethol 
 

18. Unrhyw un o’r Swyddogaethau 
canlynol o ran y priffyrdd -  
 

   

(a) gwneud cytundebau ar gyfer 
ymgymryd â gwaith ar y priffyrdd. 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet   

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

(b) y swyddogaethau sy’n rhan o 
ddarpariaethau canlynol Rhan III 
Deddf y Priffyrdd 1980 (Creu 
Priffyrdd) – 
 

   

(i)  Adran 25 – creu llwybr 
troed, llwybr ceffyl neu 
gilffordd gyfyngedig trwy 
gytundeb  

 

Cabinet Holl 
Aelodau’r 
Cabinet   

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio,   Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol: 
Priffyrdd a’r 
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Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

(ii) Adran 26 – pwerau 
gorfodol ar gyfer creu 
llwybr troed, llwybr ceffyl 
neu gilffordd gyfyngedig 
trwy gytundeb; 

Y Cyngor  Holl 
Aelodau’r 
Cyngor  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio 

Rhan 3.2 (Tabl 2) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU SY’N YMWNEUD Â 

DEWIS LLEOL (Parhad) 

Swyddogaeth   Y corff 
sy’n 
gwneud y 
penderfyni
ad  

Aelodaet
h  

Dirprwyo 
Swyddogaethau  

(c) Y Swyddogaethau sy’n rhan o 
ddarpariaethau canlynol Rhan 
V111 Deddf y Priffyrdd 1980 (cau 
a gwyro priffyrdd ac ati)  

 

(i) Adran 116 – pŵer llys yr 
ynadon i awdurdodi cau 
neu wyro priffordd; 
 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol,   
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio    
 

(ii) Adran 117 – cais am 
orchymyn o dan adran 
116 ar ran rhywun arall; 

(iii) Adran 118 - cau llwybrau 
troed, llwybrau ceffyl a 
chilffyrdd cyfyngedig  

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol,   
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio 

(iv) Adran 118ZA – cais am 
orchymyn diddymu 
llwybr cyhoeddus  

(v) Adran 118A - cau 
llwybrau troed, llwybrau 
ceffyl a chilffyrdd 
cyfyngedig sy’n croesi 
rheilffyrdd 

(vi)  Adran 118B – cau ffyrdd 
penodol at bwrpas atal 
troseddau ac ati; 

(vii) Adran 118C – cais gan 
berchennog ysgol am 
orchymyn cau arbennig;  
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(viii) Adran 119 - gwyro 
llwybrau troed, llwybrau 
ceffyl a chilffyrdd 
cyfyngedig; 

(ix) Adran 119ZA - cais am 
orchymyn gwyro llwybr 
cyhoeddus 
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Rhan 3.2 (Tabl 2) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU SY’N YMWNEUD Â 

DEWIS LLEOL (Parhad) 

Swyddogaeth   Y corff 
sy’n 
gwneud y 
penderfyni
ad  

Aelodaet
h  

Dirprwyo 
Swyddogaethau  

(x) Adran 119A - gwyro 
llwybrau troed, llwybrau 
ceffyl a chilffyrdd 
cyfyngedig sy’n croesi 
rheilffyrdd; 

   

(xi) Adran 119B – gwyro 
priffyrdd penodol at 
bwrpas atal troseddau 
ac ati; 

 

(xii)  Adran 119C – cais gan 
berchennog ysgol am 
orchymyn gwyro 
arbennig  

Cabinet 
  

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  
  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol,   
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio 

(xiii)  Adran 119D – gwyro 
priffyrdd penodol ar 
gyfer diogelu safleoedd 
sydd o ddiddordeb 
gwyddonol arbennig 

(xiv)  Adran 120 – defnyddio 
pwerau i wneud 
gorchmynion gwyro a 
chau llwybrau 
cyhoeddus; 

(xv)  Adran 121B – cofrestr o 
geisiadau; 
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(d) y swyddogaethau sy’n rhan o’r 
darpariaethau canlynol ar gyfer 
Rhan IX Deddf y Priffyrdd 1980 
(ymyrraeth gyfreithiol ac 
anghyfreithiol â phriffyrdd a 
strydoedd)- 

 

(i)  Adran 130 – diogelu 
hawliau’r cyhoedd; 

 

Cabinet Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol,   
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio  

(ii) Adrannau 139 – rheoli 
sgipiau adeiladwyr; 

Cabinet  
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet   
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol,   
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio 

(iii)  Adran 140 – symud 
sgipiau adeiladwyr 

(iv) Adran 140A(7) – sgipiau 
adeiladwyr; ffioedd ar 
gyfer eu rhoi ar y 
briffordd; 

 

(v) Adran 142 – trwydded 
plannu coed, llwyni ac 
ati ar y briffordd; 

Cabinet Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

(vi) Adran 147 - pŵer i roi 
awdurdod i godi 
camfeydd ac ati ar lwybr 
troed neu lwybr ceffyl; 
 

Cabinet Holl 
Aelodau 
Cabinet  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol a’r 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Porth 
Gofal – Gwasanaethau 
Ymyrraeth wedi’i 
Thargedu 

(vii)  Adran 147ZA – 
cytundebau o ran 
gwelliannau er budd 
unigolion sydd â 
phroblemau symudedd; 

(viii)  Adran 149 – gwaredu 
pethau a gaiff eu gadael 
ar y briffordd yr ystyrir 
hwy’n niwsans ac ati  

Cabinet Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol,   
a’r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Polisi,  
Perfformiad a Diogelu’r 
Cyhoedd 
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(ix) Adran 169 – rheoli 
sgaffaldiau ar y 
briffordd; 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Priffyrdd 
a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol,   
a’r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi 
ac Adfywio 

(x)  Adran 171 – rheoli’r 
modd y caiff deunyddiau 
adeiladu eu gadael a 
gwaith cloddio yn y stryd  

(xi)  Adran 171A a 
rheoliadau a 
wnaethpwyd o dan yr 
Adran honno – gwaith o 
dan Adran 169 neu 
adran 171: ffi ar gyfer 
defnyddio’r briffordd  

(xii)  Adran 172 – 
hysbysfyrddau i’w gosod 
yn ystod adeiladu ac ati; 

(xiii)  Adran 173 – 
hysbysfyrddau i’w gosod 
yn ddiogel; 

(xiv)  Adran 178 – cyfyngiad 
ar osod rheiliau, 
trawstiau ac ati dros 
briffyrdd; 

(xv)  Adran 179 – rheoli 
adeiladu selerau ac ati o 
dan y stryd; 

(xvi)  Adran 180 – rheoli 
agoriadau i mewn i 
selerau ac ati o dan 
strydoedd, goleuadau ar 
y palmentydd ac 
awyriaduron 
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Rhan 3.2 (Tabl 2) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU DEWIS LLEOL 
(Parhad) 

Swyddogaeth   Y corff sy’n 
gwneud y 
penderfynia
d  

Aelodaeth  Dirprwyo 
Swyddogaethau  

(e) arfer Swyddogaethau o dan  
adran 35 Deddf Bywyd Gwyllt a 
Chefn Gwlad 1982 (gorchmynion 
pafinoedd  calchfaen); ac 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
Economi ac Adfywio  

(f) arfer swyddogaethau o dan 
adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a 
Chefn Gwlad 1981 (dyletswydd i 
gadw’r map diffiniol a’r datganiad o 
dan adolygiad parhaus) 

19. Penodi unrhyw unigolyn  
(a) i unrhyw swydd heblaw am y 
swydd y mae’n gyflogedig ynddi 
gan yr awdurdod;  
(b) i unrhyw gorff arall heblaw am 
—  
(i) yr awdurdod;  
(ii) Cyd-bwyllgor o ddau awdurdod 
neu fwy; neu  
(c) i unrhyw bwyllgor neu is-
bwyllgor o gorff o’r fath,  
a’r gallu i ddiddymu unrhyw 
benodiad o’r fath 

Y Cyngor o 
ran 
swyddogaet
hau’n sy’n 
ymwneud â’r 
Cyngor. 
 
Y Cabinet o 
ran 
swyddogaet
hau sy’n 
ymwneud â’r 
Cabinet  

Holl 
Aelodau’r 
Cyngor 
neu’r 
Cabinet lle 
bo’n briodol  

Dim  
 

20. Pŵer i wneud taliadau neu 
ddarparu unrhyw fuddion eraill 
mewn achosion o gamweinyddu ac 
ati 
 

Y Cyngor  
 

Holl 
Aelodau’r 
Cyngor 
 

Swyddog Monitro o 
ran taliadau o £1,000 
ac is 

21. Cyflawni unrhyw 
swyddogaethau gan awdurdod 
sy’n gweithredu fel awdurdod 
harbwr. 

Cabinet 
 

Holl 
Aelodau’r 
Cabinet   
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
Priffyrdd a’r 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol  
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Rhan 3.2 (Tabl 2) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU DEWIS LLEOL 
(Parhad) 

Swyddogaeth   Y corff sy’n 
gwneud y 
penderfyniad  

Aelodaeth  Dirprwyo 
Swyddogaeth
au  

22. Swyddogaethau o ran cyfrifo 
sylfaen Treth y Cyngor yn unol ag 
unrhyw un o’r canlynol — 
(a) penderfynu ynghylch eitem ar 
gyfer T yn Adran 33(1) a 44(1) 
Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 
1992;  
(b) penderfynu ynghylch swm ar 
gyfer eitem TP yn adrannau 34(3), 
45(3) 48(3) a 48(4) Deddf Cyllid 
Llywodraeth Leol Act 1992;  
(c) penderfynu ynghylch y swm 
sy’n ofynnol ar gyfer yr eitem y 
cyfeirir ati ym mharagraff (a) neu 
(b) uchod. 

Cabinet 

 

Holl Aelodau’r 
Cabinet   
 

Dim  

 

23. Swyddogaethau Trwyddedu’n 
unol â Rhan 2 Deddf Drwyddedu 
2003 ac eithrio Adran 6. 
 

Y Cyngor  
 
 

Holl Aelodau’r 
Cyngor 

Pwyllgor 
Trwyddedu 
 

24a. Swyddogaethau o ran 
hapchwarae o dan ddarpariaethau 
isod Deddf Hapchwarae 2005 –  
(i)  Adran 29 – gwybodaeth yr 
awdurdod trwyddedu; 
(ii)  Adran 30 – trosglwyddo 
gwybodaeth arall; 
(iii)  Adran 284 – diddymu eithriad; 
(iv)  Adran 304 – rhai a 
awdurdodwyd; 
(v) Adran 346 – erlyniadau gan yr 
awdurdod trwyddedu; 
(vi) Adran 350 – trosglwyddo 
gwybodaeth; 
(vii) Rhan 5 Atodlen 11 – cofrestru 
gyda’r awdurdod lleol  

Y Cyngor Holl Aelodau’r 
Cyngor 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Polisi,  
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

24b. Swyddogaethau o ran 
hapchwarae o dan ddarpariaethau 
isod Deddf Gamblo 2005 –  
 
(i) Adran 166 – penderfyniad i 
beidio â rhoi trwyddedau casino; 

Y Cyngor Holl Aelodau’r 
Cyngor 
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(ii) Adran 349 – polisi trwyddedu 
tair blynedd; 
 

24c. Swyddogaethau o ran 
hapchwarae o dan ddarpariaethau 
isod Deddf Gamblo 2005 –  
 
(i) Adran 212 a rheoliadau a 

wnaethpwyd o dan yr adran 
honno – ffioedd; 

Cabinet Holl Aelodau’r 
Cabinet 
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Rhan 3.2 (Tabl 2) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU DEWIS LLEOL 
(Parhad) 

Swyddogaeth   Y corff sy’n 
gwneud y 
penderfyniad  

Aelodaeth  Dirprwyo 
Swyddogaeth
au  

25a. Swyddogaethau o ran 
cymeradwyaeth gan awdurdod 
lleol o dan adran 51 neu 
benderfyniad gan awdurdod lleol o 
dan adran 53, Deddf  Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013 
 

(i) Adran 41: cynigion i 
sefydlu ysgolion prif 
ffrwd  

(ii) Adran 43: cynigion i 
derfynu ysgolion prif 
ffrwd   

(iii) Adran 44: cynigion i 
a) sefydlu ysgol 

arbennig gymunedol 
newydd   

b) terfynu ysgol o’r  fath 
 

Y Cyngor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holl Aelodau’r 
Cyngor 

 

25b.  Swyddogaethau o ran 
cymeradwyaeth gan awdurdod 
lleol o dan adran 51 neu 
benderfyniad gan awdurdod lleol o 
dan adran 53, Deddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013 
 

(i)      Adran 42:  cynigion i 
newid ysgolion prif ffrwd 

(ii) Adran 44: cynigion i 
wneud newid 
rheoleiddiedig i ysgol 
arbennig gymunedol 

(iii) Adran 45: cynigion i 
newid categori ysgol   

 

Cabinet 
 
 
 
 
 
 

Holl Aelodau’r 
Cabinet 

 

25c. Swyddogaethau o ran 
cymeradwyo Cynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg y Cyngor 
i’w gyflwyno i Weinidogion Cymru 
ei gymeradwyo, ar gyfer ei 
gyhoeddi a’i roi ar waith gan y 

Cabinet  Pob aelod 
Cabinet 
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Cyngor o dan adrannau 84 ac 85 
Deddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013  
 
(i) A.84 Paratoi cynlluniau strategol 
y Gymraeg mewn addysg;  
 
(ii) A.85 Cymeradwyo, cyhoeddi a 
gweithredu cynlluniau strategol y 
Gymraeg mewn addysg  
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Rhan 3.3 (Tabl 3) Pwyllgorau’r Cyngor  

 

Pwyllgor  
Swyddogaethau 
  

Dirprwyo 
Swyddogaeth
au  

Pwyllgor Rheoli 
Datblygu 
 
(15 Aelod 
(gall 
gynnwys 
Aelodau 
Cabinet)) 

Pwyllgor Rheoli Datblygu – Cylch 
Gorchwyl  

1. Swyddogaethau sy’n ymwneud â 
chynllunio gwlad a thref a rheoli datblygu 
fel y nodir yn Rhan 1 Rhan 3.1 Tabl 1 
uchod (‘Swyddogaethau sy’n ymwneud 
â chynllunio gwlad a thref a rheoli 
datblygu), ynghyd â swyddogaethau o 
dan eitemau 3 a 4 Rhan I Tabl 1 
(‘Swyddogaethau amrywiol’).  

2. Cyflawni swyddogaethau cynllunio 
statudol yr Awdurdod o ran penderfynu 
ar geisiadau a materion cysylltiedig sy’n 
ymwneud â datblygu a rheoli defnydd a 
gweithgareddau.    

3. Ystyried a phenderfynu ar geisiadau, er 
mwyn hyrwyddo Strategaeth a 
Blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor a 
chyfrannu atynt drwy ystyried 
datblygiadau mawr ledled y sir gyda 
thrylwyredd.   

4. Gwneud penderfyniadau cynllunio yn 
seiliedig ar ystyriaethau perthnasol 
cadarn ac nid ar amgylchiadau, 
safbwyntiau neu deimladau personol.   

5. Rhoi ystyriaeth i egwyddor datblygu 
cynaliadawy wrth benderfynu ar 
geisiadau cynllunio.   

6. Y pŵer i weithredu, holl bwerau a 
dyletswyddau’r Awdurdod o ran ystyried 
ceisiadau cynllunio, adeiladau 
rhestredig ac ardaloedd cadwraeth, 
cynlluniau hysbysu, gorchmynion cadw 
coed, rheoli datblygu a gorfodi rheolaeth 
o’r fath a chynlluniau ymynghori eraill, lle 
bo’n briodol.   

7. Derbyn adroddiadau o dro i dro oddi wrth 
y Prif Weithredwr neu’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol: Economi ac 
Adfywio a swyddogion eraill ynghylch 
cyflawni unrhyw swyddogaethau sy’n 
ymwneud â rheoli datblygu a allai fod 

Gweler Rhan 
3.1 Tabl 
1(Rhan A) 
uchod 
(‘Swyddogaeth
au sy’n 
ymwneud â 
chynllunio 
gwlad a thref a 
rheoli 
datblygu’)  
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wedi eu dirprwyo iddynt. 
8. Ymdrin â phob cais:  
a) a wnaed gan y Cyngor fel tirfeddiannwr;  
b) sy’n ymwneud â datblygiadau mawr;  
c) a wnaed gan Aelod neu gysylltiadau 

personol agos;  
d) a wnaed gan y canlynol;  
I Prif Swyddogion (y Prif Weithredwr, 
Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Swyddogion 
Arweiniol Corfforaethol);  
II Pob aelod o staff a gyflogir gan y 
Gwasanaeth(au) Cynllunio gan gynnwys 
rheoli datblygu a Blaengynllunio; ac 
III Unrhyw aelod arall o staff â chysylltiad 
agos â’r gwasanethau cynllunio neu ag 
unrhyw gais cynllunio penodol neu  
gan eu cysylltiadau personol agos.  
9. Rhoi blaenoriaeth i ddyfarniadau cadarn 
ar faterion cynllunio yn unol â phob polisi 
cenedlaethol a lleol sy’n hyrwyddo 
strategaethau a blaenoriaethau 
corfforaethol y Cyngor oni bai bod 
ystyriaethau eraill o bwys.  
10. Penderfynu ar geisiadau yn unol â’r 
Cynllun Datblygu Lleol, daliadau canolog 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ac er mwyn cyflawni 
Blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor: 

o Blaenoriaeth Gorfforaethol 1 – 

Hybu’r Economi;  

o Blaenoriaeth Gorfforaethol 2 – 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl;  

o Blaenoriaeth Gorfforaethol 3 – 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 

Theuluoedd; a  

o Blaenoriaeth Gorfforaethol 4 – 

Hyrwyddo Cydnerthedd 

Amgylchedddol a Chymunedol.  
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Pwyllgor  
Swyddogaethau  Dirprwyo 

Swyddogaeth
au  

Pwyllgor 
Trwyddedu 
 
(11 Aelod) 

Swyddogaethau Trwyddedu a Chofrestru fel y’u 
nodir yn Rhan B, Tabl 1 uchod, ynghyd a’r 
swyddogaethau dan eitem 10, Rhan I, Tabl 1. 
 
Swyddogaethau Trwyddedu a Swyddogaethau o 
ran Gamblo fel y’u nodir yn Nhabl 2 uchod, 
Swyddogaethau 23 a 24. 
 
Argymell i’r Cyngor ychwanegiadau ac/neu 
newidiadau i bolisïau o ran swyddogaethau’r 
Pwyllgor . 
 
Penderfynu ynghylch atal/dirymu trwyddedau 
personol yn unol ag adran 132, Deddf 
Trwyddedu 2003 
 
Penderfynu ynghylch ceisiadau dadleuol sy’n 
ymwneud â chaniatáu am y tro cyntaf neu 
adnewyddu trwyddedau i yrru cerbyd hacnai neu 
gerbyd hurio preifat.  
 
Penderfynu ynghylch ceisiadau dadleuol ar gyfer 
caniatáu am y tro cyntaf, neu adnewyddu   
trwyddedau gweithredwyr.  Penderfynu ynghylch 
ceisiadau dadleuol a cheisiadau i adolygu 
trwyddedau o dan Ddeddf Drwyddedu 2003 a 
Deddf Hapchwarae 2005. Penderfynu ynghylch 
ceisiadau am  drwyddedau ar gyfer casglu arian 
ar y stryd ac o ddrws i ddrws.  Atal dros dro, 
amrywio, diddymu neu wrthod trwyddedau 
casglu ar y stryd neu o ddrws i ddrws, 
trwyddedau gyrwyr, trwyddedau cerbydau a 
gweithredwyr. 
 
Penderfynu ynghylch ceisiadau dadleuol o dan 
Gynllun Cofrestru “Gweithredwyr Casglu 
Gweddillion Cerbydau”. 
 
 
Gwrando ar sylwadau a phenderfynu ynghylch 
ceisiadau perthnasol dan Ddeddf Delwyr Metel 
Sgrap 2013 fel y bo’n briodol. 
 
Is-bwyllgor Trwyddedu fydd yn penderfynu 

Gweler Tabl 1 
(Rhannau B ac 
I) a Thabl 2 
uchod. 
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ynghylch ceisiadau ar gyfer 3 pheiriant gemau 
neu fwy mewn mangre lle trwyddedir alcohol, neu 
geisiadau y mae gwrthwynebiad iddynt. 

 

Pwyllgor  
Swyddogaethau  Dirprwyo 

Swyddogaethau  

Pwyllgor Moeseg a 
Safonau  
 
(9 Aelod: 2 
Gynghorydd Sir, 2 
Gynghorydd Tref a 
Chymuned a 5 
Aelod Annibynnol) 

Fel y nodir yn Erthygl 9 Rhan 2 y 
Cyfansoddiad  
 

Dim 
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Pwyllgor  
Swyddogaethau  Dirprwyo 

Swyddogaeth
au  

Pwyllgor 
Llywodraethu 
ac Archwilio 
 
(3 Lleygwr a 6 
Chynghorydd 
Sir - 
cyfansoddiad 
1/3 Lleygwr 
) 
 

Pwyllgor  Llywodraethu ac Archwilio – Cylch 
Gorchwyl 2018 
 
Datganiad o Ddiben 

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

2 Diben y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yw rhoi sicrwydd annibynnol 
i'r Cyngor llawn a rheoli digonolrwydd 
y fframwaith rheoli risgiau a'r 
amgylchedd rheoli mewnol. Mae'n 
darparu adolygiad annibynnol o 
fframweithiau llywodraethu, rheoli 
risgiau a rheolaeth y Cyngor ac mae’n 
goruchwylio’r prosesau adrodd 
ariannol a’r prosesau llywodraethu 
blynyddol. Mae'n goruchwylio archwilio 
mewnol ac archwilio allanol, gan helpu 
i sicrhau bod trefniadau sicrwydd 
effeithlon ac effeithiol wedi’u rhoi ar 
waith.  

 

Llywodraethu a rheoli risgiau 

3 Cael trosolwg o Gyfansoddiad y 
Cyngor o ran y canlynol: Rheolau 
Gweithdrefn Contractau, Rheoliadau 
Cyllid a’r Cod Ymddygiad.    

4 Adolygu trefniadau llywodraethu 
corfforaethol y Cyngor yn erbyn y 
fframwaith llywodraethu, gan gynnwys 
y fframwaith moesegol ac ystyried y 
cod llywodraethu lleol. 

5 Adolygu’r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol cyn iddo gael ei 
gymeradwyo ac ystyried a yw'n 
adlewyrchu'r amgylchedd risgiau a 
sicrwydd ategol yn briodol, gan 
gymryd i ystyriaeth farn archwilio 

Dim 
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mewnol ar ddigonolrwydd ac 
effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith y 
cyngor ar gyfer llywodraethu, rheoli 
risgiau a rheolaeth. 

6 Ystyried trefniadau'r Cyngor ynghylch 
sicrhau gwerth am arian gan adolygu’r 
sicrwydd a’r asesiadau ar 
effeithiolrwydd y trefniadau hyn. 

7 Ystyried fframwaith y Cyngor o ran 
sicrwydd a sicrhau ei fod yn mynd i’r 
afael â risgiau a blaenoriaethau’r 
Cyngor yn ddigonol. 

8 Monitro datblygiad a gweithrediad 
effeithiol trefniadau rheoli risgiau yn y 
Cyngor. 

9 Monitro’r cynnydd a wneir wrth fynd i'r 
afael â materion sy'n gysylltiedig â 
risgiau sy’n cael eu hadrodd i'r 
pwyllgor. 

10 Ystyried adroddiadau ynghylch 
effeithiolrwydd y rheolaethau mewnol 
a rhoi’r camau gweithredu y cytunwyd 
arnynt ar waith. 

11 Adolygu’r asesiad o’r risgiau sy’n 
gysylltiedig â thwyll a’r niwed posibl i’r 
Cyngor o ran twyll a llygredd. 

12 Monitro’r strategaeth atal twyll, y 
camau gweithredu a’r adnoddau 

13 Adolygu’r trefniadau llywodraethu a 
sicrwydd o ran partneriaethau neu 
gydweithio sylweddol, lle bo hynny’n 
berthnasol. 

14 Ystyried y Gofrestr Risgiau 
Gorfforaethol 

15 Ystyried Adroddiad Gwella Blynyddol y 
Cyngor. 

16 Adolygu ac asesu asesiad perfformiad 
y Cyngor. 

17 Adolygu ac asesu adroddiad 
Hunanasesu blynyddol drafft y Cyngor 
a gwneud unrhyw argymhellion 
angenrheidiol i’r Cyngor o ran 
newidiadau i’r canlynol:  

a) y casgliadau; neu 

b) unrhyw beth sydd wedi ei 
gynnwys yn yr adroddiad ac 
sy’n ymwneud â pha gamau 
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gweithredu y bwriada’r 
Cyngor eu cymryd, neu 
unrhyw gamau gweithredu y 
mae eisoes wedi eu cymryd, 
gyda’r bwriad o gynyddu’r 
graddau y bydd y Cyngor yn 
bodloni anghenion 
perfformiad yn y flwyddyn 
ariannol sy’n dilyn y 
flwyddyn ariannol y cyfeiria’r 
adroddiad ati 

18 Ystyried Adroddiad Asesu’r Panel 
Perfformiad, adolygu ymateb drafft y 
Cyngor i adroddiad y Panel a gwneud 
unrhyw argymhellion angenrheidol i 
newid y datganiadau a waned yn yr 
ymated drafft.  

19  Ystyried unrhyw Adroddiad gan yr 
Archwilydd Cyffredinol, yn dilyn 
archwiliad arbennig o’r Cyngor, 
adolygu ymateb drafft y Cyngor I 
unrhyw Adroddiad gan yr Archwilydd 
Cyffredinol a gwneud unrhyw 
argymhellion angenrheidol I newid y 
datganiadu yn ymateb drafft y Cyngor 
o ran pa gamau gweithredu, os o gwbl, 
y bwriada’r Cyngor eu cymryd mewn 
ymateb i argymhellion yr Archwilydd 
Cyffredinol 

 

Archwilio Mewnol 

20 Cymeradwyo’r Siarter Archwilio 
Mewnol. 

21 Ystyried cynigion a wneir o ran penodi 
darparwyr allanol gwasanaethau 
archwilio mewnol. 

22 Cymeradwyo’r Cynllun Archwilio 
Mewnol sy’n seiliedig ar risgiau gan 
gynnwys y gofynion o ran adnoddau 
archwilio mewnol, y dull o ddefnyddio 
ffynonellau eraill o sicrwydd ac unrhyw 
waith sydd ei angen i ddibynnu ar y 
ffynonellau eraill hynny. 

23 Cymeradwyo newidiadau dros dro 
sylweddol i’r cynllun archwilio mewnol 
sy’n seiliedig ar risgiau a’r gofynion o 
ran adnoddau. 
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24 Gwneud ymholiadau priodol i'r 
rheolwyr a'r pennaeth archwilio 
mewnol er mwyn penderfynu a oes 
unrhyw sgôp amhriodol neu 
gyfyngiadau o ran adnoddau. 

25 Ystyried adroddiadau gan y Pennaeth 
Archwilio Mewnol ar berfformiad 
archwilio mewnol yn ystod y flwyddyn, 
gan gynnwys perfformiad y darparwyr 
allanol o wasanaethau archwilio 
mewnol.  Bydd y rhain yn cynnwys: 

a. Y wybodaeth ddiweddaraf ar 
waith archwilio mewnol gan 
gynnwys y canfyddiadau 
allweddol, y materion sy'n peri 
pryder a’r camau gweithredu 
sydd ar waith o ganlyniad i 
waith archwilio mewnol. 

b. Adroddiadau rheolaidd ynglŷn â 
chanlyniadau’r Rhaglen Sicrhau 
Ansawdd a Gwella. 

c. Adroddiadau ynghylch achosion 
lle nad yw'r swyddogaeth 
archwilio mewnol yn 
cydymffurfio â Safonau 
Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus a Nodyn Cymhwyso 
Llywodraeth Leol, gan ystyried 
a yw’r achosion o ddiffyg 
cydymffurfio yn ddigon 
arwyddocaol bod yn rhaid eu 
cynnwys yn y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol.  

26 Ystyried adroddiad blynyddol y 
Pennaeth Archwilio Mewnol ynglŷn â’r 
canlynol: 

a. Datganiad ynghylch y lefel 
cydymffurfio â Safonau 
Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus a Nodyn Cymhwyso 
Llywodraeth Leol a 
chanlyniadau’r Rhaglen 
Sicrwydd Ansawdd a Gwella 
sy’n cefnogi’r datganiad - bydd 
y rhain yn dangos pa mor 
ddibynadwy yw casgliadau’r 
archwiliad mewnol. 
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b. Barn ar ddigonolrwydd ac 
effeithiolrwydd fframwaith y 
cyngor ar gyfer llywodraethu, 
rheoli risgiau a rheolaeth, 
ynghyd â chrynodeb o'r gwaith 
sy'n cefnogi'r farn honno - bydd 
y rhain yn cynorthwyo'r pwyllgor 
wrth adolygu'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. 

27 Ystyried crynodebau o adroddiadau 
archwilio mewnol penodol yn ôl y 
gofyn. 

28 Derbyn adroddiadau sy’n amlinellu’r 
camau a gymerwyd lle mae’r 
Pennaeth Archwilio Mewnol wedi dod 
i’r casgliad bod y rheolwyr wedi derbyn 
lefel o risg a allai fod yn annerbyniol i’r 
awdurdod neu fod pryderon ynglŷn â’r 
cynnydd a wneir o ran rhoi’r camau 
gweithredu y cytunwyd iddynt ar waith.    

29 Cyfrannu at y rhaglen Sicrwydd 
Ansawdd a Gwella ac yn benodol, 
asesu ansawdd allanol yr archwilio 
mewnol sy'n digwydd o leiaf unwaith 
bob pum mlynedd. 

30 Ystyried adroddiad ynghylch 
effeithiolrwydd archwilio mewnol i 
gefnogi'r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol, pan fo Rheoliadau Cyfrifon 
ac Archwilio (Cymru) 2014 yn gwneud 
hynny’n ofynnol. 

31 Cefnogi trefniadau cyfathrebu effeithiol 
gyda’r pennaeth archwilio. 

32 Comisiynu gwaith gan Archwilwyr 
Mewnol 

 

Archwilio Allanol a Rheoleiddwyr 

33 Ystyried llythyr blynyddol yr archwilydd 
allanol, adroddiadau perthnasol, a'r 
adroddiad i'r rhai sy'n gyfrifol am 
lywodraethu. 

34 Ystyried adroddiadau penodol fel y 
cytunwyd gyda'r archwilydd allanol. 

35 Gwneud sylwadau am gwmpas a 
manylder y gwaith archwilio allanol a 
sicrhau ei fod yn cynnig gwerth am 
arian. 
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36 Comisiynu gwaith gan Archwilwyr 
Allanol. 

37 Cynghori ac argymell ynghylch 
effeithiolrwydd y berthynas rhwng 
archwilwyr mewnol ac allanol ac 
asiantaethau arolygu neu gyrff 
perthnasol eraill. 

38 Ystyried adroddiadau gan reoleiddwyr 
allanol (gan gynnwys y canlynol ond 
nid yn gyfyngedig iddynt: Swyddfa 
Archwilio Cymru, Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, y 
Swyddfa Gofrestru Gyffredinol, 
Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru, 
Estyn).  

39 Ystyried unrhyw Adroddiad a geir gan 
yr Archwilydd Cyffredinol, ac ymateb 
drafft y Cyngor. 

 

 

Adroddiadau Ariannol 

40 Adolygu’r datganiad cyfrifon blynyddol 
a’r adroddiadau cysylltiedig. Yn 
benodol, ystyried a yw’r polisïau 
cyfrifyddu priodol wedi eu dilyn ac a 
oes pryderon yn codi o'r datganiadau 
ariannol neu o'r archwiliad y mae 
angen eu dwyn at sylw'r Cyngor. 

41 Ystyried adroddiad yr archwilydd 
allanol i'r rhai sy'n gyfrifol am 
lywodraethu ar faterion sy'n codi o'r 
archwiliad o'r cyfrifon. 

 

Trefniadau Atebolrwydd 

42 Cyflwyno adroddiadau i'r rhai sy'n 
gyfrifol am lywodraethu ynglŷn â 
chanfyddiadau, casgliadau ac 
argymhellion y Pwyllgor Archwilio 
ynghylch digonolrwydd ac 
effeithiolrwydd eu llywodraethu, rheoli 
risgiau a fframweithiau rheoli mewnol; 
trefniadau adrodd ariannol, a 
swyddogaethau archwilio mewnol ac 
allanol. 

43 Rhoi gwybod i'r cyngor llawn am 
berfformiad y Pwyllgor Archwilio o ran 
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y cylch gorchwyl ac effeithiolrwydd y 
pwyllgor wrth gyflawni ei ddiben. 

44 Cyhoeddi adroddiad blynyddol ar waith 
y Pwyllgor. 

 

Adroddiadau Perfformiad 

45 Ystyried adroddiad am y 
gweithgareddau o ran canmoliaethau, 
cwynion a Rhyddid Gwybodaeth. 

46 Adolygu ac asesu gallu'r Cyngor i 
ddelio â chwynion yn effeithiol. 

47  Gwneud adroddiadau ac argymhellion 
ynghylch gallu’r Cyngor i ymdrin â 
chwynion yn effeithiol.   

 
 
 
 

 

  

Tudalen 455



 

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 3 Cyfrifoldeb Dros Swyddogaethau 

RHAN 3.3 (Tabl 3) Pwyllgorau’r Cyngor  

Diweddarwyd ym mis Mai 2022 

                                                                  48 

 

Pwyllgor  
Swyddogaethau  Dirprwyo 

Swyddogaethau  

Pwyllgor y 
Gwasanaethau 
Democrataidd 
 
(6 aelod) 

Cyflawni swyddogaeth yr awdurdod lleol i 
benodi Pennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd. 
 
Cadw golwg ar y ddarpariaeth o ran staff, 
adeiladau ac adnoddau eraill sydd 
ar gael i Bennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd, er mwyn sicrhau ei bod yn 
ddigonol ar gyfer dyletswyddau’r swydd. 
 
Llunio adroddiadau, o leiaf bob blwyddyn, i’r 
cyngor llawn am y materion hyn. 
 
Ystyried amseriad cyfarfodydd, a gwneud 
argymhellion i’r Cyngor. 
 
Goruchwylio hyfforddiant a datblygiad yr 
Aelodau. 

Dim 

Panel 
Apêl  
 
(3 Aelod o blith 
carfan o  7 o 
Aelodau) 

Penderfynu ynghylch apeliadau gan 
aelodau o’r staff yn unol â pholisïau a 
gweithdrefnau’r Cyngor ac eithrio’r rheini a 
gyfeirir atynt yn Rhan 4, Dogfen H.  

 

Pwyllgor  
Rhestr Fer  
 
(7 Aelod) 
 

Llunio rhestr fer o ymgeiswyr cymwysedig 
ar gyfer Swyddi’r Prif Weithredwr, y 
Cyfarwyddwyr Corfforaethol a’r  
Swyddogion Arweiniol Corfforaethol, gan 
gynnwys cyfweld ymgeiswyr os bydd 
angen, ar gyfer argymell i’r Cyngor. 
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Pwyllgor y 
Gymraeg 
 
(7 aelod) 

Darparu cyfeiriad ar gyfer hybu a hwyluso'r 
Iaith Gymraeg yng Ngheredigion.  Gall y 
Pwyllgor fynnu bod unrhyw aelod neu 
swyddog o'r Cyngor yn bresennol i ateb 
cwestiynau a gall hefyd wahodd personau 
eraill i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor. 
 
Mae’r Pwyllgor hwn yn gyfrifol am gyflawni’r 
swyddogaethau canlynol: 

• Pennu cyfeiriad strategol mewn 
ymateb i’r Safonau Iaith, sydd wedi’i 
gosod ar Gyngor Sir Ceredigion gan 
Gomisiynydd y Gymraeg. 

• Monitro cynnydd gyda gweithrediad 
Safonau’r Gymraeg sydd wedi’u 
gosod ar Gyngor Sir Ceredigion  

• Cytuno ar adroddiad blynyddol ar 
gynnydd wrth gydymffurfio gyda  
Safonau’r Gymraeg i sylw 
Comisiynydd yr Iaith Gymraeg 

• Cymryd rôl weithgar wrth ddatblygu 
meysydd gwaith allweddol eraill sy'n 
ymwneud â'r Iaith Gymraeg - 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg a Fframwaith Strategol 
‘Mwy na Geiriau’; Cynllun Datblygu 
Lleol. 

• Derbyn adroddiadau cynnydd ar 
waith Cered (Menter Iaith 
Ceredigion) a Theatr Felinfach 

• Cynnig argymhellion er mwyn 
hyrwyddo a chynyddu’r defnydd o’r 
iaith Gymraeg ym mhob agwedd o 
waith y Cyngor. 

• Adolygu gweithrediad Strategaeth 
Iaith Ceredigion, gan roi sylw i waith 
y Cyngor ac unrhyw waith 
partneriaeth neu gydweithio. 

• Derbyn gwybodaeth / 
ymgynghoriadau am faterion sy’n 
ymwneud â’r Gymraeg yn ôl yr 
angen ac ymateb fel sy’n briodol. 

• Gwneud argymhellion i'r Cabinet a / 
neu'r Cyngor fel sy'n briodol. 

 

 

  

Tudalen 457



 

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 3 Cyfrifoldeb Dros Swyddogaethau 

RHAN 3.3 (Tabl 3) Pwyllgorau’r Cyngor  

Diweddarwyd ym mis Mai 2022 

                                                                  50 

 

Pwyllgor yr 
Ymddiriedolwyr 
Elusennol 
 
(10 aelod: 5 
aelod sy’n 
pleidleisio a 5 
aelod heb 
bleidlais) 

Gweithredu fel ymddiriedolwr ar gyfer yr 
holl asedion eiddo ym meddiant y Cyngor 
drwy ymddiriedolaethau elusennol.  
 
Penderfynu ynghylch asedau elusennol er 
pennaf les yr elusennau dan sylw.  
 
Derbyn adroddiadau ar faterion elusennol a 
sicrhau y cydymffurfir â gofynion y Comisiwn 
Elusennau a chyfraith elusennol fel y bônt 
yn berthnasol i’r asedau elusennol y mae’r 
Cyngor yn eu dal drwy ymddiriedolaeth. 
 

  

 

Pwyllgorau 
Trosolwg a 
Chraffu  
 

Gweler erthygl 6 uchod. 
 

 

 

Tudalen 458



Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 3 Cyfrifoldeb Dros Swyddogaethau 

RHAN 3.4 (Tabl 4) Cyfrifoldeb Dros Swyddogaethau’r Cabinet  

Diweddarwyd ym mis Hydref 2021 

 51 

 

Rhan 3.4 (Tabl 4) CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU’R CABINET  

 

Mae swyddogaethau’r Cabinet yn cynnwys holl swyddogaethau’r Cyngor ac 

eithrio’r canlynol; 

 

3.4.1 Swyddogaethau’r Cyngor a nodir yn Nhabl 1 uchod; 

 

3.4.2 Nodir y swyddogaethau dewis lleol sydd wedi eu dyrannu i’r 

Cyngor yn Nhabl 2 uchod; 

 

3.4.3 Swyddogaethau na allant fod yn gyfrifoldeb i’r Cabinet yn unig fel 

y nodir yn Erthygl 4.1 Rhan 2 y Cyfansoddiad;  

 

3.4.4 Penderfyniadau posib sy’n gwrthdaro â’r isod; 

 

• cyllideb y Cyngor neu’r cynlluniau benthyca; 

•  Rheoliadau Ariannol neu reolau sefydlog ariannol; 

•  strategaeth gyffredinol y Cyngor neu’r fframwaith polisi. 

 

ac mewn achosion o’r fath bydd yn rhaid i’r Cabinet drosglwyddo’r 

penderfyniad i’r Cyngor ar gyfer penderfynu arno’n derfynol. 

 

3.4.5 O dan Erthygl 7.01 y Cyfansoddiad mae holl swyddogaethau’r 

Cyngor nad ydynt yn gyfrifoldebau i unrhyw ran arall o’r Cyngor, 

boed hynny drwy ddeddf neu o dan y Cyfansoddiad, yn cael eu 

gwneud gan y Cabinet.  Mae’r rhan honno’n nodi:  

• rôl Aelodau’r Cabinet o fewn eu portffolios perthnasol,  

• dyrannu cyfrifoldebau dros wasanaethau i Aelodau 

Cabinet unigol.  

• swyddogaethau Cabinet a ddirprwywyd i Aelodau Cabinet 

unigol.  
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Portffolio Rôl, Cyfrifoldebau Gwasanaeth a Swyddogaethau  

Arweinydd y 

Cyngor  
Rôl a chyfrifoldebau’r Arweinydd  

a)   rhoi arweiniad gwleidyddol i’r Cyngor gan gynnwys: 

• bod yn brif lefarydd dros y Cyngor  

• rhoi arweiniad cadarn a chlir o ran datblygu a chydlynu 

polisïau, strategaethau, cynlluniau a darparu 

gwasanaethau 

• argymell i’r Cyngor benodi Aelodau Eiriolwyr  

b)   Penodi’r Cabinet, gan gynnwys: 

• dewis nifer y Cynghorwyr i wasanaethu ar y Cabinet a’u 

portffolios perthnasol  

• dynodi Dirprwy Arweinydd  

• penderfynu ynghylch y swyddogaethau gweithrediaeth 

a ddirprwyir i’r Cabinet, pwyllgorau o’r Cabinet, Aelodau 

Cabinet unigol, Swyddogion, a’r rheiny a wneir drwy gyd 

drefniadau. 

c) Darparu arweiniad cymunedol, gan gynnwys;   

• gweithredu fel arweinydd i’r gymuned leol drwy ddangos 

a hybu Gweledigaeth, nodau ac amcanion y Cyngor. 

• rhoi arweiniad i bartneriaethau strategol lleol wrth ddilyn 

nodau a blaenoriaethau cyffredin gan gynnwys Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion  

d)   Cynrychioli’r Cyngor ar gyrff allanol gan gynnwys: 

• cynrychioli’r Cyngor ar Gymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru (WLGA) (gan gynnwys y Pwyllgor Cydlynu ) a’r 

Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) 

• cynrychioli’r Cyngor ar y cyrff lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol canlynol:  

- Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Canol Cymru  

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

-    Cyd-gyngor Cymru 

o gweithredu fel aelod y Cyngor ar Gyd-bwyllgor 
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Corfforedig Canolbarth Cymru. Os na fydd yr 

Arweinydd yn medru cyflawni ei 

swyddogaethau o ran Cyd-bwyllgor Corfforedig 

Canolbarth Cymru, bydd y Cyngor yn penodi 

aelod arall o’r Cabinet i gyflawni’r 

swyddogaethau ar ran y Cyngor. 

o Yr Arweinydd fydd un o ddau gynrychiolydd y 

Cyngor yng nghyfarfodydd Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. 

o Gall yr Arweinydd enwebu aelod arall o’r 

Cabinet i fynd i gyfarfodydd Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn ei 

absenoldeb. Bydd yr Arweinydd yn enwebu’r 

Dirprwy Arweinydd i fynd i’r cyfarfodydd yn ei 

absenoldeb oni bai nad yw’r Dirprwy Arweinydd 

hefyd ar gael ac os felly, bydd yr Arweinydd yn 

enwebu Aelod arall o’r Cabinet. 

e)   Rheoli ac arwain gwaith y Cabinet gan gynnwys: 

• cadeirio cyfarfodydd  

• rheoli gwaith y Cabinet yn effeithiol 

• sicrhau bod Rhaglen Waith y Cabinet at y dyfodol yn ei 

lle  

f)   rhoi arweiniad portffolio o ran y canlynol: 

• Cyflwyno gwasanaethau  

• Arweiniad Cymunedol  

• Cyllid a rheoli cyllidebau  

• Perthynas â’r Gweithwyr  

• Safonau’r Gymraeg  

g)  Gweithio gydag eraill, gan gynnwys: 

• cyfranogi o’r penderfyniadau a wneir ar y cyd â’r Cabinet  

• gweithio gydag Aelodau’r Cabinet, Aelodau 

Anweithredol a Swyddogion er mwyn sicrhau y 

gweithredir polisïau’r Cyngor, y fframwaith cyllidebol a’r 
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agenda o wella parhaus fel y gellir sicrhau y darperir 

gwasanaethau o ansawdd uchel o fewn yr adnoddau 

cyfredol i bobl leol 
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Holl Aelodau’r 

Cabinet  
Rolau a chyfrifoldebau Aelodau’r Cabinet 

 A -  Cyffredinol 

 a)  Rhoi arweiniad o ran eu portffolios gan gynnwys:  

• adrodd i’r Cabinet, yr Arweinydd, y Cyngor a 

Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu parthed y 

gwasanaethau sydd o fewn y portffolio  

• rhoi cyfarwyddyd gwleidyddol i’r swyddogion sy’n 

gweithio o fewn y portffolio  

• llunio a datblygu cynlluniau, polisïau a strategaethau 

parthed y gwasanaethau sydd o fewn y portffolio i’w 

mabwysiadu a’u hadolygu gan y Cyngor  

• cysylltu â chadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 

perthnasol parthed y gwasanaethau sydd o fewn y 

portffolio 

• meddu ar drosolwg o ran rheoli perfformiad, a pha mor 

effeithiol ac effeithlon yw’r gwasanaethau sydd o fewn y 

portffolio 

b)   Gweithio gydag eraill, gan gynnwys: 

• cyfranogi o’r penderfyniadau a wneir ar y cyd yn y 

Cabinet  

• gweithio gydag Arweinydd y Cyngor, Aelodau’r Cabinet, 

Aelodau Anweithredol a Swyddogion er mwyn sicrhau y 

gweithredir polisïau’r Cyngor, y fframwaith cyllidebol a’r 

agenda o wella parhaus fel y gellir sicrhau y darperir 

gwasanaethau o ansawdd uchel o fewn yr adnoddau 

sydd ar gael i bobl leol 

c)    Cyfrannu tuag at arweiniad cymunedol, gan gynnwys; 

• hybu Gweledigaeth y Cyngor, a’i nodau a’i amcanion o 

fewn y gymuned  

• cynrychioli’r Cyngor ar bartneriaethau strategol lleol a 

hybu nodau a blaenoriaethau cyffredin  

d)   Cynrychioli’r Cyngor ar gyrff allanol, fel y’u penodir. 
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 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Arweinydd y 

Cyngor a’r Aelod 

Cabinet dros y 

Gwasanaethau 

Democrataidd: 

 

Portffolio Polisi,  

Perfformiad a 

Phartneriaethau 

Gwasanaethau: Gwasanaethau Democrataidd, 

Polisi,Perfformiad a Phartneriaethau. 

Paneli/gweithgorau/fforymau mewnol: Grŵp Rheoli Asedau, 

Grŵp Datblygu, Grŵp Ymgynghorol Trawsnewid ac 

Effeithlonrwydd, Fforwm Corfforaethol y Gweithwyr, Panel 

Grantiau Adnewyddu Tai, Grŵp Cydraddoldebau a’r , Bwrdd 

Rheoli Perfformiad, Panel Gweithredol Rheoli Perfformiad a 

Phanel Grantiau Cymunedol.  

 

Partneriaethau/Cyd-bwyllgorau/Asiantaethau:  Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, Cyd-bwyllgor 

Corfforedig Canolbarth Cymru, Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal 

Canolbarth Cymru a Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, a 

Bwrdd Cyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth CymruCymru.  

(Cyd-bwyllgor y Fargen Twf) 

Cyrff allanol: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), 

Fforwm Gwledig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Bwrdd 

Gweithredol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llys 

Llywodraethwyr Prifysgol Aberystwyth, Cyd-bwyllgor Cymru a 

Chonsortiwm Awdurdodau Lleol Cymru (‘CLAW’) (Aelod 

Cabinet dros yr Economi ac Adfywio i ddirprwyo yn absenoldeb 

yr Arweinydd).    
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 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Dirprwy Arweinydd 

y Cyngor a’r Aelod 

Cabinet dros : 

 

Gwasanaethau 

Cyfreithiol a  

Llywodraethu, Pobl 

a Threfniadaeth a’r 

Gwasanaethau 

Democrataidd 

Gydol Oes a 

Llesiant 

Gwasanaethau:Gwasanaethau Cyfreithiol a  Llywodraethu, 

Pobl a Threfniadaeth a’r Gwasanaethau Democrataidd Gydol 

Oes a Llesiant. 

Paneli / gweithgorau / fforymau mewnol: Grŵp Ymgynghorol 

Trawsnewid ac Effeithlonrwydd, Fforwm Corfforaethol y 

Gweithwyr, Bwrdd Rheoli Perfformiad, Panel Gweithredol 

Rheoli Perfformiad, Grŵp Rheoli Argyfwng a Pharhad Busnes, 

y Grŵp Rhianta Corfforaethol, y Panel Grantiau Tai a’r Grŵp 

Datblygu.  

Partneriaethau/Cyd-bwyllgorau/Asiantaethau: Pwyllgor 

Cydlynu’r Llinell Reilffordd rhwng Aberystwyth a’r Amwythig, 

Grŵp Cyfeirio yr Uned Gorfforaethol Cludiant Teithwyr, Bwrdd 

Prosiect Cylch Caron, Cynghrair y Gofalwyr, Bwrdd 

Partneriaeth Gorllewin Cymru, Bwrdd Rheoli Cyfiawnder 

Ieuenctid a Phanel Mabwysiadu Canolbarth CymruCymru..  

Cyrff Allanol: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), 

Cyngor Chwaraeon Ceredigion.. 
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 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Aelod Cabinet dros 

Portffolio  

Ysgolion, Ddysgu 

Gydol Oes a 

Sgiliau., Cymorth ac 

Ymyrraeth 

 

Gwasanaethau: Gwasanaethau Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a 

Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. 

Paneli/gweithgorau/fforymau mewnol:  

Partneriaethau/Cyd-bwyllgorau/Asiantaethau: Fforwm 

Darparwyr Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc; Grŵp Cyfeirio 

Uned Gorfforaethol Cludiant Teithwyr, Bwrdd Prosiect Cylch 

Caron (dim hawl pleidleisio).   

Cyrff Allanol: Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid. 
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 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Aelod Cabinet dros 
y Gwasanethau 
Cyllid a Chaffael a 
Gwasaaethau 
Diogelu’r Cyhoedd 

Gwasanaethau: Gwasanaethau Cyllid a Chaffael. a 

Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd  

Paneli/gweithgorau/fforymau mewnol: Grŵp Rheoli Asedau, 

Grŵp Datblygu, Panel Grantiau Tai,  Panel Grantiau 

Cymunedol a’r, Grŵp Monitro Cyfalaf., Grŵp Rheoli Argyfwng 

a Pharhad Busnes.   

Partneriaethau/Cyd-bwyllgorau/Asiantaethau:  

Cyrff Allanol: Cyngor Chwaraeon Ceredigion , Bwrdd 

Pensiwn Dyfed.  
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 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Gwasanaethau 

Porth Cynnal 

 

  

Gwasanaethau: Gwasanaethau Porth Cynnal 

Paneli/gweithgorau/fforymau mewnol: Grŵp Rhianata 

Corfforaethol.  

Partneriaethau/ Cyd-bwyllgorau / Asiantaethau: Pwyllgor 

Cydlynu y Llinell Reilffordd rhwng Aberystwyth a’r Amwythig a 

Grŵp Cyfeirio Teithwyr Corfforaethol a’r Uned Gludiant 

(hawliau pleidleisio wedi’u rhannu â Phorth Cymorth Cynnar) a 

Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru. 

Cyrff Allanol:   
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 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Aelod Cabinet dros 

Portffolio Porth 

Gofal, Ymyrraeth 

Gynnar, 

Canolfannau Lles a 

Ddiwylliant, 

Hamdden a’r 

Gwasanaethau 

Cwsmeriaid  

 

  

Gwasanaethau:  Diwylliant, Hamdden a’r Gwasanaethau 

Cwsmeriaid. Porth Gofal, Porth Cymorth Cynnar. 

Paneli/gweithgorau/fforymau mewnol: Panel Grantiau Tai  

Partneriaethau/ Cyd-bwyllgorau / Asiantaethau:                          

Cyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru  Grŵp Cyfeirio’r Uned 

Gorfforaethol Cludiant Teithwyr (rhannu hawliau pleidleisio â 

Phorth Cynnal), Bwrdd Prosiect Cylch Caron a Chynghrair y 

Gofalwyr 

Cyrff Allanol: Cyngor Chwaraeon Ceredigion 

 

 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Aelod Cabinet dros 

y Gwasanaethau 

Tai, Cyfreithiol a 

Llywodraethu, Pobl 

a Threfniadaeth a 

Diogelu’r Cyhoedd 

  

Gwasanaethau:  Porth Gofal, Porth Cymorth Cynnar. Tai, 

Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth a Diogelu’r 

Cyhoedd. 

Paneli/gweithgorau/fforymau mewnol: Grŵp Rheoli 

Argyfyngau a Pharhad Busnes. Panel Grantiau Tai  

Partneriaethau/ Cyd-bwyllgorau / Asiantaethau:                          

Cyrff Allanol: Cyngor Chwaraeon CeredigionBwrdd Prosiect 

Cylch Caron (dim hawl pleidleisio), Partneriaeth Tai Strategol, 

Bwrdd Rheoli Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru a Chyd-

bwyllgor Tyfu Canolbarth CymruCymru. 
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 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Aelod Cabinet dros 

y Priffyrdd a’r   

Gwasanaethau 

Amgylcheddol, Tai 

a Chyswllt 

CwsmeriaidRheoli 

Carbon  

Gwasanaethau: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai 

a Chyswllt CwsmeriaidRheoli Carbon. 

Paneli/gweithgorau/fforymau mewnol: Grŵp Rheoli Asedau, 

Panel Grantiau Tai a Grŵp Strategaeth Gwastraff, Fforwm 

Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a’r Grŵp Rheoli Carbon..  

Partneriaethau/Cyd-bwyllgorau/Asiantaethau: Partneriaeth 

Gwastraff Canolbarth Cymru, Cydweithrediad Seilwaith 

Canolbarth Cymru, Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) 

Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, 

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Bwrdd Rheoli Gofal a 

Thrwsio Gorllewin Cymru, Grŵp Defnyddwyr yr Harbyrau, 

Grŵp Ymgynghorol Rheoli Traffig,  a Grŵp Cyfeirio Uned 

Gorfforaethol Cludiant Teithwyr, Cyd-bwyllgor Dyfarnu 

PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y Tu Allan i Lundain) a 

Chyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru Teithwyr Corfforaethol 

a’r Uned Gludiant. 

Cyrff allanol:  Grŵp Arfordirol Bae Ceredigion. Asiantaeth 

Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Ardal Cadwraeth 

Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau a Phartneriaeth Biosffer Dyfi. 
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 B – Rolau a chyfrifoldebau penodol y portffolios 

Aelod Cabinet dros 

yr Portffolio 

Economi ac 

Adfywio 

 

 

Gwasanaethau: Economi ac Adfywio. 

Paneli /gweithgorau/ fforymau mewnol: Grŵp Rheoli 

Asedau, Panel Grantiau Cymunedol, Panel Grantiau Tai a’r 

Grŵp Datblygu. 

Partneriaethau/Cyd-bwyllgorau/Asiantaethau: Grŵp 

Prosiect Menter ac Arloesedd (BGC), Trafnidiaeth Canolbarth 

Cymru (TraCC), Cynnal y Cardi, Fforwm Mynediad Lleol, 

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru a Phartneriaeth Tai 

Strategol Chyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru.  

Cyrff Allanol: Pwyllgor Gweithredol Menter Aberteifi, Antur 

Cymru, Consortiwm Awdurdodau Lleol Cymru (‘CLAW’) 

(dirprwyo yn absenoldeb yr Arweinydd) a  Grŵp Arfordirol Bae 

Ceredigion.   
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Rhan 3.5 CYNLLUN DIRPRWYO I SWYDDOGION  

 

Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau’r Cyngor a’r Cabinet – Terfynau eithaf 

dirprwyo  

Mae’r cynllun hwn yn dirprwyo rhai o swyddogaethau neilltuol y Cyngor a’r 

Cabinet i swyddogion a dylid ei ddehongli yn yr ystyr ehangaf yn hytrach nag 

yn gyfyng.  Mae iddo dair o isadrannau: 

 

• A – Dirprwyo i Swyddogion – Amodau Cyffredinol  

  

• B – Dirprwyo Cyffredinol i’r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr 

Corfforaethol a’r Swyddogion Arweiniol Corfforaethol   

• C – Dirprwyo i’r Prif Weithredwr 

• D – Dirprwyo i’r Swyddog Monitro 

• E – Dirprwyo i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd  

• F – Dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Priffyrdd a 

Gwasanaethau Amgylcheddol 

• G – Dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi,  

Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 

• H – Dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Economi ac 

Adfywio  

• I – Dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cymorth 

Cynnar 

• J – Dirprwyo yng nghyswllt y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 

Porth Gofal – Ymyrraeth wedi’i Thargedu (Dirprwy Gyfarwyddwr 

y Gwasanaethau Cymdeithasol) a’r Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: Porth Cynnal – Gwasanaethau Arbenigol Gydol 

Oes (Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol) 

• K - Dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Ysgolion a 

Diwylliant (Prif Swyddog Addysg) 

• L – Dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a 

Chaffael (Swyddog Adran 151 / Prif Swyddog Cyllid) 

• M – Dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyswllt 

Cwsmeriaid 

• N – Dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Pobl a 

Threfniadaeth      

AR YR AMOD bob tro bod y penderfyniad: 
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a) o fewn cyllideb y Cyngor neu’i gynlluniau benthyca; 

b) o fewn strategaeth gyffredinol y Cyngor neu’i fframwaith polisi; 

c) o fewn y Rheoliadau Ariannol a’r Gweithdrefnau Ariannol Cysylltiedig  ac 

d) heb fod yn fater a neilltuir yn benodol i’r Cyngor Llawn, Pwyllgor o’r Cyngor, y 

Cabinet, Swyddog Statudol, y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Corfforaethol neu’r 

Swyddogion Arweiniol Corfforaethol  
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Dogfen D 

 
 

RHEOLAU GWEITHDREFN Y CABINET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Awdur a gwasanaeth:  
Dyddiad cymeradwyo'r Cyngor:  21 Mawrth 2019 
Dyddiad cyhoeddi: 
Dyddiad adolygu:  
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1.1 PWY A ALL WNEUD PENDERFYNIADAU CABINET? 

Bydd yr Arweinydd yn penderfynu sut y bydd swyddogaethau’r Cabinet yn cael eu 

cyflawni gan y canlynol: 

1.1.4 y Cabinet cyfan; 

1.1.2 Pwyllgor o’r Cabinet; 

1.1.3 aelod unigol o’r Cabinet; 

1.1.4 swyddog; 

1.1.5 cyd drefniadau; neu 

1.1.6 awdurdod lleol arall. 

 

1.2 DIRPRWYO GAN YR ARWEINYDD 

 

Yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor, bydd yr Arweinydd yn cyflwyno i’r Cyngor gofnod 

ysgrifenedig o ddirprwyaethau a wnaethpwyd ganddo/ganddi i’w cynnwys yng 

nghynllun dirprwyo’r Cyngor yn Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn. Bydd y ddogfen a 

gyflwynir gan yr Arweinydd yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol ynglŷn â 

swyddogaethau’r Cabinet parthed y flwyddyn sydd i ddod: 

 

i. enwau, cyfeiriadau ac adrannau etholiadol y rhai a benodir i’r Cabinet  

gan yr Arweinydd; 

ii. maint unrhyw awdurdod a ddirprwywyd i aelodau’r Cabinet yn unigol, gan 

gynnwys manylion unrhyw gyfyngiadau ar eu hawdurdod; 

iii. cylch gorchwyl a chyfansoddiad pa Bwyllgorau Cabinet bynnag y bydd 

yr Arweinydd yn eu penodi ac enwau’r aelodau Cabinet a benodir iddynt; 

vi. natur a maint unrhyw ddirprwyo ar swyddogaethau’r Cabinet i unrhyw 

awdurdod arall neu unrhyw gyd drefniadau ac enwau’r aelodau Cabinet 

hynny a benodir i unrhyw Gyd Bwyllgor am y flwyddyn sydd i ddod i ddod; 

a 

natur a maint unrhyw ddirprwyo i swyddogion gyda manylion unrhyw 

gyfyngiadau ar y dirprwyo hwnnw, a theitl y swyddog y gwneir y dirprwyo 

iddo.   

 

1.3 IS-DDIRPRWYO SWYDDOGAETHAU CABINET 

 

1.3.1 Lle bo’r Cabinet, Pwyllgor o’r Cabinet neu aelod unigol o’r Cabinet yn 

Tudalen 476



Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 4 Rheolau Gweithdrefn 

RHAN 4 DOGFEN D_Rheolau Gweithdrefn Y Cabinet 

Diweddarwyd ym mis Mai 2022  4 

 

gyfrifol am swyddogaeth Gabinet, gall ddirprwyo ymhellach drwy gyd 

drefniadau neu i swyddog.  

1.3.2 Oni fydd y Cyngor yn cyfarwyddo fel arall, os bydd yr Arweinydd yn 

dirprwyo swyddogaethau i’r Cabinet, yna gall y Cabinet ddirprwyo ymhellach i 

Bwyllgor o’r Cabinet neu i swyddog. 

1.3.3 Oni fydd yr Arweinydd yn cyfarwyddo fel arall, gall Pwyllgor o’r Cabinet y 

dirprwyir swyddogaethau iddo gan yr Arweinydd ddirprwyo ymhellach i 

swyddog; 

1.3.4 Hyd yn oed lle bo swyddogaethau Cabinet wedi eu dirprwyo, nid yw’r 

ffaith honno’n atal cyflawni swyddogaethau wedi eu dirprwyo gan y sawl neu’r 

corff a ddirprwyodd y swyddogaethau hynny. 

 

1.4 CYNLLUN DIRPRWYO’R CYNGOR A SWYDDOGAETHAU’R CABINET  

 

1.4.1 Yn amodol ar 1.4.2 isod bydd yn rhaid i gynllun dirprwyo’r Cyngor gael 

ei fabwysiadu gan y Cyngor a dim ond y Cyngor all ei ddiwygio. Bydd yn 

cynnwys y manylion sy’n angenrheidiol yn Erthygl 7 ac a nodir yn Rhan 3 y 

Cyfansoddiad hwn. 

1.4.2 Mae’’r Arweinydd yn gallu penderfynu p’run ai a yw am ddirprwyo 

swyddogaethau’r Cabinet ai peidio, a gall ef/hi ddiwygio’r cynllun dirprwyo sy’n 

ymwneud â swyddogaethau’r Cabinet unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. I 

wneud hynny, rhaid i’r Arweinydd roi rhybudd ysgrifenedig i’r Swyddog Priodol 

ac i’r person, y corff neu’r Pwyllgor dan sylw. Rhaid i’r rhybudd nodi maint y 

diwygiad i’r cynllun dirprwyo, a ph’un ai a yw’n golygu tynnu dirprwyaeth oddi 

wrth unrhyw berson, corff, Pwyllgor neu’r Cabinet cyfan. Bydd y Swyddog 

Priodol yn cyflwyno adroddiad i gyfarfod cyffredin nesaf y Cyngor gan nodi’r 

newidiadau a wnaethpwyd gan yr Arweinydd. 

1.4.3 Os bydd yr Arweinydd yn ceisio tynnu dirprwyaeth oddi wrth Bwyllgor o’r 

Cabinet, tybir bod rhybudd wedi ei roi i’r Pwyllgor hwnnw pan fo ef/hi wedi ei 

roddi i’w Gadeirydd. 
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1.5 GWRTHDARO BUDDIANNAU 

1.5.1 Lle bo gan yr Arweinydd fuddiannau'n gwrthdaro dylid ymdrin â hynny fel 

y nodir yng Nghod Ymddygiad Aelodau’r Cyngor yn Rhan 5 y Cyfansoddiad 

hwn. 

 

1.5.2 Os oes gan bob aelod o’r Cabinet fuddiannau'n gwrthdaro dylid ymdrin 

â hyn fel y nodir yng Nghod Ymddygiad Aelodau’r Cyngor yn Rhan 5 y 

Cyfansoddiad hwn a chan ymgynghori â’r Swyddog Monitro. 

 

1.5.3 Os yw swyddogaeth Gabinet wedi ei dirprwyo i Bwyllgor o’r Cabinet, 

aelod unigol neu swyddog, ac mae buddiannau'n gwrthdaro, yna bydd y 

swyddogaeth yn cael ei harfer yn y lle cyntaf gan y sawl neu’r corff a wnaeth y 

dirprwyo ac fel arall fel y nodir yng Nghod Ymddygiad Aelodau’r Cyngor yn 

Rhan 5 y Cyfansoddiad hwn a chan ymgynghori â’r Swyddog Monitro. 

 

1.6 CYFARFODYDD CABINET – PRYD A BLE?  

           Bydd y Cabinet yn cyfarfod o leiaf 10 gwaith y flwyddyn ar adegau i’w cytuno 

gan yr Arweinydd. Bydd y Cabinet yn cyfarfod yn Neuadd Cyngor Ceredigion, 

Penmorfa, Aberaeron neu leoliad arall i’w gytuno gan yr Arweinydd. 

 

 

1.7 CYFARFODYDD CYHOEDDUS NEU BREIFAT O’R CABINET? 

Bydd pob cyfarfod o’r Cabinet yn agored i’r cyhoedd yn amodol ar Reolau 

Mynediad at Wybodaeth Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn. 

 

1.8 CWORWM 

Y cworwm ar gyfer cyfarfod o’r Cabinet, neu Bwyllgor ohono, fydd 3 gan 

gynnwys yr Arweinydd neu’r Dirprwy Arweinydd. Gweler Erthygl 7.8, Rhan 2 y 

Cyfansoddiad am y gofynion o ran cworwm a rhannu swydd: os bydd mwy nag 

un o’r Aelodau sy’n rhannu’r un swydd yn bresennol yn unrhyw gyfarfod a bod 

yr Aelodau hynny yn bresennol yn y cyfarfod yn rhinwedd eu swydd fel Aelod 

o’r Cabinet, cânt eu hystyried yn un person wrth benderfynu a oes gan y 

cyfarfod gworwm. 
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1.9   SUT MAE PENDERFYNIADAU I FOD I GAEL EU GWNEUD GAN Y CABINET? 

1.9.1 Bydd y penderfyniadau Cabinet hynny sydd wedi eu dirprwyo i’r Cabinet 

yn cael eu gwneud mewn cyfarfod a elwir yn unol â’r Rheolau Mynediad at 

Wybodaeth a geir yn Rhan 4 y Cyfansoddiad. 

1.9.2 Os yw penderfyniadau Cabinet wedi eu dirprwyo i Bwyllgor o’r Cabinet, 

bydd y rheolau sy’n berthnasol i benderfyniadau Cabinet a wneir ganddo yr un 

fath â’r rhai hynny sy’n berthnasol i’r rhai a wneir gan y Cabinet. 

 

1.10    PLEIDLEISIO 

 1.10.1 MWYAFRIF 

Oni bai bod y Cyfansoddiad hwn yn darparu fel arall, bydd unrhyw fater yn cael 

ei benderfynu gan fwyafrif syml o'r aelodau hynny o Bwyllgor y Cabinet sy'n 

pleidleisio ac yn bresennol yn yr ystafell ar yr adeg y gofynnwyd y cwestiwn. 

 

Gweler Erthygl 7.8, Rhan 2 o’r Cyfansoddiad hwn am y rheolau ynglŷn â 

phleidleisio a rhannu swydd: bydd Aelodau o’r Cabinet sy’n rhannu’r un swydd 

yn cael un bleidlais rhyngddynt yng nghyswllt unrhyw fater y mae ganddynt 

hawl i bleidleisio yn ei gylch am eu bod yn Aelod o’r Cabinet. 

 

1.10.2 PLEIDLAIS FWRW’R CADEIRYDD 

Os oes niferoedd cyfartal o bleidleisiau o blaid ac yn erbyn, bydd gan y 

Cadeirydd ail bleidlais neu bleidlais fwrw. Ni fydd dim cyfyngiad ar sut mae'r 

Cadeirydd yn dewis defnyddio pleidlais fwrw. 

 

1.10.3 CYNORTHWYWYR I’R CABINET 

Nid oes hawl gan Gynorthwywyr i’r Cabinet bleidleisio yng nghyfarfodydd y 

Cabinet nac yng nghyfarfodydd Pwyllgorau’r Cabinet. 

2. SUT Y CYNHELIR CYFARFODYDD O’R CABINET? 

 

2.1 Pwy sy'n llywyddu? 

Bydd yr Arweinydd yn llywyddu mewn unrhyw gyfarfodydd o’r Cabinet neu ei 

Bwyllgorau y mae ef neu hi yn bresennol ynddynt, neu gall benodi'r Dirprwy 

Arweinydd neu rywun arall i wneud hynny. 
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2.2 Pwy all fod yn bresennol? 

Cyflwynir y manylion hyn yn y Rheolau Mynediad at Wybodaeth sydd yn Rhan 4 y 

Cyfansoddiad hwn. 

 

2.3 Pa fusnes? 

Ym mhob un o gyfarfodydd y Cabinet cyflawnir y busnes canlynol: 

 

2.3.1 ystyried Cofnodion y cyfarfod diwethaf; 

2.3.2 datgelu buddiannau personol, os oes rhai; 

2.3.3 materion a gyfeiriwyd at y Cabinet (naill ai gan Bwyllgor Trosolwg a 

Chraffu neu gan y Cyngor) i’w hailystyried gan y Cabinet yn unol â’r 

darpariaethau a gynhwysir yn Rheolau’r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu 

neu Reolau Gweithdrefn y Gyllideb a’r Fframwaith Polisi a nodir yn Rhan 4 

y Cyfansoddiad hwn; 

2.3.4 ystyried adroddiadau o’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu; ac 

2.3.5 materion a gyflwynir yn agenda’r cyfarfod, ac a fydd yn nodi’r 

penderfyniadau hynny nad ydynt yn unol â’r Rheolau Gweithdrefn 

Mynediad at Wybodaeth a nodir yn Rhan 4 y Cyfansoddiad hwn. 

 

2.4  Aflonyddu cyffredinol 

Os bydd aflonyddu cyffredinol yn ei gwneud hi’n amhosibl cynnal busnes yn drefnus, 

gall y Cadeirydd ohirio’r cyfarfod cyhyd ag y creda ef/hi sydd yn angenrheidiol. 

 

2.5  Aflonyddu gan y cyhoedd 

 

2.5.1.Symud aelod o’r cyhoedd o’r ystafell 

Os bydd aelod o’r cyhoedd yn ymyrryd yn y trafodion, bydd y Cadeirydd yn 

rhybuddio’r sawl sy’n gyfrifol.  Os bydd yn parhau i ymyrryd, bydd y Cadeirydd 

yn gorchymyn iddo/iddi gael ei symud o  ystafell y cyfarfod. 

 

2.5.2 Clirio rhan o’r ystafell gyfarfod 

Os bydd aflonyddu cyffredinol mewn unrhyw ran o’r ystafell gyfarfod sydd ar 

agor i’r cyhoedd, gall y Cadeirydd alw glirio’r rhan honno. 
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2.6 Ymgynghori 

Rhaid i bob adroddiad sy’n mynd gerbron y Cabinet oddi wrth unrhyw aelod o’r 

Cabinet neu swyddog ynglŷn â chynigion sy’n ymwneud â’r gyllideb a’r fframwaith 

polisi, gynnwys manylion ynghylch natur a maint yr ymgynghori â’r rhanddeilaid a’r 

Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu perthnasol, a chanlyniad yr ymgynghori hwnnw. Bydd 

Adroddiadau ynglŷn â materion eraill yn cyflwyno manylion a chanlyniad yr 

ymgynghori fel bo’n briodol.  Bydd lefel yr ymgynghori sy’n angenrheidiol yn briodol i 

natur y mater o dan ystyriaeth. 

 

2.7 Pwy all roi eitemau ar Agenda’r Cabinet? 

Bydd yr Arweinydd yn penderfynu ynghylch yr amserlen ar gyfer cyfarfodydd y 

Cabinet. Gall roi unrhyw fater y mae’n ei ddymuno ar agenda unrhyw gyfarfod o’r 

Cabinet, p’run ai a ddirprwywyd awdurdod i’r Cabinet, i un o’i Bwyllgorau, neu i 

unrhyw aelod neu swyddog ynghylch y mater hwnnw ai peidio. Bydd y Swyddog 

Priodol yn cydymffurfio â cheisiadau’r Arweinydd yn hyn o beth. 

 

Gall unrhyw aelod o’r Cabinet fynnu bod y Swyddog Priodol yn sicrhau bod eitem yn 

cael ei rhoi ar agenda’r cyfarfod nesaf sydd ar gael o’r Cabinet i’w hystyried. Os bydd 

yn cael cais o’r fath bydd y Swyddog Priodol yn cydymffurfio.  

Bydd y Swyddog Priodol yn sicrhau y gosodir eitem ar agenda’r cyfarfod nesaf sydd 

ar gael o’r Cabinet lle bo Pwyllgor Trosolwg a Chraffu perthnasol neu’r Cyngor llawn 

wedi penderfynu y dylai’r eitem gael ei hystyried gan y Cabinet. 

 

Bydd eitem sefydlog ar agenda pob un o gyfarfodydd y Cabinet ar gyfer materion a 

gyfeiriwyd gan Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu.  

Gall unrhyw aelod o’r Cyngor ofyn i’r Arweinydd roi eitem ar agenda cyfarfod o’r 

Cabinet i’w hystyried, ac os bydd yr Arweinydd yn cytuno bydd yr eitem yn cael ei 

hystyried yn y cyfarfod nesaf sydd ar gael o’r Cabinet. Bydd y rhybudd ynglŷn â’r 

cyfarfod yn rhoi enw’r Cynghorydd a ofynnodd i’r eitem gael ei hystyried. 

 

Gall y Swyddog Monitro ac/neu’r Prif Swyddog Cyllid gynnwys eitem i’w hystyried ar 

agenda cyfarfod o’r Cabinet a gall ofyn i’r Swyddog Priodol alw cyfarfod o’r fath yn 

unol â’u dyletswyddau statudol. O dan amgylchiadau eraill, lle bo unrhyw ddau o blithy 

Prif Weithredwr, y Prif Swyddog Cyllid a’r Swyddog Monitro o’r farn bod angen galw 

cyfarfod o’r Cabinet i ystyried mater y mae angen penderfyniad yn ei gylch, gallant 

gynnwys eitem ar y cyd ar agenda’r cyfarfod o’r Cabinet.  Os nad oes unrhyw gyfarfod 
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o’r Cabinet yn digwydd yn ddigon buan i ymdrin â’r mater dan sylw, yna gall y sawl (y 

rhai) sydd â hawl i gynnwys eitem ar yr agenda ei gwneud yn ofynnol hefyd i gyfarfod 

o’r Cabinet gael ei alw lle bydd y mater yn cael ei ystyried. 

3. Cyhoeddi Penderfyniadau 

3.1 Pan wneir penderfyniad gan y Cabinet, gan aelod unigol o’r Cabinet neu 

Bwyllgor o’r Cabinet neu o dan gyd drefniadau, cyhoeddir y penderfyniad, gan 

gynnwys lle bo hynny’n bosibl drwy ddulliau electronig, a bydd ar gael ym mhrif 

swyddfeydd y Cyngor fel arfer o fewn 2 ddiwrnod gwaith ar ôl iddo gael ei 

wneud.  Anfonir copïau o’r cofnodion o’r penderfyniadau hynny at yr Aelodau 

o fewn 2 ddiwrnod gwaith, gan y sawl sy’n gyfrifol am gyhoeddi’r penderfyniad. 

(Gweler Dogfen E)  

 

3.2 Bydd yr hysbysiad o benderfyniadau yn nodi’r dyddiad y caiff ei gyhoeddi a 

bydd yn nodi y daw’r penderfyniad i rym, ac y gellir ei weithredu wedyn, ar 

ddiwedd 5 o ddiwrnodiau gwaith ar ôl cyhoeddi’r penderfyniad, oni bai fod tri 

aelod o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu perthnasol y mae ei gylch gorchwyl yn 

gysylltiedig â phenderfyniad y Cabinet (fel y nodir yn Erthygl 6 Rhan 2 y 

Cyfansoddiad) neu chwe aelod etholedig o’r Cyngor a Chadeirydd y Pwyllgor 

hwnnw, yn ei wrthwynebu ac yn ei alw i mewn. (Gweler Dogfen E) 
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RHAN 1 

 

1.  CYFLWYNIAD    

  

Nodir strwythur llywodraethu’r Awdurdod yn ei Gyfansoddiad, sy’n amlinellu 

sut y mae’r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau a’r 

gweithdrefnau a ddilynir. 

 

Mae’r Cyngor yn casglu ac yn gwario symiau mawr o arian cyhoeddus. Mae 

rheolaeth ariannol gadarn yn hanfodol i gynnal atebolrwydd ac i sicrhau 

cymaint o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd â phosibl. Rhaid i unrhyw system 

rheolaeth ariannol effeithiol fod yn seiliedig ar god ysgrifenedig sy’n nodi 

mewn manylder batrwm gweinyddu ariannol clir. Felly, mae’r Rheoliadau a’r 

Gweithdrefnau Ariannol hyn yn fframwaith i reoli materion ariannol yr 

Awdurdod. Maent yn berthnasol i holl Aelodau a chyflogeion yr Awdurdod a 

phawb sy’n gweithredu ar ei ran.  

 

Mae’r Rheoliadau’n nodi cyfrifoldebau ariannol y Cyngor, y Cabinet, yr 

Aelodau Trosolwg a Chraffu, y Prif Weithredwr, y Swyddog Monitro, y Prif 

Swyddog Cyllid, a’r Prif Swyddogion eraill (y cyfeirir atynt fel Cyfarwyddwyr 

Corfforaethol) a’r Prif Weithredwr. Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu’r 

trefniadau ar gyfer gwneud penderfyniadau. 

 

Nodir Gweithdrefnau Ariannol manwl yr Awdurdod, sy’n amlinellu sut y caiff y 

rheoliadau’u rhoi ar waith, ar ôl y rhan sy’n ymwneud â’r Rheoliadau Ariannol. 
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RHAN 2 

 

 

2.  STATWS Y RHEOLIADAU ARIANNOL  

  

 Mae cyfrifoldeb cyffredinol gan yr holl Aelodau a chyflogeion i gymryd camau 

rhesymol i ddiogelu’r asedau sydd o dan eu rheolaeth ac i sicrhau bod yr 

adnoddau hyn yn cael eu defnyddio’n gyfreithlon, yn cael eu hawdurdodi’n 

briodol, yn darparu gwerth am arian, ac yn sicrhau’r gwerth gorau. 

 

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am adolygu’r rheoliadau ariannol yn 

barhaus a chyflwyno unrhyw ychwanegiadau neu newidiadau angenrheidiol 

i’r Cyngor i’w cymeradwyo. Mae’r Prif Swyddog Cyllid hefyd yn gyfrifol am roi 

adroddiad i’r Cyngor a/neu i Aelodau’r Cabinet, lle y bo’n briodol, am unrhyw 

achosion lle y torrwyd y Rheoliadau Ariannol. 

 

Nodir Gweithdrefnau Ariannol manwl yr Awdurdod, sy’n amlinellu sut y caiff y 

rheoliadau’u rhoi ar waith, ar ôl y rhan sy’n ymwneud â’r Rheoliadau Ariannol. 

 

Mae’r Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod holl staff eu hadrannau’n 

gwybod am fodolaeth a chynnwys Rheoliadau Ariannol y Cyngor ac unrhyw 

ddogfennau rheoleiddiol eraill a gyhoeddwyd ac sy’n ategu’r ddogfen gyfredol 

hon, a’u bod yn cydymffurfio â nhw. Rhaid iddynt hefyd sicrhau bod digon o 

gopïau ar gael o fewn eu cyfarwyddiaethau i staff gyfeirio atynt. 

 

  Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am gyhoeddi cyngor a chanllawiau i 

ategu’r Rheoliadau Ariannol y mae’n ofynnol i’r Aelodau, y cyflogeion a’r 

rheini sy’n gweithredu ar ran y Cyngor eu dilyn. 
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RHAN 3 

 

 

3.  MANYLION Y RHEOLIADAU ARIANNOL  

 3.1.  Y FFRAMWAITH   

 

Rhennir manylion y Rheoliadau i bum prif faes er hwylustod o ran cyfeirio 

atynt a’u dehongli. Y pum maes yw:  

  
• Rheolaeth ariannol  

• Cynllunio ariannol 

• Rheoli risg a rheoli adnoddau 

• Systemau a gweithdrefnau 

• Trefniadau allanol 

 

3.2 RHEOLAETH ARIANNOL   

 

 Cyflwyniad  

  Mae rheolaeth ariannol yn cwmpasu’r holl atebolrwydd ariannol o ran rhedeg 

y Cyngor, gan gynnwys y fframwaith polisi a’r gyllideb. 

 

Mae dyletswydd ar holl Aelodau a chyflogeion y Cyngor i arddel y safonau 

uchaf o ran uniondeb wrth ymdrin â materion ariannol. Hwylusir hyn drwy 

sicrhau bod pawb yn glir ynghylch y safonau y mae’n ofynnol iddynt eu 

cyflawni a’r mesurau rheoli sydd ar waith i sicrhau bod y safonau’n cael eu 

bodloni. 

 

 3.3 SWYDDOGAETHAU A CHYFRIFOLDEBAU     

 

Y Cyngor  

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am fabwysiadu cyfansoddiad y Cyngor a Chod 

Ymddygiad yr Aelodau ac am gymeradwyo’r fframwaith polisi a’r gyllideb y 

mae’r Cabinet yn gweithredu oddi mewn iddynt. Mae hefyd yn gyfrifol am 

gymeradwyo a monitro cydymffurfiaeth â fframwaith cyffredinol y Cyngor o 
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ran atebolrwydd a rheolaeth. Nodir y fframwaith yn y cyfansoddiad. Mae’r 

Cyngor hefyd yn gyfrifol am fonitro cydymffurfiaeth â’r polisïau y cytunwyd 

arnynt a’r penderfyniadau gweithredol sy’n gysylltiedig â nhw. 

  

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gymeradwyo gweithdrefnau i gofnodi’r 

penderfyniadau a wnaed ac i adrodd arnynt. Mae hyn yn cynnwys y 

penderfyniadau a ddirprwywyd gan y Cyngor a’i bwyllgorau, a’r rheini a 

wnaed ganddynt. Nodir y penderfyniadau a ddirprwywyd, a phwy sy’n gyfrifol 

amdanynt, yn y cyfansoddiad. 

 

 Y Cabinet  

Mae’r Cabinet yn gyfrifol am gynnig y fframwaith polisi a’r gyllideb i’r Cyngor 

ac am gyflawni swyddogaethau gweithredol yn unol â’r fframwaith polisi a’r 

gyllideb. 

 

Gellir dirprwyo penderfyniadau gweithredol i un o bwyllgorau’r Cabinet, aelod 

unigol o’r Cabinet, Swyddog neu gyd-bwyllgor. 

  

Os rhoddir awdurdod dirprwyedig i aelodau unigol o’r Cabinet wneud 

penderfyniadau, pennir protocolau i sicrhau bod aelodau unigol o’r Cabinet 

yn ymgynghori â swyddogion perthnasol cyn gwneud penderfyniad yn unol 

â’u hawdurdod dirprwyedig (os y’i rhoddir gan y Cyngor). Wrth wneud hynny, 

rhaid i’r aelod unigol gymryd i ystyriaeth y cyfrifoldebau cyfreithiol ac ariannol 

a’r materion rheoli risg a allai godi o’r penderfyniad. 

  

  Y Pwyllgorau 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn elfen allweddol o fframwaith 

llywodraethu’r Cyngor. Ei swyddogaeth yw darparu adnodd annibynnol o’r 

lefel uchaf i gefnogi trefniadau llywodraethu da a rheolaeth ariannol 

gyhoeddus gref.   

 

Y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

Mae’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’n gyfrifol am graffu ar benderfyniadau 

neu gynigion gweithredol ac am ddwyn y Cabinet i gyfrif. 

   

Y Pwyllgor Moeseg a Safonau  
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Sefydlir y Pwyllgor Moeseg a Safonau gan y Cyngor ac mae’n gyfrifol am 

hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad ymhlith y Cynghorwyr. 

Yn arbennig, mae’n gyfrifol am gynghori’r Cyngor ar fabwysiadu a diwygio 

Cod Ymddygiad yr Aelodau, ac am fonitro’r modd y gweithredir y Cod. 

   

          Pwyllgorau eraill y Cyngor  

Mae’r rhain yn cynnwys pwyllgorau sy’n ymwneud â Rheoli Datblygu a 

Thrwyddedu. 

  

  Y Swyddogion Statudol  

Nodir cyfrifoldebau’r swyddogion statudol a ganlyn yn Erthygl 12 o’r 

Cyfansoddiad:  

(i)  Y Prif Weithredwr 

(ii)  Y Prif Swyddog Cyllid (Cyfarwyddwr Strategol – Adnoddau Corfforaethol) 

(iii)  Y Swyddog Monitro (Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a 

Llywodraethu) 

 

  Y Prif Swyddogion   

Mae’r Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod aelodau’r Cabinet yn cael 

gwybod am oblygiadau ariannol pob cynnig ac am sicrhau bod y goblygiadau 

ariannol wedi’u trafod â’r Cyfarwyddwr Cyllid. 

 

Cyfrifoldeb y Prif Swyddogion yw ymgynghori â’r Prif Swyddog Cyllid ar 

unrhyw fater sy’n debygol o effeithio’n sylweddol ar gyllid y Cyngor cyn i 

unrhyw ymrwymiadau gael eu gwneud. 

  

 

3.4  MATHAU ERAILL O ATEBOLRWYDD ARIANNOL  

 

  Trosglwyddiadau 

Mae’r Prif Swyddogion yn gyfrifol am reoli’u cyllidebau o fewn y terfyn ariannol 

cyffredinol a gymeradwyir gan y Cyngor a chânt drosglwyddo arian o un 

pennawd cyllidebol i’r llall yn unol â Chynllun Trosglwyddiadau cymeradwy’r 

Cyngor. 

   

 Ymdrin â balansau diwedd blwyddyn 
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Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gytuno ar weithdrefnau i ddwyn tanwariant 

a gorwariant o ran penawdau’r gyllideb ymlaen. 

  

   

 

 Polisïau cyfrifyddu 

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am ddethol polisïau cyfrifyddu ac am 

sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu’n gyson. 

 

 Cofnodion a ffurflenni cyfrifyddu  

    Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am bennu gweithdrefnau a chofnodion 

cyfrifyddu’r Cyngor. 

  

           Datganiad o Gyfrifon Blynyddol 

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am sicrhau bod y datganiad o gyfrifon 

blynyddol yn cael ei baratoi’n unol â’r Cod Ymarfer ar Gadw Cyfrifon 

Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig: Datganiad o’r Arferion Arfaethedig 

(CIPFA/LASAAC).  Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gymeradwyo’r datganiad o 

gyfrifon blynyddol.  

  

3.5  CYNLLUNIO ARIANNOL    

 

  Cyflwyniad  

 Y prif elfennau o ran cynllunio ariannol yw:  

• Cyllideb Refeniw’r Gronfa Gyffredinol; a’r 

• Rhaglen Gyfalaf.  

 

3.5.1  Y fframwaith polisi  

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gymeradwyo’r fframwaith polisi a’r gyllideb, fel y 

nodir yn Erthygl 4 o’r Cyfansoddiad. 

 

Mae’r Cyngor hefyd yn gyfrifol am gymeradwyo gweithdrefnau i gytuno ar 

amrywiadau i gyllidebau, cynlluniau a strategaethau cymeradwy sy’n ffurfio’r 

fframwaith polisi ac am bennu’r amgylchiadau lle y bernir bod penderfyniad 

yn groes i’r gyllideb neu’r fframwaith polisi. 

Tudalen 492



Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 4 Rheolau Gweithdrefn 

RHAN 4 DOGFEN F_ Y Rheoliadau Ariannol A’r Gweithdrefnau Ariannol Cysylltiedig 

Diweddarwyd Mai 2022 11 

  

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am bennu i ba raddau y gall y Cabinet ailddyrannu 

cronfeydd y gyllideb o un gwasanaeth i’r llall. Mae’r Cabinet yn gyfrifol am 

benderfynu yn ystod y flwyddyn ar adnoddau a blaenoriaethau er mwyn 

gwireddu fframwaith polisi’r gyllideb o fewn y terfynau ariannol a bennwyd 

gan y Cyngor. 

 

3.5.2  Cyllidebu  

 

 Ffurf y gyllideb  

Caiff ffurf gyffredinol y gyllideb ei chymeradwyo gan y Cabinet ar sail cyngor 

y Prif Swyddog Cyllid. Dylai’r gyllideb arfaethedig gynnwys dyraniadau i 

wahanol wasanaethau a phrosiectau, taliadau praesept ac ardollau, lefelau 

trethiant arfaethedig a chronfeydd wrth gefn. 

  

  Paratoi’r gyllideb  

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am sicrhau bod cyllideb refeniw’n cael 

ei pharatoi’n flynyddol, ynghyd â strategaeth ariannol bob tair blynedd, i’w 

hystyried gan y Cabinet cyn ei chyflwyno i’r Cyngor. Caiff y Cyngor ddiwygio’r 

gyllideb neu ofyn i’r Cabinet ei hailystyried cyn ei chymeradwyo. 

  

Cyfrifoldeb y Prif Swyddogion yw sicrhau bod amcangyfrifon cyllidebol sy’n 

adlewyrchu’r cynlluniau gwasanaeth y cytunwyd arnynt yn cael eu cyflwyno 

i’r Cabinet a bod yr amcangyfrifon hyn yn cael eu paratoi’n unol â chanllawiau 

a gyhoeddir gan y Cabinet. 

  

  Monitro a rheoli’r gyllideb  

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth ariannol 

briodol i sicrhau bod modd monitro’r cyllidebau’n effeithiol. Rhaid iddo/iddi 

fonitro’r gwariant yn erbyn dyraniadau’r gyllideb a rhoi adroddiad rheolaidd i’r 

Cabinet am y sefyllfa gyffredinol. 

 

Cyfrifoldeb y Prif Swyddogion yw rheoli incwm a gwariant o fewn eu 

hadrannau a monitro perfformiad, gan gymryd i ystyriaeth y wybodaeth 

ariannol a ddarperir gan y Prif Swyddog Cyllid. Dylent roi adroddiadau ar 

unrhyw amrywiadau o fewn eu hadrannau. Dylent hefyd gymryd unrhyw 
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gamau angenrheidiol i osgoi gwario mwy na’r gyllideb a ddyrannwyd iddynt a 

rhoi gwybod i’r Cyfarwyddwr Cyllid am unrhyw broblemau. 

 

  Dyrannu adnoddau  

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal proses 

ddyrannu adnoddau sy’n rhoi sylw dyledus i fframwaith polisi’r Cyngor. 

  

  Paratoi’r Rhaglen Gyfalaf 

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am sicrhau bod Rhaglen Gyfalaf yn cael 

ei pharatoi bob blwyddyn i’w hystyried gan y Cabinet cyn ei chyflwyno i’r 

Cyngor. 

  

Canllawiau 

Bydd canllawiau ar baratoi’r gyllideb yn cymryd i ystyriaeth:  

•  y gofynion cyfreithiol;  

•  rhagolygon cynlluniau tymor canol;  

• cynllun y strategaeth gymunedol;  

• yr adnoddau sydd ar gael;  

• y pwysau o ran gwariant;  

• gwerth gorau a chanllawiau perthnasol eraill y llywodraeth;  

• cytundebau polisi â’r Cynulliad Cenedlaethol/Llywodraeth 

Cymru;  

• dogfennau polisi mewnol eraill;  

• materion trawsbynciol (lle y bônt yn berthnasol).  

 

Cynnal cronfeydd wrth gefn 

Cyfrifoldeb y Prif Swyddog Cyllid yw rhoi gwybod i’r Cabinet a/neu’r Cyngor 

am lefelau darbodus cronfeydd wrth gefn y Cyngor. 

 

 3.6  RHEOLI RISG A RHEOLI ADNODDAU  

 

  Cyflwyniad   

 Mae’n hanfodol datblygu a chynnal systemau integredig cadarn i nodi ac i 

werthuso holl risgiau gweithredol sylweddol y Cyngor. Dylai pawb sy’n 

gysylltiedig â chynllunio a darparu gwasanaethau gymryd rhan ragweithiol yn 

y gwaith. 

Tudalen 494



Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 4 Rheolau Gweithdrefn 

RHAN 4 DOGFEN F_ Y Rheoliadau Ariannol A’r Gweithdrefnau Ariannol Cysylltiedig 

Diweddarwyd Mai 2022 13 

 

  Rheoli risg  

Mae’r Cabinet yn gyfrifol am gymeradwyo strategaeth a datganiad polisi’r 

Cyngor ynghylch rheoli risg ac am adolygu effeithiolrwydd y gwaith rheoli risg. 

Mae’r Cabinet yn gyfrifol am sicrhau bod yswiriant priodol ar gael lle y bo’n 

briodol. 

 

Mae’r Prif Weithredwr, ar y cyd â Thîm Rheoli’r Prif Swyddogion, yn gyfrifol 

am baratoi datganiad polisi rheoli risg y Cyngor a’i hyrwyddo ar draws y 

Cyngor. Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am roi cyngor i’r Cabinet am 

yswiriant priodol lle y bo’n briodol. 

  

3.6.1  Rheolaeth fewnol  

Mae rheolaeth fewnol yn cyfeirio at y systemau rheolaeth a ddyfeisiwyd gan 

y rheolwyr i helpu i sicrhau bod amcanion y Cyngor yn cael eu cyflawni mewn 

modd sy’n hyrwyddo defnydd darbodus, effeithlon ac effeithiol o’r adnoddau 

a bod asedau a buddiannau’r Cyngor yn cael eu diogelu. 

  

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am roi cyngor ar systemau rheolaeth 

fewnol effeithiol. Rhaid i’r trefniadau sicrhau cydymffurfiaeth â’r holl statudau 

a rheoliadau cymwys, a datganiadau perthnasol eraill am arferion gorau. 

Dylent sicrhau bod cronfeydd cyhoeddus yn cael eu diogelu’n briodol a’u 

defnyddio’n ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol, yn unol â’r awdurdodau 

statudol ac eraill sy’n rheoli’u defnydd. 

  

Cyfrifoldeb y Prif Swyddogion yw sefydlu trefniadau rheolaeth fewnol cadarn 

a chynllunio, arfarnu, awdurdodi a rheoli’u gweithrediadau er mwyn sicrhau 

gwelliant parhaus, darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, ac er 

mwyn cyflawni’u targedau o ran perfformiad ariannol. 

 

3.6.2  Gofynion archwilio 

Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol 

i bob Cyngor gynnal archwiliad mewnol effeithiol er mwyn gwerthuso 

effeithiolrwydd ei brosesau o ran rheoli risgiau, rheolaeth a llywodraethu. 

  

Mae Archwilio Cymru yn ymgymryd â rôl archwilwyr allanol y Cyngor. 
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O dro i dro, gall y Cyngor fod yn destun archwiliad, arolygiad neu ymchwiliad 

gan gyrff allanol a chanddynt hawliau mynediad statudol. 

  

3.6.3  Atal twyll, llygredd a chamymddygiad  

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal dogfen bolisi am 

Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredd. 

 

3.6.4  Asedau  

Dylai’r Prif Swyddogion sicrhau bod cofnodion ac asedau’n cael eu cynnal yn 

briodol a’u cadw’n ddiogel. Dylent hefyd sicrhau bod cynlluniau wrth gefn ar 

waith i ddiogelu asedau a sicrhau parhad gwasanaethau mewn argyfwng neu 

os bydd y system yn methu. 

  

3.6.5  Rheoli’r trysorlys  

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r Cod Ymarfer ar Reoli’r Trysorlys mewn 

Awdurdodau Lleol a gyhoeddwyd gan CIPFA.  

  

Yn unol â hynny, bydd y Cyngor yn creu ac yn cynnal, fel conglfeini dull 

effeithiol o reoli’r trysorlys: 

  

• datganiad polisi rheoli’r trysorlys (TMPS) sy’n datgan polisïau ac 

amcanion ei weithgareddau o ran rheoli’r trysorlys;  

• arferion addas o ran rheoli’r trysorlys (TMP) sy’n amlinellu’r modd y bydd 

y sefydliad yn ceisio cyflawni’r polisïau a’r amcanion hynny ac yn nodi 

sut y bydd yn rheoli’r gweithgareddau hynny. 

 

Rheolir yr holl arian sydd ym meddiant y Cyngor gan y swyddog a ddynodwyd 

at ddibenion adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac y cyfeirir ato yn 

y cod fel ‘y swyddog cyfrifol’, h.y. y Prif Swyddog Cyllid yn y Cyngor hwn. 

  

Mae’r Cyngor wedi dirprwyo’r cyfrifoldeb dros gyflwyno a monitro’i bolisïau a’i 

arferion o ran rheoli’r trysorlys i’r Cabinet, a’r cyfrifoldeb dros weithredu a 

gweinyddu’r penderfyniadau o ran rheoli’r trysorlys i’r Prif Swyddog Cyllid a 
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fydd yn gweithredu’n unol â datganiad polisi’r Cyngor a’r TMP, ynghyd â 

Safonau Arferion Proffesiynol CIPFA o ran Rheoli’r Trysorlys. 

 

Bydd y Cabinet yn derbyn o leiaf ddau adroddiad bob blwyddyn ariannol am 

ei bolisïau, arferion a gweithgareddau o ran rheoli’r trysorlys; strategaeth a 

chynllun blynyddol cyn cychwyn y flwyddyn; ac adroddiad blynyddol ar ôl i’r 

flwyddyn ddod i ben yn unol â’r ffurf a nodir yn y TMP. 

 

 3.6.6 Staffio 

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am benderfynu sut i drefnu cymorth y swyddogion i 

gyflawni swyddogaethau gweithredol ac anweithredol o fewn y Cyngor. 

  

Mae’r Prif Weithredwr  hefyd yn gyfrifol am reoli’r staff yn gyffredinol. Mae ef 

neu hi hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod systemau gwerthuso, neu systemau 

eraill y cytunir arnynt, yn cael eu defnyddio’n briodol i bennu’r tâl ar gyfer 

swyddi. 

  

Mae’r Prif Swyddogion yn gyfrifol am reoli cyfanswm y staff drwy: 

• roi gwybod i’r Cabinet am y gyllideb sydd ei hangen mewn unrhyw 

flwyddyn i dalu’r costau staffio amcangyfrifedig;  

• addasu’r lefel staffio i sicrhau bod modd ei hariannu o fewn darpariaeth 

gymeradwy’r gyllideb, gan amrywio’r ddarpariaeth yn ôl y galw o fewn y 

terfynau hynny i ateb y gofynion gweithredol wrth iddynt newid; 

• defnyddio trefniadau penodi’n briodol. 

 

 

3.7  SYSTEMAU A GWEITHDREFNAU  

 

  Cyflwyniad  

  Mae systemau a gweithdrefnau cadarn yn hanfodol i unrhyw fframwaith 

atebolrwydd a rheoli effeithiol.  

 

  Cyffredinol  

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am weithredu systemau cyfrifyddu’r 

Cyngor, ffurf y cyfrifon a’r cofnodion ariannol cysylltiedig. Rhaid i unrhyw 

newidiadau gan y Prif Swyddogion i’r systemau cyllid presennol, neu unrhyw 
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systemau newydd a sefydlir, gael eu cymeradwyo gan y Prif Swyddog Cyllid. 

Serch hynny, mae’r Prif Swyddogion yn gyfrifol am weithredu prosesau 

ariannol eu cyfarwyddiaethau’n briodol. 

  

Dylai’r Prif Swyddogion gytuno ar unrhyw newidiadau i’r gweithdrefnau y 

cytunwyd arnynt i ateb gofynion penodol eu gwasanaethau gyda’r Prif 

Swyddog Cyllid. 

  

Dylai’r Prif Swyddogion sicrhau bod eu cyflogeion yn derbyn hyfforddiant 

ariannol perthnasol a gymeradwyir gan y Prif Swyddog Cyllid. 

  

Rhaid i’r Prif Swyddogion sicrhau, lle y bo’n briodol, bod systemau 

cyfrifiadurol a systemau eraill yn cael eu cofrestru’n unol â deddfwriaeth 

diogelu data. Rhaid i’r Prif Swyddogion sicrhau bod cyflogeion yn gwybod am 

eu cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth rhyddid gwybodaeth. 

 

3.7.1  Incwm a gwariant  

Cyfrifoldeb y Prif Swyddogion yw sicrhau bod cynllun dirprwyo priodol wedi’i 

sefydlu yn eu meysydd gwasanaeth a’i fod yn gweithredu’n effeithiol. Dylai’r 

cynllun dirprwyo nodi’r cyflogeion hynny a chanddynt awdurdod i weithredu 

ar ran y Prif Swyddogion, neu ar ran y weithrediaeth, o ran taliadau, casglu 

incwm a gosod archebion, ynghyd â therfynau’u hawdurdod. Y Cabinet sy’n 

gyfrifol am gymeradwyo gweithdrefnau i ddileu dyledion fel rhan o’r fframwaith 

atebolrwydd a rheoli cyffredinol. 

  

3.7.2  Taliadau i gyflogeion ac Aelodau  

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am dalu cyflog a thâl i bob cyflogai, gan 

gynnwys taliadau goramser, ac am dalu lwfansau i’r Aelodau. 

  

3.7.3  Trethiant 

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am gynghori’r Prif Swyddogion, yng 

ngoleuni canllawiau a gyhoeddir gan gyrff perthnasol ac unrhyw 

ddeddfwriaeth berthnasol fel ag y mae’n gymwys, ar bob mater trethiant sy’n 

effeithio ar y Cyngor. 
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Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am gynnal cofnodion treth y Cyngor, talu 

pob treth, derbyn credydau treth a chyflwyno ffurflenni treth erbyn y dyddiad 

priodol.  

 

3.7.4  Cyfrifon Masnachu/Unedau Busnes  

Cyfrifoldeb y Prif Swyddog Cyllid yw rhoi cyngor ar sefydlu a gweithredu 

unrhyw gyfrifon masnachu ac unedau busnes. 

  

3.8  TREFNIADAU ALLANOL  

 

  Cyflwyniad  

  Mae’r Cyngor yn cyflawni swyddogaeth arweiniol unigryw yn y gymuned ac 

yn uno cyfraniadau gwahanol randdeiliaid. Rhaid iddo hefyd weithredu i 

hyrwyddo neu i wella lles economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol yr 

ardal. 

 

3.8.1  Partneriaethau 

Mae’r Cabinet yn gyfrifol am gymeradwyo dirprwyaethau, gan gynnwys 

fframweithiau partneriaethau. Y Cabinet yw’r ffocws ar gyfer creu 

partneriaethau gyda sefydliadau lleol eraill yn y sectorau cyhoeddus, preifat, 

gwirfoddol a chymunedol i fynd i’r afael ag anghenion lleol. 

  

Gall y Cabinet ddirprwyo swyddogaethau – gan gynnwys y rheini sy’n 

ymwneud â phartneriaethau – i’r Prif Swyddogion. Fe’u hamlinellir yn y 

cynllun dirprwyo sy’n rhan o Gyfansoddiad y Cyngor. Os dirprwyir unrhyw 

swyddogaethau, mae’r Cabinet yn parhau i fod yn atebol i’r Cyngor 

amdanynt. 

 

Mae’r Prif Weithredwr a Phrif Swyddogion eraill yn cynrychioli’r Cyngor ar 

bartneriaethau a chyrff allanol, yn unol â’r cynllun dirprwyo. 

  

Mae’r Swyddog Monitro’n gyfrifol am hyrwyddo a chynnal yr un safonau 

ymddygiad uchel o ran gweinyddiaeth ariannol mewn partneriaethau a 

sefydlir ar draws y Cyngor. 
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Rhaid i’r Prif Swyddog Cyllid sicrhau bod y trefniadau cyfrifyddu a gaiff eu 

mabwysiadu gan bartneriaethau a mentrau ar y cyd yn foddhaol. Rhaid 

iddo/iddi hefyd ystyried y trefniadau llywodraethu corfforaethol cyffredinol ac 

unrhyw faterion cyfreithiol wrth drefnu contractau gydag unrhyw gyrff allanol. 

Rhaid iddo/iddi sicrhau bod y risgiau wedi’u harfarnu’n llwyr cyn ymrwymo i 

unrhyw gytundebau gydag unrhyw gyrff allanol. 

  

Mae’r Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn derbyn 

cymeradwyaeth briodol cyn cwblhau unrhyw drafodaethau sy’n gysylltiedig â 

gweithio gyda chyrff allanol. 

  

3.8.2  Cyllid allanol  

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl gyllid a hysbysir 

gan gyrff allanol yn cael ei dderbyn a’i gofnodi’n briodol yng nghyfrifon y 

Cyngor.  

3.8.3  Gwaith i drydydd partïon 

Mae’r Cabinet yn gyfrifol am gymeradwyo trefniadau’r contract ar gyfer 

unrhyw waith neu wasanaeth a ddarperir i drydydd partïon neu gyrff allanol 

(ac eithrio gwaith y gellir ailgodi amdano). 
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ATODIAD 

 

GWEITHDREFNAU ARIANNOL 

   

1.  GWEITHDREFNAU ARIANNOL  

  

  Cyflwyniad  

 Mae’r gweithdrefnau ariannol a ganlyn yn amlinellu sut y caiff y Rheoliadau 

Ariannol a nodwyd eisoes eu rhoi ar waith.  

 

  Ar ddechrau pob rhan berthnasol, ceir datganiad sy’n amlinellu safle a 

phwysigrwydd y materion a ganlyn: 

 

• Mesurau rheoli allweddol – mae hyn yn egluro’r mesurau rheoli mewnol 

allweddol sy’n pennu’r fframwaith i sicrhau bod y Rheoliadau Ariannol yn 

gweithredu’n effeithiol. 

• Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid neu, mewn rhai achosion, y swyddog 

a enwebir ganddo/ganddi. 

• Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion.  

 

1.1  SAFONAU RHEOLAETH ARIANNOL  

 

Mae dyletswydd ar yr holl gyflogeion ac Aelodau i arddel y safonau uchaf o ran 

uniondeb wrth ymdrin â materion ariannol. Hwylusir hyn drwy sicrhau bod pawb 

yn glir ynghylch y safonau y maent yn ceisio’u cyflawni a bod mesurau rheoli ar 

waith i sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu bodloni. 

  

 Mesurau rheoli allweddol   

a) hyrwyddo’r safonau ym mhob rhan o’r Cyngor;  

b) system fonitro i adolygu cydymffurfiaeth â’r safonau ariannol a mynd ati’n 

rheolaidd i gymharu’r dangosyddion perfformiad a’r meincnodau a/neu 

safonau targed a gaiff eu hadrodd i’r Cabinet a’r Cyngor. 
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Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Sicrhau bod materion ariannol y Cyngor yn cael eu gweinyddu’n briodol. 

• Pennu’r safonau rheolaeth ariannol a monitro cydymffurfiaeth â nhw. 

• Sicrhau bod arferion proffesiynol priodol yn cael eu harddel a gweithredu fel 

pennaeth y proffesiwn o ran safonau, perfformiad a datblygiad cyflogeion 

cyllid ar draws y Cyngor. 

• Rhoi cyngor ar fesurau rheoli strategol allweddol sydd eu hangen i sicrhau 

rheolaeth ariannol gadarn. 

• Gwneud yn siwr bod gwybodaeth ariannol ar gael i sicrhau bod modd 

monitro cymariaethau o ran dangosyddion perfformiad ariannol 

cenedlaethol a lleol yn gywir ac yn amserol, a bod modd paratoi 

adroddiadau arnynt. 

    

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Hyrwyddo’r safonau rheolaeth ariannol a bennir gan y Prif Swyddog Cyllid yn 

eu cyfarwyddiaethau a monitro’r ffordd y caiff y safonau a’r arferion eu harddel, 

gan drafod â’r Prif Swyddog Cyllid yn ôl y galw. 

• Hyrwyddo arferion ariannol cadarn o ran safonau, perfformiad a datblygiad 

staff eu cyfarwyddiaethau. 

 

1.2  RHEOLI GWARIANT  

 

Cynllun trosglwyddiadau 

Bwriad y cynllun trosglwyddiadau yw rhoi rhywfaint o hyblygrwydd i’r Cabinet, 

y Cyfarwyddwyr Corfforaethol a’u staff reoli cyllidebau o fewn y fframwaith polisi 

cyffredinol a bennwyd gan y Cyngor, a thrwy hynny ddefnyddio’r adnoddau yn 

y ffordd orau bosibl. 

  

 

  Mesurau rheoli allweddol  

a) Gweinyddir y cynllun gan y Prif Swyddog Cyllid o fewn canllawiau a bennir 

gan y Cyngor. Rhaid i’r Cyngor gymeradwyo unrhyw amrywiadau i’r cynllun 

hwn.  

b)  Caiff y gyllideb gyffredinol ei hystyried gan y Cabinet a’i hargymell i’r Cyngor 

i’w chymeradwyo. Felly, caniateir i’r Prif Swyddogion a’r rheolwyr cyllidebau 

wario’n unol â’r amcangyfrifon a nodir yn y gyllideb. Mae’r rheolau isod yn 
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berthnasol i drosglwyddiadau; hynny yw, symud adnoddau o un gyllideb 

gymeradwy i’r llall (e.e. fel y dangosir ar bob tudalen gyllideb yn Llyfr y 

Gyllideb) neu o un pennawd yn y gyllideb i bennawd arall (e.e. cyflogeion, 

eiddo ac ati) o fewn y gyllideb gymeradwy. 

c) Nid bwriad trosglwyddiadau yw creu rhwymedigaethau ychwanegol o ran y 

gyllideb gyffredinol. Disgwylir i’r Prif Swyddogion arfer disgresiwn drwy 

reoli’u cyllidebau’n gyfrifol ac yn ddarbodus. Er enghraifft, dylent osgoi 

cefnogi gwariant cylchol o ffynonellau un-tro fel arbedion neu incwm 

ychwanegol, neu greu ymrwymiadau at y dyfodol, gan gynnwys effeithiau 

blwyddyn gyfan penderfyniadau a wneir ryw dro yn ystod y flwyddyn, nad 

ydynt wedi nodi adnoddau ar eu cyfer yn y dyfodol. Rhaid i’r Prif 

Swyddogion gynllunio i ariannu ymrwymiadau o’r fath o’u cyllidebau’u 

hunain. 

d) Nid trosglwyddiadau yw symud penawdau’r gyllideb, a elwir hefyd yn 

adlunio, o un portffolio i’r llall o fewn y gyllideb neu o un Uned Fusnes i’r llall 

o fewn y gyllideb. 

  

 Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Paratoi adroddiad i’r Cyngor, ar y cyd â’r Prif Swyddogion, os cynigir 

trosglwyddo refeniw gwerth dros £250,000 o unrhyw bennawd yn y gyllideb 

ac os yw’n amrywiad sylweddol o ran lefel neu natur y gwasanaeth a 

ddarperir ac a gymeradwywyd gan y Cyngor yn y Gyllideb Refeniw. 

• Paratoi adroddiad ar yr holl drosglwyddiadau a addaswyd. 

 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Caiff Prif Swyddog, gyda chytundeb yr Aelod Portffolio, drosglwyddo arian 

mewn cyllidebau refeniw y mae’n eu rheoli hyd at symiau o £150,000 o 

unrhyw bennawd yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn, ar ôl rhoi gwybod i’r Prif 

Swyddog Cyllid, os yw: 

a) y gwariant a’r incwm cyffredinol wedi’i gynnwys o fewn Terfyn Arian 

Parod y Gyllideb Refeniw;  

b) mae angen cymeradwyaeth y Cyngor ymlaen llaw ar gyfer unrhyw 

drosglwyddiad, beth bynnag fo’r swm, os cynigir trosglwyddo rhwng 

portffolios a gymeradwywyd eisoes gan y Cyngor;  
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c) dim ond ar ôl cytuno â’r Prif Swyddog perthnasol y dylid gwneud 

trosglwyddiad sy’n debygol o effeithio ar lefel gweithgarwch gwasanaeth 

arall; 

d) ni ddylid gwneud trosglwyddiad sy’n berthnasol i flwyddyn ariannol 

benodol ar ôl 31 Mawrth yn y flwyddyn honno.  

  

• Mae gofyn i’r Cabinet gymeradwyo trosglwyddo symiau sy’n fwy na 

£150,000, ar ôl cael adroddiad ar y cyd gan y Prif Swyddog Cyllid a’r Prif 

Swyddog priodol. Rhaid i’r adroddiad nodi’r gwariant arfaethedig a 

ffynhonnell y cyllid, a rhaid iddo egluro’r goblygiadau yn y flwyddyn 

ariannol gyfredol a’r flwyddyn ariannol nesaf. Rhaid i’r Cyngor 

gymeradwyo symiau sy’n fwy na £250,000. 

 

• Os yw cyllideb gymeradwy’n gyllideb swm un-tro neu swm wrth gefn y 

bwriedir ei ddyrannu yn ystod y flwyddyn, nid ystyrir bod ei ddyraniad yn 

drosglwyddiad: 

a) os caiff y swm ei ddefnyddio at y dibenion y’i sefydlwyd ar ei gyfer; ac 

b) os yw’r Cabinet wedi cymeradwyo’r sail a’r telerau, gan gynnwys y 

terfynau ariannol, ar gyfer ei ddyrannu. Dylid rhoi adroddiad i’r Cabinet 

am unrhyw ddyraniadau tu hwnt i’r terfynau ariannol. 

   

1.3  TRIN BALANSAU DIWEDD BLWYDDYN  

 

Mae’r rheolau isod yn berthnasol i’r trefniadau i drosglwyddo adnoddau o un 

flwyddyn gyfrifyddu i’r llall, h.y. dwyn ymlaen. 

  

 Mesurau rheoli allweddol  

a) Mae gweithdrefnau cyfrifyddu priodol ar waith i sicrhau bod y cyfansymiau 

a gaiff eu dwyn ymlaen yn gywir.  

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Gweinyddu’r cynllun dwyn ymlaen yn unol â’r canllawiau a gymeradwywyd 

gan y Cyngor. 

• Paratoi adroddiad i’r Cabinet ac i’r Cyngor ar yr holl orwariant a thanwariant 

o ran yr amcangyfrifon gwasanaeth a gaiff eu dwyn ymlaen. 
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  Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion  

• Gellir trosglwyddo tanwariant net o ran amcangyfrifon gwasanaeth o dan 

reolaeth y Swyddog i’r Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd yn amodol ar 

y materion a ganlyn:- 

a) cedwir 30% o danwariant rheoladwy’r portffolio gan yr Adran, gyda 

chytundeb y Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog Cyllid, mewn Cronfa Wrth 

Gefn  a Glustnodwyd a gaiff ei sefydlu at ddiben anghylchol penodol ac 

na fydd yn creu costau refeniw ychwanegol yn y dyfodol; ac 

b) mewn amgylchiadau eithriadol, a thrwy gytundeb gyda’r Prif Weithredwr 

a’r Prif Swyddog Cyllid, gellir cadw holl danwariant portffolio neu 100% 

o elfen gwasanaeth penodol mewn Cronfa Wrth Gefn a Glustnodwyd. 

  

1.4  POLISÏAU CYFRIFYDDU 

 

Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am baratoi Datganiad o Gyfrifon y Cyngor, 

yn unol â’r arferion priodol. 

  

 

 Mesurau rheoli allweddol  

a) Mae systemau rheolaeth fewnol ar waith i sicrhau bod trafodion ariannol yn 

gyfreithlon. 

b) Caiff polisïau cyfrifyddu addas eu dethol a’u defnyddio’n gyson. 

c) Cedwir cyfrifon cyfrifyddu priodol. 

d) Paratoir datganiadau ariannol sy’n cyflwyno’n deg sefyllfa ariannol y 

Cyngor, ei wariant a’i incwm. 

  

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Dethol polisïau cyfrifyddu addas a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio’n 

gyson. Amlinellir y polisïau cyfrifyddu yn y Datganiad o Gyfrifon blynyddol, 

ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth, ac maent yn cwmpasu 

materion fel: 

a) cyfrifon ar wahân ar gyfer trafodion cyfalaf a refeniw;  

b) y sail ar gyfer cynnwys dyledwyr a chredydwyr yn y cyfrifon ar ddiwedd 

y flwyddyn;  

c) manylion darpariaethau a chronfeydd sylweddol;  
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d) asedau sefydlog;  

e) dibrisiant;  

f) taliadau cyfalaf;  

g) gwaith sy’n parhau;  

h) stoc a nwyddau;  

i) taliadau a ohiriwyd;  

j) cyfrifyddu treth ar werth;  

k) grantiau’r llywodraeth;  

l) prydlesu;  

m) pensiynau.  

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cadw at y polisïau a’r canllawiau cyfrifyddu a gymeradwyir gan y Prif 

Swyddog Cyllid. 

  

1.5  COFNODION A FFURFLENNI CYFRIFYDDU 

 

Cadw cofnodion cyfrifyddu priodol yw un o’r ffyrdd y mae’r Cyngor yn cyflawni’i 

ddyletswydd fel ceidwad adnoddau cyhoeddus. Mae cyfrifoldeb statudol ar y 

Cyngor i baratoi’i gyfrifon blynyddol i ddangos ei weithrediadau dros y flwyddyn 

mewn modd teg. Caiff y rhain eu harchwilio’n allanol. Mae’r archwiliad hwn yn 

rhoi sicrwydd bod y cyfrifon wedi’u paratoi’n gywir, bod arferion cyfrifyddu 

priodol wedi’u harddel a bod trefniadau o safon wedi’u gwneud i sicrhau bod 

adnoddau’r Cyngor yn cael eu defnyddio’n ddarbodus, yn effeithlon ac yn 

effeithiol. 

 

  

  Mesurau rheoli allweddol  

a) Mae pob aelod o’r Cabinet, cyflogai cyllid a rheolwr cyllideb yn gweithredu 

o fewn y safonau a’r amserlenni cyfrifyddu gofynnol.  

b)  Mae’r holl drafodion, ymrwymiadau materol, contractau a gwybodaeth 

gyfrifyddu hanfodol arall yn cael eu cofnodi’n gyflawn, yn gywir ac yn 

amserol. 

c) Mae gweithdrefnau ar waith i sicrhau bod modd ailgreu cofnodion cyfrifyddu 

os bydd y systemau’n methu. 
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d) Rhoddir trefniadau cysoni ar waith i sicrhau bod trafodion yn cael eu 

cofnodi’n gywir. 

e) Cedwir prif ddogfennau’n unol â deddfwriaeth a gofynion eraill – gan 

gynnwys y meini prawf a bennir gan gyrff ariannu allanol. 

  

  Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Pennu gweithdrefnau a chofnodion cyfrifyddu’r Cyngor. Os caiff y rhain eu 

cadw tu allan i’r adran gyllid, dylai’r Prif Swyddog Cyllid ymgynghori â’r Prif 

Swyddogion perthnasol. 

• Trefnu i baratoi’r holl gyfrifon a’r cofnodion cyfrifyddu o dan ei gyfarwyddyd. 

• Cydymffurfio â’r egwyddorion isod wrth ddyrannu cyfrifoldebau cyfrifyddu: 

a) gwahanu’r swyddogaethau o ddarparu gwybodaeth am symiau sy’n 

ddyledus i’r Cyngor, neu ganddo, a chyfrifo, gwirio a chofnodi’r symiau 

hyn, oddi wrth y ddyletswydd o’u casglu neu’u talu; 

b) ni chaniateir i’r cyflogeion sy’n gyfrifol am bwyso a mesur neu wirio’r 

cyfrifon trafodion arian parod fod yn gysylltiedig â’r trafodion eu hunain. 

• Gwneud trefniadau priodol i archwilio cyfrifon y Cyngor yn unol â’r gofynion 

statudol. 

• Sicrhau bod pob cais am arian, gan gynnwys grantiau, yn cael eu cyflwyno 

erbyn y dyddiad priodol. 

• Paratoi a chyhoeddi cyfrifon y Cyngor, wedi’u harchwilio, ar gyfer pob 

blwyddyn ariannol, yn unol â’r amserlen statudol ac yn unol â’r gofyniad i’r 

Cyngor gymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon cyn 30 Mehefin ar ôl i’r flwyddyn 

ddod i ben. 

• Gweinyddu trefniadau’r Cyngor i ddwyn tanwariant a gorwariant ymlaen i’r 

flwyddyn ariannol nesaf.  

• Sicrhau bod dogfennau ariannol yn cael eu cadw’n gywir yn unol â’r gofynion 

a nodir yn y polisi y cytunodd y Cyngor arno. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Ymgynghori â’r Prif Swyddog Cyllid, a sicrhau’i gymeradwyaeth, cyn 

gwneud unrhyw newidiadau i’r cofnodion a’r gweithdrefnau cyfrifyddu.  

• Cydymffurfio â’r egwyddorion a amlinellir yn y rhan flaenorol o ran gwahanu 

dyletswyddau wrth ddyrannu dyletswyddau cyfrifyddu. 

• Cadw cofnodion digonol i ddarparu trywydd rheoli sy’n arwain o’r ffynhonnell 

incwm/gwariant i’r datganiadau cyfrifyddu. 

Tudalen 507



 

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 4 Rheolau Gweithdrefn 

RHAN 4 DOGFEN F_ Y Rheoliadau Ariannol A’r Gweithdrefnau Ariannol Cysylltiedig 

Diweddarwyd Mai 2022 26 

• Darparu’r wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau bod modd cwblhau’r 

datganiad o gyfrifon yn unol â chanllawiau’r Cyfarwyddwr Cyllid. 

• Sicrhau bod pob cais am arian, gan gynnwys grantiau, yn cael eu cyflwyno 

erbyn y dyddiad priodol. 

 

1.6  DATGANIAD O GYFRIFON BLYNYDDOL  

 

Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i baratoi’i gyfrifon ei hun i ddangos ei 

weithrediadau yn ystod y flwyddyn mewn modd teg. Mae’r Cyngor yn gyfrifol 

am gymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon blynyddol statudol. 

  

 Mesurau rheoli allweddol  

a) Mae’n ofynnol i’r Cyngor wneud trefniadau i weinyddu’i faterion ariannol yn 

briodol ac i sicrhau bod pob un o’i swyddogion yn gyfrifol am weinyddu’r 

materion hyn. Yn y Cyngor hwn, y swyddog hwnnw yw’r Prif Swyddog Cyllid.

  

 b) Rhaid paratoi Datganiad o Gyfrifon y Cyngor yn unol â’r arferion priodol a 

amlinellir yn y Cod Ymarfer ar Gadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol yn y 

Deyrnas Unedig: Datganiad o’r Arferion Arfaethedig (SORP) 

(CIPFA/LASAAC).  

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Dethol polisïau cyfrifyddu addas a’u gweithredu’n gyson. 

• Gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon rhesymol a darbodus. 

• Cydymffurfio â’r SORP.  

• Llofnodi a dyddio’r Datganiad o Gyfrifon gan ddatgan ei fod yn gyflwyniad 

teg o sefyllfa ariannol y Cyngor, ei incwm a’i wariant, ar y dyddiad cyfrifyddu 

ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth. 

• Llunio amserlen ar gyfer cwblhau’r cyfrifon terfynol a rhoi gwybod i’r staff, yr 

Aelodau a’r archwilwyr allanol. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cydymffurfio â chanllawiau cyfrifyddu’r Prif Swyddog Cyllid a darparu 

gwybodaeth i’r Cyfarwyddwr Cyllid yn ôl y galw. 
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1.7  CYNLLUNIO ARIANNOL  

 

1.7.1 Cynlluniau perfformiad  

Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i gyhoeddi gwahanol gynlluniau 

gwella/perfformiad, strategaethau gostwng troseddu, cynlluniau gofal 

cymunedol ac ati. Diben y cynlluniau hyn yw egluro blaenoriaethau ac 

amcanion cyffredinol, perfformiad cyfredol a chynigion ar gyfer gwelliant 

pellach. 

  

  Mesurau rheoli allweddol  

a) Sicrhau bod yr holl gynlluniau perthnasol yn cael eu paratoi a’u bod yn 

gyson. 

b) Paratoi cynlluniau’n unol â’r gofynion statudol. 

c) Bodloni’r amserlenni a bennwyd. 

d) Sicrhau bod yr holl wybodaeth am berfformiad yn gywir, yn gyflawn ac yn 

gyfoes. 

e) Pennu targedau gwella sy’n ystyrlon, yn realistig ac yn uchelgeisiol. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Rhoi cyngor a darparu gwybodaeth ariannol i’w chynnwys mewn cynlluniau 

gwella/perfformiad yn unol â’r gofynion statudol a’r amserlenni y cytunir 

arnynt. 

• Cyfrannu at ddatblygu targedau ac amcanion corfforaethol a gwasanaeth, 

a gwybodaeth am berfformiad. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cyfrannu at ddatblygu cynlluniau gwella/perfformiad yn unol â’r gofynion 

statudol. 

• Cyfrannu at ddatblygu targedau ac amcanion corfforaethol a gwasanaeth, 

a gwybodaeth am berfformiad. 

• Sicrhau bod systemau ar waith i fesur gweithgarwch a chasglu gwybodaeth 

gywir i’w defnyddio fel dangosyddion perfformiad. 

• Sicrhau bod gwybodaeth am berfformiad yn cael ei monitro’n ddigon aml i 

sicrhau bod modd cymryd camau unioni os nad yw targedau’n debygol o 

gael eu cyflawni. 
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 1.7.2 Cyllidebu  

 

Ffurf y gyllideb 

Mae ffurf y gyllideb yn pennu ar ba lefel o fanylder y caiff rheolaeth ariannol ei 

harfer. Mae’r ffurf yn nodi sut y bydd y rheolau o ran trosglwyddiadau’n 

gweithredu, yn amlinellu sut y gweithredir terfynau arian parod, ac yn pennu’r 

lefel ar gyfer ailddyrannu cyllid o fewn y cyllidebau. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

a) Mae’r ffurf yn cydymffurfio â phob gofyniad cyfreithiol.  

b) Mae’r ffurf yn cydymffurfio â Chod Ymarfer CIPFA, Cyfrifyddu Gwerth Gorau 

– Cod Ymarfer. 

c)  Mae’r ffurf yn adlewyrchu atebolrwydd o ran darparu gwasanaethau.  

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Cynghori’r Cabinet ar ffurf y gyllideb a gymeradwyir gan y Cyngor. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cydymffurfio â chanllawiau cyfrifyddu’r Prif Swyddog Cyllid. 

 

1.7.3 Paratoi, monitro a rheoli’r Gyllideb Refeniw  

Mae rheolaeth gyllidebol yn sicrhau bod yr adnoddau a ddyrennir, ar ôl i’r 

Cyngor gymeradwyo’r gyllideb, yn cael eu defnyddio at y dibenion a fwriadwyd 

ac yn cael eu cyfrifyddu’n briodol. Mae rheolaeth gyllidebol yn broses barhaus 

sy’n galluogi’r Cyngor i adolygu ac i addasu targedau’r gyllideb yn ystod y 

flwyddyn ariannol. Mae hefyd yn fodd o ddwyn rheolwyr cyllidebau i gyfrif am 

elfennau penodol o’r gyllideb. 

  

Drwy nodi ac egluro amrywiadau’n barhaus yn erbyn targedau’r gyllideb, gall y 

Cyngor nodi newidiadau o ran tueddiadau ac adnoddau gofynnol ar y cyfle 

cyntaf. Mae’r Cyngor ei hun yn gweithredu o fewn terfyn arian parod blynyddol, 

a gymeradwyir wrth bennu’r gyllideb gyffredinol. I sicrhau nad yw’r Cyngor yn 

ei gyfanrwydd yn gorwario, gofynnir i bob gwasanaeth reoli’i wariant ei hun o 

fewn y gyllideb arian gyfyngedig a ddyrannwyd iddo.  
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Mesurau rheoli allweddol 

a) Dylai rheolwyr cyllideb fod yn gyfrifol am incwm a gwariant y gellir eu rheoli.  

b) Enwebir rheolwr cyllideb ar gyfer pob pennawd canolfan gost. 

c) Mae rheolwyr cyllideb yn derbyn atebolrwydd dros eu cyllidebau a lefel y 

gwasanaeth i’w ddarparu ac yn deall eu cyfrifoldebau ariannol. 

d) Mae rheolwyr cyllideb yn dilyn proses ardystio gymeradwy ar gyfer unrhyw 

wariant. 

e)  Caiff incwm a gwariant eu cofnodi a’u hegluro’n briodol.  

f) Caiff lefelau perfformiad/gwasanaeth eu monitro’n unol â’r gyllideb a 

chymerir camau angenrheidiol i alinio allbynnau gwasanaeth a’r gyllideb. 

g) Nodir y gofynion o ran pa mor aml y dylid monitro’r gyllideb yn y tabl isod: 

 

Pa mor aml Gofynion 

Yn fisol 1. Gwirioneddol v. Cyllideb ar gyfer misoedd dau i 

ddeuddeg. 

(a) Alldro rhagamcanol. 

(b) Dadansoddiad o amrywiadau sylweddol. 

(c) Dadansoddiad llawn o’r camau i’w cymryd i ddatrys 

unrhyw orwariant – gwirioneddol neu ragamcanol.  

(d) Unrhyw faterion sy’n dod i’r amlwg a allai effeithio ar y 

sefyllfa ariannol (math o ddadansoddiad risg). 

(e) Gwybodaeth a gaiff ei chyflwyno fel adroddiad cyfun i’r 

Cabinet bob chwarter, gan roi adroddiadau eithriadol 

rhwng bob chwarter, pan fo angen. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Sefydlu fframwaith priodol o ran rheolaeth gyllidebol sy’n sicrhau: 

a) bod y gyllideb yn cael ei rheoli o fewn terfynau arian parod blynyddol, 

onid yw’r Cyngor yn cytuno fel arall; 

b) bod gwybodaeth amserol ar gael i bob Prif Swyddog am dderbyniadau 

a thaliadau ym mhob cyllideb sy’n ddigon manwl i alluogi’r rheolwyr i 

gyflawni’u cyfrifoldebau cyllidebol; 

c) mai dim ond yn erbyn pennawd cyllideb cymeradwy y caiff unrhyw 

wariant ei rwymo; 

d) bod pob swyddog sy’n gyfrifol am wario arian yn cydymffurfio â’r 

canllawiau perthnasol a’r rheoliadau ariannol; 
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e) bod rheolwr unigol a enwir wedi’i glustnodi ar gyfer pob pennawd yn y 

gyllideb, a hynny gan y Prif Swyddog perthnasol. O ran egwyddor 

gyffredinol, dylid neilltuo’r cyfrifoldeb cyllidebol mor agos â phosibl at y 

broses benderfynu lle yr ymrwymir i’r gwariant; 

f) bod unrhyw amrywiadau sylweddol i’r cyllidebau cymeradwy’n cael eu 

hymchwilio a bod rheolwyr cyllideb yn cael adroddiadau rheolaidd 

arnynt. 

• Gweinyddu cynllun trosglwyddiadau’r Cyngor. 

• Cyflwyno adroddiadau i’r Cabinet ac i’r Cyngor, mewn ymgynghoriad â’r Prif 

Swyddog perthnasol, os yw Prif Swyddog yn methu â mantoli gwariant ac 

adnoddau o fewn y cyllidebau cymeradwy cyfredol sydd o dan ei reolaeth. 

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau ar incwm a gwariant rhagamcanol y 

Cyngor o’u cymharu â’r gyllideb yn fisol – gweler mesur rheoli allweddol 

1.7.3(g) uchod am fanylion y tabl. Dylid hefyd cyflwyno adroddiadau ad hoc 

os oes mater o bwys yn codi, ym marn y Prif Swyddog Cyllid. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cadw rheolaeth gyllidebol o fewn eu cyfarwyddiaethau, gan arddel yr 

egwyddorion a ddisgrifiwyd eisoes, a sicrhau bod yr holl incwm a gwariant 

yn cael eu cofnodi a’u hegluro’n briodol. 

• Sicrhau bod rheolwr cyllideb atebol wedi’i glustnodi i bob eitem o incwm a 

gwariant o dan reolaeth y Prif Swyddogion (wedi’u grwpio ar ffurf cyfres o 

ganolfannau cost). O ran egwyddor gyffredinol, dylid neilltuo’r cyfrifoldeb 

cyllidebol mor agos â phosibl at y broses benderfynu lle yr ymrwymir i’r 

gwariant; 

• Sicrhau bod gwariant yn cael ei gadw o fewn terfyn arian parod cyffredinol 

y gwasanaeth ac nad yw penawdau unigol y gyllideb yn gorwario, drwy 

fonitro’r gyllideb a chymryd camau unioni priodol os rhagwelir amrywiadau 

sylweddol o’u cymharu â’r gyllideb gymeradwy. 

• Sicrhau bod proses fonitro ar waith i adolygu lefelau 

perfformiad/gwasanaeth ar y cyd â’r gyllideb, a’i bod yn gweithredu’n 

effeithiol. 

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau i’r Cabinet ar incwm a gwariant 

rhagamcanol y gwasanaeth o’u cymharu â’i gyllideb, mewn ymgynghoriad 

â’r Prif Swyddog Cyllid. 
  

Tudalen 512



 

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 4 Rheolau Gweithdrefn 

RHAN 4 DOGFEN F_ Y Rheoliadau Ariannol A’r Gweithdrefnau Ariannol Cysylltiedig 

Diweddarwyd Mai 2022 31 

• Sicrhau cymeradwyaeth y Cyngor neu’r Cabinet (fel y bo’n briodol) ar gyfer 

cynigion newydd beth bynnag fo’r swm, sy’n: 

a) creu ymrwymiadau ariannol ar gyfer blynyddoedd i ddod  

b) newid polisïau presennol, cyflwyno polisïau newydd neu ddirwyn 

polisïau presennol i ben 

c) estyn neu dorri gwasanaethau’r Cyngor yn sylweddol. 

• Sicrhau cydymffurfiaeth â’r cynllun trosglwyddiadau. 

• Cytuno â’r Prif Swyddogion perthnasol os yw’n ymddangos bod cynnig 

cyllidebol, gan gynnwys cynnig i drosglwyddo, yn debygol o effeithio’n 

sylweddol ar faes gwasanaeth arall neu ar lefel gweithgarwch gwasanaeth 

Prif Swyddog. 

 

1.7.4 Cyllidebau a Chynllunio Ariannol yn y Tymor Canol  

Mae’r Cyngor yn sefydliad cymhleth sy’n gyfrifol am ddarparu ystod eang o 

wasanaethau. Mae angen iddo gynllunio’n effeithiol a datblygu systemau i 

sicrhau bod modd dyrannu adnoddau prin yn unol â blaenoriaethau a gaiff eu 

cloriannu’n ofalus. Mae’r gyllideb yn fynegiad ariannol o gynlluniau a pholisïau’r 

Cyngor. 

  

Rhaid adeiladu’r gyllideb refeniw i sicrhau bod yr adnoddau a ddyrennir yn 

adlewyrchu’r cynlluniau gwasanaeth a blaenoriaethau’r Cyngor yn gywir. Mae 

angen cyllidebau (cynlluniau gwariant) er mwyn i’r Cyngor allu cynllunio, 

awdurdodi, monitro a rheoli’r ffordd y caiff arian ei ddyrannu a’i wario. Mae’n 

anghyfreithlon i unrhyw Gyngor gyllidebu ar gyfer diffyg heb ei ariannu. 

 

Mae cynllunio ariannol yn y tymor canol yn gysylltiedig â chylch cynllunio pan 

fydd rheolwyr yn datblygu’u cynlluniau eu hunain. Wrth i bob blwyddyn fynd 

heibio, ychwanegir blwyddyn arall at y cynllun tymor canol. Mae hyn yn sicrhau 

bod y Cyngor bob amser yn paratoi ar gyfer digwyddiadau ymlaen llaw. 

 

 Mesurau rheoli allweddol  

a) Cymeradwyaeth gyllidebol benodol ar gyfer unrhyw wariant.  

b) Ymgynghorir â’r rheolwyr cyllideb wrth baratoi’r cyllidebau y byddant yn 

gyfrifol amdanynt ac y byddant yn derbyn atebolrwydd amdanynt o fewn 

dirprwyaethau a bennir gan y weithrediaeth ar gyfer eu cyllidebau a lefel y 

gwasanaeth i’w ddarparu. 
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c) Mae proses fonitro ar waith i adolygu’n rheolaidd effeithiolrwydd a 

gweithrediad y broses o baratoi’r gyllideb ac i sicrhau bod camau unioni’n 

cael eu cymryd. 

  

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau am ragolygon y gyllideb i’r Cabinet, gan 

gynnwys y cyfyngiadau o ran adnoddau a bennwyd gan Lywodraeth 

Cynulliad Cymru. Dylai’r adroddiadau gymryd i ystyriaeth y rhagolygon 

tymor canol, lle y bo’n briodol. 

• Pennu ffurf fanwl yr amcangyfrifon refeniw a’r dulliau o’u paratoi, yn unol â’r 

gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor, ac ar ôl ymgynghori â’r Cabinet a’r 

Prif Swyddogion. 

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau i’r Cabinet am gynlluniau gwariant cyfun y 

cyfarwyddiaethau ac am yr adnoddau sydd ar gael i’w hariannu, gan nodi, 

lle y bo’n briodol, y goblygiadau o ran lefel Treth y Cyngor i’w chodi. 

• Rhoi cyngor ar oblygiadau’r penderfyniadau gwario yn y tymor canol. 

• Annog y defnydd gorau o adnoddau a gwerth am arian drwy gydweithio â’r 

Prif Swyddogion i nodi cyfleoedd i wella darbodaeth, effeithlonrwydd ac 

effeithiolrwydd, a thrwy annog arferion da o ran arfarnu opsiynau datblygu 

neu arbed o safbwynt ariannol, ac o ran datblygu’r agweddau ariannol ar 

gynllunio gwasanaethau. 

• Rhoi cyngor i’r Cyngor ar gynigion y Cabinet yn unol â’i 

gyfrifoldebau/chyfrifoldebau o dan Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 

1972. 

 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Paratoi amcangyfrifon o incwm a gwariant, mewn ymgynghoriad â’r Prif 

Swyddog Cyllid, i’w cyflwyno i’r Cabinet. 

• Paratoi cyllidebau sy’n gyson ag unrhyw derfynau arian parod perthnasol, o 

fewn cylch blynyddol cyllideb y Cyngor ac yn unol â chanllawiau’r Cabinet. 

Dylai’r Prif Swyddog Cyllid bennu’r ffurf, yn unol â chyfarwyddiadau 

cyffredinol y Cyngor. 
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• Integreiddio cynlluniau ariannol a chyllidebol â’r gwaith o gynllunio 

gwasanaethau, er mwyn i gynlluniau cyllidebol gael eu hategu gan fesurau 

perfformiad ariannol ac anariannol. 

• Mewn ymgynghoriad â’r Prif Swyddog Cyllid ac yn unol â’r canllawiau a’r 

amserlen a bennwyd, paratoi cyllidebau refeniw a chyfalaf drafft manwl i’w 

hystyried gan y Cabinet ac yna gan y Cyngor. 

• Wrth lunio gofynion strategaeth y gyllideb ddrafft, rhoi sylw i: 

a) y Strategaeth Gorfforaethol; 

b) ymgynghoriadau â chwsmeriaid;  

c) patrymau a phwysau gwario a amlygwyd drwy’r broses o fonitro’r 

gyllideb;  

d) gofynion cyfreithiol;  

e) gofynion polisi fel y’u diffinnir gan y Cyngor yn y fframwaith polisi a 

gymeradwywyd;  

f) mentrau sydd eisoes ar waith.  

 

 1.7.5 Dyrannu adnoddau  

Yn aml, nid yw’r adnoddau sydd ar gael yn cyfateb i’r adnoddau sydd eu 

hangen. Mae’n gyffredin canfod nad yw’r adnoddau sydd ar gael yn ddigonol i 

ddiwallu’r anghenion/dymuniadau. Felly, mae’n hollbwysig blaenoriaethu’r 

anghenion/dymuniadau’n ofalus a dyrannu adnoddau’n deg, er mwyn cyflawni’r 

holl gyfrifoldebau cyfreithiol. Gall adnoddau gynnwys cyflogeion, arian, offer, 

nwyddau a deunyddiau. 

 

  Mesurau rheoli allweddol  

a)  Caiff adnoddau’u caffael yn unol â’r gyfraith gan ddefnyddio proses 

awdurdodi gymeradwy.  

b)  Ni chaiff adnoddau ond eu defnyddio at y diben y’u bwriadwyd i gyflawni’r 

polisïau a’r amcanion cymeradwy, a chânt eu hegluro’n briodol. 

c)  Caiff adnoddau’u cadw’n ddiogel i’w defnyddio pan fo angen.  

d)  Defnyddir adnoddau gan beri cyn lleied â phosibl o wastraff, 

aneffeithlonrwydd neu golledion am resymau eraill.  

 

  Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid  

• Rhoi cyngor ar ddulliau o ariannu adnoddau, fel grantiau gan lywodraeth 

ganolog a gofynion benthyca. 
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Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Gweithio o fewn terfynau’r gyllideb a defnyddio’r adnoddau a ddyrannwyd, 

a dyrannu adnoddau eraill, yn y ffordd fwyaf effeithlon, effeithiol a darbodus. 

• Nodi cyfleoedd i leihau i’r eithaf neu i waredu’n llwyr y gofynion neu’r draul 

o ran adnoddau, a hynny heb effeithio’n andwyol ar y gwasanaethau a 

ddarperir. 

  

1.7.6 Rhaglenni cyfalaf  

Mae gwariant cyfalaf yn cwmpasu caffael neu wella asedau sefydlog ac iddynt 

werth hirdymor i’r Cyngor, fel tir, adeiladau, a pheiriannau, offer neu gerbydau 

sylweddol. Mae asedau cyfalaf yn llywio’r ffordd y darperir gwasanaethau yn y 

tymor hir ac yn creu ymrwymiadau ariannol at y dyfodol ar ffurf costau ariannu 

a chostau rhedeg refeniw. 

 

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol/Llywodraeth Cymru’n gosod mesurau rheoli llym 

ar gapasiti ariannu’r Cyngor. Mae hyn yn golygu y dylai gwariant cyfalaf fod yn 

rhan o strategaeth fuddsoddi ac y dylid ei flaenoriaethu’n ofalus i sicrhau’r budd 

mwyaf posibl o adnoddau prin. 

 

  Mesurau rheoli allweddol  

a) Cymeradwyaeth benodol gan y Cyngor ar gyfer y rhaglen o wariant cyfalaf.  

b) Datblygu rhaglen gyfalaf dair blynedd.  

c) Mae gwariant ar gynlluniau cyfalaf yn unol â darpariaeth y gyllideb. 

d) Paratoir cynllun ac amcangyfrif, gan gynnwys cynllun prosiect, targedau 

cynnydd a gwariant refeniw cysylltiedig, ar gyfer pob prosiect cyfalaf. 

e) Cymeradwyaeth gan y Cabinet os ariennir cynlluniau cyfalaf o’r gyllideb 

refeniw, hyd at swm penodedig, ac yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor, 

os yw’r gwariant tu hwnt i’r swm hwn.  

f) Rhaid i gynigion i wella neu i addasu adeiladau gael eu cymeradwyo gan y 

Cyfarwyddwr perthnasol. 

g) Rhaid i’r rhaglenni ar gyfer cynlluniau unigol o fewn y gyllideb gyffredinol a 

gymeradwywyd gan y Cyngor gael eu cynnal gan yr Adran briodol. 

h) Datblygu a gweithredu cynlluniau rheoli asedau. 

i) Derbynnir atebolrwydd am bob cynnig gan reolwr a enwir. 
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j) Monitro cynnydd o ran y gyllideb gymeradwy, cynllun y prosiect a’r 

allbynnau y cytunir arnynt. 

k) Sicrhau cymaint o gyllid grant allanol â phosibl. 

l) Cydymffurfio â’r Chod Darbodus CIPFA ynghylch Cyllid Cyfalaf mewn 

Awdurdodau Lleol (Rhifyn 2021) Materion Ariannol wrth bennu rhaglenni 

cyfalaf. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Paratoi amcangyfrif o’r adnoddau sydd ar gael i ariannu’r rhaglen gyfalaf 

mewn blwyddyn ariannol a/neu dros gyfnod hwy os yw’n ofynnol o ran 

cynllunio tymor canol. 

• Paratoi rhaglenni cyfalaf ar y cyd â’r Prif Swyddogion, y Prif Weithredwr  a’r 

Gweithgor Datblygu Corfforaethol a chyflwyno adroddiad i’r Cabinet i’w 

gymeradwyo. Bydd y Cabinet yn gwneud argymhellion ar yr amcangyfrifon 

cyfalaf ac unrhyw ofynion ariannol cysylltiedig i’r Cyngor. 

• Rhoi cyngor i’r Cabinet ar fenthyca darbodus wrth bennu’r rhaglen gyfalaf. 

Pennu’r dangosyddion darbodaeth, paratoi adroddiad arnynt a’u monitro. 

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau i’r Cabinet ar yr incwm, y gwariant a’r 

adnoddau rhagamcanol o’u cymharu â’r amcangyfrifon cymeradwy. 

• Cyhoeddi canllawiau ynghylch cynlluniau a rheolaethau cyfalaf, er 

enghraifft, canllawiau ar dechnegau arfarnu prosiectau. Dehonglir ‘cyfalaf’ 

gan y Prif Swyddog Cyllid, gan dalu sylw i reoliadau’r llywodraeth a gofynion 

cyfrifyddu. 

• Sicrhau caniatâd gan y Cabinet ar gyfer cynlluniau unigol os yw’r gwariant 

amcangyfrifedig dros 10% o gost y cynllun yn uwch na darpariaeth y rhaglen 

gyfalaf, neu’n £50,000, pa un bynnag sydd leiaf. 

   

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cydymffurfio â’r canllawiau a gyhoeddir gan y Prif Swyddog Cyllid ynghylch 

cynlluniau a rheolaethau cyfalaf. 

• Sicrhau bod cynigion cyfalaf wedi bod yn destun arfarniad prosiect yn unol 

â gofynion y Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol. 

• Paratoi adroddiadau rheolaidd i adolygu darpariaethau’r rhaglen gyfalaf ar 

gyfer eu gwasanaethau. Dylent hefyd gwblhau ffurflenni rheolaidd am 

gostau terfynol amcangyfrifedig y cynlluniau yn y rhaglen gyfalaf 

gymeradwy i’w cyflwyno i’r Prif Swyddog Cyllid. 

• Sicrhau bod cofnodion digonol yn cael eu cadw ar gyfer pob contract cyfalaf. 
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• Bwrw ymlaen â phrosiectau dim ond pan fydd digon o ddarpariaeth yn y 

rhaglen gyfalaf a gyda chytundeb y Prif Swyddog Cyllid, os oes angen. 

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau, ar y cyd â’r Prif Swyddog Cyllid, i’r Cabinet 

am unrhyw amrywiadau i gostau contract sydd tu hwnt i’r terfynau 

cymeradwy. 

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau i’r Cabinet ar ddiwedd pob contract lle y 

mae’r gwariant terfynol 10% neu £50,000 yn fwy na swm cymeradwy’r 

contract, pa un bynnag sydd leiaf. 

• Sicrhau na wneir trefniadau credyd, fel trefniadau prydlesu, heb gael 

cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Prif Swyddog Cyllid ac, os yn gymwys, 

heb gymeradwyo’r cynllun drwy’r rhaglen gyfalaf. 

• Ymgynghori â’r Prif Swyddog Cyllid a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet os 

yw’r Prif Swyddog yn cynnig gwneud bid am gymorth grant cyfalaf allanol i 

gefnogi gwariant nad yw wedi’i gynnwys yn y rhaglen gyfalaf dair blynedd. 

  

 1.7.7 Cynnal cronfeydd wrth gefn  

Rhaid i’r Cyngor benderfynu ar lefel y cronfeydd wrth gefn cyffredinol y mae am 

eu cynnal cyn iddo allu penderfynu ar lefel Treth y Cyngor. Cedwir cronfeydd 

wrth gefn am resymau darbodus. Maent yn galluogi’r Cyngor i ddarparu ar gyfer 

digwyddiadau annisgwyl a thrwy hynny’n ei amddiffyn rhag gorwariant, pe bai 

digwyddiadau o’r fath yn codi. Gellir hefyd cynnal cronfeydd wrth gefn at 

ddibenion penodol, fel prynu neu adnewyddu eitemau cyfalaf. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

a) Cynnal cronfeydd wrth gefn yn unol â’r Cod Ymarfer ar Gadw Cyfrifon 

Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig: Datganiad o’r Arferion Arfaethedig 

(CIPFA/LASAAC) a pholisïau cyfrifyddu y cytunwyd arnynt. 

b) O ran unrhyw gronfa wrth gefn a sefydlir, dylid diffinio’n glir ei diben, ei 

defnydd a’r sail ar gyfer trafodion. 

c) Mae angen caniatâd gan y Prif Swyddog Cyllid cyn trosglwyddo unrhyw 

symiau i’r Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd, neu ohonynt, oni bai fod y 

symiau’n unol â’r cyllidebau cymeradwy. 
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Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Rhoi cyngor i’r Cabinet a/neu i’r Cyngor ar lefelau darbodus cronfeydd wrth 

gefn y Cyngor, a chymryd i ystyriaeth gyngor yr archwilydd allanol ar y 

mater. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau na chaiff y cronfeydd wrth gefn ond eu defnyddio at y dibenion y’u 

bwriadwyd. 

 

1.8  RHEOLI RISG A RHEOLI ADNODDAU  

 

Rheoli risg 

Mae’n hanfodol datblygu a chynnal systemau integredig cadarn i nodi a 

gwerthuso holl risgiau gweithredol sylweddol y Cyngor. Dylai’r holl rai sy’n 

ymwneud â chynllunio a darparu gwasanaethau gymryd rhan ragweithiol yn y 

gwaith. 

 

Mae pob sefydliad, yn y sector preifat neu’r sector cyhoeddus, yn wynebu risg 

o ran pobl, eiddo a pharhad gweithrediadau. Risg yw’r siawns neu’r 

posibilrwydd o golled, difrod, anaf neu fethiant o ran cyflawni amcanion o 

ganlyniad i weithred neu ddigwyddiad nas dymunir neu ansicr. Rheoli risg yw’r 

dull systematig a gynllunnir i nodi, gwerthuso a rheoli risg. Ei amcanion yw 

diogelu asedau’r sefydliad a sicrhau bod lles ariannol a threfniadol y sefydliad 

yn parhau. Yn ei hanfod, felly, mae’n rhan annatod o arferion busnes da. Mae 

rheoli risg yn ymwneud â gwerthuso’r mesurau sydd eisoes ar waith yn y 

sefydliad i reoli’r risgiau a nodwyd ac yna argymell y camau y mae angen i’r 

sefydliad eu cymryd i reoli’r risgiau hyn yn effeithiol. 

  

Y Cabinet sy’n ysgwyddo’r cyfrifoldeb cyffredinol dros gymeradwyo strategaeth 

rheoli risg y Cyngor a thros hyrwyddo ymwybyddiaeth o reoli risg ar draws y 

Cyngor. 

  

 

 Mesurau rheoli allweddol  
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a) Mae gweithdrefnau ar waith i nodi, asesu, atal neu ymatal y risgiau 

sylweddol sy’n wybyddus, ac mae’r gweithdrefnau hyn yn gweithredu’n 

effeithiol ar draws y Cyngor. 

b) Mae proses fonitro ar waith i adolygu’n rheolaidd effeithiolrwydd y 

strategaethau lleihau risg a’r ffordd y caiff y mesurau’u gweithredu. Dylid 

cynnal y broses rheoli risg yn barhaus. 

c) Mae rheolwyr yn gwybod eu bod yn gyfrifol am reoli risgiau perthnasol ac 

yn derbyn gwybodaeth berthnasol am fentrau rheoli risg. 

d) Gwneir darpariaeth ar gyfer colledion a allai ddeillio o’r risgiau sy’n parhau. 

e) Mae gweithdrefnau ar waith i ymchwilio i hawliadau o fewn yr amserlen 

ofynnol. 

f) Pennir lefelau derbyniol o risg a cheir yswiriant ar eu cyfer lle y bo’n briodol. 

g) Mae’r Cyngor wedi nodi cynlluniau parhad busnes i’w rhoi ar waith os ceir 

trychineb sy’n arwain at golli neu ddifrodi’i adnoddau’n sylweddol. 

h) Mae’r Cyngor yn cynnal Gwasanaeth Archwilio Mewnol effeithiol sy’n 

cynyddu ac yn amddiffyn y gwerth sefydliadol drwy ddarparu sicrwydd, 

cyngor a dealltwriaeth sy’n seiliedig ar risgiau ac sy’n wrthrychol. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Cynnwys holl gyflogeion priodol y Cyngor mewn yswiriant gwarant 

ffyddlondeb addas. 

• Cynnig yswiriant i ysgolion yn unol â’r trefniadau Ariannu Teg. 

• Gweithredu yswiriant corfforaethol, drwy yswiriant allanol a chyllid mewnol, 

a negodi unrhyw hawliadau mewn ymgynghoriad â’r swyddogion eraill, a 

phob carfan berthnasol arall, lle y bo angen. 

• Sicrhau bod dull gweithredu sy’n seiliedig ar risgiau yn cael ei ystyried wrth 

baratoi’r strategaeth a’r cynllun archwilio mewnol. 

 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Mae’r Prif Weithredwr, ar y cyd â Thîm Rheoli’r Prif Swyddogion, yn gyfrifol 

am baratoi Datganiad Polisi Rheoli Risg y Cyngor a’i hyrwyddo ar draws y 

Cyngor. 

• Datblygu mesurau rheoli risg ar y cyd â’r Prif Swyddogion eraill. 

• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid ar unwaith am unrhyw golled, 

atebolrwydd neu ddifrod a allai arwain at hawliad yn erbyn y Cyngor, ynghyd 
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ag unrhyw wybodaeth neu eglurhad y mae eu hangen ar y Prif Swyddog 

Cyllid neu ar yswirwyr y Cyngor. 

• Ysgwyddo cyfrifoldeb dros reoli risg, gan dalu sylw i gyngor y Prif Swyddog 

Cyllid ac unrhyw swyddogion arbenigol eraill (e.e. atal troseddu, atal tân, 

iechyd a diogelwch). 

• Sicrhau bod risg yn cael ei hadolygu’n rheolaidd o fewn eu 

cyfarwyddiaethau. 

• Rhoi gwybod yn brydlon i’r Prif Swyddog Cyllid am unrhyw risgiau, eiddo 

neu gerbydau newydd y mae angen eu hyswirio neu unrhyw addasiadau 

sy’n effeithio ar yr yswiriant presennol. 

• Rhoi gwybod yn brydlon i’r Prif Swyddog Cyllid am unrhyw fethiant a nodwyd 

o ran mesurau rheoli mewnol y mae angen ymchwilio ymhellach iddo. 

• Ymgynghori â’r Prif Swyddog Cyllid a Rheolwr GrŵpSwyddog Arweiniol 

Corfforaethol y– Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu ar delerau 

unrhyw indemniad y gofynnir i’r Cyngor ei roi. 

 

1.8.1 Mesurau rheoli mewnol   

Mae’r Cyngor yn gorff cymhleth sydd tu hwnt i reolaeth uniongyrchol unigolion. 

Felly mae arno angen mesurau rheoli mewnol i reoli ac i fonitro’r cynnydd o ran 

cyflawni’i amcanion strategol. 

  

Mae cyfrifoldebau statudol gan y Cyngor ac felly mae arno angen mesurau 

rheoli mewnol i nodi, cyflawni a monitro cydymffurfiaeth â’r cyfrifoldebau hyn. 

  

Mae’r Cyngor yn wynebu ystod eang o risgiau ariannol, gweinyddol a 

masnachol, o ffactorau mewnol ac allanol, sy’n fygythiad rhag cyflawni’i 

amcanion. Mae angen mesurau rheoli mewnol i reoli’r risgiau hyn. 

 

Sefydlir system o fesurau rheoli i ddarparu dull o fesur i ba raddau y cyflawnir 

y materion a ganlyn: 

a) gweithrediadau effeithlon ac effeithiol; 

b)  gwybodaeth ac adroddiadau ariannol dibynadwy;  

c)  cydymffurfiaeth â deddfau a rheoliadau;  

d)  rheoli risg.  

  

Mesurau rheoli allweddol 
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a) Dylid adolygu mesurau rheoli allweddol yn rheolaidd a dylai’r Cyngor 

wneud datganiad ffurfiol blynyddol i’r perwyl ei fod yn fodlon bod y 

systemau rheoli mewnol yn gweithredu’n effeithiol. 

b) Systemau rheoli ar lefel y rheolwyr, gan gynnwys diffinio polisïau, pennu 

amcanion a chynlluniau, monitro perfformiad ariannol a pherfformiad o 

fathau eraill, a chymryd camau ymlaen llaw a chamau unioni priodol. Prif 

amcan y systemau hyn yw hyrwyddo perchenogaeth o’r amgylchedd rheoli 

drwy ddiffinio swyddogaethau a chyfrifoldebau. 

c) Systemau a gweithdrefnau rheoli ariannol a gweithredol, sy’n cynnwys 

mesurau diogelu ffisegol o ran asedau, gwahanu dyletswyddau, 

awdurdodi, penderfyniadau dirprwyedig, gweithdrefnau cymeradwyo a 

systemau gwybodaeth. 

d) Swyddogaeth archwilio mewnol ddigonol ac effeithiol a chanddi adnoddau 

priodol. Dylai weithredu’n unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector 

Cyhoeddus ynghyd ag unrhyw ddyletswyddau a rheoliadau statudol eraill. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Cynorthwyo’r Cyngor i greu amgylchedd rheoli priodol a mesurau rheolaeth 

fewnol effeithiol sy’n rhoi sicrwydd rhesymol o ran gweithrediadau effeithiol 

ac effeithlon, stiwardiaeth ariannol, uniondeb a chydymffurfiaeth â deddfau 

a rheoliadau. 

• Sicrhau bod y sgiliau a’r adnoddau gofynnol ar gael i gyflawni’r Strategaeth 

a’r Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol. 

   

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Rheoli prosesau i wirio bod y mesurau rheoli a sefydlwyd yn cael eu harddel 

ac i werthuso’u heffeithiolrwydd, er mwyn bod yn hyderus bod adnoddau’n 

cael eu defnyddio’n briodol, amcanion yn cael eu cyflawni a risgiau’n cael 

eu rheoli. 

• Adolygu mesurau rheoli cyfredol yng ngoleuni newidiadau sy’n effeithio ar y 

Cyngor a chreu a gweithredu mesurau newydd yn unol â chanllawiau’r Prif 

Swyddog Cyllid. Dylai’r Prif Swyddogion hefyd ysgwyddo cyfrifoldeb dros 

ddileu mesurau rheoli diangen neu fesurau sy’n aneffeithiol o ran risg neu 

gost – er enghraifft, mesurau sy’n dyblygu gwaith. 
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1.8.2 Gofynion archwilio  

 

Archwilio mewnol 

Awgrymir bod angen gwasanaeth archwilio mewnol ar awdurdodau lleol gan 

Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac adran 112, Deddf Cyllid 

Llywodraeth Leol 1988 sy’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau “wneud 

trefniadau i weinyddu’u materion ariannol yn briodol”. Mae Rheoliadau Cyfrifon 

ac Archwilio (Cymru) 2015 (fel y’i diwygiwyd) yn fwy penodol yn ei gwneud yn 

ofynnol bod yn “rhaid i awdurdod perthnasol ymgymryd ag archwiliad mewnol 

effeithiol er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd ei brosesau o ran rheoli risgiau, 

rheolaeth a llywodraethu gan ystyried safonau neu ganllawiau archwilio 

mewnol y sector cyhoeddus”.  

  

Yn unol â hynny, mae archwilio mewnol yn weithgarwch sicrwydd ac 

ymgynghori annibynnol a gwrthrychol gyda’r bwriad o ychwanegu gwerth a 

gwella gweithrediadau’r Cyngor. Mae’n helpu’r Cyngor i gyflawni ei amcanion 

drwy gyflwyno dull gweithredu systematig a disgybledig i werthuso a gwella 

effeithiolrwydd y prosesau o ran rheoli risgiau, rheolaeth a llywodraethu. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

a) Mae Archwilio Mewnol: 

• yn dangos uniondeb, 

• yn dangos cymhwysedd a gofal proffesiynol dyladwy, 

• yn wrthrychol ac yn rhydd o ddylanwad gormodol (yn annibynnol),     

• yn cyd-fynd â strategaethau, amcanion a risgiau’r sefydliad, 

• mewn sefyllfa briodol ac yn cael adnoddau digonol 

• yn dangos gwelliannau parhaus sydd o ansawdd 

• yn cyfathrebu’n effeithiol 

• yn darparu sicrwydd yn seiliedig ar risgiau 

• yn graff, yn rhagweithiol ac yn canolbwyntio ar y dyfodol 

• yn hyrwyddo gwelliannau sefydliadol   

b) Mae gan y Prif Archwilydd Mewnol fynediad uniongyrchol at y Prif Swyddog 

Cyllid a’r Prif Weithredwr, pob lefel reoli ac Aelodau etholedig. 

c) Mae’r archwilwyr mewnol yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y 

Sector Cyhoeddus. 
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Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Sicrhau bod Siarter y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn caniatáu i’r Adain 

wneud y canlynol: 

a) cael mynediad i unrhyw un o safleoedd neu dir y Cyngor ar unrhyw adeg 

resymol, 

b) cael mynediad at yr holl asedau, cofnodion, dogfennau, gohebiaeth a 

systemau rheoli sy’n ymwneud ag unrhyw un o drafodon ariannol neu 

drafodion eraill y Cyngor, 

c) gofyn am unrhyw wybodaeth ac eglurhad y tybir eu bod yn 

angenrheidiol ynghylch unrhyw fater y mae’n ei ystyried / archwilio gan 

dderbyn y wybodaeth honno, 

d) gofyn i unrhyw un o gyflogeion y Cyngor gyfrif am arian, nwyddau neu 

unrhyw eiddo arall sydd yng ngofal y Cyngor, 

e) cael mynediad at gofnodion sy’n perthyn i drydydd partïon, fel 

contractwyr neu asiantaethau partneriaethol yn unol â’r telerau 

contractiol perthnasol. 

• Mae gan y Prif Archwilydd Mewnol fynediad uniongyrchol at y Prif 

Weithredwr, Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, y Cabinet a’r 

Aelodau. 

• Mae gofyn i’r Prif Archwilydd Mewnol roi barn archwilio flynyddol ynglŷn â 

sicrwydd, ac fe’i galluogir i wneud hynny. 

• Sicrhau bod gweithdrefnau effeithiol ar waith i ymchwilio’n brydlon i unrhyw 

dwyll, afreoleidd-dra neu gamymddygiad a ddrwgdybir. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cydnabod bod cylch gwaith y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cwmpasu 

holl amgylchedd rheoli’r Cyngor. 

• Sicrhau bod yr archwilwyr mewnol yn cael mynediad ar unrhyw adeg 

resymol at eiddo, tir, personél, dogfennau ac asedau y mae’r archwilwyr yn 

tybio sy’n angenrheidiol i gyflawni’u gwaith. 

• Sicrhau bod yr archwilwyr mewnol yn cael unrhyw wybodaeth ac eglurhad 

y mae arnynt eu hangen wrth ymdrin â’u gwaith. 

• Ystyried y camau sydd angen eu cymryd yn yr adroddiadau archwilio ac 

ymateb yn brydlon iddynt yn enwedig y rheini yr ystyrir yn rhai sylfaenol neu 

sylweddol. 
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• Sicrhau bod unrhyw gamau y cytunir arnynt sy’n deillio o argymhellion 

archwilio’n cael eu cymryd yn brydlon ac yn effeithlon. 

• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid ar unwaith am unrhyw dwyll, lladrad, 

afreoleidd-dra, defnydd amhriodol neu gamddosbarthiad o adnoddau neu 

eiddo’r Cyngor. Wrth ddisgwyl am yr ymchwiliad a’r adroddiad, dylai’r 

Swyddog gymryd pob cam angenrheidiol i atal unrhyw golled bellach ac i 

ddiogelu cofnodion a dogfennau rhag cael eu dileu neu’u newid. 

 

 

Archwilio allanol 

O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, sefydlwyd swyddfa Archwilydd 

Cyffredinol Cymru, sy’n gyfrifol am benodi archwilwyr allanol i bob awdurdod 

lleol yng Nghymru. 

 

Diffinnir dyletswyddau sylfaenol yr archwilwyr allanol yn Neddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2004. Yn arbennig, o dan adran 17 o’r Ddeddf honno, caiff 

Archwilydd Cyffredinol Cymru gyhoeddi cod ymarfer archwilio a gaiff ei ddilyn 

gan yr archwilwyr allanol wrth gyflawni’u dyletswyddau. 

  

 Mae’r cod ymarfer archwilio a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2000 yn amlinellu 

amcanion yr archwilydd o ran adolygu ac adrodd ar: 

a) agweddau ariannol ar drefniadau llywodraethu corfforaethol y corff a 

archwilir; 

b) datganiadau ariannol y corff a archwilir; 

c) agweddau ar drefniadau’r corff a archwilir i reoli’i berfformiad, gan gynnwys 

paratoi a chyhoeddi gwybodaeth benodedig am berfformiad. 

  

Caiff cyfrifon y Cyngor eu harchwilio gan archwilwyr allanol, a rhaid iddynt fod 

yn fodlon bod y datganiad o gyfrifon yn ‘adlewyrchiad teg’ o sefyllfa ariannol y 

Cyngor, ei incwm a’i wariant dros y flwyddyn o dan sylw, a’i fod yn cydymffurfio 

â’r gofynion cyfreithiol. 

  

 

Mesurau rheoli allweddol 

a) Penodir archwilwyr allanol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, a hynny fel 

rheol am gyfnod o bum mlynedd o leiaf. Mae Swyddfa Archwilio Cymru’n 
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paratoi cod ymarfer archwilio i’r archwilwyr allanol ei ddilyn wrth gyflawni’u 

harchwiliadau. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Sicrhau bod yr archwilwyr allanol yn cael mynediad ar unrhyw adeg resymol 

at eiddo, personél, dogfennau ac asedau y mae’r archwilwyr allanol yn 

tybio’u bod yn angenrheidiol i’w gwaith. 

• Sicrhau bod y gwasanaethau archwilio mewnol ac allanol yn cysylltu’n 

effeithiol â’i gilydd, i hwyluso cydnabyddiaeth y naill wasanaeth o’r llall, a’u 

parch at ei gilydd, ac i osgoi dyblygu gwaith. 

• Cydweithio â’r archwilydd allanol a rhoi cyngor i’r Cyngor, y Cabinet a’r 

Cyfarwyddwyr ar eu cyfrifoldebau o ran archwilio allanol. 

• Sicrhau bod mynediad yn cael ei ganiatáu at gofnodion priodol unrhyw gyrff 

allanol a chanddynt berthynas â’r Cyngor, e.e. trefniadau trydydd parti o ran 

grantiau. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau bod yr archwilwyr allanol yn cael mynediad ar unrhyw adeg resymol 

at eiddo, personél, dogfennau ac asedau y mae’r archwilwyr allanol yn 

tybio’u bod yn angenrheidiol i’w gwaith. 

• Sicrhau bod yr holl gofnodion a systemau’n gyfoes a’u bod ar gael i’w 

harchwilio.  

• Sicrhau bod yr holl bapurau gwaith sy’n ategu cofnodion mewn cyfrifon, 

hawliadau grant ac ati o safon ddigon uchel i fod yn hollol dderbyniol at 

ddefnydd archwiliad allanol. 

 

 1.8.3 Atal twyll a llygredd  

Ni fydd y Cyngor yn goddef twyll, llygredd nac unrhyw weithredoedd o 

gamymddygiad o ran gweinyddu’i gyfrifoldebau, boed hynny o fewn y Cyngor 

neu tu allan. 

  

O ran uniondeb ac atebolrwydd, mae’r Cyngor yn disgwyl y bydd ei Aelodau a’i 

gyflogeion ar bob lefel yn arwain drwy esiampl o ran arddel gofynion cyfreithiol, 

rheolau, gweithdrefnau ac arferion. 
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Mae’r Cyngor hefyd yn disgwyl i unigolion a sefydliadau (e.e. cyflenwyr, 

contractwyr, darparwyr gwasanaeth) y mae’n dod i gysylltiad â nhw arddel 

unplygrwydd tuag at y Cyngor, heb ystyried nac arfer twyll a llygredd. 

  

 Mesurau rheoli allweddol 

a) Mae gan y Cyngor ddogfennau polisi sy’n nodi strategaeth gwrth-dwyll, 

llygredd a chamymddygiad effeithiol, gan gynnwys atal gwyngalchu arian 

a gofynion y Ddeddf Llwgrwobrwyo ac mae’n cynnal diwylliant nad yw’n 

goddef twyll, llygredd nac unrhyw gamymddygiad. 

b) Bydd pob Aelod a chyflogai’n gweithredu gydag unplygrwydd ac yn arwain 

drwy esiampl. 

c) Mae’n ofynnol i uwch reolwyr ymdrin yn fuan ac yn gadarn â’r rheini sy’n 

twyllo neu’n ceisio twyllo’r Cyngor, neu sy’n llygredig. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Datblygu a chynnal dogfen bolisi strategaeth gwrth-dwyll, llygredd a 

chamymddygiad. 

• Cynnal trefniadau rheolaeth ariannol mewnol digonol ac effeithiol. 

• Sicrhau bod camau’n cael eu cymryd mewn perthynas â phob achos o 

afreoleidd-dra tybiedig sy’n syrthio o fewn y gofynion hysbysu 

angenrheidiol. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cynnal trefniadau rheolaeth ariannol mewnol digonol ac effeithiol. 

• Sicrhau bod y Prif Swyddog Cyllid a’r Prif Archwilydd Mewnol yn cael 

gwybod am bob achos o afreoleidd-dra tybiedig. 

• Rhoi gweithdrefnau disgyblu’r Cyngor ar waith os yw canlyniad ymchwiliad 

archwilio’n dangos ymddygiad amhriodol. 

• Os canfyddir afreoleidd-dra ariannol, sicrhau bod y Prif Swyddog Cyllid yn 

cael gwybod amdano, ac os oes digon o dystiolaeth ar gael i gredu y gall 

fod trosedd droseddol wedi’i chyflawni, sicrhau bod yr heddlu’n cael eu galw 

i benderfynu, gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron, a fydd unrhyw erlyniad. 

 

 

1.8.4 Asedau – diogelwch  

Mae gan y Cyngor asedau ar ffurf eiddo, cerbydau, offer, dodrefn, ac eitemau 

eraill gwerth sawl miliwn o bunnoedd. Mae’n bwysig diogelu asedau a’u 
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defnyddio’n effeithlon wrth ddarparu gwasanaethau, a threfnu i ddiogelu’r 

asedau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer gweithredu gwasanaethau. 

Mae cofrestr gyfoes o asedau’n hollbwysig er mwyn cyfrifo asedau sefydlog yn 

briodol a rheoli asedau’n effeithiol. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

(a) Ni chaiff adnoddau ond eu defnyddio at ddibenion y Cyngor a chânt eu 

hegluro’n briodol. 

(b)  Mae adnoddau ar gael i’w defnyddio pan fydd eu hangen.  

(c) Gwaredir adnoddau nad oes bellach eu hangen yn unol â’r gyfraith a 

rheoliadau’r Cyngor i sicrhau’r budd mwyaf posibl. 

(d) Cedwir cofrestr o asedau gan y Cyngor, cofnodir asedau priodol pan gânt 

eu caffael gan y Cyngor, a chaiff y cofnodion hyn eu diweddaru pan fydd 

newidiadau’n digwydd o ran lleoliad a chyflwr yr asedau. 

(e) Mae’r holl staff yn gwybod eu bod yn gyfrifol am ddiogelu asedau a 

gwybodaeth y Cyngor, gan gynnwys gofynion y Ddeddfwriaeth Diogelu 

Data a’r ddeddfwriaeth hawlfraint meddalwedd. 

(f) Mae’r holl staff yn gwybod eu bod yn gyfrifol am warchod diogelwch 

systemau cyfrifiadurol y Cyngor, gan gynnwys sicrhau mynediad 

cyfyngedig at y wybodaeth a gedwir arnynt a chydymffurfio â pholisïau 

diogelwch cyfrifiaduron a rhyngrwyd y Cyngor. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Sicrhau bod cofrestr o asedau’n cael ei chadw’n unol â’r arferion priodol o 

ran unrhyw wariant cyfalaf dros £10,000 sy’n cynyddu gwerth asedau ac sy’n 

rhan o Raglen Gyfalaf gymeradwy’r Cyngor (yr unig eithriadau i hyn yw 

eitemau lluosog, e.e. cerbydau, cyfrifiaduron personol gwerth llai na £10,000 

a gaiff eu cynnwys ar y Gofrestr o Asedau). 

• Swyddogaeth y gofrestr o asedau yw darparu gwybodaeth i’r Cyngor am 

asedau sefydlog er mwyn: 

- eu diogelu;  

- eu defnyddio’n effeithlon ac yn effeithiol;  

- eu cynnal a’u cadw’n ddigonol;  

- codi tâl amdanynt gan y defnyddiwr priodol o fewn y Cyfrif Refeniw.  

• Cael gwybodaeth sydd ei hangen at ddibenion cyfrifyddu, prisio a 

chofnodion ariannol gan bob Prif Swyddog. 
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• Sicrhau bod asedau’n cael eu prisio’n unol â’r Datganiadau o Arferion Prisio 

Asedau a’r Nodiadau Cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan Sefydliad Brenhinol 

y Syrfewyr Siartredig ar y cyd â’r canllawiau a amlinellir yn nogfen CIPFA, 

Prisiadau at Ddibenion Cyfrifyddu, c. 1997. 

 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Bydd y Prif Swyddogion priodol yn cynnal cronfa ddata eiddo ar gyfer yr holl 

eiddo, offer a pheiriannau, a’r holl asedau symudol, y mae’r Cyngor yn 

berchen arnynt neu’n eu defnyddio ar hyn o bryd, ac yn trefnu i brisio’r 

asedau at ddibenion cyfrifyddu i ateb gofynion y Prif Swyddog Cyllid. Os 

defnyddir unrhyw eiddo gan gyfarwyddiaeth neu sefydliad at ddiben heblaw 

darparu gwasanaeth uniongyrchol, rhaid darparu dogfennau sy’n nodi’r 

telerau, y cyfrifoldebau a’r cyfnod y’i defnyddiwyd. 

• Bydd y Prif Swyddogion priodol yn sicrhau na chaniateir i ddeiliaid prydles 

a darpar feddiannwyr eraill tir y Cyngor feddiannu’r tir na chael mynediad 

ato hyd nes y cytunir fod y brydles neu’r cytundeb, ar ffurf a gymeradwyir 

gan y Rheolwr GrŵpSwyddog Arweiniol Corfforaethol y – Gwasanaethau 

Cyfreithiol a Llywodraethu mewn ymgynghoriad â’r Prif Swyddog Cyllid, yn 

briodol. 

• Sicrhau bod yr holl adeiladau a’r asedau eraill o dan eu rheolaeth yn 

ddiogel. 

• Os yw tir neu adeiladau bellach yn ddiangen, dylai argymhelliad i’w gwerthu 

fod yn destun adroddiad gan y Prif Swyddog priodol. 

• Trosglwyddo gweithredoedd eiddo i’r Prif Swyddog sy’n gyfrifol am gadw 

pob gweithred eiddo. 

• Sicrhau nad yw’r un o asedau’r Cyngor yn cael ei ddefnyddio at ddefnydd 

personol gan gyflogai heb ganiatâd ymlaen llaw. 

• Sicrhau bod cerbydau, offer, celfi, stoc, nwyddau ac eiddo arall y mae’r 

Cyngor yn berchen arno’n cael eu cadw’n ddiogel 

• Sicrhau bod y gyfarwyddiaeth yn cadw rhestr eiddo o’r asedau symudol yn 

unol â’r trefniadau a nodir gan y Prif Swyddog Cyllid. 

• Sicrhau bod asedau’n cael eu nodi, eu lleoliad yn cael ei gofnodi a’u bod yn 

cael eu marcio a’u hyswirio’n briodol. 

• Ymgynghori â’r Prif Swyddog Cyllid mewn unrhyw achos lle y credir bod 

mesurau diogelwch yn ddiffygiol neu lle y tybir bod angen trefniadau 

diogelwch arbennig. 
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• Sicrhau bod cyn lleied o arian parod â phosibl yn cael ei gadw yn adeiladau’r 

Cyngor. 

• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid cyn gynted â phosibl am unrhyw 

allweddi sêff sy’n cael eu colli. 

• Cofnodi unrhyw asedau sy’n cael eu gwaredu neu’u cyfnewid yn rhannol. 

• Sicrhau bod pob cyflogai’n gwybod bod ganddynt gyfrifoldeb personol o ran 

diogelu gwybodaeth a chyfrinachedd, boed yn gofnod papur neu’n gofnod 

cyfrifiadurol. Gall gwybodaeth fod yn sensitif neu’n freintiedig, neu gall fod 

iddi werth cynhenid, ac o’i diogelu neu’i cholli, gallai beri cost o ryw fath i’r 

Cyngor. 

  

1.8.5 Rhestrau eiddo  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cadw rhestrau eiddo at ddibenion diogelwch ac yswiriant, lle y cofnodir 

disgrifiad boddhaol o’r celfi, y ffitiadau, yr offer, y peiriannau ac unrhyw 

gyfarpar gwerthfawr arall, ac iddynt gost o £250 neu fwy. 

• Cynnal ymchwiliad blynyddol i’r holl eitemau ar y rhestrau eiddo i wirio’u 

lleoliad, adolygu’u cyflwr a mynd i’r afael ag eitemau sydd dros ben neu sy’n 

brin, gan nodi hynny’n briodol ar y rhestrau eiddo. Dylid marcio eitemau 

deniadol y gellir eu symud, fel cyfrifiaduron, taflunwyr, camerâu a recordwyr 

fideo, i ddangos bod y Cyngor yn berchen arnynt, a dylid eu storio’n ddiogel 

a, lle y bo modd, allan o’r golwg pan nad oes unrhyw un yn y swyddfa e.e. 

dros nos. 

• Gwneud yn hollol siwr nad yw’r eiddo ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 

gwaith y Cyngor drwy gadw cofnodion priodol yn ôl y galw, oni bai fod y 

Pennaeth Gwasanaeth o dan sylw wedi rhoi caniatâd fel arall. 

 

 

1.8.6 Stoc a nwyddau 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Gwneud trefniadau i ddiogelu a gwarchod stoc a nwyddau yn y 

gyfarwyddiaeth. 

• Sicrhau bod stoc yn cael ei gynnal ar lefel resymol a’i fod yn cael ei wirio’n 

rheolaidd gan berson annibynnol. Mae angen lefelau rhesymol o stoc i 

ostwng y gost o ddal y stoc, yn ogystal â’r risg y bydd stoc yn cael ei ddifrodi 
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neu’i ddisodli. Dylid ymchwilio i unrhyw anghysondeb a’i ddatrys yn 

foddhaol. 

• Dileu o gofnodion y Cyngor unrhyw anghysondebau, fel y bo’n briodol, 

gwerth hyd at £1,000. Ceisio cymeradwyaeth y Prif Swyddog Cyllid i ddileu 

anghysondeb gwerth dros £1,000. 

• Awdurdodi neu ddileu stoc ac offer diangen gwerth hyd at £1,000. 

• Ceisio cymeradwyaeth y Prif Swyddog Cyllid i ddileu stoc ac offer diangen 

gwerth dros £1,000. 

• Darparu ardystiad o werth y symiau yn eu meddiant ar 31 Mawrth bob 

blwyddyn i’r Prif Swyddog Cyllid. 

 

1.8.7 Eiddo deallusol  

Mae eiddo deallusol yn derm cyffredinol sy’n cwmpasu’r hawliau sy’n bodoli, er 

enghraifft, mewn gwaith llenyddol, cynlluniau a dyfeisiadau. Maent hefyd yn 

berthnasol i greu meddalwedd. Caiff hawliau eiddo deallusol eu rheoleiddio gan 

statud, sef Deddf Hawlfraint, Cynlluniau a Phatentau 1988. Bydd yr hawliau a 

gaiff eu creu yn ystod cyflogaeth yn perthyn i’r Cyngor, oni bai fod cytundeb 

penodol i’r gwrthwyneb rhwng y Cyngor ac aelod staff. 

 

Mesurau rheoli allweddol 

a) Pe bai’r Cyngor yn penderfynu bod yn rhan o gamau i ddatblygu 

dyfeisiadau’n fasnachol, dylai’r mater fynd rhagddo’n unol â gweithdrefnau 

cymeradwy’r Cyngor ar eiddo deallusol. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Datblygu a rhannu arferion da ar draws y Cyngor o ran gweithdrefnau eiddo 

deallusol. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Gwneud yn siwr bod mesurau rheoli ar waith i sicrhau nad yw staff yn 

ymgymryd ag unrhyw waith preifat yn ystod amser y Cyngor a bod staff yn 

gwybod am hawliau’r cyflogwr o ran eiddo deallusol. 
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1.8.8 Gwaredu asedau  

Ni fyddai’n ddarbodus nac yn effeithlon pe bai cost asedau’n gorbwyso’u 

manteision. Dylid gwaredu asedau sydd wedi’u disodli, na ellir eu hatgyweirio 

neu sy’n ddiangen, a hynny’n unol â’r gyfraith a rheoliadau’r Cyngor. 

    

Mesurau rheoli allweddol 

a) Caiff asedau i’w gwaredu’u nodi a’u gwaredu ar yr adeg fwyaf priodol, a dim 

ond pan fydd o’r budd mwyaf i’r Cyngor a phan sicrheir y pris gorau 

amdanynt, o gofio ffactorau eraill fel materion amgylcheddol. O ran eitemau 

ac iddynt werth sylweddol, dylid eu gwaredu drwy dendr cystadleuol neu 

arwerthiant cyhoeddus. 

b) Mae gweithdrefnau’n amddiffyn cyflogeion sy’n gysylltiedig â gwaredu 

asedau rhag cyhuddiadau ynghylch mantais bersonol. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Cyhoeddi canllawiau sy’n nodi’r arferion gorau o ran gwaredu asedau. 

• Sicrhau bod cofnodion cyfrifyddu priodol yn cael eu gwneud i ddileu gwerth 

yr asedau a waredwyd o gofnodion y Cyngor ac i gynnwys yr enillion o’u 

gwerthu, os yw’n briodol. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Ceisio cyngor gan y swyddog priodol ar waredu deunyddiau, nwyddau neu 

offer sydd dros ben neu sydd wedi’u disodli. 

• Sicrhau bod yr incwm sy’n deillio o waredu asedau’n cael ei fancio a’i 

ddynodi’n briodol. 
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1.9 RHEOLI’R TRYSORLYS 

  

Mae miliynau o bunnoedd yn pasio drwy gofnodion cyfrifyddu’r Cyngor bob 

blwyddyn. Mae hyn wedi arwain at sefydlu codau ymarfer. Eu bwriad yw 

darparu sicrwydd bod arian y Cyngor yn cael ei reoli’n briodol mewn modd sy’n 

cydbwyso risg ac adenillion, ond gan roi’r  

ystyriaeth bennaf i ddiogelu swm cyfalaf y Cyngor. 

  

  Mesurau rheoli allweddol  

a) Bod benthyciadau a buddsoddiadau’r Cyngor yn cydymffurfio â  chod 

ymarfer CIPFA, sef y Cod Ymarfer ar Reoli’r Trysorlys, ynghyd â datganiad 

polisi trysorlys y Cyngor.  

 

1.9.1 Rheoli’r Trysorlys a Bancio 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Trefnu benthyciadau a buddsoddiadau’r Cyngor mewn modd sy’n 

cydymffurfio â chod ymarfer CIPFA, sef y Cod Ymarfer ar Reoli’r Trysorlys, 

a datganiad polisi a strategaeth trysorlys y Cyngor. 

• Rhoi adroddiad i’r Cabinet, o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ar weithgarwch i 

reoli’r trysorlys. 

• Gweithredu cyfrifon banc yn ôl yr angen – bydd angen cymeradwyaeth y 

Prif Swyddog Cyllid cyn agor neu gau cyfrifon banc a neu gardiau 

credyd/debyd neu gardiau prynu. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Dilyn y cyfarwyddiadau ar fancio a gyhoeddir gan y Prif Swyddog Cyllid. 

 

 

1.9.2 Buddsoddiadau a benthyciadau 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Sicrhau bod unrhyw arian a fuddsoddir yn cael ei wneud yn enw’r Cyngor 

neu yn enw’r enwebeion a gymeradwywyd gan y Cyngor. 

• Sicrhau bod pob gwarant sy’n eiddo i’r Cyngor neu’i enwebeion, ynghyd â 

gweithredoedd eiddo’r holl eiddo y mae’r Cyngor yn berchen arno, ym 

meddiant Pennaeth Swyddog Arweiniol Corfforaethol y Gwasanaethau 

Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd a Llywodraethu. 
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• Gwneud pob benthyciad yn enw’r Cyngor. 

• Gweithredu fel cofrestrydd stociau, bondiau a morgeisi’r Cyngor a chynnal 

cofnodion am yr holl arian a fenthycir gan y Cyngor. 

• Sicrhau bod yr holl arian a fuddsoddir yn cael ei fuddsoddi’n unol â 

rheoliadau cyfredol a chanllawiau statudol. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau na wneir unrhyw fenthyciadau i drydydd partïon ac na chaiff 

buddiannau’u caffael mewn cwmnïau, mentrau ar y cyd na mentrau eraill 

heb gymeradwyaeth y Cabinet a’r Cyngor, yn sgil ymgynghori â’r Prif 

Swyddog Cyllid. 

 

1.9.3 Cronfeydd ymddiriedolaeth a chronfeydd trydydd partïon 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Trefnu i bob cronfa ymddiriedolaeth gael ei dal, lle y bo modd, yn enw’r 

Cyngor. Bydd yr holl swyddogion sy’n gweithredu fel ymddiriedolwyr yn 

rhinwedd eu swydd yn adneuo gwarantau ac ati sy’n gysylltiedig â’r 

ymddiriedolaeth gyda’r Prif Swyddog Cyllid, onid yw’r weithred yn nodi’n 

wahanol. 

• Trefnu, lle y caiff cronfeydd eu dal ar ran trydydd partïon, iddynt gael eu 

gweinyddu’n ddiogel a’u cymeradwyo gan y Prif Swyddog Cyllid, a chadw 

cofnodion ysgrifenedig o’r holl drafodion. 

• Sicrhau bod cronfeydd ymddiriedolaeth yn gweithredu yn unol ag unrhyw 

ddeddfwriaeth berthnasol a gofynion penodol pob ymddiriedolaeth. 

  

1.9.4 Cyfrifon imprest   

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Os credir ei bod yn briodol, darparu cyfrifon imprest banc neu arian parod i 

gyflogeion y Cyngor i dalu symiau bach ar ran y Cyngor a phennu’r rheolau 

ar gyfer gweithredu’r cyfrifon hyn. Ni ddylai eitemau bach o wariant fod yn 

fwy na’r swm penodedig, sef £50 ar hyn o bryd. 

• Pennu’r terfyn arian mân a roddir i bob deiliad imprest a chadw cofnod o’r 

holl drafodion a’r holl arian mân a roddir ar ffurf blaenswm, ac adolygu’r 

trefniadau i ddiogelu a rheoli’r blaensymiau hyn.  
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• Ad-dalu’r deiliaid imprest mor aml ag sy’n angenrheidiol i adfer yr imprestau, 

ond fel rheol nid yn amlach nag unwaith y mis. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

 

Sicrhau bod staff sy’n gweithredu cyfrif imprest: 

• yn llofnodi ymrwymiad, pan roddir cyfrif iddynt, eu bod wedi darllen a’u bod 

yn cadarnhau eu bod yn deall y canllawiau a gyhoeddwyd gan y Prif 

Swyddog Cyllid ynghylch gweithredu’r cyfrif; 

• cael gafael ar dalebau perthnasol sy’n ategu pob taliad o gyfrif imprest, a’u 

cadw. Lle y bo’n briodol, rhaid cael gafael ar anfoneb TAW dderbyniedig; 

• gwneud trefniadau digonol i ddiogelu’r cyfrif; 

• ar gais y Prif Swyddog Cyllid, darparu’r arian parod a’r holl dalebau gwerth 

cyfanswm y cyfrif imprest;  

• cofnodi trafodion yn brydlon; 

• cysoni a mantoli’r cyfrif o leiaf bob mis; dylid llofnodi’r taflenni cysoni a dylai 

deiliad yr imprest eu cadw; 

• darparu ardystiad o werth y cyfrif ar 31 Mawrth bob blwyddyn i’r Prif 

Swyddog Cyllid; 

• sicrhau na ddefnyddir y fflôt fyth i newid sieciau personol neu i wneud 

benthyciadau personol, ac mai’r unig daliadau a wneir i’r cyfrif yw ad-

daliadau i’r fflôt ac unrhyw newid sy’n weddill o’r blaenswm ar ôl prynu 

eitem; 

• wrth adael cyflogaeth y Cyngor neu fel arall beidio â bod yn gymwys i gael 

blaenswm imprest, bydd y cyflogai’n atebol i’r Prif Swyddog Cyllid am y 

blaenswm a roddwyd iddo/iddi; 

• anfon hawliad at y Prif Swyddog Cyllid yn ddigon buan i atal y cyfrif rhag 

bod yn ddyledus;  

• rhoi gwybod yn brydlon i’r Prif Swyddog Cyllid os bydd llofnodydd yn newid; 

• rhoi gwybod yn brydlon i’r Prif Swyddog Cyllid am unrhyw afreoleidd-dra 

tybiedig. 

 

1.9.5 Staffio   

Er mwyn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf, mae’n hanfodol bod y Cyngor 

yn recriwtio ac yn cadw cyflogeion deallus o safon a chanddynt gymwysterau 

priodol. 
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Mesurau rheoli allweddol 

a) Mae strategaeth a pholisi staffio priodol ar waith sy’n sicrhau bod y 

gofynion staffio a dyraniad y gyllideb yn cyfateb. 

b) Mae gweithdrefnau ar waith i ragweld gofynion a chostau staffio. 

c) Rhoddir mesurau rheoli ar waith i sicrhau bod amser y cyflogeion yn cael 

ei ddefnyddio’n effeithlon a’i fod o fudd i’r Cyngor. 

d) Cynhelir ymchwiliadau cyn cyflogi staff newydd i sicrhau bod ganddynt 

gymwysterau a phrofiad priodol a’u bod yn ddibynadwy. 

e) Cynhelir ymchwiliad priodol drwy’r Swyddfa Cofnodion Troseddol cyn 

cyflogi staff i swyddi penodedig. 

f) Mae’r Cyngor yn gweithredu polisi cyfle cyfartal ar gyfer pob swydd. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Paratoi cyllideb staffio flynyddol a thair blynedd. 

• Sicrhau bod y gyllideb yn darparu ar gyfer yr holl gyflogeion presennol a 

newydd. 

• Gweithredu fel cynghorydd i’r Prif Swyddogion ar faterion fel Yswiriant 

Gwladol a chyfraniadau pensiwn, yn ôl y galw. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Paratoi cyllideb staffio flynyddol a thair blynedd. 

• Sicrhau bod y gyllideb staffio’n rhagfynegiad cywir o’r lefelau staffio a’i fod 

yn gyson â darpariaeth briodol yn y gyllideb refeniw (gan gynnwys argostau 

a gorbenion). 

• Penodi staff yn unol ag egwyddorion cyfle cyfartal a pholisïau adnoddau 

dynol eraill y Cyngor. 

• Penodi staff a chanddynt brofiad a chymwysterau perthnasol a geirda, ar ôl 

cynnal ymchwiliadau pellach e.e. y Swyddfa Cofnodion Troseddol, os yn 

briodol, yn ôl gofynion y swydd. 

• Monitro gweithgarwch y staff i sicrhau rheolaeth ddigonol dros gostau fel 

salwch, goramser, hyfforddiant a staff dros dro. 

• Sicrhau nad eir tu hwnt i’r gyllideb staffio heb ganiatâd priodol a’i rheoli i 

sicrhau bod gwasanaeth yn cael ei ddarparu ar y lefel y cytunwyd arni. 

• Sicrhau bod y Prif Swyddog Cyllid yn cael gwybod ar unwaith os yw’n 

debygol y bydd gorwariant neu danwariant sylweddol o ran y gyllideb staffio. 
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1.10  SYSTEMAU A GWEITHDREFNAU ARIANNOL   

 

Materion cyffredinol 

Mae gan gyfarwyddiaethau nifer o systemau a gweithdrefnau sy’n gysylltiedig 

â rheoli asedau’r Cyngor, gan gynnwys systemau prynu, prisio a rheoli. Mae’r 

cyfarwyddiaethau’n dibynnu mwyfwy ar gyfrifiaduron i reoli’u gwybodaeth 

ariannol. Felly rhaid i’r wybodaeth fod yn gywir a rhaid i’r systemau a’r 

gweithdrefnau fod yn gadarn a chael eu gweinyddu’n effeithiol. Dylent gynnwys 

mesurau rheoli i sicrhau bod trafodion yn cael eu prosesu’n briodol a bod 

unrhyw amryfusedd yn cael ei ganfod yn fuan.  

  

Mae cyfrifoldeb proffesiynol gan y Prif Swyddog Cyllid i sicrhau bod systemau 

ariannol y Cyngor yn gadarn ac felly dylid rhoi gwybod iddo o’r cychwyn cyntaf 

am unrhyw ddatblygiadau newydd neu newidiadau. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

(a) Mae data sylfaenol ar gael i alluogi amcanion, targedau, cyllidebau a 

chynlluniau’r Cyngor i gael eu llunio. 

(b) Rhoddir gwybodaeth gywir, gyflawn ac amserol i’r rheolwyr priodol am 

berfformiad. 

(c) Rhoddir rhybudd cynnar os oes angen i’r rheolwyr roi sylw i unrhyw 

wyriadau oddi wrth dargedau, cynlluniau a chyllidebau. 

(d) Mae’r systemau a’r gweithdrefnau gweithredol yn ddiogel ac yn unol â 

thelerau ac amodau’r Cyngor. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Gwneud trefniadau i weinyddu materion ariannol y Cyngor yn briodol, gan 

gynnwys: 

a) rhoi cyngor, canllawiau a gweithdrefnau i swyddogion ac eraill sy’n 

gweithredu ar ran y Cyngor;  

b) pennu’r systemau cyfrifyddu, ffurf y cyfrifon a’r cofnodion ariannol 

cysylltiedig; 

c) rhoi trefniadau ar waith i archwilio materion ariannol y Cyngor; 

d) diffinio safonau gofynnol o ran materion ariannol; 

e) cymeradwyo unrhyw newidiadau i’r systemau ariannol presennol. 
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Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau bod cofnodion cyfrifyddu’n cael eu cynnal yn briodol a’u cadw’n 

ddiogel. 

• Sicrhau na chaiff talebau a dogfennau ac iddynt oblygiadau ariannol eu difa, 

ac eithrio’n unol â pholisi cadw dogfennau’r Cyngor neu drefniadau a 

gymeradwywyd gan y Prif Swyddog Cyllid. 

• Sicrhau bod trywydd rheoli llawn yn cael ei gynnal, sy’n sicrhau bod modd 

olrhain trafodion o’r cofnodion cyfrifyddu i’r ddogfen wreiddiol, ac fel arall. 

• Defnyddio mesurau rheoli priodol i sicrhau, lle y bo’n berthnasol: 

a) bod pob mewnbwn yn ddilys, yn gyflawn, yn gywir ac yn amserol, ac nad 

yw eisoes wedi’i brosesu; 

b) bod popeth yn cael ei brosesu’n gywir, yn gyflawn ac yn amserol; 

c) bod pob allbwn o’r system yn gyflawn, yn gywir ac yn amserol; 

d) bod mesurau cysoni ar waith rhwng yr is-systemau a phrif system y 

Cyngor. 

• Sicrhau bod y strwythur trefniadol yn gwahanu dyletswyddau’n briodol i 

sicrhau bod digon o fesurau rheoli mewnol ar waith ac i leihau’r risg o dwyll 

neu gamymddygiad o fath arall. 

• Sicrhau bod cynllun adfer ar ôl trychineb ar gael, sydd wedi’i brofi ac sydd 

ar ffurf dogfen, a hynny i sicrhau bod modd ailgychwyn prosesu drwy’r 

system wybodaeth yn fuan ar ôl unrhyw doriad. 

• Sicrhau bod systemau wedi’u dogfennu a bod staff yn cael hyfforddiant 

priodol i’w defnyddio. 

• Sicrhau bod unrhyw systemau ariannol o fewn eu meysydd gwasanaeth yn 

bodloni’r safonau gofynnol a bennwyd gan y Prif Swyddog Cyllid. 

• Sefydlu cynllun dirprwyo sy’n nodi’r swyddogion a chanddynt awdurdod i 

weithredu ar ran y Cyfarwyddwr o ran taliadau, casglu incwm a gosod 

archebion, gan gynnwys amrywiadau, gan ddangos terfynau’u hawdurdod. 

• Darparu rhestrau o’r swyddogion awdurdodedig, gydag esiamplau o’u 

llofnodion a therfynau’u hawdurdod, i’r Prif Swyddog Cyllid, ynghyd ag 

unrhyw amrywiadau diweddarach iddynt. 

• Sicrhau bod trefniadau wrth gefn effeithiol ar waith ar gyfer systemau 

cyfrifiadurol, gan gynnwys gweithdrefnau ategu, yn unol â pholisïau’r 

Cyngor. 
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• Lle y bo’n briodol, sicrhau bod systemau cyfrifiadurol yn cael eu cofrestru’n 

unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data a bod staff yn gwybod am eu 

cyfrifoldebau o dan y ddeddfwriaeth. 

• Sicrhau bod y safonau a’r canllawiau perthnasol o ran systemau 

cyfrifiadurol a gyhoeddwyd gan y Prif Swyddog Cyllid yn cael eu harddel, 

yn enwedig o ran defnydd personol. 

• Sicrhau bod offer cyfrifiadurol a meddalwedd yn cael eu diogelu rhag colled 

neu ddifrod drwy ladrad, fandaliaeth, ac ati. 

• Cydymffurfio â deddfwriaeth hawlfraint, cynlluniau a phatentau, ac yn 

enwedig, sicrhau: 

a) mai dim ond meddalwedd a brynwyd ac a osodwyd yn gyfreithlon gan y 

Cyngor sydd ar ei gyfrifiaduron; 

b) bod staff yn gwybod am ddarpariaethau deddfwriaethol; 

c) bod sylw dyledus yn cael ei roi i hawliau eiddo deallusol wrth ddatblygu 

systemau. 

  

1.10.1 Incwm a gwariant  

Gall incwm fod yn ased bregus ac mae angen systemau casglu incwm effeithiol 

i sicrhau bod yr holl incwm sy’n ddyledus yn cael ei nodi, ei gasglu, ei 

dderbynebu a’i fancio’n fuan ac yn gywir. Rhaid gwneud pob ymdrech i gael 

gafael ar incwm cyn cyflenwi nwyddau neu wasanaethau gan fod hyn yn gwella 

llif arian y Cyngor ac yn osgoi’r gost a’r amser o weinyddu dyledion. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

a) Caiff yr holl incwm sy’n ddyledus i’r Cyngor ei nodi a’i godi’n gywir, yn unol 

â’r polisi codi tâl cymeradwy a adolygir yn rheolaidd. 

b) Cesglir yr holl incwm gan y person cywir ar yr adeg gywir, gan ddefnyddio’r 

gweithdrefnau cywir a’r papur ysgrifennu priodol. 

c) Caiff yr holl arian a dderbynnir gan gyflogai ar ran y Cyngor ei dderbynebu 

a’i dalu heb oedi i’r Prif Swyddog Cyllid neu, yn ôl ei gyfarwyddyd, i gyfrifon 

banc y Cyngor, a’i gofnodi’n gywir. Dylid gwahanu’r cyfrifoldeb dros gasglu 

arian oddi wrth y cyfrifoldeb dros: 

– nodi’r swm sy’n ddyledus   

– neu gysoni’r swm sy’n ddyledus â’r swm gwirioneddol a fanciwyd.   

d) Cymerir camau effeithiol i fynd i’r afael â thaliadau na chânt eu talu o fewn 

amserlen benodedig. 
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e) Rhoddir cymeradwyaeth ffurfiol i ddileu dyled gan y Prif Swyddog Cyllid. 

f) Cymerir camau priodol i ddileu dyledion o fewn amserlen benodedig. 

g) Caiff addasiadau cyfrifyddu priodol eu gwneud ar ôl dileu dyled. 

h) Caiff yr holl ddogfennau priodol am incwm eu cadw a’u storio am y cyfnod 

penodedig yn unol â’r atodlen cadw dogfennau. 

i) Caiff yr arian a gesglir ac a adneuir ei gysoni yn erbyn y cyfrif banc gan 

berson nad yw’n ymwneud â’r broses gasglu neu fancio. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Cytuno ar drefniadau i gasglu’r holl incwm sy’n ddyledus i’r Cyngor; 

cymeradwyo’r gweithdrefnau, y systemau a’r dogfennau i’w gasglu; a 

sicrhau bod y dulliau hyn yn cydymffurfio â gofynion statudol e.e. fel y’u 

pennir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

• Cytuno i ddileu dyledion drwg neu geisio cymeradwyaeth y Cabinet. 

• Sicrhau bod addasiadau priodol yn cael eu gwneud yn sgil dileu dyled. 

• Pennu polisïau adennill dyledion y Cyngor, gan gynnwys pennu safonau 

gofynnol y wybodaeth sydd ei hangen i ategu unrhyw ddyledion heb eu talu. 

• Rhoi gwybod i feysydd gwasanaeth, yn ôl y galw, am lefel a manylion y 

ddyled heb ei thalu yn eu meysydd. 

• Pennu lefelau priodol darpariaethau dyledion drwg gan gymryd i ystyriaeth 

lefel y ddyled heb ei thalu. 

• Dilyn gweithdrefnau adennill priodol, gan gynnwys camau cyfreithiol lle y bo 

angen, o ran dyledion na chânt eu talu’n brydlon. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau bod incwm yn cael ei dderbyn cyn darparu gwasanaeth, lle bynnag 

y bo modd. 

• Sefydlu polisi codi tâl ar gyfer cyflenwi nwyddau neu wasanaethau, gan 

gynnwys codi TAW yn briodol, a’i adolygu’n rheolaidd yn unol â pholisïau 

corfforaethol, a cheisio cymeradwyaeth yr Aelodau. Mae’n debygol y caiff y 

polisi’i adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn, yn unol â gofynion pennu’r 

gyllideb. 

• Sicrhau bod yr holl incwm yn cael ei ddynodi’n gywir i’r ganolfan gost/gronfa 

briodol. 

• Gwahanu’r cyfrifoldeb dros nodi’r symiau sy’n ddyledus oddi wrth y 

cyfrifoldeb dros gasglu’r incwm, cyhyd ag y bo’n ymarferol. 
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• Archebu a chyflenwi ffurflenni, llyfrau neu docynnau derbynneb ac eitemau 

o’r fath a bodloni’i hun o ran y trefniadau i’w rheoli. 

• Cyhoeddi derbynebau swyddogol neu gadw dogfennau eraill o ran casglu 

incwm. 

• Sicrhau bod o leiaf ddau gyflogai’n bresennol pan agorir y post, neu pan 

gesglir arian, e.e. o beiriant gwerthu, a hynny er mwyn nodi a chofnodi’r 

arian a dderbyniwyd yn gywir. 

• Cadw derbynebau, tocynnau a chofnodion eraill am incwm yn ddiogel am y 

cyfnod priodol. 

• Rhoi’r holl incwm dan glo i’w ddiogelu rhag colled neu ladrad, a sicrhau bod 

arian parod yn cael ei drin yn ddiogel. Ni chaniateir cadw mwy o arian yn 

swyddfeydd y Cyngor na’r terfynau cymeradwy a nodwyd gan y Prif 

Swyddog Cyllid. 

• Sicrhau bod incwm yn cael ei dalu’n llawn ac yn fuan i gyfrif banc priodol y 

Cyngor ar y ffurf y daeth i law. Dylid cofnodi manylion priodol, gan gynnwys 

y dangosydd TAW cywir (atebolrwydd), ar slipiau talu i greu trywydd 

archwilio. Rhaid cysoni’r arian a gesglir ac a adneuir â’r cyfrif banc yn 

rheolaidd. 

• Sicrhau na chaiff incwm ei ddefnyddio i newid sieciau personol nac i wneud 

taliadau eraill. 

• Rhoi manylion i’r Prif Swyddog Cyllid am y gwaith a wnaed, y nwyddau a 

gyflenwyd, y gwasanaethau a roddwyd neu symiau eraill sy’n ddyledus, i 

alluogi’r Prif Swyddog Cyllid i gofnodi’n gywir y symiau sy’n ddyledus i’r 

Cyngor ac i sicrhau bod cyfrifon yn cael eu cyhoeddi’n fuan. DIM OND drwy 

ddefnyddio cyfrifon swyddogol y Cyngor, drwy’r system mân ddyledwyr, y 

dylid ceisio codi incwm. 

• Dylai’r Prif Swyddogion ddefnyddio’r systemau rheoli perfformiad i fonitro’r 

gwaith o adennill incwm a rhoi gwybod i’r Cyfarwyddwr Cyllid am feysydd 

sy’n peri pryder iddynt. Mae cyfrifoldeb gan y Prif Swyddogion i helpu’r Prif 

Swyddog Cyllid i gasglu dyledion sy’n deillio oddi wrthynt, drwy ddarparu 

unrhyw wybodaeth ychwanegol y mae’r dyledwr yn gofyn amdani, a mynd 

i’r afael â’r mater ar ran y Cyngor. 

• Cadw cofnod o unrhyw arian a drosglwyddir rhwng cyflogeion y Cyngor. 

Rhaid i’r swyddog sy’n derbyn yr arian lofnodi i’w dderbyn, a rhaid i’r sawl 

sy’n trosglwyddo’r arian gadw copi. 
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• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid am incwm sy’n ddyledus mewn 

perthynas â’r flwyddyn ariannol flaenorol cyn gynted â phosibl ar ôl 31 

Mawrth, yn unol â’r amserlen a bennwyd gan y Prif Swyddog Cyllid, a chyn 

30 Ebrill fan bellaf. 

• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid a’r Prif Archwilydd Mewnol am unrhyw 

drafodion amheus a allai syrthio o dan ddarpariaethau’r Ddeddf 

Trosglwyddo Arian i’w Chelu ac Enillion Troseddu. 

 

1.10.2 Archebu gwaith, nwyddau a gwasanaethau, a thalu amdanynt   

Dylid gwario arian cyhoeddus gydag uniondeb amlwg ac yn unol â pholisïau’r 

Cyngor. Mae dyletswydd statudol ar awdurdodau i sicrhau’r gwerth gorau, yn 

rhannol drwy ddarbodaeth ac effeithlonrwydd. Dylai gweithdrefnau’r Cyngor 

helpu i wneud yn siwr bod gwasanaethau’n sicrhau gwerth am arian o’u 

trefniadau prynu. Dylid darllen y gweithdrefnau hyn ochr yn ochr â Rheolau 

Sefydlog y Cyngor o ran Contractau, a’r polisïau caffael cysylltiedig. 

  

  Materion cyffredinol  

 

Mae gan bob un o swyddogion ac Aelodau’r Cyngor gyfrifoldeb i ddatgan 

unrhyw gysylltiadau neu fuddiannau personol sydd ganddynt o ran prynwyr, 

cyflenwyr a/neu gontractwyr os ydynt yn ymwneud â phenderfyniadau am 

gontractau neu brynu ar ran y Cyngor, a hynny’n unol â’r codau ymddygiad 

priodol a fabwysiadwyd. 

  

Rhaid i archebion swyddogol fod ar ffurf a gymeradwywyd gan y Prif Swyddog 

Cyllid. Rhaid cyhoeddi archebion swyddogol ar gyfer unrhyw waith, nwyddau 

neu wasanaethau a gyflenwir i’r Cyngor, ac eithrio cyflenwi cyfleustodau, 

taliadau cyfnodol fel rhent neu drethu, eitemau a gaiff eu prynu ag arian mân, 

neu eithriadau eraill a bennwyd gan y Prif Swyddog Cyllid. 

 

Rhaid i bob archeb gydymffurfio â’r canllawiau a gymeradwywyd gan y Cyngor 

ynghylch prynu canolog a safoni cyflenwadau a deunyddiau. Rhaid peidio ag 

amrywio telerau ac amodau safonol heb gael cymeradwyaeth y Prif Swyddog 

Cyllid ymlaen llaw. 

  

Ar wahân i arian mân a thaliadau eraill o gyfrifon blaenswm, y dull arferol o dalu 

arian o’r Cyngor fydd drwy system dalu electronig neu system dalu o fath arall, 

Tudalen 542



 

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 4 Rheolau Gweithdrefn 

RHAN 4 DOGFEN F_ Y Rheoliadau Ariannol A’r Gweithdrefnau Ariannol Cysylltiedig 

Diweddarwyd Mai 2022 61 

drwy siec neu drwy ddull cymeradwy, wedi’i dynnu o gyfrif banc y Cyngor gan 

y Prif Swyddog Cyllid. Bydd angen cytuno ymlaen llaw â’r Prif Swyddog Cyllid 

cyn defnyddio dull talu arall. 

  

Ni chaniateir codi archebion swyddogol i brynu unrhyw eitemau personol neu 

breifat, ac ni chaniateir defnyddio contractau’r Cyngor at ddibenion personol 

neu breifat ychwaith. 

 

   Mesurau rheoli allweddol  

a) Ni chaiff nwyddau a gwasanaethau ond eu harchebu gan bobl briodol a 

chânt eu cofnodi’n gywir. 

b) Caiff nwyddau a gwasanaethau’u harchebu’n unol â Rheolau Sefydlog y 

Cyngor o ran Contractau ac unrhyw bolisïau caffael cysylltiedig, neu 

arferion, gan gynnwys cydymffurfio ag unrhyw gontractau caffael a 

ddyfarnwyd yn gorfforaethol, a phob un ohonynt, oni bai eu bod yn cael eu 

prynu o ffynonellau o fewn y Cyngor. 

c) Caiff nwyddau a gwasanaethau a dderbynnir eu gwirio i sicrhau eu bod yn 

cyfateb i’r archeb. Ni ddylai’r nwyddau gael eu derbyn gan y sawl a 

osododd yr archeb. 

d) Ni wneir unrhyw daliad oni bai fod y nwyddau a dderbynnir gan y Cyngor 

yn gywir o ran pris, nifer a safon. 

e) Gwneir pob taliad i’r person cywir, am y swm cywir, a chaiff ei gofnodi’n 

gywir, beth bynnag fo’r dull talu. 

f) Caiff yr holl dystiolaeth briodol am y trafodiad a’r dogfennau talu’u cadw 

a’u storio am y cyfnod penodedig, yn unol â pholisïau cadw dogfennau. 

g) Cofnodir yr holl wariant, gan gynnwys TAW, yn gywir yn erbyn y gyllideb 

gywir a chaiff unrhyw eithriadau’u cywiro. 

h) Yn ogystal, mae e-fusnes/e-fasnach a chardiau credyd/prynu electronig yn 

ei gwneud yn ofynnol bod prosesau ar waith i gynnal diogelwch ac 

uniondeb y data sy’n ymwneud â thrafodion busnes electronig. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Cymeradwyo ffurf archebion swyddogol a’r telerau a’r amodau cysylltiedig. 

• Gwneud taliadau o gronfeydd y Cyngor yn unol â’r Dangosyddion 

Perfformiad Cenedlaethol, ar ôl cael cadarnhad gan y Cyfarwyddwr fod y 

gwariant wedi’i wneud yn briodol ac yn unol â’r rheoliadau ariannol. 
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• Gwneud taliadau, pa un a oes darpariaeth ar eu cyfer o fewn yr 

amcangyfrifiadau ai peidio, os yw’r taliad yn ofynnol drwy statud neu os y’u 

gwneir o dan orchymyn llys. 

• Gwneud taliadau i gontractwyr ar sail ardystiad gan y Prif Swyddog priodol, 

sy’n dangos manylion gwerth y gwaith, unrhyw arian cadw, symiau a 

ardystiwyd yn flaenorol, a symiau a ardystir yn awr. 

• Rhoi cyngor ar wneud taliadau yn y ffordd fwyaf darbodus, a hyrwyddo hyn. 

• Bod yn fodlon bod system reoli gyllidebol ar waith o fewn y gwasanaeth sy’n 

sicrhau, lle y bo modd, fod yr ymrwymiadau yr eir iddynt drwy osod 

archebion yn ymddangos yn erbyn dyraniad priodol y gyllideb, er mwyn 

cymryd hynny i ystyriaeth wrth baratoi adroddiadau monitro’r gyllideb. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Yn gyffredinol, arddel gweithdrefnau effeithiol ac amserol i hwyluso 

cydymffurfiaeth â dangosydd perfformiad penodedig y Cyngor o ran talu 

pob anfoneb. 

• Sicrhau bod rhifau archeb swyddogol yn cael eu dyfynnu ar bob archeb am 

nwyddau neu wasanaethau. 

• Sicrhau nad yw archebion ond yn cael eu defnyddio ar gyfer nwyddau a 

gwasanaethau a ddarperir i’r gyfarwyddiaeth. Ni chaniateir i unigolion 

ddefnyddio archebion swyddogol i brynu nwyddau a gwasanaethau at 

ddefnydd personol. 

• Sicrhau mai dim ond y staff a awdurdodwyd ganddo/ganddi sy’n llofnodi 

archebion, neu’n eu cymeradwyo’n electronig, a chadw rhestr gyfoes o’r 

staff hynny, gan gynnwys esiamplau o’u llofnodion, sy’n nodi ym mhob 

achos derfynau’u hawdurdod. Dylai’r sawl sy’n awdurdodi’r archeb fod yn 

fodlon bod angen y nwyddau a’r gwasanaethau a archebir a’u bod yn 

briodol, bod digon o ddarpariaeth yn y gyllideb ar eu cyfer a bod dyfynbrisiau 

neu dendrau wedi’u cael, os oes angen. 

• Sicrhau bod y nwyddau a’r gwasanaethau’n cael eu gwirio pan gânt eu 

derbyn i sicrhau eu bod yn cyfateb i’r archeb. Lle y bo modd, dylai swyddog 

arall, nid y sawl a awdurdododd yr archeb, wirio’r nwyddau a’r 

gwasanaethau a dderbynnir. Dylid cofnodi’r eitemau’n briodol ar restrau 

eitemau neu gofnodion nwyddau. 

• Sicrhau na wneir unrhyw daliad oni bai fod anfoneb TAW briodol wedi’i 

derbyn, ei gwirio, ei dynodi a’i hardystio i’w thalu, gan gadarnhau: 
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a) bod y nwyddau neu’r gwasanaethau wedi’u derbyn; 

b) na chafodd yr anfoneb ei thalu eisoes; 

c) bod y gwariant wedi’i wneud yn briodol a’i fod o fewn darpariaeth y 

gyllideb; 

d) bod y prisiau a’r rhifyddeg yn gywir ac yn cyfateb i’r dyfynbrisiau, y 

tendrau, y contractau neu brisiau’r catalog. 

e) bod treth wedi’i thrafod yn gywir, gan gynnwys didynnu a gweinyddu 

Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS), lle y bo’n briodol; 

f) bod yr anfoneb wedi’i dynodi’n gywir; 

g) bod gostyngiadau wedi’u gwneud lle y bo modd; 

h) y bydd cofnodion cywir yn cael eu gwneud yn y cofnodion cyfrifyddu. 

• Sicrhau bod system reoli gyllidebol ar waith o fewn y gwasanaeth sy’n 

sicrhau, lle y bo modd, bod yr ymrwymiadau a wneir drwy osod archebion 

yn ymddangos yn erbyn dyraniad priodol y gyllideb er mwyn eu cymryd i 

ystyriaeth wrth baratoi adroddiadau monitro’r gyllideb. 

• Sicrhau bod dau gyflogai awdurdodedig yn ymwneud â’r broses archebu, 

derbyn a thalu. Ni all un cyflogai ymgymryd â’r tair tasg ac ni all ymgymryd 

â mwy na dwy o’r tair tasg. 

• Sicrhau bod y gwasanaeth yn cadw ac yn adolygu o bryd i’w gilydd restr o’r 

staff a gymeradwywyd i awdurdodi anfonebau. Anfonir enwau’r swyddogion 

awdurdodi, ynghyd ag esiamplau o’u llofnodion a manylion terfynau’u 

hawdurdod, at y Prif Swyddog Cyllid a chânt eu diweddaru’n briodol. 

• Sicrhau na wneir taliadau ar sail anfoneb a lungopïwyd neu a ffacsiwyd, 

datganiad nac unrhyw ddogfen arall, ac eithrio anfoneb ffurfiol, oni bai ei 

bod wedi’u cymeradwyo a’i hardystio’n briodol. 

• Annog y rhai sy’n cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i dderbyn taliadau yn 

y modd mwyaf darbodus i’r Cyngor. 

• Sicrhau bod y Gwasanaeth yn sicrhau’r gwerth gorau o’r eitemau a brynir 

drwy gymryd camau priodol i sicrhau prisiau cystadleuol am nwyddau a 

gwasanaethau o safon briodol, gan roi sylw i ganllawiau arferion gorau a 

gyhoeddir gan y Prif Swyddog Cyllid, sy’n unol ag egwyddorion gwerth 

gorau ac a nodir yn Rheolau Sefydlog y Cyngor o ran Contractau ac mewn 

polisïau caffael cysylltiedig. 

• Sicrhau bod cyflogeion yn gwybod am y cod ymddygiad i gyflogeion 

llywodraeth leol, fel y’i mabwysiadwyd gan y Cyngor. 
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• Sicrhau na wneir trefniadau benthyca, prydlesu na rhentu heb gael caniatâd 

y Prif Swyddog Cyllid ymlaen llaw. Gwneir hyn oherwydd yr effaith bosibl ar 

bwerau benthyca’r Cyngor, i amddiffyn y Cyngor rhag gwneud trefniadau 

credyd anghymeradwy ac i sicrhau gwerth am arian. 

• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid am wariant sy’n ddyledus  mewn 

perthynas â’r flwyddyn ariannol flaenorol cyn gynted â phosibl ar ôl 31 

Mawrth, yn unol â’r gweithdrefnau cau cyfrifon a gyhoeddir gan y Prif 

Swyddog Cyllid. 

• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid ar unwaith am unrhyw wariant a gaiff ei 

wneud o ganlyniad i statud/gorchymyn llys lle nad oes darpariaeth ar ei 

gyfer yn y gyllideb. 

• Sicrhau bod yr holl gofnodion talu priodol yn cael eu cadw a’u storio am y 

cyfnod penodedig, yn unol â’r polisïau cadw dogfennau. 

 

1.10.3 Contractau gwaith   

Mae gofynion penodol ar waith mewn perthynas â chontractau ar raddfa fwy ar 

gyfer gwaith adeiladu, saernïaeth neu beirianneg. Mae’r gofynion hyn yn 

gweithredu’n gydradd ar gyfer contractwyr mewnol ac allanol ac mae Rheolau 

Gweithdrefn Contractau’r Cyngor yn berthnasol iddynt. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

• Rhaid i’r contractau gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r 

Cyngor a’r Rheoliadau Ariannol hyn o ran Contractau. 

• Unrhyw gontract o ffurf safonol a gaiff ei fabwysiadu gan y Cyngor at y 

dibenion hyn. 

• Deddfwriaeth genedlaethol ac Ewropeaidd. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Sicrhau bod gweithdrefnau ffurfiol ar waith, gan gynnwys cadw cofrestr(au) 

contract i reoli pob contract o’r cam tendro/dyfynbris i’r cam talu terfynol. 

Rhaid i’r gofrestr ddangos sefyllfa’r cyfrifon ar bob contract rhwng y Cyngor 

a’r contractwr, ynghyd ag unrhyw daliadau a ffioedd proffesiynol 

cysylltiedig. 

 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

Tudalen 546



 

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion -Rhan 4 Rheolau Gweithdrefn 

RHAN 4 DOGFEN F_ Y Rheoliadau Ariannol A’r Gweithdrefnau Ariannol Cysylltiedig 

Diweddarwyd Mai 2022 65 

• Cadw cofrestr contract neu gofnodion priodol i reoli pob contract o fewn eu 

meysydd gwasanaeth, o’r cam tendro/dyfynbris i’r cam talu terfynol. 

• Rhaid gwneud pob taliad i’r contractwyr ar sail ardystiad a lofnodir gan y 

Prif Swyddog priodol ar ffurf a gymeradwywyd gan y Prif Swyddog Cyllid. 

Rhaid i’r ardystiad hwn ddangos cyfanswm gwerth y contract, gwerth y 

gwaith a gwblhawyd hyd yma, unrhyw arian cadw, y swm a dalwyd hyd yma 

a’r swm a ardystir yn awr. 

• Bydd y Prif Swyddog cyfrifol yn rhoi gwybod yn ysgrifenedig i’r contractwr 

am unrhyw amrywiad i’r contract a awdurdodwyd yn briodol, unrhyw 

ychwanegiad ato neu unrhyw beth i’w hepgor. 

• Ym mhob achos, cyn cyhoeddir ardystiad terfynol gan neu ar ran Prif 

Swyddog, rhaid rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid a rhaid i’r holl 

ddogfennau sy’n ymwneud â chontractau unigol fod ar gael iddo’u 

harchwilio, yn ôl y galw. 

• Os cyflogir penseiri, peiriannwyr neu syrfewyr proffesiynol i gynllunio neu i 

oruchwylio gwaith i’r Cyngor, bydd yn amod yn eu contract cyflogaeth: 

– eu bod yn cael eu cyflogi ar y sail eu bod yn cydweithio â’r Prif Swyddog 

perthnasol am ffi gystadleuol a bennir yn deg;  

– eu bod yn darparu i’r Prif Swyddog priodol ac i’r Prif Swyddog Cyllid, cyn 

cyhoeddir ardystiad terfynol o’r costau, bob dogfen sy’n ymwneud â’r 

contract lle y maent yn gweithredu ar ran y Cyngor.  

• Bydd pob Prif Swyddog, mewn ymgynghoriad â’r Prif Swyddog Cyllid, yn 

gyfrifol am roi adroddiad i’r Cabinet, er gwybodaeth yn unig, am unrhyw 

amrywiadau, taliadau ychwanegol a gorwariant tebygol dros 10% o swm y 

contract, neu £50,000 os yw’r ffigur hwn yn is, oni bai fod yr adroddiad 

cychwynnol yn trafod hyn. Ni wneir unrhyw daliad uwchlaw’r gwerthoedd 

hyn heb gymeradwyaeth, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol (e.e. 

posibilrwydd o dorri’r contract) a rhaid cytuno ar hyn gyda’r Prif Swyddog 

Cyllid. Ym mhob achos, cyn i’r Prif Swyddog gyhoeddi ardystiad terfynol, 

rhaid rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid a rhaid i bob dogfen sy’n ymwneud 

â chontractau unigol fod ar gael iddo’u harchwilio, yn ôl y galw. 

• Bydd y swyddog sy’n goruchwylio’r contract yn rhoi gwybod i’r Prif 

Swyddogion sy’n gleientiaid am y posibilrwydd o dynnu iawndal penodedig 

a chanfodedig, a bydd yntau’n gwneud penderfyniad i’w geisio neu beidio 

ar sail yr holl ffeithiau, gan gynnwys natur yr hawliad, perthnasedd ac 

unrhyw ystyriaethau cyfreithiol perthnasol. Bydd y Prif Swyddog yn rhoi 
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adroddiad i’r Prif Swyddog Cyllid am unrhyw gynnig i beidio â thynnu 

iawndal penodedig, lle y mae hawl o’r fath wedi’i chronni. 

• Bydd darpar gontractwyr yn destun archwiliad technegol ac ariannol o ran 

pob contract gwerth dros £500,000 ac unrhyw gontract arall lle y tybir bod 

archwiliad o’r fath yn angenrheidiol.  

• Rhoddir adroddiad manwl i’r Cabinet yn rheolaidd ar hynt a chostau 

cynlluniau cyfalaf; cytunir ar ffurf fanwl ac amlder yr adroddiadau hyn gyda’r 

Prif Swyddog Cyllid. 

• Bydd angen Bond Perfformiad lle y tybir bod hyn yn ddarbodus o dan 

amgylchiadau arbennig. Caiff yr ernes ei chymeradwyo gan Reolwr 

Corfforaethol y Gwasanaethau Cyfreithiol 

 

1.10.4   Taliadau i gyflogeion ac Aelodau 

Costau cyflogeion yw’r eitem fwyaf o wariant i’r rhan fwyaf o wasanaethau’r 

Cyngor. Felly, mae’n hanfodol gwneud taliadau cywir ac amserol, a hynny dim 

ond pan fyddant yn daladwy ar gyfer gwasanaethau i’r Cyngor a phan fydd y 

taliadau’n cyfateb i amodau cyflogaeth yr unigolion. Mae hefyd yn bwysig bod 

taliadau’n cael eu cofnodi’n gywir ac yn gyflawn a bod atebolrwydd amdanynt, 

a bod lwfansau’r Aelodau’n cael eu hawdurdodi’n unol â’r cynllun a 

fabwysiadwyd gan y Cyngor. 

  

  Mesurau rheoli allweddol  

a) Mae gweithdrefnau awdurdodi ar waith a chaiff amserlenni corfforaethol eu 

harddel o ran: 

– unigolion newydd 

– unigolion sy’n gadael 

– amrywiadau 

– codiadau 

a gwneir y taliadau/yr amrywiadau hyn ar sail ffurflenni oriau neu hawliadau. 

b) Mae gweithdrefnau dilysu priodol ar waith ac mae trefniadau i wahanu 

dyletswyddau’n cael eu harddel. 

c) Caiff gwariant y gyflogres ei chysoni’n rheolaidd â’r gyllideb gymeradwy a’r 

cyfrif banc. 

d) Caiff holl ddogfennau’r gyflogres eu cadw a’u storio am y cyfnod penodedig 

ac yn unol â’r polisïau cadw dogfennau. 

e) Cydymffurfir â’r rheoliadau trethu a rheoliadau cymwys eraill.  
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Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Trefnu a rheoli taliadau diogel a dibynadwy o ran cyflogau, tâl, iawndal ac 

enillion eraill staff cyfredol, yn unol â’r gweithdrefnau a bennwyd 

ganddo/ganddi, ar y diwrnod dyledus. 

• Sicrhau bod y gweithlu a’r Aelodau’n cael eu talu’n unol â’r gwahanol 

amodau gwasanaeth ac yn unol â phob rheoliad statudol o ran Treth, 

Yswiriant Gwladol, Pensiynau a didyniadau eraill (Gorchmynion Llys ac ati). 

• Cofnodi a gwneud trefniadau i dalu didyniadau statudol ac anstatudol yn 

gywir ac yn amserol. 

• Gwneud trefniadau i dalu pob cais am gostau teithio a chynhaliaeth a 

lwfansau yn unol â’r polisi cenedlaethol a lleol. 

• Gwneud trefniadau i dalu lwfansau teithio neu lwfansau eraill yr Aelodau ar 

ôl derbyn y ffurflen benodedig, wedi’i llenwi a’i hawdurdodi’n briodol. 

• Rhoi cyngor ynghylch talu cyflogau a thaliadau yn y modd mwyaf darbodus, 

a hyrwyddo hynny. 

• Sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith i weinyddu materion pensiwn o 

ddydd i ddydd, gan gynnwys cysylltu’n effeithiol â’r corff gweinyddu. 

• Sicrhau bod gwerth y gyflogres yn cael ei chysoni’n fisol ac ar ddiwedd y 

flwyddyn yn unol â phob system cyfeirlyfr y gyflogres a BACS. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau bod penodiadau’n cael eu gwneud yn unol â rheoliadau’r Cyngor a’r 

gweithleoedd, graddau a graddfeydd talu cymeradwy, a bod digon o 

ddarpariaeth yn y gyllideb. 

• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid am bob penodiad, terfyniad ac amrywiad 

a allai effeithio ar dâl neu bensiwn cyflogai neu gyn-gyflogai, yn y modd ac 

yn unol â’r amserlen a bennir gan y Prif Swyddog Cyllid. 

• Sicrhau bod systemau a gweithdrefnau digonol ac effeithiol ar waith i 

sicrhau: 

– mai dim ond taliadau i gyflogeion dilys a wneir;  

– mai dim ond pan fydd hawl ddilys yn bodoli y gwneir taliadau; 

– bod amodau a chontractau cyflogaeth yn cael eu cymhwyso’n gywir;  

– bod enwau’r cyflogeion a restrir ar y gyflogres yn cael eu gwirio’n 

rheolaidd i sicrhau eu bod yn gywir ac yn gyflawn.  
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• Anfon rhestr gyfoes o enwau’r swyddogion a chanddynt awdurdod i lofnodi 

cofnodion at y Prif Swyddog Cyllid, ynghyd ag esiampl o’u llofnodion. Dylai 

fod gan ddarparwr y gyflogres lofnodion y Rheolwr Corfforaethol – 

Adnoddau Dynol Corfforaethol a’r Swyddogion eraill a chanddynt awdurdod 

i lofnodi ffurflenni oriau a hawliadau. 

• Sicrhau mai dim ond drwy’r system gyflogres y caiff trafodion y gyflogres eu 

prosesu. Dylai’r Prif Swyddogion roi ystyriaeth ofalus i statws cyflogaeth yr 

unigolion a gyflogir ar sail ymgynghorydd hunangyflogedig neu is-

gontractwr. Mae Cyllid y Wlad yn defnyddio diffiniad tynn o ran statws 

cyflogai, ac os oes unrhyw amheuaeth, dylid gofyn am gyngor y Prif 

Swyddog Cyllid. 

• Ardystio ceisiadau teithio a chynhaliaeth a lwfansau eraill (eu cyflwyno i’r Prif 

Swyddog Cyllid o fewn 10 diwrnod i ddiwedd y mis y caiff y costau’u gwario). 

Cymerir bod ardystio’n golygu bod y teithiau wedi’u hawdurdodi a bod y 

costau wedi mynd iddynt yn briodol ac yn angenrheidiol, a bod y lwfansau’n 

daladwy gan y Cyngor, gan sicrhau defnydd costeffeithiol o’r trefniadau 

teithio penodedig. Rhaid cael a chyflwyno anfonebau/derbynebau TAW ar 

gyfer ceisiadau am gostau ac eithrio milltiroedd, ac i ategu cais milltiroedd. 

Os cyflwynir cais am gostau dros 3 mis ar ôl mynd i’r costau, rhaid darparu 

llythyr yn egluro’r oedi ac ni chaiff ond ei dalu gyda chymeradwyaeth y Prif 

Swyddog Cyllid. O fethu â bodloni’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 

ceisiadau’n barhaus, bydd yn arwain at beidio â thalu’r costau ac ni chânt 

eu cymeradwyo oni bai fod rheswm eithriadol dros yr oedi. 

• Sicrhau bod y Prif Swyddog Cyllid yn cael gwybod manylion unrhyw fudd-

dâl mewn nwyddau neu wasanaethau a roddir i gyflogeion, i sicrhau ei fod 

yn cael ei adrodd yn llawn ac yn gyflawn o fewn y system hunanasesu ar 

gyfer treth incwm. 

• Sicrhau bod holl ddogfennau priodol y gyflogres yn cael eu cadw a’u storio 

am y cyfnod penodedig, yn unol â’r polisïau cadw dogfennau. 

• Sicrhau bod telerau ac amodau cyflogaeth priodol yn cael eu rhoi i bob 

cyflogai newydd. 

  

Cyfrifoldebau’r Aelodau 

• Gwneud ceisiadau am lwfansau teithio a chynhaliaeth yn unol â Pholisïau 

Cenedlaethol a Lleol. 
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• Cyflwyno ceisiadau am lwfansau teithio a chynhaliaeth yn y ffurf benodedig 

bob mis. 

 

1.10.5 Trethiant 

Fel pob sefydliad arall, mae’r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod ei faterion treth 

mewn trefn. Yn aml mae materion treth yn gymhleth iawn ac mae’r cosbau am 

gyfrifo treth yn anghywir yn llym. Felly mae’n bwysig iawn fod pob swyddog yn 

gwybod ei rôl. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

a) Darperir gwybodaeth berthnasol i reolwyr cyllidebau a chânt wybod y 

diweddaraf am faterion treth. 

b) Rhoddir cyfarwyddiadau i reolwyr cyllidebau am y cofnodion y mae angen 

iddynt eu cadw.  

c) Caiff yr holl drafodion trethadwy eu nodi, eu cyflawni’n briodol a’u hegluro 

o fewn yr amserlenni penodedig. 

d) Cedwir cofnodion yn unol â’r cyfarwyddiadau. 

e) Anfonir ffurflenni at yr awdurdodau priodol o fewn yr amserlen benodedig. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Cydymffurfio â’r rheoliadau trethiant cyfredol o ran Talu wrth Ennill (PAYE), 

Treth Gorfforaeth, Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) a TAW, a llenwi pob 

ffurflen ofynnol. 

• Sicrhau bod canllawiau a chyngor ar gael i holl gyflogeion y Cyngor ar faterion 

treth. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau bod manylion yn cael eu dychwelyd i Gyllid y Wlad am Gynllun y 

Diwydiant Adeiladu. 

• Sicrhau bod yr atebolrwydd TAW cywir yn gysylltiedig â’r holl incwm sy’n 

ddyledus a bod y TAW adferadwy o ran eitemau a brynwyd yn cydymffurfio 

â’r rheoliadau.  

• Os cyflawnir gwaith adeiladu a gwaith cynnal a chadw, sicrhau bod y 

contractwr yn bodloni’r gofynion angenrheidiol o ran didynnu treth y diwydiant 

adeiladu. 
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• Sicrhau bod yr holl bobl a gyflogir gan y Cyngor yn cael eu hychwanegu at 

gyflogres y Cyngor a bod treth yn cael ei thynnu o unrhyw daliadau, ac eithrio 

unigolion sy’n bona fide hunangyflogedig neu sy’n cael eu cyflogi gan 

asiantaeth staff gydnabyddedig. 

• Dilyn y canllawiau ar drethiant a gyhoeddwyd gan y Prif Swyddog Cyllid yn 

nodiadau trefniadol perthnasol y Cyngor. 

• Rhoi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid am unrhyw eitemau o wariant a/neu 

incwm a allai gael effaith sylweddol ar sefyllfa drethiant y Cyngor. 

 

1.10.6 Cyfrifon Masnachu ac Unedau Busnes   

Mae cyfrifon masnachu ac unedau busnes wedi dod yn bwysicach wrth i 

awdurdodau lleol ddatblygu diwylliant mwy masnachol. Mae gofyn i 

awdurdodau gadw cyfrifon masnachu ar gyfer gwasanaethau a ddarperir ar 

unrhyw sail ac eithrio ailgodi’r gost yn syml. 

  

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Rhoi cyngor ar sefydlu a gweithredu cyfrifon masnachu ac unedau busnes. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Ymgynghori â’r Prif Swyddog Cyllid os yw uned fusnes am ymrwymo i 

gontract gyda thrydydd parti, os yw dyddiad terfynu’r contract tu hwnt i’r 

cyfnod sy’n weddill o ran ei brif gontract â’r Cyngor. Yn gyffredinol, ni ddylid 

ymrwymo i gontract o’r fath oni ellir ei derfynu o fewn cyfnod y prif gontract 

heb unrhyw gosb. 

• Rhoi sylw i’r holl ofynion statudol o ran unedau busnes, gan gynnwys cadw 

cyfrif refeniw ar wahân lle y caiff yr holl incwm perthnasol ei dalu a’r holl 

wariant perthnasol, gan gynnwys costau gorbenion, ei godi, a pharatoi 

adroddiad blynyddol i ategu’r cyfrifon terfynol. 

• Sicrhau bod yr un egwyddorion cyfrifyddu’n cael eu harddel o ran cyfrifon 

masnachu ag unrhyw wasanaethau neu unedau busnes eraill. 
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1.11  TREFNIADAU ALLANOL   

 

1.11.1 Partneriaethau  

Mae partneriaethau’n debygol o chwarae rôl o ran cyflawni strategaethau 

cymunedol a helpu i hyrwyddo a gwella lles yr ardal. Mae awdurdodau lleol yn 

gweithio mewn partneriaeth ag eraill – asiantaethau cyhoeddus, cwmnïau 

preifat, grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol. Mae awdurdodau lleol yn 

dal i ddarparu rhai gwasanaethau, ond eu rôl arweiniol benodol yw uno 

cyfraniad gwahanol randdeiliaid. Felly, rhaid iddynt wireddu gweledigaeth a 

rennir am wasanaethau sy’n seiliedig ar ddymuniadau’r defnyddwyr. 

  

Bydd awdurdodau lleol yn crynhoi buddsoddiad, yn bidio am arian, yn hyrwyddo 

anghenion eu hardal ac yn manteisio ar egni pobl leol a sefydliadau cymunedol. 

Bydd awdurdodau lleol yn cael eu mesur yn ôl yr hyn y maent yn ei gyflawni 

mewn partneriaeth ag eraill. 

   

Materion cyffredinol 

Y prif resymau dros ymrwymo i bartneriaeth yw: 

a) yr awydd i ddod o hyd i ffyrdd newydd o rannu risg;  

b) y gallu i gael gafael ar adnoddau newydd;  

c) cael ffyrdd newydd a gwell o ddarparu gwasanaethau;  

d) meithrin cysylltiadau newydd;  

e) cyfranogiad cymunedol.  

 

Diffinnir partner naill ai fel: 

a)  sefydliad (preifat, cyhoeddus neu gymunedol) sy’n ymwneud, yn ariannu’n 

rhannol neu’n cymryd rhan fel buddiolwr mewn prosiect; neu fel 

b) corff y mae ei natur neu’i statws yn rhoi iddo’r hawl i gefnogi’r prosiect, neu’r 

cyfrifoldeb dros wneud hynny. 

  

Mae partneriaid yn cymryd rhan mewn prosiectau drwy: 

a)  gweithredu fel cyflawnwr neu noddwr y prosiect, yn llwyr neu ar y cyd ag 

eraill;  

b)  gweithredu fel ariannwr y prosiect, neu ariannwr rhannol;  

c)  mai ef yw’r grwp a fydd yn elwa ar weithgarwch y prosiect.  

  

Mae gan y partneriaid gyfrifoldebau cyffredin: 
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a) bod yn fodlon cymryd rôl yn y rhaglen ehangach, yn ôl sgiliau ac adnoddau’r 

sefydliad sy’n bartner; 

b) sicrhau eu bod bob amser yn gweithredu’n ddidwyll ac er mwyn sicrhau’r 

budd mwyaf o ran nodau ac amcanion y bartneriaeth; 

c)  bod yn agored ynghylch unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro;  

d) annog cydweithio a hyrwyddo camau i rannu gwybodaeth, adnoddau a 

sgiliau rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol; 

e) sicrhau cyfrinachedd unrhyw wybodaeth a dderbynnir o ganlyniad i 

weithgarwch neu ddyletswyddau’r bartneriaeth sydd o natur gyfrinachol neu 

fasnachol sensitif; 

f) gweithredu lle bynnag y bo modd fel llysgenhadon y prosiect. 

 

Mesurau rheoli allweddol 

a) Os yw’n briodol, bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau o dan Reoliadau 

Ariannol y Cyngor a’i Reolau Sefydlog o ran Contractau. 

b) Sicrhau bod prosesau rheoli risg ar waith i nodi ac i asesu pob risg sy’n 

wybyddus. 

c) Sicrhau bod prosesau arfarnu prosiectau ar waith i asesu hyfywedd y 

prosiect o ran adnoddau, staffio ac arbenigedd. 

d) Cytuno’n ffurfiol ar swyddogaethau a chyfrifoldebau pob partner sy’n 

ymwneud â’r prosiect, a’u derbyn yn ffurfiol, cyn i’r prosiect gychwyn. 

e) Cyfathrebu’n rheolaidd â’r partneriaid eraill drwy gydol y prosiect er mwyn 

nodi a rhannu problemau i’w datrys yn llwyddiannus. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Rhoi cyngor ar fesurau rheoli effeithiol a fydd yn sicrhau na chaiff 

adnoddau’u gwastraffu. 

• Rhoi cyngor ar yr elfennau allweddol o ran ariannu prosiect. Yn eu plith y 

mae: 

a)  arfarnu cynllun i sicrhau ei fod yn ariannol hyfyw yn y flwyddyn gyfredol 

ac mewn blynyddoedd i ddod;  

b)  arfarnu a rheoli risg;  

c)  adnoddau, gan gynnwys materion trethiant a gwarantu benthyciadau;  

d)  gofynion archwilio, diogelwch a rheoli; 

e)  trefniadau dwyn ymlaen.  

• Sicrhau bod y trefniadau cyfrifyddu’n foddhaol. 
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Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Cadw cofrestr o’r holl gontractau yr ymrwymir iddynt gyda chyrff allanol yn 

unol â’r gweithdrefnau a bennir gan y Prif Swyddog Cyllid. 

• Sicrhau bod arfarniad rheoli risg wedi’i baratoi cyn ymrwymo i gytundebau â 

chyrff allanol. 

• Sicrhau nad yw cytundebau a threfniadau o’r fath yn effeithio’n andwyol ar y 

gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor. 

• Sicrhau bod yr holl gytundebau a threfniadau’n cael eu dogfennu’n briodol. 

• Sicrhau bod cytundebau a threfniadau’n nodi hawl Gwasanaeth Archwilio 

Mewnol y Cyngor i gael mynediad at gofnodion perthnasol ac ati. 

• Darparu gwybodaeth briodol i’r Prif Swyddog Cyllid i alluogi nodyn i gael ei 

roi yn y Datganiad o Gyfrifon y Cyngor ynghylch eitemau perthnasol. 

• Sicrhau bod y Prif Swyddog Cyllid yn cael gwybod am unrhyw gais i ddarparu 

gwarant ariannol. 

 

1.11.2 Cyllid allanol  

Gall cyllid allanol fod yn ffynhonnell incwm bwysig, ond rhaid pwyso a mesur 

amodau’r cyllid yn ofalus i sicrhau eu bod yn cydweddu â nodau ac amcanion y 

Cyngor. Anogir awdurdodau lleol yn gynyddol i ddarparu gwasanaeth di-dor 

drwy gydweithio’n agos ag asiantaethau eraill a darparwyr yn y sector preifat. 

Mae cronfeydd fel grantiau’r Loteri Genedlaethol, grantiau Undeb Ewropeaidd 

a ffynonellau eraill yn darparu adnoddau ychwanegol i alluogi’r Cyngor i 

ddarparu gwasanaethau i’r gymuned. Serch hynny, mewn rhai achosion, er bod 

mwy o sgôp i gael cyllid allanol, mae amodau tynn yn gysylltiedig â’r cyllid 

hwnnw ac efallai nad ydynt yn ddigon hyblyg i gydweddu â chynllun cyffredinol 

y Cyngor. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

a) Sicrhau cydymffurfiaeth ag amodau allweddol y cyllid ac unrhyw ofynion 

statudol a sicrhau bod cyfrifoldebau’r corff atebol wedi’u deall yn glir.  

b) Sicrhau mai dim ond i gyflawni’r blaenoriaethau cymeradwy yn fframwaith 

polisi’r Cyngor y caiff arian ei gaffael. 

c)  Sicrhau bod unrhyw ofynion o ran arian cyfatebol yn cael eu hystyried yn 

briodol cyn ymrwymo i gytundebau hirdymor a bod cyllidebau refeniw’r 

dyfodol yn adlewyrchu’r gofynion hyn. 
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Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Sicrhau bod yr holl gyllid a gaiff ei hysbysu gan gyrff allanol yn cael ei 

dderbyn a’i gofnodi’n gywir yng nghyfrifon y Cyngor. 

• Sicrhau bod y gofynion o ran arian cyfatebol yn cael eu hystyried cyn 

ymrwymo i gytundebau a bod cyllidebau refeniw’r dyfodol yn adlewyrchu’r 

gofynion hyn. 

• Sicrhau bod gofynion archwilio’n cael eu bodloni. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau bod pob cais am gyllid yn cael ei wneud erbyn y dyddiad dyledus. 

• Sicrhau bod pob prosiect yn mynd rhagddo’n unol â’r meini prawf y cytunwyd 

arnynt a bod yr holl wariant yn cael ei wneud a’i gofnodi’n briodol. 

• Sicrhau bod digon o adnoddau a sgiliau rheoli prosiect yn cael eu neilltuo i’r 

cynlluniau i sicrhau bod yr holl brosiectau’n cael eu cwblhau’n llwyddiannus. 

• Sicrhau bod y Prif Swyddog Cyllid yn cael gwybod am gytundebau trydydd 

parti. 

• Sicrhau bod yr holl ddogfennau perthnasol yn cael eu cadw’n unol â 

pholisïau cadw dogfennau’r Cyngor. 

 

1.11.3 Gwaith i drydydd partïon 

Mae deddfwriaeth gyfredol yn galluogi’r Cyngor i ddarparu ystod o wasanaethau 

i gyrff eraill. Gall gwaith o’r fath alluogi uned i gynnal darbodrwydd maint a 

chadw arbenigedd. Dylid rhoi trefniadau ar waith i leihau cyhyd ag y bo modd 

unrhyw risgiau sy’n gysylltiedig â gwaith o’r fath ac i sicrhau bod gwaith o’r fath 

intra vires. 

  

Mesurau rheoli allweddol 

a) Caiff cynigion eu prisio’n briodol yn unol â’r canllawiau a ddarparwyd gan 

y Prif Swyddog Cyllid. 

b) Caiff contractau’u llunio gan ddefnyddio’r canllawiau a ddarparwyd gan y 

Prif Swyddog Cyllid a chaiff y broses gymeradwyo ffurfiol ei harddel. 

c) Cyhoeddir canllawiau o ran yr agweddau ariannol ar gontractau trydydd 

parti a chadw cofrestr contractau. 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyllid 

• Cyhoeddi canllawiau o ran yr agweddau ariannol ar gontractau trydydd parti 

a chadw cofrestr contractau. 
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• Sicrhau bod trefniadau yswiriant priodol yn cael eu gwneud. 

 

 

Cyfrifoldebau’r Prif Swyddogion 

• Sicrhau bod y Cabinet yn rhoi’i gymeradwyaeth cyn cwblhau unrhyw 

drafodaethau i weithio gyda thrydydd partïon. 

• Cadw cofrestr o’r holl gontractau yr ymrwymir iddynt gyda thrydydd partïon 

yn unol â gweithdrefnau a bennir gan y Prif Swyddog Cyllid. 

• Sicrhau nad achosir unrhyw risg i’r Cyngor o ran dyledion drwg. 

• Sicrhau na chaiff unrhyw gontract ei gymorthdalu gan y Cyngor. 

• Sicrhau, lle bynnag y bo modd, bod tâl yn cael ei dderbyn cyn darperir 

gwasanaeth. 

• Sicrhau bod gan y gwasanaeth ddigon o arbenigedd i ymgymryd â’r contract. 

• Sicrhau nad yw contractau o’r fath yn effeithio’n andwyol ar y gwasanaethau 

a ddarperir gan y Cyngor. 

• Sicrhau bod yr holl gontractau’n cael eu dogfennu’n briodol. 

• Darparu gwybodaeth briodol i’r Prif Swyddog Cyllid i sicrhau bod modd rhoi 

nodyn yn y Datganiad o Gyfrifon. 
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Dyddiad cyhoeddi: 
Dyddiad adolygu:  
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Nodyn esboniadol 

 

Bwriedir i'r Rheolau Gweithdrefn hyn gydymffurfio â darpariaethau Rheoliadau 

Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 2006 fel y'u diwygiwyd gan 

Reoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014 ("y 

Rheoliadau"). 

 

Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Rheolau Gweithdrefn hyn a'r Rheoliadau, y 

Rheoliadau fydd yn cael y flaenoriaeth. 

Dehongli 

“Deddf 1989”  Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989; 

 

“Deddf 2000”  Deddf Llywodraeth Leol 2000; 

 

“Prif Swyddog”  yr un ystyr ag sydd yn Rheoliadau Awdurdodau Lleol 

(Rheolau Sefydlog) (Cymru) 2006, sef y Swyddog Monitro 

(a ddynodwyd o dan adran 5 (1) o Ddeddf 1989); prif 

swyddog statudol a grybwyllir ym mharagraff (a), (c) neu 

(d) o adran 2 (6) o Ddeddf 1989 (sy'n cynnwys y Prif 

Swyddog Cyllid); neu brif swyddog anstatudol o fewn ystyr 

adran 2 (7) o Ddeddf 1989; a hefyd y Prif Weithredwr (a 

ddynodwyd o dan adran 54 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021). 

 

“camau disgyblu” unrhyw gamau a achosir gan gamymddygiad honedig a 

fyddai, os profir, yn cael eu cofnodi ar ffeil bersonol yr 

aelod o staff, ac yn cynnwys unrhyw gynnig ar gyfer 

diswyddo aelod o staff am unrhyw reswm heblaw am golli 

swydd, afiechyd parhaol neu wendid meddyliol neu 

gorfforol, ond nid yw'n cynnwys methu ag adnewyddu 

contract cyflogaeth am gyfnod penodol oni bai fod 

ymrwymiad eisoes wedi'i roi i adnewyddu contract o'r fath;  
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GWEITHDREFN RECRIWTIO A PHENODI  

1. RECRIWTIO A PHENODI  

1.1 Datganiadau 

1.1.1 Bydd y Cyngor yn llunio datganiad a fydd yn ei gwneud yn 

ofynnol i unrhyw ymgeisydd am swydd fel swyddog nodi’n ysgrifenedig 

a ydyw’n rhiant, yn daid neu’n nain, yn gymar, yn blentyn, yn 

llysblentyn, yn blentyn wedi ei fabwysiadu, yn ŵyr neu’n wyres, yn 

frawd, yn chwaer, yn ewythr, yn fodryb, yn nai neu’n nith i Gynghorydd 

cyfredol, neu swyddog o’r Cyngor; neu gymar y cyfryw rai.  

1.1.2 Ni phenodir unrhyw ymgeisydd sy’n perthyn felly i Gynghorydd, 

neu i swyddog heb awdurdod y prif swyddog perthnasol neu swyddog 

a enwebwyd ganddo ef/ganddi hi. 

1.2 Ceisio cefnogaeth ar gyfer penodiad 

1.2.1 Yn amodol ar baragraff 1.2.3, bydd y Cyngor yn anghymwyso 

unrhyw ymgeisydd a fydd yn ceisio cael cefnogaeth unrhyw 

Gynghorydd i benodiad boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i 

unrhyw swydd gyda’r Cyngor. Dylid cynnwys y paragraff hwn mewn 

unrhyw wybodaeth am recriwtio.  

1.2.2 Yn amodol ar baragraff 1.2.3, ni fydd unrhyw Gynghorydd yn 

ceisio cael cefnogaeth i neb ar gyfer unrhyw swydd gyda’r Cyngor.  

1.2.3 Nid oes dim ym mharagraffau 1.2.1 ac 1.2.2 uchod yn atal 

Cynghorydd neu’r maer rhag rhoi geirda ysgrifenedig i ymgeisydd i’w 

gyflwyno gyda chais am benodiad.  

1.3 Cyfyngiadau ar Benodi Aelodau yn Swyddogion 

1.3.1. Ni chaiff Swyddog o’r Cyngor fod yn Aelod o’r Cyngor tra bo’n parhau’n 

Swyddog. 

2. RECRIWTIO PRIF WEITHREDWR, PRIF SWYDDOGION A 

DIRPRWY BRIF SWYDDOGION 

Pan fydd y Cyngor yn bwriadu penodi Prif Swyddog (fel y’i diffinnir uchod) ac y 

cynigir bod tâl swydd y Prif Swyddog yn £100,000 neu fwy y flwyddyn, bydd y 

Cyngor:  

2.1 yn llunio datganiad yn nodi:  

2.1.1 dyletswyddau’r swyddogion dan sylw; ac  
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2.1.2 unrhyw gymwysterau neu rinweddau i chwilio amdanynt yn y sawl 

a benodir;  

2.2 yn amodol ar baragraff 2.4 isod, gwneud trefniadau i’r swydd gael ei 

hysbysebu mewn modd sy’n debygol o’i dwyn i sylw pobl sy’n gymwys i 

ymgeisio amdani; 

2.3 gwneud trefniadau i gopi o’r datganiad uchod gael ei anfon at unrhyw un 

sy’n gwneud cais am hynny. 

2.4 Ni fydd is-baragraff 2.2 uchod yn berthnasol pe bai'r Cyngor yn bwriadu 

penodi Prif Swyddog am gyfnod o ddim mwy na 12 mis. 

2.5 Ar ôl hysbysebu swydd, rhaid i’r Cyngor – 

2.5.1 gyfweld pob ymgeisydd sy’n gymwys i’r swydd, neu 

2.5.2 ddethol rhestr fer o’r ymgeiswyr cymwys a chyfweld y rheini sydd 

wedi’u cynnwys ar y rhestr fer. 

2.6 Os na fydd neb cymwys wedi cyflwyno cais, neu os bydd y Cyngor yn 

penderfynu ail-hysbysebu’r swydd, bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau 

pellach yn unol â pharagraff 2.2.uchod.  

2.7 Rhaid i'r Cyngor Llawn gymeradwyo penodiad y Prif Weithredwr. 

2.8 Rhaid i'r Cyngor Llawn gymeradwyo lefel y gydnabyddiaeth ariannol a 

delir i Brif Swyddog ac unrhyw newid yn y lefel honno. 

 

3. GWEITHDREFN DDISGYBLU 

 

1. Mae'r Rheoliadau'n nodi'r gofynion gorfodol o ran disgyblu, gallu neu faterion 

tebyg eraill sy'n codi mewn perthynas â’r Prif Weithredwr, y Swyddog Monitro, 

y Swyddog Adran 151 a Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd 

("swyddog perthnasol"). Bwriedir i'r weithdrefn hon roi’r Rheoliadau ar waith. 

2. Er mwyn osgoi amheuaeth, mae'r weithdrefn hon hefyd yn berthnasol i 

unrhyw fethiant honedig o ran ymddiriedaeth a hyder rhwng y swyddog 

perthnasol a'r Cyngor. 

3. Dylai unrhyw swyddog a oedd yn swyddog perthnasol ar adeg y 

camymddygiad honedig neu pan ddaeth y rheswm dros y bwriad i ddiswyddo 

i’r amlwg (ond nad ydyw bellach), gael ei ystyried yn swyddog perthnasol. 
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Cyffredinol 

4. Bydd egwyddorion cyfiawnder naturiol yn rheoli’r modd y cynhelir unrhyw 

achos yn erbyn swyddog perthnasol. Rhoddir sylw dyladwy i egwyddorion 

Cod Ymarfer ACAS ar Weithdrefnau Disgyblu a Chwyno. 

5. Bydd y partïon yn cydnabod y gallai fod angen gwyro oddi wrth y 

darpariaethau hyn o bryd i’w gilydd, yn ôl amgylchiadau penodol yr achos.   

6. Nid yw'r weithdrefn hon yn rhan o gontract cyflogaeth swyddog perthnasol a 

gellir ei diwygio ar unrhyw adeg, ar yr amod y cydymffurfir â'r Rheoliadau. 

7. Bydd gan y swyddog perthnasol yr hawl i gael rhywun gydag ef/hi ym mhob 

cam o'r weithdrefn hon. 

Gweithdrefn 

Honiadau cychwynnol 

8. Dylid hysbysu'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth 

ynghylch unrhyw honiadau o gamymddygiad. Y Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth fydd y swyddog cyfrifol at y diben hwn.   

9. Bydd y swyddog cyfrifol wedyn yn gwneud trefniadau ar gyfer penodi pwyllgor 

ymchwilio a disgyblu i ystyried y camymddwyn honedig. 

Pwyllgor ymchwilio a disgyblu  

10. Rhaid i’r pwyllgor ymchwilio a disgyblu:- 

10.1 gynnwys o leiaf 3 aelod; 

10.2 gynnwys o leiaf un aelod o Gabinet y Cyngor; a 

10.3 bod yn wleidyddol gytbwys yn unol ag Adran 15, Deddf 1989. 

11. Bydd y swyddog cyfrifol yn paratoi adroddiad mewn perthynas â'r honiadau ac 

yn anfon copi at y swyddog perthnasol a'r pwyllgor ymchwilio a disgyblu. 

Pennir dyddiad i'r pwyllgor gwrdd. 

12. Rhaid i'r pwyllgor ymchwilio a disgyblu, o fewn mis o gael ei benodi, gyfarfod i 

ystyried y cyhuddiad o gamymddwyn a phenderfynu a ddylid ymchwilio 

ymhellach iddo. 

At ddibenion ystyried y cyhuddiad o gamymddwyn, gall y pwyllgor ymchwilio a 
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disgyblu:  

12.1 wneud ymholiadau drwy ofyn cwestiynau i’r swyddog perthnasol neu 

unrhyw berson arall y mae'n barnu ei fod yn briodol ei holi;  

12.2 gofyn i'r swyddog perthnasol neu unrhyw berson arall y mae'n ystyried 

sy’n briodol roi gwybodaeth, esboniad neu ddogfennau y mae'n ei 

ystyried sy’n angenrheidiol, o fewn terfyn amser penodedig; a  

12.3 chael sylwadau ysgrifenedig neu ar lafar gan y swyddog perthnasol neu 

unrhyw berson arall y mae'n ei ystyried sy’n briodol. 

13. Os ydyw’n ymddangos i'r pwyllgor ymchwilio a disgyblu y dylid ymchwilio 

ymhellach i’r honiad o gamymddwyn gan y swyddog perthnasol, rhaid iddo 

benodi person ("y person annibynnol dynodedig"). 

 

Atal dros dro 

14. Bydd angen i'r pwyllgor ymchwilio a disgyblu ystyried a yw atal y swyddog 

dros dro yn briodol. Efallai y bydd hyn yn angenrheidiol os yw’r honiad, o gael 

ei brofi, yn achos o gamymddwyn difrifol. Gall fod yn angenrheidiol hefyd os 

gallai presenoldeb y swyddog perthnasol beryglu’r ymchwiliad neu amharu ar 

y modd y caiff swyddogaethau'r Cyngor eu harfer yn effeithlon. 

15. Ym mhob achos, hysbysir y swyddog perthnasol o'r rheswm dros y bwriad i’w 

atal dros dro a bydd ganddo/ganddi'r hawl i gyflwyno gwybodaeth cyn y 

gwneir unrhyw benderfyniad o’r fath. 

16. Ni ddylai unrhyw achos o atal dros dro barhau am fwy na 2 fis oni bai bod y 

person annibynnol dynodedig yn defnyddio ei bŵer ef / ei phŵer hi i orchymyn 

estyniad i'r cyfnod hwnnw. 

Person annibynnol dynodedig 

17. Rhaid i’r person annibynnol dynodedig  

17.1 fod yn berson y mae’r Cyngor a'r swyddog perthnasol yn cytuno 

arno/arni o fewn mis o'r dyddiad lle cododd y gofyniad i benodi'r person 

annibynnol dynodedig; neu  

17.2 lle nad oes cytundeb, rhaid iddo/iddi fod yn berson a enwebir at y diben 

gan Weinidogion Cymru. 

18. Gall y person annibynnol dynodedig–  
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18.1 orchymyn –  

• bod y Cyngor yn rhoi’r gorau i atal y swyddog perthnasol o’i 
waith / o’i gwaith dros dro;  

• bod unrhyw atal dros dro yn parhau ar ôl i’r cyfnod o 2 fis a 
gyfeirir ato ym mharagraff 16 uchod ddod i ben neu fod 
telerau’r atal dros dro yn cael eu hamrywio yn unol â’r hyn a 
orchmynir; neu 

• nad oes unrhyw gamau (boed gan y Cyngor neu unrhyw 
bwyllgor, is-bwyllgor neu swyddog sy'n gweithredu ar ran y 
Cyngor) drwy gamau disgyblu neu gamau disgyblu pellach 
yn erbyn y swyddog perthnasol, ar wahân i gamau a gymerir 
yn eu presenoldeb, neu gyda chytundeb y person 
annibynnol dynodedig, yn cael eu cymryd cyn y bydd 
adroddiad yn cael ei wneud o dan is-baragraff 18.4; 

18.2 archwilio unrhyw ddogfennau sy’n ymwneud ag ymddygiad y swyddog 

perthnasol ac sydd ym meddiant y Cyngor, neu ddogfennau y mae gan 

y Cyngor bŵer i awdurdodi’r person annibynnol dynodedig i’w 

harchwilio; 

18.3 gofyn i unrhyw Aelod neu aelod o staff y Cyngor i ateb cwestiynau 

ynglŷn ag ymddygiad y swyddog perthnasol; 

18.4 Rhaid i’r person annibynnol dynodedig wneud adroddiad i’r Cyngor –  

• gan ddatgan barn a yw’r dystiolaeth a gafwyd yn cefnogi (ac, 
os ydyw, i ba raddau y mae’n gwneud hynny) unrhyw honiad 
o gamddwyn yn erbyn y swyddog perthnasol; ac 

• argymell unrhyw gamau disgyblu sy’n ymddangos yn briodol 
i’r Cyngor ei gymryd yn erbyn y swyddog perthnasol, a  

18.5 rhaid iddo/iddi ddim hwyrach na’r adeg y gwneir yr adroddiad o dan is-

baragraff 18.4, anfon copi o’r adroddiad at y swyddog perthnasol.  

19. Yn amodol ar baragraff 20, bydd y swyddog perthnasol a'r pwyllgor ymchwilio 

a disgyblu, ar ôl ymgynghori â'r person annibynnol dynodedig, yn ceisio 

cytuno ar amserlen y bydd y person annibynnol dynodedig yn ei dilyn wrth 

ymgymryd â'r ymchwiliad.  

20. Os nad oes cytundeb o dan baragraff 19, rhaid i'r person annibynnol 

dynodedig bennu amserlen y mae’r person hwnnw yn ei ystyried sy’n briodol a 

bydd yr ymchwiliad yn cael ei gynnal o fewn yr amserlen honno.  
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21. Rhaid i’r Cyngor roi tâl rhesymol i berson annibynnol dynodedig a benodir gan 

y pwyllgor ymchwilio a thalu unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â chyflawni’r 

swyddogaethau o dan y rheoliad hwn.  

22. Anfonir adroddiad y person annibynnol dynodedig at y Cyngor (drwy 

Gadeirydd y pwyllgor ymchwilio a disgyblu) ac at y swyddog perthnasol ar yr 

un pryd. 

 

Cyfarfod y Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu   

23. Rhaid i’r pwyllgor ymchwilio a disgyblu gwrdd i ystyried yr adroddiad sydd 

wedi’i baratoi o dan baragraff 18.4 o fewn mis o dderbyn yr adroddiad hwnnw, 

ac mae gofyn iddo wneud penderfyniad ar sail adroddiad y person annibynnol 

dynodedig. Gall y Pwyllgor Ymchwilio osod cosb sy’n llai na'r hyn a 

argymhellir gan y person annibynnol dynodedig ond ni all osod cosb sy’n fwy. 

24. Caniateir i’r swyddog perthnasol neu ei gynrychiolydd / ei chynrychiolydd 

annerch y pwyllgor ymchwilio a disgyblu cyn iddo fynd ati i ystyried y mater.    

25. Ar ôl ystyried unrhyw ffactorau cysylltiedig eraill, gall y pwyllgor ymchwilio a 

disgyblu:- 

• gymryd dim camau eraill; 

• argymell datrysiad anffurfiol neu weithdrefnau priodol eraill; 

• cyfeirio’n ôl at y person annibynnol dynodedig ar gyfer 
ymchwiliad ac adroddiad arall; 

• cymryd camau disgyblu yn erbyn y swyddog perthnasol nad 
yw’n cynnwys diswyddo; 

• cynnig i’r Cyngor bod y swyddog perthnasol yn cael ei 
ddiswyddo. 

26. Caiff y partïon wybod am benderfyniad y pwyllgor ymchwilio a disgyblu yn 

ysgrifenedig lle nodir y rhesymau dros y penderfyniad. 

 

 

Proses Apelio 
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27. Os bydd y pwyllgor ymchwilio a disgyblu yn cynnig diswyddo, rhaid cyfeirio 

hyn at y Cyngor llawn i’w gymeradwyo cyn yr hysbysir bod hyn yn digwydd. O 

ystyried y gofyniad hwn, bydd cyfarfod y Cyngor llawn yn cyflawni 

swyddogaeth cyfarfod apêl. 

28. Bydd y Cyngor yn ystyried cynnig y pwyllgor ymchwilio a disgyblu y dylid 

diswyddo’r swyddog perthnasol. Bydd y swyddog perthnasol (neu ei 

gynrychiolydd / ei chynrychiolydd) yn cael y cyfle i roi ei achos ef / ei hachos 

hi gerbron y Cyngor cyn gwneud penderfyniad.  Penderfyniad y Cyngor llawn 

fydd yr un terfynol. 

29. Os bydd y pwyllgor ymchwilio a disgyblu yn cymryd camau nad ydynt yn 

cynnwys diswyddo, gall y swyddog perthnasol apelio i'r Pwyllgor Apelio. Bydd 

y Pwyllgor Apelio yn ystyried adroddiad y person annibynnol dynodedig ac 

unrhyw wybodaeth berthnasol arall a ystyriwyd gan y pwyllgor ymchwilio a 

disgyblu a bydd gan y swyddog perthnasol y cyfle i gyflwyno ei achos. 

30. Bydd y Pwyllgor Apelio yn ystyried y materion hyn yn ofalus cyn dod i 

benderfyniad. Penderfyniad y Panel Apelio fydd yr un terfynol. 
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Adran  1 Fforymau ymgynghorol a chynghorol a sefydlwyd [statudol ac 

anstatudol] 

 

A – Statudol 

 
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) 

Cefndir: Sefydlwyd hwn gan Bwyllgor Addysg y Cyngor ar 2 Chwefror 1996 yn unol â 
Deddf Diwygio Addysg 1988 a Deddf Addysg 1993 [gweler hefyd baragraff. 88:1 a 2 
Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/94 a Phennod 3 Deddf Addysg 1996].  
Ei brif swyddogaeth yw cynghori’r Awdurdod Addysg Lleol ynghylch materion sy’n 
ymwneud ag Addoli ar y Cyd mewn ysgolion cymunedol ac ysgolion eraill a 
chynghori ynghylch yr addysg grefyddol a roddir yn unol â’u Maes Llafur Cytûn.  Gall 
hefyd gefnogi darpariaeth effeithiol yr Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd fel a 
ganlyn: 

• Trwy roi cyngor ynglŷn â dulliau dysgu’r maes llafur cytûn Addysg Grefyddol 
gan gynnwys y dewis o ddefnyddiau dysgu 

• Cynghori’r Awdurdod Addysg Lleol ynglŷn â’r ddarpariaeth ar gyfer hyfforddi 
athrawon 

• Monitro adroddiadau’r arolygwyr ar Addysg Grefyddol, Addoli ar y Cyd a 
Datblygiad Ysbrydol, Moesol, Cymdeithasol a Diwylliannol 

• Ystyried cwynion ynglŷn â darparu a chyflwyno Addysg Grefyddol ac Addoli ar 
y Cyd y bydd yr Awdurdod Addysg Lleol yn eu cyfeirio ato. 

Cynrychiolwyr y Cyngor: 5 Cynghorydd (yn wleidyddol gytbwys, heb fod yn aelodau 
o’r weithrediaeth) 

 
Fforwm Derbyn i’r Ysgolion 

Cefndir: Sefydlwyd Fforwm Derbyn i’r Ysgolion gan y Cabinet ar 21 Hydref 2003 
[gweler Cofnod C278].  Mae Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003 
yn gweithredu Adran berthnasol Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion  1998 ac 
mae’n ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor, fel yr Awdurdod Addysg Lleol, sefydlu 
fforwm derbyn.  Prif swyddogaeth y Fforwm yw cynghori ynghylch materion sy’n 
gysylltiedig â derbyn disgyblion ac effeithiolrwydd y polisïau a’r prosesau.  

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Arweinydd y Cyngor, Aelod Cabinet y 
Gwasanaethau Dysgu a’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Cadeirydd y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu.. 

 
Fforwm Cyllideb Ysgolion 

Cefndir: Sefydlwyd y Fforwm Cyllideb Ysgolion gan y Cabinet ar 21 Hydref 2003 
[gweler Cofnod C278].  Mae Adran 43 Deddf Addysg  2002 yn ei gwneud hi’n ofynnol 
i’r Cyngor, fel yr Awdurdod Addysg Lleol, sefydlu fforwm ysgolion ac i’r Awdurdod 
Addysg Lleol ymgynghori â’r Fforwm, o leiaf unwaith y flwyddyn, ynghylch 
diwygiadau posibl i’w gynllun cyllido ysgolion a materion eraill sy’n effeithio ar yr 
ysgolion a gynhelir yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol oherwydd eu heffaith ar 
gyllidebau ysgolion.  
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Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Arweinydd y Cyngor, Aelod Cabinet y 
Gwasanaethau Dysgu a’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Cadeirydd y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu. 

 
  
Fforwm Mynediad Lleol 

Cefndir: Sefydlwyd Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion gan y Cabinet ar 26 Chwefror 
2002 [gweler Cofnod C750] yn unol â Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 er 
mwyn cynghori’r Cyngor, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac eraill fel bo’n briodol ar gyfer 
gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal at ddibenion hamdden yn yr awyr 
agored a mwynhau’r ardal mewn ffyrdd a fydd yn rhoi sylw i faterion sy’n ymwneud â 
rheoli tir, buddiannau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol ac addysgol.  

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Aelod Cabinet yr Economi ac Adfywio. 
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B – Anstatudol 

 
Panel Adolygu Ysgolion 

Cefndir: Sefydlwyd hwn gan y  Cabinet yn unol â’r Polisi Adolygu Ysgolion Cynradd, 
a ddiweddarwyd fis Ionawr 2010, er mwyn cynnal adolygiadau a’u hargymell i’r 
Cabinet.  

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Aelod Cabinet y Gwasanaethau Dysgu, a’r 
Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy’n Dysgu a dau Aelod etholedig a benodwyd gan y Cabinet.  

 
Panel Apeliadau Cludiant Addysg 

Cefndir: sefydlwyd y panel er mwyn galluogi rhieni i apelio yn erbyn penderfyniad i 
wrthod darparu cludiant i’w plant rhwng y cartref a’r ysgol  
Cynrychiolwyr y Cyngor: 4 Cynghorydd (yn wleidyddol gytbwys, heb fod yn aelodau 
o’r weithrediaeth) 

 
 
Fforwm Corfforaethol y Gweithwyr 

Cefndir: Sefydlwyd hwn gan y  Cabinet ar 7 Mawrth 2006 fel y fforwm corfforaethol ar 
gyfer ymgynghori a thrafod gyda’r undebau llafur cydnabyddedig.  

Cynrychiolwyr y Cabinet: 
Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor. 

 
 
Pwyllgorau Defnyddwyr Harbwr Aberaeron, Aberystwyth a’r Ceinewydd 

Cefndir: 
Sefydlwyd Pwyllgorau Ymgynghorol Defnyddwyr yr Harbwr gan y Cyngor yn 1996 fel 
fforwm ar gyfer ymgynghori gyda defnyddwyr y tri harbwr ac maent yn awr yn adrodd 
i’r Cabinet yn dilyn mabwysiadu trefniadau gweithredol yr Arweinydd a’r Cabinet ym 
Mai 2003. 

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Aelod Cabinet y Priffyrdd a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol a’r Aelodau Lleol perthnasol. 

 
Fforwm Ymgynghorol Rheoli Traffig Ceredigion 

Cefndir: Fforwm ar gyfer ymgynghori gyda rhanddeiliaid lleol ar faterion rheoli traffig 
yw’r Fforwm Ymgynghorol Rheoli Traffig lleol ac mae’n adrodd i’r Cabinet. Bydd y 
fforwm yn cwrdd dwywaith y flwyddyn i drafod materion ar draws y Sir. 
 

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Aelod Cabinet y Priffyrdd a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol, Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus a’r 
Aelodau Lleol perthnasol. 
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Fforwm 50+ Ceredigion 

Cefndir: Sefydlwyd y Fforwm 50+ gan y Cabinet a’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus er mwyn cynrychioli llais y bobl hŷn (50+) yn y Sir ac fel y gallant gael 
llais wrth ddatblygu strategaethau a gwasanaethau. 
 

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Aelod Cabinet Porth Gofal - Gwasanaeth 
Ymyrraeth wedi’i Thargedu  

 

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Panel Archwilio Safleoedd 

Cefndir: Sefydlodd y Pwyllgor Rheoli Datblygu y Panel Archwilio Safleoedd fel y 
gellid cynnal ymweliadau â safleoedd sy'n rhan o geisiadau cynllunio, cyn i'r Pwyllgor 
wneud penderfyniad, er mwyn archwilio nodweddion unrhyw gais a allai fod yn anodd 
eu cyfleu mewn adroddiad ysgrifenedig.  
Swyddogaethau: 

• mae’n ffordd o ganfod ffeithiau; 

• mae’n rhywbeth sydd y tu allan i'r drefn ffurfiol o benderfynu ar y cais (ac felly 
nid yw hawl y cyhoedd i fod yn bresennol yn berthnasol); 

• mae’n galluogi swyddogion i amlygu nodweddion perthnasol; 

• mae’n galluogi pobl i holi cwestiynau ar y safle er eglurder. Fodd bynnag, dim 
ond yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor neu'r Cyngor y trafodir y cais, oherwydd 
efallai na fydd yr holl bobl berthnasol yn bresennol ar y safle. 

• nid yw’r Pwyllgor wedi’i rwymo gan unrhyw argymhellion a wneir. 
Cynrychiolwyr y Cyngor: Pum aelod sy’n cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd y 

Pwyllgor, cyn-gadeirydd y Pwyllgor sydd â’i gyfnod yn y gadair newydd ddod i ben a 

dau aelod arall ar sail trefn rota fisol. 

 

Panel Apelio am Ryddhad Caledi rhag Ardrethi Annomestig a Rhyddhad yn ôl 
Disgresiwn rhag Treth y Cyngor 

Cefndir: Sefydlwyd y Panel Apelio am Ryddhad Caledi rhag Ardrethi 
Annomestig a Rhyddhad yn ôl Disgresiwn rhag Treth y Cyngor i benderfynu 
ynghylch ceisiadau gan ddinasyddion sy’n apelio yn erbyn penderfyniad i 
wrthod Rhyddhad Caledi rhag Ardrethi Annomestig neu Ryddhad yn ôl 
Disgresiwn rhag Treth y Cyngor. 

Cynrychiolwyr y Cyngor: 7 Aelod ar sail trefn rota (3 aelod ym mhob cyfarfod 
o’r Panel) 
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Adran 2 Grwpiau Monitro/Datblygu Polisi Mewnol 

Grŵp Datblygu 

Cefndir: Mae’r Grŵp hwn yn ystyried lle dylid canolbwyntio buddsoddiad yn y dyfodol 
er mwyn cyflawni amcanion a blaenoriaethau'r Cyngor 

Cynrychiolwyr y Cabinet / Cyngor: Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor; 

Aelod Cabinet yr Economi ac Adfywio, Aelod Cabinet Cyllid a Chaffael 

 

Grŵp Monitro Cyfalaf   

Cefndir: 
Mae’r Grŵp Monitro Cyfalaf yn weithgor a’i waith yw monitro cynnydd y rhaglen 
cyfalaf a gwneud argymhellion i’r Cabinet ynghylch unrhyw ddiwygiadau a wneir yn 
ystod y flwyddyn  

Cynrychiolwyr y Cyngor: Aelod Cabinet Cyllid a Chaffael 

 
 
Grŵp Cyfeirio’r Aelodau - Uned Gorfforaethol Cludiant Teithwyr  

Cefndir: 
Sefydlwyd Grŵp Cyfeirio’r Aelodau - Uned Gorfforaethol Cludiant Teithwyr, er mwyn 
cyflawni’r gofynion statudol sydd ynglŷn â darparu cludiant ar gyfer addysg a 
gwasanaethau cymdeithasol ac wrth baratoi polisïau yng nghyswllt cludiant 
integredig a lleihau traffig; a chynghori’r Cyngor ynglŷn ag unrhyw swyddogaethau 
dewisol gan gynnwys: 

• Pennu gwasanaethau cludiant  

• Caffael a monitro gwasanaethau cludiant 
Diffinnir y grŵp fel grŵp cyfeirio. 
 

Cynrychiolwyr y Cabinet: Aelod Cabinet y Gwasanaethau Dysgu a’r Bartneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc; Aelod Cabinet y Priffyrdd a’r Gwasanaethau Amgylcheddol, 
Aelod Cabinet Porth Gofal - Ymyrraeth wedi’i Thargedu. 

 
Panel Grantiau Adnewyddu Tai 

Cefndir: 
Sefydlwyd y  Panel Adnewyddu Grantiau Tai er mwyn adolygu’r polisi grantiau 
adnewyddu cyfredol a gwneud argymhellion i’r Cabinet a’r Cyngor parthed 
newidiadau/gwelliannau i’r polisi. 

Cynrychiolwyr y Cabinet: Dirprwy Arweinydd y Cyngor, Aelod Cabinet Porth 

Gofal – Gwasanaeth Ymyrraeth wedi’i Thargedu ac Aelod Cabinet Priffyrdd a'r 

Gwasanaethau Amgylcheddol ynghyd â Thai  

 
Grŵp Rhianta Corfforaethol 

Cefndir: sefydlwyd y grŵp hwn er mwyn cynllunio a chomisiynu gwasanaethau ar 
gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal. 
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Cynrychiolwyr y Cabinet: Aelod Cabinet y Gwasanaethau Ysgolion a 
Diwylliant a’r Porth Cymorth Cynnar 

 
Grŵp Gweithredol Lleol - Diogelu 

Cefndir: Sefydlwyd y Grŵp Gweithredol Lleol fel rhan o Fwrdd Diogelu Rhanbarthol 
Canolbarth a Gorllewin Cymru ac mae ganddo gylch gorchwyl ynghylch y perfformiad 
a’r arferion o ran diogelu (pob oed) yng Ngheredigion.  

Cynrychiolwyr y Cabinet: 

 
Bwrdd Diogelu Strategol Ceredigion (Plant ac Oedolion) 

Cefndir: Cyfrifoldeb Strategol Corfforaethol o ran diogelu plant ac oedolion. 

Cynrychiolwyr y Cabinet: Aelod Cabinet Porth Cynnal – Gwasanaethau 
Arbenigol Gydol Oes; Aelod Cabinet y Gwasanaethau Ysgolion aDiwylliant; 
Aelod CabinetPorth Gofal – Ymyrraeth wedi’i Thargedu.  

 
 
Gweithgor Cydraddoldeb Corfforaethol 

Cefndir: Sefydlwyd y panel hwn gan y Cabinet er mwyn monitro, cydlynu, adolygu a 
datblygu polisïau cydraddoldeb corfforaethol. Diwygiwyd yn 2012 er mwyn datblygu’r 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  

Cynrychiolwyr y Cabinet:  Arweinydd y Cyngor (Cadeirydd) 
 
Pwyllgor Ymgynghorol y Gymraeg  

Cefndir: Sefydlwyd y pwyllgor hwn er mwyn goruchwylio’r modd y gweithredir 
Safonau’r Gymraeg. 

Cynrychiolwyr y Cabinet:  Arweinydd y Cyngor ac Aelodau eraill fel y’u 
penodir. 

 
Grŵp Rheoli Argyfyngau a Pharhad Busnes  

Cefndir: Sefydlwyd y grŵp hwn i oruchwylio a datblygu Cynllun Parhad Busnes y 
Cyngor. 

Cynrychiolwyr y Cabinet: Arweinydd y Cyngor, Aelod Cabinet Cyllid a 
Chaffael. 
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Grŵp Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac Effeithlonrwydd  

Cefndir: 

Ffurfiwyd y grŵp hwn at y diben o ystyried pob agwedd ar gyfryw raglen Drawsnewid 

y Cyngor a’r gweithgarwch o ran gweledigaeth hirdymor y Cyngor a’r amcanion oedd 

yn ategu’r weledigaeth honno.  

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: 10 o Gynghorwyr, yn wleidyddol gytbwys, gan 

gynnwys Arweinwyr Grwpiau a/neu eu cynrychiolwyr. Estynnir gwahoddiad i 

Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu fod yn bresennol fel arsylwyr heb 

bleidlais. 

 

Gweithgor Trawsbleidiol y Cyfansoddiad 

Cefndir: Wedi'i sefydlu i ystyried diwygiadau arfaethedig i'r Cyfansoddiad a 
gwneud argymhellion priodol i'r Cyngor. Hefyd yn cael cadarnhad o unrhyw 
fân ddiwygiadau i'r Cyfansoddiad, fel y gwnaed gan y Swyddog Monitro 

Cynrychiolaeth y Cyngor: 7 Aelod, yn gytbwys yn wleidyddol, gan gynnwys 
Aelod y portffolio perthnasol fel Cadeirydd.     
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Adran 3 Partneriaethau yng Ngheredigion 

 
Bwrdd Rheoli Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion (Statudol) 

Cefndir: Sefydlwyd y bwrdd hwn yn unol â Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 i roi 
trefniadau ar waith i leihau troseddu gan bobl ifanc. 

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Dim 

 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (y Bwrdd Gwasanaethau Lleol gynt) 

Cefndir: Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod 
fframwaith cyfreithiol cyffredin sy'n seiliedig ar saith nod llesiant a phum ffordd o 
weithio. Y nod yw cynnal a darparu gwasanaethau cyhoeddus sy'n diwallu'r 
anghenion presennol, heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu 
hanghenion hwythau. 
Mae'r Ddeddf hefyd yn rhoi dyletswydd Llesiant ar gyrff cyhoeddus penodol i 
gydweithio a ffurfio Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol ymhob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru. Mae'n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal drwy 
gyfrannu at gyflawni'r Nodau Llesiant.  

Cynrychiolwyr y Cabinet: Arweinydd y Cyngor, Prif Weithredwr. 

 
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol  

Cefndir:. Fe'i ffurfiwyd ym 1999 yn dilyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998, estynnwyd 
aelodaeth y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ymhellach gan Ddeddf Diwygio'r 
Heddlu, 2002, a Deddf Plismona a Throsedd, 2009, i gynnwys Byrddau Iechyd Lleol, 
Awdurdodau Heddlu ac Awdurdodau Gwasanaethau Tân ac Achub, a'r Gwasanaeth 
Prawf. 
 
Mae gan y Bartneriaeth ddyletswydd barhaus i wneud asesiad trosedd ac anhrefn. 
Mae hefyd yn datblygu, gweithredu, monitro ac adolygu cynllun amlasiantaethol i 
leihau trosedd ac anhrefn. 
 
Mae'r Bartneriaeth yn ystyried adroddiadau gan amrywiol fyrddau strategol, sydd 
hefyd yn gweithio tuag at leihau trosedd ac anhrefn mewn meysydd penodol. 
 

Cynrychiolwyr y Cabinet:  Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am Bortffolio Ymyrraeth 
wedi'i Thargedu Porth Gofal, Ymyrraeth Gynnar, Hybiau Lles a Gwasanaethau 
Diwylliant. 

 

Bwrdd CONTEST Ceredigion 

Cefndir: Bwrdd amlasiantaethol CONTEST, sy'n ystyried gofynion a 
goblygiadau lleol sy'n ymwneud â'r 4 elfen, ond sy'n canolbwyntio'n benodol 
ar ymateb lleol i'r gofyniad Atal. Mae'r Bwrdd CONTEST yn adrodd wrth 
Fwrdd Rhanbarthol CONTEST a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol 
Ceredigion.  

Cynrychiolaeth y Cabinet: Dim 
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Panel Channel Ceredigion (Statudol) 

 Cefndir: Partneriaeth amlasiantaethol weithredol leol sy'n gweithredu 
gweithgareddau a dyletswyddau'r Channel. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn 
cydlynu ac yn cadeirio Panel y Channel, yn cael atgyfeiriadau ar unigolion 
sy'n agored i gael eu denu i derfysgaeth, ac yn llunio cynllun cymorth 
ymyrraeth amlasiantaethol, os oes angen. Mae Panel y Channel yn adrodd 
wrth Fwrdd CONTEST Ceredigion (gweler uchod), y Bwrdd Diogelu 
Rhanbarthol a'r Grŵp Gweithrediadau lleol (CYSUR).   

Cynrychiolaeth y Cabinet: Dim 
 
 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Cefndir: Sefydlwyd y trefniadau rhanbarthol i ddiwallu gofynion Deddf Gwasanaethau 
Cyhoeddus a Llesiant (Cymru) 2014 a’r bwriad yw datblygu arferion diogelu ar draws 
y rhanbarth. 

Cynrychiolwyr y Cabinet: Neb 

 
 

Cyngor Ieuenctid Ceredigion 

Cefndir: Sefydlodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion Gyngor Ieuenctid Ceredigion er 
mwyn sicrhau bod gan bobl ifanc yng Ngheredigion y cyfle i leisio eu barn mewn 
fforwm cyhoeddus ar amrywiol faterion sy'n effeithio arnynt yng Ngheredigion ac 
mae’r aelodau’n cynnwys cynrychiolwyr o’r saith ysgol uwchradd yn y Sir, 
Hyfforddiant Ceredigion, Coleg Ceredigion ac amrywiol fudiadau/sefydliadau eraill 
(e.e Urdd Gobaith Cymru, Clybiau Sgowtiaid a Chlybiau Ffermwyr Ifanc, ac ati). 
Cyflwynir y cofnodion gerbron y Cabinet. 
Cynrychiolwyr y Cabinet: Neb   
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Adran 4 Partneriaethau / Fforymau / Consortia / Cydbwyllgorau 

Rhanbarthol  

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) 

Cefndir: Cafodd y Cyd-bwyllgor hwn ei sefydlu’n ffurfiol ar y cyd â Chyngor Sir Powys 
er mwyn datblygu, monitro ac adolygu Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn dilyn 
cyfnod fel consortiwm rhanbarthol. 

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Aelod Cabinet y Priffyrdd a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol ac Aelod Cabinet yr Economi ac Adfywio. 

 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Canolbarth Cymru  

Cefndir: Sefydlwyd y Bwrdd hwn gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer 
cydweithio strategol rhwng Cynghorau Sir Ceredigion, Powys a Gwynedd. 

Cynrychiolwyr y Cabinet/ Cyngor: Yr Arweinydd a’r Prif Weithredwr.   

 
 
Cydweithrediad Seilwaith Canolbarth Cymru  

Cefndir: Cyd-bwyllgor gyda Chyngor Sir Powys yw hwn sy’n cwrdd yn ôl yr angen.. 

Cynrychiolwyr y Cabinet: Aelod Cabinet y Priffyrdd a’r Gwasanaethau Amgylcheddol 
ynghyd â Thai. 

 
Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru  

Cefndir: Mae hon yn bartneriaeth ar y cyd â Chyngor Sir Powys, gan gydweithio ar 
nifer o flaenoriaethau lleol a chenedlaethol cytûn ac mae cynrychiolaeth ar ystod 
lawn o weithgorau trawsranbarthol, er mwyn sicrhau darpariaeth deg a’r canlyniadau 
gorau i ysgolion ym Mhowys a Cheredigion.    

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Dim 

 
Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 

Cefndir: Corff Corfforedig yw Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru a 
sefydlwyd gan Reoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 2021 at ddiben 
arfer swyddogaethau penodedig ar gyfer Cynghorau Ceredigion a Phowys ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (swyddogaeth llesiant 
economaidd yn achos Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) gan 
gynnwys llesiant economaidd, gwella addysg, trafnidiaeth a chynllunio strategol. Mae 
aelodau’r Cyd-bwyllgor yn cynnwys Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  

Cynrychiolwyr y Cyngor: Yr Arweinydd 
 
 
Cefnogi Pobl – Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru  

Cefndir: Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Amlsectoraidd yw hwn a sefydlwyd ym 
mis Awst 2012 i sicrhau bod cymorth tai sy’n cael ei gyflenwi’n gydweithredol yn 
effeithlon ac yn effeithiol yn rhanbarthol ac yn lleol; yn unol â’r Canllawiau Cefnogi 
Pobl Cenedlaethol. 

Cynrychiolwyr y Cabinet/Cyngor: Aelod Cabinet Porth Gofal – Gwasanaeth 
Ymyrraeth wedi’I Thargedu ac Aelod Cabinet y Priffyrdd a’r Gwasanaethau 
Amgylcheddol ynghyd â Thai ac Aelod Cabinet Cyllid a Chaffael a Gwasanaethau 
Diogelu’r Cyhoedd.     
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Bwrdd Cynllunio Ardal ar Gamddefnyddio Sylweddau  

Cefndir: Partneriaeth Amlasiantaeth yw Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed sy’n gyfrifol am 
gefnogi’r gwaith o gynllunio’r gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau, eu 
comisiynu a rheoli eu perfformiad. 
Yr awdurdodau cyfrifol statudol yw Heddlu  Dyfed-Powys, Awdurdodau Lleol 
Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda, 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ei Mawrhydi, a Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal, a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed 
yn awdurdodau cyfrifol anstatudol.  
Mae strwythur y Bwrdd Cynllunio Ardal yn cynnwys Gweithrediaeth, ac mae Grŵp 
Cyflenwi Strategaeth a Grŵp Perfformiad a Chyllid yn sail iddo. 

Cynrychiolwyr y Cyngor: Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi, Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd 

 
Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru 

Cefndir: Partneriaeth economaidd ranbarthol yw Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru 
sy’n cynnwys Ceredigion a Phowys. Y diben yw datblygu economi Canolbarth 
Cymru.  

Cynrychiolwyr y Cabinet / Cyngor: Arweinydd y Cyngor; Aelod Cabinet yr Economi ac 
Adfywio; Aelod Cabinet Cyllid a Chaffael 

 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 

Cefndir: Sefydlwyd y Bartneriaeth hon yn sgil Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant Cymru mewn perthynas â sefydlu a chynnal trefniadau cronfeydd cyfun, fel 
y’u diffinnir yn Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015. Mae'r awdurdodau 
lleol sy'n rhan o'r bartneriaeth yn cynnwys Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. 
Mae'r bartneriaeth yn gweithredu yn unol â chytundebau rhwng awdurdodau, mewn 
cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae gwaith Partneriaeth Gofal Gorllewin 
Cymru yn cael ei gyfarwyddo gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru 
(gweler isod).  
Cynrychiolwyr y Cyngor: Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru  

Cefndir: Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn dwyn ynghyd uwch 
arweinwyr y GIG, y Cyngor, gwasanaethau addysg a gwasanaethau plant, tai, 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r trydydd sector, darparwyr 
annibynnol, defnyddwyr a gofalwyr.  Mae’n cyfarwyddo gwaith Partneriaeth Gofal 
Gorllewin Cymru (gweler uchod) ac wrth wneud hynny, mae’n cyflawni dyletswyddau 
statudol a gyflwynwyd gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  
Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn gweithio’n agos gyda thri Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus y rhanbarth, gan ganolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb 
cyffredin. 

Cynrychiolwyr y Cyngor: Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol/Dirprwy 
Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol  
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B Aelodau Eiriolwyr  
 
Penodir Aelodau Eiriolwyr i’r meysydd canlynol: 
 

Maes 

Pobl Hŷn 50+ 

Cydraddoldeb 

Cynaliadwyedd 

Diogelu 

Bioamrywiaeth 

Gofalwyr 

Brwydro yn erbyn Tlodi  

Plant a Phobl Ifanc 

Lluoedd Arfog 

Amrywiaeth 

Anableddau Dysgu 

Iechyd y Cyhoedd 

Iechyd Meddwl 

Datblygu’r Aelodau 

Iechyd a Diogelwch 

Atal Caethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol 

Trais Domestig  

Digidol 
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