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Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yn Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell 
trwy fideo-gynhadledda, Dydd Mawrth, 27 Medi 2022 am 9.30 am i drafod y 
materion canlynol: 
 
1.   Ymddiheuriadau  

 
2.   Materion Personol  

 
3.   Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy'n Rhagfarnu  

 
4.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 

06 Mehefin 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion 
hynny (Tudalennau 3 - 10) 
 

5.   Cofnod o Gamau Gweithredu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
(Tudalennau 11 - 16) 
 

6.   Asesiad Ansawdd Allanol o Archwilio Mewnol (Tudalennau 17 - 32) 
 

7.   Ymateb RhCAM i Gynllun Gweithredu Gwella Asesu Ansawdd Allanol 
(Tudalennau 33 - 42) 
 

8.   Adroddiadau a Diweddariadauâ€™r Rheoleiddiwr ar Arolygiaeth 
(Tudalennau 43 - 238) 
 

9.   Ymateb Cyngor Sir Ceredigion i Adroddiadau'r Rheoleiddiwr a'r 
Arolygiaeth (Tudalennau 239 - 278) 
 

10.   Arolygiadau Estyn, tymor yr Haf 2022 (Tudalennau 279 - 280) 
 

11.   Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/4/22 - 30/6/22 (Cwarter 1) 
(Tudalennau 281 - 304) 
 

12.   Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2021-22 (Tudalennau 305 - 360) 
 

Pecyn Cyhoeddus

http://www.ceredigion.gov.uk/


2 
 

13.   Adroddiad ar y cynnydd gyda Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
drafft 2021-2022 a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23 
(Tudalennau 361 - 362) 
 

14.   Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth (2021-2022) (Tudalennau 363 - 400) 
 

15.   Cofrestr Risgiau Corfforaethol (Tudalennau 401 - 422) 
 

16.   Adroddiad Hunanasesu Drafft Cyngor Sir Ceredigion 2021/22 
(Tudalennau 423 - 456) 
 

17.   Blaenraglen Waith (Tudalennau 457 - 458) 
 

 

 
 

Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 
 

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 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 
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Cofnodion Cyfarfod o’r PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 
a gynhaliwyd ar ffurf hybrid yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac 

o bell drwy fideogynadledda ddydd Llun 6 Mehefin 2022  
 
YN BRESENNOL: Mr Alan Davies (Cadeirydd), y Cynghorwyr Endaf Edwards, 
Elizabeth Evans, Wyn Evans a Gareth Lloyd ynghyd â Mr Liam Hull a Mrs Caroline 
Whitby 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr Gareth Davies, Keith Henson a Catrin MS Davies 
(Aelodau Cabinet) a’r Cynghorwyr Rhodri Evans, Maldwyn Lewis a Carl Worrall  
 
Swyddogion yn bresennol: Ms Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro; Miss Lowri Edwards- Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau Democrataidd; Mr Stephen Johnson, 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael; Mr Rob Starr- Rheolwr 
Perfformiad ac Ymchwil; Ms Nia Jones, Rheolwr Corfforaethol – Gwasanaethau 
Democrataidd; Mrs Alex Jenkins, Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol, 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu; Ms Hannah Rees- Swyddog 
Llywodraethu; Mrs Alison Hodgson, Swyddog Perfformiad a Gwella Corfforaethol; 
Mrs Dana Jones, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Swyddog Safonau. 
 
 
Archwilio Cymru: Miss Non Jenkins a Mr Jason Blewitt   
 

 
                                                                                         
(2:00pm-4:15pm) 

 
 

 
 

 
1 Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 
PENDERFYNWYD penodi Mr Alan Davies yn Gadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer blynyddoedd bwrdeistrefol 2022/23 a 
2023/24. 
 
PENDERFYNWYD penodi Mr Liam Hull yn Is-gadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer blynyddoedd bwrdeistrefol 2022/23 a 
2023/24. 
 

2 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd y Cynghorwyr Bryan Davies, Mark Strong a Matthew Vaux 
am na fedrent fod yn bresennol yn y cyfarfod. 
 

3 Materion personol  
Dymunwyd yn dda i Hannah Rees, Swyddog Llywodraethu am mai hwn 
fyddai ei chyfarfod olaf cyn iddi ddechrau ar ei chyfnod mamolaeth. 
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Roedd Mr Harry Dimmack wedi’i benodi i gyflawni ei gwaith pan fyddai ar ei 
habsenoldeb mamolaeth. 
 

4 Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy’n Rhagfarnu  
Dim. 
 

5 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy’n codi o’r 
Cofnodion hynny 
CYTUNWYD i gadarnhau bod Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd 
ar 10 Mawrth 2022 yn gywir yn amodol ar newid y canlynol:-  
(i) newid cofnod 8 i’r canlynol “Awgrymodd yr Athro Ian Roffe y dylai’r 
gwasanaeth Archwilio Mewnol ystyried y canlynol ar gyfer y Flaenraglen 
Waith:- 
(i) Gweithio o gartref – gan gynnwys y pethau cadarnhaol a’r pethau 
negyddol;  
a (ii) y Grŵp Rheoli Aur, gan gynnwys y gwersi a ddysgwyd” 
(ii) newid y gwallau teipograffyddol ar ddiwedd eitem 10 yn y fersiwn 
Saesneg fel ei fod yn darllen fel a ganlyn: “it was AGREED to note”;  
(iii) cael gwared â’r llythyren “a” o dan eitem 11 yn y fersiwn Saesneg – “a 
reports” a  
(v) newid y dyddiad ar ddiwedd y cofnodion o 29 Mehefin i 06 Mehefin 
 

6 Cofnod Gweithredu Cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
Ystyriwyd Cofnod Gweithredu Cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio.  
 
CYTUNWYD i nodi’r cynnwys fel y’i cyflwynwyd. 
 
Gweithdrefn 
CYTUNWYD y byddai eitemau 7 ac 8 yn cael eu hystyried ar ddiwedd y 
cyfarfod gan nad oedd swyddogion Archwilio Cymru yn medru bod yn 
bresennol ar ddechrau’r cyfarfod am eu bod mewn cyfarfod arall. 
 

7 Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 
Ystyriwyd yr eitem ynghylch Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth. Roedd yr adroddiad yn nodi Adroddiadau a Diweddariadau’r 
Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth ac roedd iddo dair rhan: 
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio;  
b) Unrhyw waith lleol ynghylch risg a gyflwynwyd / a gyhoeddwyd ers 
cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru 
 
CYTUNWYD i nodi’r sefyllfa bresennol. 
 
 

8 Ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 
Ystyriwyd yr adroddiad a oedd yn nodi ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r 
Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth a'r cynnydd a wnaed o ran y cynigion a'r 
argymhellion.  
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Roedd dwy ran i’r adroddiad hwn: 
a) Gwybodaeth dracio’r Cyngor am gynigion y Rheoleiddiwr/Arolygiaeth ar 
gyfer gwella a’r argymhellion; a  
b) Materion eraill sy’n ymwneud â’r Cyngor.  
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
a) Gwybodaeth dracio’r Cyngor am gynigion y Rheoleiddiwr/Arolygiaeth ar 
gyfer gwella a’r argymhellion 
Ffurflenni Ymateb Rheolwyr y Cyngor - Diweddariad 2021/2022: 
Ffurflenni Ymateb y Rheolwyr - Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol Oedolion  
 
b) Materion eraill sy’n ymwneud â’r Cyngor 
 
O ran a), esboniwyd wrth y Pwyllgor fod 3 o Ffurflenni Ymateb y Rheolwyr  
bellach wedi eu nodi fel rhai a oedd wedi’u cwblhau (roedd y Pwyllgor wedi 
gweld y rhain yn flaenorol ac ni fyddent yn cael eu cyflwyno eto): 
1. Ffurflen Ymateb y Rheolwyr – Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol;  
2. Ffurflen Ymateb y Rheolwyr – Asesiad Cynaladwyedd Ariannol; a 
3. Ffurflen Ymateb y Rheolwyr – Adfywio Canol Trefi.  
 
Dim ond un o Ffurflenni Ymateb y Rheolwyr o’r cyfnod 2019-20/2020-21 a 
allai gael ei chyflwyno eto i’r Pwyllgor – Ffurflen Ymateb y Rheolwyr: Gwella 
ein Perfformiad, Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru.  
 
Rhoddodd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol esboniad ynghylch 
Ffurflen Ymateb y Rheolwyr – Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion.  
 
CYTUNWYD i nodi’r sefyllfa bresennol. 
 

9 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 2021-2022 (Chwarter 4) 
Ystyriwyd adroddiad y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol am 
Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol Chwarter 4. Cyflwynwyd yr adroddiad 
er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor yn fodlon bod yr Adain Archwilio Mewnol yn 
ymgymryd â gwaith priodol a digonol i ddarparu sicrwydd realistig ar ddiwedd 
y flwyddyn gan ychwanegu gwerth a chynorthwyo’r Cyngor wrth gyflawni ei 
amcanion.  
 
CYTUNWYD i nodi’r gwaith a wnaed a’r sefyllfa bresennol o ran y 
Gwasanaeth Archwilio Mewnol. 
 

10 Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021/22 
Yn dilyn cwestiwn o’r llawr, ystyriwyd Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 
ar gyfer 2021/22. Roedd yr Adroddiad Blynyddol yn darparu crynodeb o’r 
gweithgarwch archwilio mewnol yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2022, 
ac roedd yn ymgorffori barn yr adain archwilio.  
Roedd hefyd yn cofnodi’r sefyllfa bresennol o ran adnoddau, a chynlluniau 
sicrhau ansawdd, gwelliant a chynnydd yr Adain. 
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CYTUNWYD i gymeradwyo’r adroddiad.  
 

11 Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ynghylch Atal Twyll 2021/22 
Ystyriwyd Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ynghylch Atal Twyll 
2021/22. Dywedwyd bod yr adroddiad yn cefnogi’r Adroddiad Blynyddol a’i 
fod yn amlinellu’r gwaith atal twyll yr oedd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol 
wedi bod yn rhan ohono yn ystod y flwyddyn. 
 
Yn dilyn cwestiwn o’r llawr, CYTUNWYD i gymeradwyo’r adroddiad. 
 

12 Adroddiad Archwilio Mewnol – Adolygiad Fframwaith Llywodraethu 
2021/22 - Diweddariad 
 
Dywedwyd bod adolygiad ychwanegol wedi’i gynnal yn ddiweddar o’r 
Fframwaith a oedd yn cefnogi Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22.  
 
Cyflwynwyd y Fframwaith Llywodraethu, y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Leol i’r Pwyllgor ym mis Ionawr 
2022. Roedd Aelodau’r Pwyllgor hefyd yn rhan o’r adolygiad. Rhoddodd 
Archwilio Cymru farn archwilio am y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn 
seiliedig ar y ffaith ei fod yn gyson o ran eu gwybodaeth nhw ohono a’i fod yn 
cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth.   
 
Roedd adolygiad yr adain archwilio mewnol yn cynnwys asesiad o’r 
gweithdrefnau a oedd ar waith i baratoi’r fframwaith llywodraethu a’r 
fethodoleg sgorio a ddefnyddiwyd ynghyd ag ystyriaeth o’r ‘dystiolaeth’ a 
nodwyd yn y fframwaith. Roedd yr adolygiad hwn felly yn ategu gwaith 
Archwilio Cymru ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol, ac roedd yn rhoi 
sicrwydd bod y weithdrefn yn gadarn, yn benodol ac yn effeithiol.   
 
CYTUNWYD i nodi’r adolygiad a wnaed o’r Fframwaith. 
 

13 Adroddiad am Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-2022 a'r 
Ddogfen Fframwaith Llywodraethu ynghyd â’r diweddariad am y 
Cynnydd a wnaed o ran y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Ystyriwyd yr Adroddiad am Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-
2022 a'r Ddogfen Fframwaith Llywodraethu ynghyd â’r diweddariad am y 
Cynnydd a wnaed o ran y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Cyflwynwyd yr 
adroddiad er mwyn hysbysu’r Pwyllgor am yr adolygiad diweddaraf o 
Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
2021-2022, yn ogystal â'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o 
ran Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-2023 a Chynllun Gweithredu'r 
Flwyddyn Gyfredol.  
 
Yn dilyn cwestiwn o’r llawr ynghylch monitro’r camau gweithredu a’r system 
sgorio, CYTUNWYD i wneud y canlynol:- 
i)  nodi cynnwys y Ddogfen Fframwaith Llywodraethu wedi’i diweddaru 
ii) argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Drafft 2021-22 a 
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iii) nodi’r Adroddiad Cynnydd ar y camau gweithredu a amlinellir yn 
Natganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft wedi’i ddiweddaru 2021-22 
 

14 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021-2022 
Ystyriwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021-
2022. Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn 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. 
 
CYTUNWYD i wneud y canlynol: 
(i) nodi cynnwys Adroddiad drafft Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 2021-22; a  
(ii) cymeradwyo Adroddiad drafft Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 2021-22 (yn amodol ar gynnwys yn yr adroddiad gofnod o 
bresenoldeb Aelodau’r Pwyllgor yn ystod y flwyddyn cyn ei gyflwyno i’r 
Cyngor) 
 

15 Cyflwyniad i’r trefniadau Hunanasesu Perfformiad sy’n ofynnol o dan 
Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
Rhoddwyd cyflwyniad i’r Aelodau ynghylch Proses Hunanasesu Cyngor Sir 
Ceredigion. Amlinellwyd y canlynol:- 

 Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

 Pwyntiau Allweddol y Broses Hunanasesu  

 Trywydd Holi Allweddol 

 Llinell Amser 

 Cylch Etholiadol 2022-27 

 Integreiddio â’r Fframwaith Perfformiad 

 Beth mae'n ei olygu o ran Llywodraethu ac Archwilio? 
 
CYTUNWYD i nodi’r diweddariad a roddwyd er gwybodaeth. 
 

16 Cofrestr Risgiau Corfforaethol – Chwarter 4 
Dywedwyd bod adroddiadau rheolaidd yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ynghylch Cofrestr Risgiau Corfforaethol y Cyngor i 
roi gwybodaeth a sicrwydd parhaus bod y risgiau a nodwyd gan uwch 
reolwyr yn cael eu rheoli’n briodol. Roedd hyn yn atgyfnerthu rôl y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio o ran rhoi sicrwydd annibynnol i’r Cyngor bod y 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol yn cael ei rheoli’n briodol.  
 
Roedd yr holl risgiau wedi’u hadolygu ac roeddent yn cynnwys sylwebaeth 
wedi’i ddiweddaru. Er nad oedd rhan fwyaf y risgiau wedi newid, gofynnwyd 
i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio nodi’r newidiadau canlynol i’r Gofrestr 
ers y diweddariad diwethaf: 
 
 
• R005 Cynllun Ariannol Tymor Canolig – mae sgôr y risg wedi cynyddu o 15 
i 20 i adlewyrchu effaith pwysau cynyddol chwyddiant. Mae olew a phrisiau 
nwyddau eraill yn cynyddu uwchlaw'r rheini a gyllidebwyd. Mae risg hefyd y 
bydd dyfarniadau cyflog yn uwch na’r hyn a gostiwyd ac y bydd mynegeion 
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chwyddiant sy’n effeithio ar gontractau yn effeithio ar gyllideb y flwyddyn 
nesaf a chyllideb y flwyddyn ganlynol. 
 
• R016 Brexit – mae hwn wedi'i dynnu oddi ar y gofrestr gan ei bod wedi dod 
yn amhosibl pennu effaith Brexit yn unig yn erbyn ffactorau byd-eang eraill 
sy'n cyfrannu at y sefyllfa economaidd. 
 
• R018 Covid 19 – mae sgôr y risg wedi gostwng o 20 i 12. Mae'r amrywiolyn 
Omicron presennol wedi profi i fod yn fwy trosglwyddadwy ond yn llai difrifol i 
iechyd na rhai o'i ragflaenwyr gan fod y rhaglen frechu wedi bod yn arbennig 
o effeithiol. Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ill dwy wedi llacio 
rheoliadau ac mae bron pob cyfyngiad wedi’i godi, gan arwain at ailgyflwyno 
gwasanaethau’r Cyngor, yn amodol ar asesiadau risg. 
 
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD i nodi’r Gofrestr Risgiau 
ddiweddaraf gan nodi y byddai’r Aelodau yn derbyn:  
i)  rhagor o wybodaeth am y rheswm paham fod risg R016 Brexit wedi’i 
thynnu oddi ar y gofrestr, gan gynnwys esboniad yn y cyfarfod nesaf 
ynghylch lle y byddai’r risg yn cael ei nodi, ar ôl iddi gael ei thynnu oddi ar y 
gofrestr; 
ii) esboniadau yng nghyfarfodydd y dyfodol ynghylch newidiadau yn y 
risgiau; a 
iii) gwybodaeth yn un o gyfarfodydd y dyfodol am y modd yr oedd y matrics 
sgorio a ddefnyddir yn y gofrestr yn cael ei gyfrifo (e.e. bod clefyd coed ynn 
yn fwy o risg na seiberddiogelwch). 
 

17 Y Flaenraglen Waith  
Dywedwyd bod adroddiad ynghylch yr Hunanasesiad o Arferion Da a 
Gwerthusiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021/22 
wedi’i gyflwyno yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Mawrth a chytunwyd y 
byddai’r ddogfen yn cael ei hailystyried fel y gellid cyflwyno dogfen derfynol 
yn y cyfarfod nesaf. Roedd hyn bellach wedi’i ychwanegu at y Flaenraglen 
Waith o dan yr eitemau a fyddai’n cael eu trafod yn y cyfarfod ym mis Medi. 
Y gobaith oedd y byddai Gweithdy yn cael ei drefnu ar gyfer y Pwyllgor 
newydd cyn y cyfarfod hwn er mwyn ailystyried y ddogfen a thrafod sgiliau’r 
Pwyllgor newydd. 
 
Dywedwyd hefyd fod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a’r Datganiad 
Ariannol Blynyddol wedi’u rhestru o dan yr eitemau a fyddai’n cael eu trafod 
yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Tachwedd. Rhagwelid y byddai’r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol wedi’i ddiweddaru yn cael ei gyflwyno 
yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf. Ar ôl y cyfarfod hwnnw, byddai 
cyfle gan Archwilio Cymru i adolygu’r ddogfen a byddai unrhyw newidiadau a 
wnaed yn cael eu cynnwys cyn cyfarfodydd y Pwyllgor a’r Cyngor ym mis 
Tachwedd.  
 
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD i nodi’r Flaenraglen Waith fel y’i 
cyflwynwyd gan nodi y byddai modd ychwanegu rhagor o adroddiadau at y 
Flaenraglen Waith. Awgrymwyd y dylai’r Cadeirydd fynychu’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu i ystyried eitemau a fyddai angen rhoi rhagor o ystyriaeth 
iddynt o safbwynt llywodraethu ac archwilio, gan ofyn am ragor o wybodaeth 
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oddi wrth swyddogion neu ragor o adborth oddi wrth y Pwyllgor Craffu 
perthnasol, pe byddai angen.  
 

18 Unrhyw fater arall y penderfyna'r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Pwyllgor 
 
Byddai gweithdy yn cael ei gynnal cyn cyfarfod y Pwyllgor ym mis Medi  
ynghylch yr Hunanasesiad o Arferion Da a Gwerthusiad o Effeithiolrwydd y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Hefyd, yn ystod y gweithdy hwn, byddai 
gwybodaeth yn cael ei chasglu am sgiliau Aelodau’r Pwyllgor. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r Cynghorydd Elizabeth Evans am ei gwaith yn ystod 
ei chyfnod fel Cadeirydd. 
 
Hefyd, dywedodd y Cadeirydd y byddai’n croesawu adborth am y cyfarfod a 
ffyrdd o’i wella. Byddai hyn yn cael ei ystyried yn dilyn y cyfarfod. 
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar 21 Medi 2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Cyngor Sir Ceredigion Cofnod o Gamau Gweithredu’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2022-2023* 

Pwrpas y Cofnod hwn o Gamau Gweithredu yw monitro’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio yn eu cyfarfodydd e.e. pan fu i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ofyn i adroddiad gael ei gyflwyno iddynt, neu y 

gofynnwyd am wybodaeth ar gyfer Cyfarfod yn y dyfodol.  

 

Am fwy o wybodaeth ar y Cofnod o Gamau Gweithredu dylid cysylltu â’r Swyddog Llywodraethu.  

Diweddarwyd: 1 Medi 2022  

* Blwyddyn Fwrdeistrefol  

Caiff camau gweithredu a nodwyd mewn gwyrdd ac sydd wedi eu cwblhau (‘Do’) eu tynnu oddi ar y Cofnod o Gamau Gweithredu 

dilynol.  

Acronymau:  

AC – Archwilio Cymru 
Amh – Amherthnasol  
BW- Blaenraglen Waith 
CaLl – Cyfreithiol a Llywodraethu 
I’w g – I’w gadarnhau  
PLlA – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
PRhD – Pwyllgor Rheoli Datblygu 
RhC – Rheolwr Corfforaethol  
RhCAM – Rheolwr Corfforaethol, Archwilio Mewnol  
PW - Prif Weithredwr   
SAC – Swyddog Arweiniol Corfforaethol  
SDD – Swyddog Diogelu Data  
SLl – Swyddog Llywodraethu 
SM – Swyddog Monitro   
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Rhif Dyddiad 
cyfarfod 
y PLlA 

Eitem  Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf 

Cwblhawyd? 
Do/Naddo 

1.  17.1.22 Adolygiad 
AC o’r 
Gwasanaeth 
Cynllunio  

Nodwyd yr 
adroddiad. 

Y Cynghorydd 
Lynford 
Thomas, 
Cadeirydd y 
PRhD, i 
ddosbarthu 
cwestiynau a’u 
hanfon at SAC 
Economi ac 
Adfywio.    
Ymatebion 
Archwilio 
Cymru i’r 
pwyntiau a 
godwyd gan y 
Cynghorydd 
Thomas. 
 

Y Cynghorydd 
Lynford 
Thomas, 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
Economi ac 
Adfywio, 
Cadeirydd y 
Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen ac 
Archwilio Cymru 

Mae 
ymatebion 
Archwilio 
Cymru wedi 
eu derbyn ac 
wedi eu 
dosbarthu i 
aelodau’r 
PLlA.  
 
SAC: 
Economi ac 
Adfywio i 
ddarparu’r 
wybodaeth 
ddiweddaraf 
ar 21.9.2022 
drwy gyflwyno 

21.9.2022 
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Rhif Dyddiad 
cyfarfod 
y PLlA 

Eitem  Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf 

Cwblhawyd? 
Do/Naddo 

Gofynnodd 
Cadeirydd y 
PLlA hefyd i 
SAC: Economi 
ac Adfywio a 
Chadeirydd y 
Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen 
ddarparu’r 
wybodaeth 
ddiweddaraf 
yn y dyfodol   

Cynllun 
Gweithredu 
diweddaraf y 
Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen. 

2.  6.6.222 14. 
Adroddiad 
Blynyddol 
PLlA 2021-
22 

Cytunodd y 
PLlA i nodi 
cynnwys 
fersiwn ddrafft  
Adroddiad 
Blynyddol y 
PLlA 2021-22 
a 
chymeradwyo 
fersiwn ddrafft 
Adroddiad 
Blynyddol y 
PLlA 2021-22 
yn amodol ar 
gynnwys 

Ychwanegu 
cofnod 
presenoldeb 
Aelodau’r 
Pwyllgor at 
fersiwn ddrafft 
Adroddiad 
Blynyddol y 
PLlA cyn 
cyflwyno’r 
ddogfen 
derfynol i’r 
Cyngor  

SAC: CaLl/SLl Wedi ei 
ychwanegu at 
y fersiwn 
derfynol a 
gyflwnir i’r 
Cyngor yng 
nghyfarfod 
8.7.22  

Amh Do 
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Rhif Dyddiad 
cyfarfod 
y PLlA 

Eitem  Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf 

Cwblhawyd? 
Do/Naddo 

cofnod 
presenoldeb 
Aelodau’r 
Pwyllgor yn 
ystod y 
flwyddyn, cyn 
cyflwyno’r 
Adroddiad i’r 
Cyngor.   

3.  6.6.22 16. Cofrestr 
Risgiau 
Corfforaethol
– Chwarter 4 

Nododd y PLlA 
y Gofrestr 
Risgiau a oedd 
wedi ei 
diweddaru a 
chytunodd i 
Aelodau 
dderbyn y 
canlynol i) 
gwybodaeth 
ychwanegol 
am y rheswm y 
dilëwyd risg 
Brexit R016, 
gan gynnwys 
esboniad yn y 
cyfarfod nesaf 
ymhle y 
nodwyd y risg, 

i) darparu 
gwybodaeth 
bellach i’r 
Pwyllgor am y 
rheswm pam y 
dilëwyd risg 
Brexit R016, 
gan gynnwys 
esboniad yn y 
cyfarfod nesaf   
ymhle y 
nodwyd risg, 
unwaith y’i 
dilëwyd o’r 
gofrestr  
ii) darparu 
esboniadau 
am y 
newidiadau i 

SAC: Polisi, 
Perfformiad a 
Diogelwch y 
Cyhoedd  

i) SAC: Polisi 
a 
Pherfformiad i 
ddarparu 
diweddariad 
llafar yng 
nghyfarfod 
21.9.22. 
ii) Ymdrinnir 
â’r mater hwn 
yn y dyfodol 
wrth i sgoriau 
risg newid.  
iii) Bydd y 
wybodaeth y 
gofynnwyd 
amdani yn 
cael ei 
dosbarthu i 

21.9.22 Do 
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Rhif Dyddiad 
cyfarfod 
y PLlA 

Eitem  Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf 

Cwblhawyd? 
Do/Naddo 

unwaith y’i 
dilëwyd o’r 
gofrestr; ii)  
Esboniadau 
am y 
newidiadau i 
risgiau i’w 
darparu mewn 
cyfarfodydd yn 
y dyfodol; a 
iii) gwybodaeth 
ynghylch y 
modd y cyfrifir 
y matrics 
sgorio a 
ddefnyddir  yn 
y gofrestr (e.e 
clefyd coed 
ynn yn fwy o 
risg na 
diogelwch 
seibr) i’w 
chyflwyno 
mewn cyfarfod 
yn y dyfodol 

risgiau mewn 
cyfarfodydd yn 
y dyfodol; a 
iii) darparu 
gwybodaeth 
am y modd y 
cyfrifir y 
matrics sgorio 
a ddefnyddir 
yn y gofrestr 
(gan gynnwys 
clefyd coed 
ynn/ diogelwch 
seibr)  

aelodau’r 
pwyllgor.  
Adolygodd y 
Grŵp 
Arweiniol 
sgoriau risg 
clefyd coed 
ynn a 
diogelwch 
seibr a 
gwnaed y 
penderfyniad 
nad oedd 
angen newid 
dim.  
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

  ADRODDIAD I’R: 

  DYDDIAD: 

  LLEOLIAD: 

  TEITL: 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

27 Medi 2022 

O bell drwy gyfrwng fideo-gynadledda 

Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Ansawdd Allanol o Archwilio 
Mewnol 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Cyflwyno i’r Pwyllgor yr Asesiad Ansawdd Allanol o Archwilio 
Mewnol a wnaed gan Gyngor Sir Ynys Môn 

Cefndir 

Daeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus i rym ar 1 Ebrill 2013 ac 
roeddent yn cyflwyno gofyniad i gynnal asesiad allanol o bob gwasanaeth archwilio 
mewnol. Rhaid cynnal y rhain o leiaf unwaith bob pum mlynedd a hynny gan adolygydd 
cymwys, annibynnol o du allan i’r sefydliad.  

Gwnaeth tîm adolygu o Gyngor Sir Ynys Môn, a oedd yn cynnwys y Pennaeth 
Archwilio a Risg a’r Prif Archwilydd, gynnal gwerthusiad o hunan-asesiad Cyngor Sir 
Ceredigion a hynny rhwng Mai a Gorffennaf 2022. Mae’r adroddiad hwn yn nodi 
canfyddiadau’r asesiad. (Atodiad 1) 

Argymhelliad:     Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn: 

1. Nodi cynnwys yr Asesiad Ansawdd Allanol o Archwilio Mewnol

Rheswm dros yr Argymhelliad: Rhoi gwybod i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
am ganlyniad yr Asesiad Ansawdd Allanol o Archwilio Mewnol  

Atodiadau: Atodiad 1: Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Ansawdd 
Allanol o Archwilio Mewnol 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Elin Prysor – Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / 

Swyddog Monitro 

Swyddog Adrodd: Marion Pryor (Pennaeth Archwilio a Risg - Cyngor Sir 
Ynys Môn) 
Alex Jenkins (Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol) 

Dyddiad: 31/8/2022 
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Cyngor Sir Ceredigion – 
Asesiad Ansawdd Allanol 
o’r Gwasanaeth Archwilio 
Mewnol  

Marion Pryor BA MA CMIIA CPFA, Pennaeth Archwilio a Risg Awst 2022 

Nanette Williams BA (Hons) MSc CMIIA, Prif Archwilydd 
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1 

CYFLWYNIAD 
 

1. Daeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) i rym ar 1 Ebrill 20131, 
ac roeddent yn cyflwyno gofyniad am asesiad allanol o bob gwasanaeth archwilio 
mewnol, y mae’n rhaid ei gynnal o leiaf un waith bob pum mlynedd gan adolygwr 
annibynnol, cymwys o du allan i’r sefydliad. 

2. Mae’r ddau ddull posib o gynnal asesiad allanol a amlinellir yn y safonau yn cynnwys 
naill ai asesiad allanol cyflawn, neu hunanasesiad mewnol sy’n cael ei ddilysu gan 
adolygydd allanol. 

3. Penderfynodd Aelodau Grŵp Prif Archwilwyr Cymru fabwysiadu’r dull hunanasesu, 
gydag aelod arall o’r Grŵp yn cynnal dilysiad annibynnol. 

4. Ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion, cynhaliodd tîm adolygu o Gyngor Sir Ynys Môn, a oedd 
yn cynnwys y Pennaeth Archwilio a Risg a’r Prif Archwilydd, adolygiad o’r hunanasesiad 
rhwng mis Mai a Gorffennaf 2022. Yn unol â’r PSIAS, roedd y ddau adolygydd yn 
meddu ar gymwysterau priodol ac yn archwilwyr mewnol profiadol. 

5. Roedd yr asesiad dilysu yn cynnwys adolygiad pen bwrdd o’r hunanasesiad a 
thystiolaeth ategol, yn ogystal â thrafodaethau gyda’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio 
Mewnol, Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a’r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog Monitro, er mwyn meithrin 
dealltwriaeth a chasglu safbwyntiau am sut roedd y Tîm Archwilio Mewnol yn gweithredu 
a chydymffurfiaeth â’r Safonau. 

6. Mae’n rhaid datgelu unrhyw ddiffyg cydymffurfiaeth â’r Safonau, a’r effaith, i uwch 
reolwyr a’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 

 
1 Adolygwyd ddiwethaf yn 2017 

Tudalen 20
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CANLYNIADAU’R ASESIAD 
 

7. Mae’r PSIAS yn cynnwys elfennau gorfodol Fframwaith Arferion Proffesiynol 
Rhyngwladol (IPPF) Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol (IIA), sef: Diffiniad o Archwilio 
Mewnol, y Cod Moeseg a’r Safonau Rhyngwladol ar gyfer yr Arfer Proffesiynol o 
Archwilio Mewnol. 

8. Ar draws elfennau gorfodol y PSIAS, mae 56 o feysydd neu safonau arfer orau, sy’n 
cynnwys 304 llinell arfer orau. Mae’r tabl ar dudalen 4 isod yn rhoi crynodeb o 
ganlyniadau’r asesiad dilysu allanol gan ddefnyddio cod lliwiau. 

9. Mae diffiniadau o’r meini prawf asesu a’r graddfeydd a ddefnyddiwyd i’w gweld yn 
Atodiad 1.  

 

10. Fel y gwelir uchod, mae canlyniadau’r asesiad allanol yn gadarnhaol ar y cyfan, gyda’r 
Cyngor yn ‘cydymffurfio’n gyffredinol’ gyda’r mwyafrif o’r safonau. Mae’r prif feysydd ble 
mae’r Cyngor wedi dangos ‘cydymffurfiaeth rannol’ gyda’r PSIAS fel a ganlyn; 

• Nid yw’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol eto yn meddu ar gymhwyster 
proffesiynol ym maes Archwilio Mewnol. 

• Oherwydd y pandemig a’i effaith parhaus, nid yw’r Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol wedi cwblhau’r asesiad risg arferol i benderfynu ar y cynllun 
gwaith blynyddol ar gyfer archwilio mewnol ar gyfer 2021/22. Ar gyfer 2022/23, 
tra bod y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol wedi perfformio ac ystyried yr 
asesiad risg arferol wrth ddatblygu’r cynllun archwilio blynyddol, mae’r rhaglen 
waith wedi bod yn hyblyg, ac wedi canolbwyntio ar feysydd gwaith a nodwyd yn 
flaenorol ynghyd â rhai risgiau allweddol o’r gofrestr risg gorfforaethol a 
cheisiadau penodol am sicrwydd. 

 
2 ‘Cydymffurfio’n Gyffredinol’ yw’r radd gyffredinol uchaf sydd ar gael i’r asesydd 

2 

 
Daeth yr asesiad dilysu a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2022 i’r 

casgliad fod gwasanaeth archwilio mewnol Cyngor Sir 
Ceredigion yn cydymffurfio â 49 o Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus (PSIAS) ar hyn o bryd ac yn cydymffurfio’n 
rhannol mewn saith maes. Ni nodwyd unrhyw enghreifftiau o 

ddiffyg cydymffurfiaeth.  
 

Felly, mae asesiad cyffredinol o ‘Cydymffurfio’n Gyffredinol’ 
gyda Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn 

gymwys.  
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• Ers dechrau’r pandemig, nid yw’r tîm Archwilio Mewnol wedi dilyn i fyny camau 
gweithredu y cytunwyd arnynt gyda rheolwyr, a nodwyd yn ystod gwaith 
archwilio, er mwyn sicrhau fod rheolwyr wedi eu rhoi ar waith yn effeithiol. 

• Ar hyn o bryd, mae’r Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol yn datblygu a 
gwella map sicrwydd y Cyngor, sydd yn nodi ffynonellau sicrwydd ar draws y 
Cyngor. Pan fydd y map sicrwydd diwygiedig wedi’i gwblhau bydd yn darparu 
dealltwriaeth ddefnyddiol a chyfeiriad i’r broses gynllunio flynyddol ar gyfer 
archwilio mewnol. 

• Proses anffurfiol yw’r broses o ddarparu sgôp ar gyfer aseiniadau archwilio 
mewnol i wasanaethau sy’n destun adolygiad archwilio, ac efallai y byddai dull 
mwy strwythuredig yn fanteisiol. Yn ogystal, dylai archwilwyr ystyried ceisio 
cytuno ymlaen llaw ar sgôp y gwaith gyda rheolwyr, er mwyn cynorthwyo i ennyn  
cefnogaeth a pherchnogaeth o’r archwiliad ac unrhyw argymhellion sy’n deillio 
ohono a’r camau gwella a nodwyd. 

• Mae angen gwneud nifer fechan o newidiadau i Adroddiad Blynyddol y Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol, y Siarter Archwilio Mewnol a’r Llawlyfr 
Archwilio i sicrhau fod holl elfennau’r PSIAS yn cael eu bodloni yn llawn. 

11. Mae cynllun gweithredu manwl ar gyfer wyth maes i’w gwella a nodwyd yn ystod yr 
asesiad wedi’i gynnwys yn Atodiad 2, sy’n cynnwys awgrym o amserlenni gweithredu a 
chyfrifoldebau am y camau gweithredu. 

12. Rydym wedi rhoi copi o’r asesiad manwl i’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 
mewn dogfen ar wahân. 
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CRYNODEB O’R ASESIAD 
Cyfeirnod Safon Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus Canlyniad yr 

Asesiad 

1 Cenhadaeth Archwilio Mewnol   

2 Diffiniad o Archwilio Mewnol  

3 Egwyddorion Craidd ar gyfer yr Arfer Broffesiynol o Archwilio Mewnol:  

4 Cod Moeseg  

5 Safonau Priodoledd: 

1000 Pwrpas, Awdurdod a Chyfrifoldeb  

1010 Nodi Canllawiau Mandadol yn y Siarter Archwilio Mewnol  

1100 Annibyniaeth a Gwrthrychedd  

1110 Annibyniaeth Sefydliadol  

1111 Rhyngweithio Uniongyrchol gyda’r Bwrdd  

1112 Rolau’r Prif Swyddog Archwilio tu hwnt i Archwilio Mewnol  

1120 Gwrthrychedd Unigol  

1130 Amharu ar Annibyniaeth neu Wrthrychedd  

1200 Medrusrwydd a Gofal Proffesiynol Dyledus (Safonau 1210-1230)  
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Cyfeirnod Safon Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus Canlyniad yr 
Asesiad 

1210 - Medrusrwydd   

1220 - Gofal Proffesiynol Dyledus  

1230 - Datblygiad Proffesiynol Parhaus  

1300 Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwella (Safonau 1310-1320):  

1310 - Gofynion y Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwella  

1311 - Asesiadau Mewnol  

1312 - Asesiadau Allanol  

1320 - Adrodd ar y Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwella  

1321 Defnyddio ‘Cydymffurfiaeth â’r Safonau Rhyngwladol ar gyfer Arfer Proffesiynol Archwilio Mewnol’  

1322 Datgan Diffyg Cydymffurfiaeth  

6 Safonau Perfformiad: 

2000 Rheoli’r Gweithgaredd Archwilio Mewnol (Safonau 2010 – 2060):  

2010 - Cynllunio  

2020 - Cyfathrebu a Chymeradwyaeth  

2030 - Rheoli Adnoddau  
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Cyfeirnod Safon Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus Canlyniad yr 
Asesiad 

2040 - Polisïau a Gweithdrefnau  

2050 - Cydlyniant a Gwydnwch   

2060 - Adrodd i Uwch Reolwyr a’r Bwrdd  

2070 Darparwr Gwasanaeth Allanol a Chyfrifoldeb Sefydliadol am Archwilio Mewnol  

2100 Natur y Gwaith (Safonau 2110 – 2130):  

2110 - Llywodraethiant  

2120 - Rheoli Risg  

2130 - Rheolaeth  

2200 Cynllunio Ymgysylltiad (Safonau 2201-2240):  

2201 - Ystyriaethau Cynllunio  

2210 - Amcanion Ymgysylltu  

2220 - Sgôp Ymgysylltu  

2230 - Neilltuo Adnoddau Ymgysylltu  

2240 - Rhaglen Waith Ymgysylltu  

2300 Cyflawni’r Ymgysylltiad (Safonau 2300-2340):  
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Cyfeirnod Safon Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus Canlyniad yr 
Asesiad 

2310 - Nodi Gwybodaeth  

2320 - Dadansoddi a Gwerthuso  

2330 - Dogfennu Gwybodaeth  

2340 - Goruchwylio Ymgysylltiad  

2400 Cyfathrebu Canlyniadau (Safonau 2410-2440):  

2410 - Meini Prawf ar gyfer Cyfathrebu  

2420 - Ansawdd y Cyfathrebu  

2421 - Camgymeriadau a Bylchau  

2430 - Defnyddio ‘cyflawnwyd yn unol â’r Safonau Rhyngwladol ar gyfer yr Arfer Broffesiynol o Archwilio 
Mewnol’ 

 

2431 - Datgan Diffyg Cydymffurfiaeth  

2440 - Rhannu Canlyniadau  

2450 Barn Gyffredinol  

2500 Monitro Cynnydd  

2600 Cyfathrebu bod Risgiau’n cael eu Derbyn  
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ATODIAD 1: DIFFINIAD O’R MEINI PRAWF ASESU 
 Asesiad Diffiniad 

Cydymffurfio’n 
Gyffredinol 

Mae’r gwerthuswr wedi dod i’r casgliad bod strwythurau, polisïau a gweithdrefnau perthnasol y gwasanaeth archwilio 
mewnol, ynghyd â’r broses o’u defnyddio, yn cydymffurfio gyda gofynion y Safon neu’r elfennau unigol o’r Cod Moeseg 
ym mhob agwedd berthnasol. Ar gyfer yr adrannau a’r prif gategorïau, mae hyn yn golygu bod cydymffurfiaeth 
gyffredinol gyda’r mwyafrif o Safonau unigol neu elfennau’r Cod Moeseg ac o leiaf cydymffurfiaeth rannol gydag eraill o 
fewn yr adran/categori.  

Nid yw cydymffurfiaeth gyffredinol yn gofyn am gydymffurfiaeth gyflawn neu berffaith, y sefyllfa ddelfrydol, arferion 
llwyddiannus ac ati. Efallai y bydd cyfleoedd ar gyfer gwelliant ond ni ddylai’r rhain adlewyrchu sefyllfaoedd lle nad yw’r 
gwasanaeth wedi gweithredu’r Safonau neu’r Cod Moeseg, heb eu defnyddio’n effeithiol neu heb gyflawni’r amcanion a 
ddatganwyd ganddynt. 

Cydymffurfio’n 
Rhannol 

Mae’r gwerthuswr wedi dod i’r casgliad bod y gwasanaeth archwilio mewnol yn gwneud ymdrechion diffuant i 
gydymffurfio gyda gofynion y Safonau neu’r elfennau unigol o’r Cod Moeseg, neu rannau neu gategorïau pwysig 
ohonynt, ond nad yw’n llwyddo i gyflawni rhai amcanion pwysig.  

Fel arfer, bydd y rhain yn cynrychioli cyfleoedd sylweddol ar gyfer gwelliant o ran y modd y defnyddir y Safonau neu’r 
Cod Moeseg yn effeithiol ac/neu gyflawni eu hamcanion. Efallai y bydd rhai diffygion y tu hwnt i reolaeth y gwasanaeth a 
gallant arwain at wneud argymhellion i uwch reolwyr neu fwrdd y sefydliad. 

Ddim yn 
Cydymffurfio 

Mae’r gwerthuswr wedi dod i’r casgliad nad yw’r gwasanaeth archwilio mewnol yn ymwybodol, neu nad yw’n gwneud 
ymdrechion diffuant i gydymffurfio â nifer neu bob un o amcanion y Safonau neu’r elfennau unigol o’r Cod Moeseg, neu 
rannau neu gategorïau pwysig ohonynt, neu mae’n methu â chydymffurfio â nifer/pob un o amcanion y Safonau neu’r 
elfennau unigol o’r Cod Moeseg, neu rannau neu gategorïau pwysig ohonynt. 

Fel arfer, bydd y diffygion hyn yn cael effaith negyddol sylweddol ar effeithiolrwydd y gwasanaeth a’i botensial i 
ychwanegu gwerth i’r sefydliad. Efallai hefyd y byddant yn cynrychioli cyfleon pwysig ar gyfer gwelliant gan gynnwys 
camau gan uwch reolwyr neu’r bwrdd.  
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ATODIAD 2: CYNLLUN GWEITHREDU AR GYFER GWELLA 
Cyf. 

Cyf. 

PSIAS 
Maes Gwella Argymhelliad Cyfrifoldeb Amserlen 

1 1000 Ar hyn o bryd, nid yw’r Siarter Archwilio Mewnol yn amlinellu 
cyfrifoldebau penodol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio na rôl 
swyddogion statudol (Prif Swyddog Gweithredol / Prif Swyddog 
Ariannol / Swyddog Monitro) mewn perthynas ag Archwilio Mewnol. 

 

Diweddaru’r Siarter Archwilio 
Mewnol i gynnwys cyfrifoldebau’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
a Swyddogion Statudol mewn 
perthynas ag Archwilio Mewnol a 
cheisio cymeradwyaeth i’r Siarter. 

Rheolwr 
Corfforaethol – 

Archwilio 
Mewnol 

Adolygiad 
nesaf o’r 
Siarter 

Archwilio 
Mewnol 

2 1210 Nid yw’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol (RCAM) yn 
meddu ar gymhwyster proffesiynol ym maes Archwilio Mewnol. 
Serch hynny, mae hi’n astudio ar gyfer cymhwyster proffesiynol 
Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol (CIIA) ar hyn o bryd. Mae 
gan y pennaeth archwilio a risg safle allweddol yn y Cyngor. Mae 
CIPFA, yn ei Ddatganiad3 yn barnu bod rhaid i’r pennaeth archwilio 
mewnol feddu ar gymwysterau proffesiynol a phrofiad addas i 
gyflawni’r rôl. 

Dylai’r Cyngor roi cefnogaeth 
sylweddol i’r RCAM i ennill 
cymhwyster proffesiynol Sefydliad 
Siartredig yr Archwilwyr Mewnol 
(CMIIA) cyn gynted â phosib. 

 

Rheolwr 
Corfforaethol – 

Archwilio 
Mewnol 

Cyn gynted 
â phosib 

 

3 2010 Oherwydd y pandemig a’i effaith parhaus, nid yw’r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol wedi cwblhau’r asesiad risg arferol 
i benderfynu ar y cynllun gwaith blynyddol ar gyfer archwilio mewnol 
ar gyfer 2021/22. Ar gyfer 2022/23, tra bod y Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol wedi perfformio ac ystyried yr asesiad risg arferol 
wrth ddatblygu’r cynllun archwilio blynyddol, mae’r rhaglen waith 
wedi bod yn hyblyg, ac wedi canolbwyntio ar feysydd gwaith a 
nodwyd yn flaenorol ynghyd â rhai risgiau allweddol o’r gofrestr risg 
gorfforaethol a cheisiadau penodol am sicrwydd. 
 
Yn ogystal, nid yw’r cynllun blynyddol yn rhoi manylion penodol am 
flaenoriaeth y gwaith i’w gyflawni. 

Dylai’r RCAM newydd barhau i 
ddatblygu’r broses asesu risg i 
lywio’r cynllun blynyddol ar gyfer 
gweithgaredd archwilio mewnol, ac 
amlinellu blaenoriaeth y gwaith i’w 
gyflawni yn y cynllun. 
 
Gallai hyn fod yn gyfle delfrydol i 
adolygu a datblygu’r broses asesu 
risg flynyddol i sicrhau fod y cynllun 
archwilio blynyddol yn alinio’n llawn 
â fframwaith rheoli risg y Cyngor a’i 
fod yn canolbwyntio ar y prif risgiau 
i’w amcanion strategol. 

Rheolwr 
Corfforaethol – 

Archwilio 
Mewnol 

 

Cyn pen 
12 mis 

 

 
3 Mae Datganiad CIPFA ar rôl y pennaeth archwilio mewnol mewn Sefydliadau Gwasanaeth Cyhoeddus (2019) yn alinio â’r PSIAS (2017) ac yn cysylltu’n benodol â’r 
Egwyddorion Craidd ar gyfer yr Arfer Proffesiynol o Archwilio Mewnol. 
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Cyf. 
Cyf. 

PSIAS 
Maes Gwella Argymhelliad Cyfrifoldeb Amserlen 

4 2050 Cyn y pandemig COVID 19, roedd y tîm Archwilio Mewnol wedi 
datblygu map sicrwydd a oedd yn nodi ffynonellau sicrwydd ar 
draws y Cyngor, ond, roedd cwmpas ac aeddfedrwydd y map yn 
gyfyngedig. 
 
Ar hyn o bryd, mae’r RCAM a’r Uwch Archwilydd yn gwella a 
chryfhau’r map sicrwydd i gynnwys cwmpas ehangach o sicrwydd a 
defnyddio ‘Model Tair Llinell’ Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr 
Mewnol. 
 

Parhau i ddatblygu’r broses o fapio 
a chategoreiddio ffynonellau 
sicrwydd ar gyfer y Cyngor, gan 
ddefnyddio’r model ‘Tair Llinell’. 
 
Ar ôl ei gwblhau, dylid ymgorffori’r 
map yn y broses gynllunio ar gyfer 
archwilio mewnol, mewn perthynas 
â safon PSIAS ‘2050 Cydlyniant’. 

Rheolwr 
Corfforaethol – 

Archwilio 
Mewnol 

Cyn pen 
12 mis 

5 2220 Nid yw archwilwyr yn darparu dogfen ffurfiol sy’n amlinellu sgôp ac 
amcanion pob archwiliad cyn iddo gychwyn, ac nid ydynt yn gofyn i’r 
Pennaeth Gwasanaeth / Rheolwr perthnasol gytuno ar y sgôp. Fel 
arfer, mae hysbysiad am waith archwilio’n cael ei roi yn anffurfiol 
drwy e-bost ac ati cyn cychwyn yr archwiliad. 
 
Mae cysylltu’n ffurfiol â’r gwasanaeth perthnasol cyn yr archwiliad a 
chytuno ar sgôp y gwaith ymlaen llaw yn cynorthwyo i ennyn 
cefnogaeth i’r archwiliad a pherchnogaeth ohono ac unrhyw 
argymhellion a nodir. 

 

Cyflwyno proses ar gyfer dogfennu, 
cyhoeddi a chytuno ar sgôp 
archwilio ffurfiol gyda rheolwyr cyn 
i’r gwaith archwilio gychwyn. 
 
Mae’r tîm Archwilio Mewnol wrthi’n 
rhoi system feddalwedd archwilio 
mewnol newydd ar waith (Pentana 
MKI), sydd yn cynnwys 
swyddogaeth ar gyfer gosod sgôp 
archwiliad ac felly gellir ei 
ddefnyddio i’r perwyl hwn. 

Rheolwr 
Corfforaethol – 

Archwilio 
Mewnol 

Cyn pen 
12 mis 

 

6 2421 Os yw adroddiad archwilio’n cynnwys gwall neu fwlch sylweddol y 
mae angen ei ddiwygio, mae’r RCAM neu archwilydd perthnasol yn 
sicrhau fod y fersiwn diwygiedig yn cael ei ddosbarthu i bawb a oedd 
ar y rhestr ddosbarthu wreiddiol. Serch hynny, nid yw’r broses hon 
wedi’i chynnwys yn y Llawlyfr Archwilio. 

 

Diweddaru’r Llawlyfr Archwilio 
Mewnol yn ôl y gofyn. 
 

Rheolwr 
Corfforaethol – 

Archwilio 
Mewnol 

Cyn pen 3 
mis 
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Cyf. 
Cyf. 

PSIAS 
Maes Gwella Argymhelliad Cyfrifoldeb Amserlen 

7 2450 Nid yw Adroddiad Blynyddol 2021/22 y RCAM, sydd yn cynnwys y 
farn archwilio gyffredinol ar gyfer y cyfnod, yn cynnwys unrhyw 
gyfyngiadau ar sgôp.  
 
Mae cyfyngiadau ar sgôp yn bodoli ym mhob gwaith archwilio. Ni 
ellir dibynnu ar archwilio mewnol, yn enwedig mewn tîm bychan, i 
nodi pob cryfder a gwendid a all fodoli yn holl weithgarwch y Cyngor. 
Mae’n bwysig nodi mai’r rheolwyr yn y pendraw sydd â chyfrifoldeb 
am sicrhau system gadarn o reolaethau mewnol ac ni ddylai gwaith 
archwilio mewnol gymryd lle cyfrifoldebau rheolwyr i roi arferion 
rheoli mewnol cadarn ar waith. 

 

Cynnwys adran yn yr Adroddiad 
Blynyddol i gynnwys unrhyw 
gyfyngiadau ar sgôp y gwaith a 
gyflawnwyd gan Archwilio Mewnol 
yn ystod y flwyddyn berthnasol. 

Rheolwr 
Corfforaethol – 

Archwilio 
Mewnol 

Adroddiad 
Blynyddol 

nesaf 
(2022/23)  

8 2500 Ers dechrau’r pandemig COVID 19, nid yw’r tîm archwilio mewnol 
wedi dilyn i fyny camau gweithredu y cytunwyd arnynt gyda rheolwyr 
er mwyn sicrhau eu bod wedi cael eu rhoi ar waith yn effeithiol gan y 
gwasanaethau, neu fod uwch reolwyr wedi derbyn y risg o beidio â 
gweithredu. 
 
 

Ail-sefydlu’r broses ddilyn i fyny. 
 
Mae’r system Pentana (MKI) yn 
cynnwys swyddogaeth dracio, felly 
pan fydd y system ar waith gellir ei 
defnyddio i’r perwyl hwn. 

Rheolwr 
Corfforaethol – 

Archwilio 
Mewnol 

Cyn pen 6 
mis 
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ATODIAD 3: RHESTR DDOSBARTHU  
 

Adroddiad Cryno Drafft ac Asesiad Manwl 

• Alex Jenkins, Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

• Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog 
Monitro 

Adroddiad Cryno Terfynol a Chynllun Gweithredu 

• Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 

Adroddiad i’r: 

Dyddiad y Cyfarfod: 

Teitl: 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

27 Medi 2022 

Ymateb RhCAM i Gynllun Gweithredu Gwella Asesu 
Ansawdd Allanol. 

Pwrpas yr adroddiad: Darparu ymateb i'r Aelodau i'r argymhellion a wnaed yn 
Asesiad Ansawdd Allanol Archwilio Mewnol. 

Mae Nodyn Cais Llywodraeth Leol Y PSIAS a CIPFA yn disodli Cod Archwilio Mewnol 
2006 a daeth i rym o fis Ebrill 2013.  

Rhaid cydymffurfio â'r PSIAS a'r Nodyn Cais er mwyn sicrhau bod arferion archwilio 
mewnol priodol yn gymhwys. Mae'r Nodyn Cais yn cynnwys rhestr wirio sydd wedi'i 
ddatblygu i fodloni'r gofynion a nodir yn PSIAS 1311 a 1312 ar gyfer hunan-asesiadau 
cyfnodol fel rhan o'r Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella.  

Mae'n ymgorffori gofynion y PSIAS yn ogystal â'r Nodyn Cais er mwyn rhoi sylw 
cynhwysfawr i'r ddwy ddogfen.  

Cynhaliodd tîm Archwilio Mewnol Ynys Môn adolygiad gan gymheiriaid o asesiad 
cyfoedion 2021/22 Ceredigion RhCAM rhwng Mai – Gorffennaf 2022 i ddarparu asesiad 
allanol o gydymffurfiaeth y gwasanaeth, yn ôl y gofyn gan PSIAS. 

Argymhelliad: I nodi'r adroddiad ac ymateb y gwasanaeth i Asesiad 
Ansawdd Allanol yr Adran Archwilio Mewnol. 

Rheswm dros yr 
argymhelliad: 

Er mwyn sicrhau bod y pwyllgor yn fodlon bod y gwasanaeth 
Archwilio Mewnol yn ymateb yn unol â'r argymhellion a 
wnaed yn yr asesiad. 

Atodiadau: Ymateb y Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol i Asesiad 
Ansawdd Allanol y Gwasanaeth Archwilio Mewnol. 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro 

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad: 19 Awst 2022 
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GWASANAETHAU 
CYFREITHIOL A 
LLYWODRAETHU  
 

LEGAL & GOVERNANCE 
SERVICES 
 

GWASANAETH ARCHWILIO MEWNOL  

 

INTERNAL AUDIT SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paratowyd yr Adroddiad gan: Alex Jenkins, Rheolwr 
Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol 

Dyddiad Cyhoeddi:   22 Awst 2022

 

 

Ymateb y Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol i’r: 

ASESIAD ANSAWDD ALLANOL O 
ARCHWILIO MEWNOL 
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Ymateb y Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol i’r: 

ASESIAD ANSAWDD ALLANOL O ARCHWILIO 
MEWNOL 

 

CEFNDIR 

 
Daeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus i rym ar 1 Ebrill 2013 ac 

roeddent yn cyflwyno gofyniad i gynnal asesiad allanol o bob gwasanaeth archwilio 

mewnol. Rhaid cynnal y rhain o leiaf unwaith bob pum mlynedd a hynny gan 

adolygydd cymwys, annibynnol o du allan i’r sefydliad.  

Gwnaeth tîm adolygu o Gyngor Sir Ynys Môn, a oedd yn cynnwys y Pennaeth 

Archwilio a Risg a’r Prif Archwilydd, gynnal gwerthusiad o hunan-asesiad Cyngor Sir 

Ceredigion a hynny rhwng Mai a Gorffennaf 2022. Yn unol â’r Safonau Archwilio 

Mewnol, roedd gan y ddau adolygydd y cymwysterau priodol ac roeddent yn 

archwilwyr mewnol profiadol. 

Mae'r Safonau Archwilio Mewnol (PSIAS yw’r acronym Saesneg) yn cwmpasu 

elfennau gorfodol o Fframwaith Arferion Proffesiynol Rhyngwladol (IPPF) Sefydliad 

yr Archwilwyr Mewnol (IIA), sef: y Diffiniad o Archwilio Mewnol, y Côd Moeseg, a'r 

Safonau Rhyngwladol ar gyfer Gwaith Proffesiynol Archwilio Mewnol.  

Ledled elfennau gorfodol y Safonau Archwilio Mewnol, mae yna 56 o feysydd neu 

safonau arfer orau sy'n cynnwys 304 o linellau arfer orau.  

Roedd yr asesiad dilysu a wnaed ym mis Gorffennaf 2022 gan Gyngor Sir Ynys 

Môn wedi dod i’r casgliad fod gwasanaeth archwilio mewnol Cyngor Sir 

Ceredigion ar hyn o bryd yn cydymffurfio gyda 50 o Safonau Archwilio Mewnol 

y Sector Cyhoeddus ac yn cydymffurfio yn rhannol â chwe maes. Ni nodwyd 

dim enghreifftiau o beidio â chydymffurfio. 

Felly, roedd asesiad cyffredinol o ‘Gydymffurfio yn Gyffredinol’ â Safonau 

Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn berthnasol.  

 

NOD  

 

Prif nod yr adroddiad hwn yw rhoi ymateb i'r camau a argymhellir yn y Cynllun 
Gwella a rhoi gwybod i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am y gwaith sydd 
ar y gweill i fynd i'r afael â'r argymhellion (Atodiad I).
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Atodiad I – Ymateb y Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol i’r Cynllun Gweithredu er mwyn Gwella gan Ynys Môn 

Cyf 
Cyf 

PSIAS 
Maes Gwella Argymhelliad Cyfrifoldeb Amserlen 

1 1000 Nid yw'r Siarter Archwilio Mewnol yn amlinellu ar hyn o 
bryd gyfrifoldebau penodol y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio, na rôl y swyddogion statudol (Prif Swyddog 
Gweithredol / Prif Swyddog Ariannol / Swyddog Monitro) 
ynglŷn ag Archwilio Mewnol.  

 

Diweddaru a chael cymeradwyaeth 
i’r Siarter Archwilio Mewnol a fydd 
yn cynnwys cyfrifoldebau'r 
Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio a’r Swyddogion Statudol 
parthed Archwilio Mewnol.  

Bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y 
Siarter ar adeg adolygiad 
blynyddol nesaf y Siarter 
Archwilio Mewnol. 

Rheolwr 
Corfforaethol 

– Archwilio 
Mewnol  

Adolygiad 
blynyddol 

nesaf y 
Siarter 

Archwilio 
Mewnol 

2 1210 Nid yw’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn 
meddu ar gymhwyster proffesiynol Archwilio Mewnol. 
Fodd bynnag, mae hi'n astudio ar hyn o bryd ar gyfer 
cymhwyster proffesiynol Sefydliad Siartredig yr 
Archwilwyr Mewnol (CIIA). Mae pennaeth archwilio 
mewnol yn gwneud swydd hanfodol yn y Cyngor. Dywed 
CIPFA mewn Datganiad1 fod yn rhaid i bennaeth archwilio 
mewnol, er mwyn cyflawni’r rôl, fod â chymwysterau 
proffesiynol a phrofiad cymwys. 

Dylai'r Cyngor gefnogi'r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol 
er mwyn cyflawni, ar y cyfle cyntaf, 
gymhwyster proffesiynol Sefydliad 
Siartredig yr Archwilwyr Mewnol 
(CIIA).  

Cytuno – mae cymhwyster y 
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio 
Mewnol eisoes ar y gweill. Anelu 
i’w gwblhau o fewn 12 mis. 

Rheolwr 
Corfforaethol 

– Archwilio 
Mewnol  

Cyn 
gynted â 
phosib 

 

1Mae Datganiad CIPFA ar rôl pennaeth archwilio mewnol mewn Sefydliadau Gwasanaeth Cyhoeddus (2019) yn cyd-fynd â Safonau PSIAS (2017) ac yn cysylltu'n benodol â'r 
Egwyddorion Craidd ar gyfer Gwaith Proffesiynol Archwilio Mewnol. 
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3 2010 O ganlyniad i bandemig COVID-19, ni wnaeth y Rheolwr 
Corfforaethol Archwilio Mewnol gynnal yr asesiad risg 
arferol i ddatblygu'r cynllun archwilio blynyddol yn 
2021/22. Ar gyfer 2022/23, tra bod y Rheolwr 
Corfforaethol Archwilio Mewnol wedi ystyried yr asesiad 
risg arferol wrth ddatblygu'r cynllun archwilio blynyddol, 
mae'r rhaglen waith wedi bod yn hyblyg gan ganolbwyntio 
ar feysydd gwaith a nodwyd yn flaenorol ynghyd â risgiau 
allweddol o'r gofrestr risg gorfforaethol a cheisiadau 
penodol am sicrwydd. 

 

Yn ogystal, nid yw blaenoriaeth y gwaith i'w wneud yn cael 
ei nodi'n benodol yn y cynllun blynyddol.  

Dylai'r Rheolwr Corfforaethol 
Archwilio Mewnol newydd barhau 
i ddatblygu'r broses asesu risg i 
lywio'r cynllun blynyddol ar gyfer 
gweithgaredd archwilio mewnol, 
ac amlinellu blaenoriaeth y gwaith 
sydd i'w wneud yn y cynllun.  

Dyma gyfle delfrydol i sicrhau bod 
y cynllun archwilio blynyddol yn 
cyd-fynd yn llwyr â fframwaith 
rheoli risg y Cyngor ac yn 
canolbwyntio ar y risgiau allweddol 
i'w amcanion strategol.  

Mae’r Rheolwr Corfforaethol 
Archwilio Mewnol wrthi’n 
datblygu'r broses o asesu risg er 
mwyn ymgorffori Cofrestr Risg 
Gorfforaethol y Cyngor. Cynhelir 
hyn yn y dyfodol drwy 
feddalwedd Rheoli Archwilio 
Pentana. 

Er bod y cynllun presennol yn nodi 
mai’r flaenoriaeth o ran Archwilio 
Mewnol yw sicrwydd, bydd 
Cynlluniau Archwilio'r dyfodol yn 
nodi’n eglur flaenoriaeth y gwaith 
ar gyfer y flwyddyn. 

Rheolwr 
Corfforaethol 

– Archwilio 
Mewnol 

O fewn 12 
mis 
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Cyf 
Cyf 

PSIAS 
Maes Gwella Argymhelliad Cyfrifoldeb Amserlen 

4 2050 Cyn pandemig COVID-19, roedd y tîm Archwilio Mewnol 
wedi datblygu map sicrwydd a oedd yn nodi’r ffynonellau 
sicrwydd ar draws y Cyngor, ond roedd cwmpas ac 
aeddfedrwydd y map yn gyfyngedig.  

 

Mae'r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol newydd 
a’r Uwch Archwilydd wrthi ar hyn o bryd yn gwella a 
chryfhau'r map sicrwydd i gynnwys sylw i sicrwydd yn 
ehangach a’r defnydd o ‘Fodel Tair Llinell/ Three Lines 
Model’ Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol.  

 

Parhau i ddatblygu'r broses o fapio 
a chategoreiddio ffynonellau 
sicrwydd i'r Cyngor gan 
ddefnyddio'r model ‘Tair Llinell’.  

Ar ôl ei gwblhau, cynnwys y map 
sicrwydd yn y broses o gynllunio’r 
archwilio blynyddol mewn 
perthynas â safon PSIAS - 'Cydlynu 
2050'.  

Caiff Mapio Sicrwydd ei drafod ym 
mhob cyfarfod tîm. Mae'r Map 
Sicrwydd bellach wedi'i wella ac 
yn defnyddio'r 'Model Tair Llinell'. 
Hefyd mae'n cynnwys sylw eang i 
sicrwydd o ffynonellau eraill, a 
sicrwydd cofnodion ar gyfer y 
ddwy risg ar y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol a hefyd risgiau eraill 
y mae Archwilio Mewnol yn 
ymwybodol ohonynt ac a allai 
barhau i beri risg i 
flaenoriaethau'r Cyngor. 

Rheolwr 
Corfforaethol 

– Archwilio 
Mewnol 

O fewn 12 
mis 
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5 2220 Nid yw archwilwyr yn cyhoeddi dogfen ffurfiol sy'n 
amlinellu cwmpas ac amcanion pob archwiliad cyn iddo 
ddechrau, nac ychwaith yn ceisio 'cytundeb' o’r cwmpas 
gyda'r Pennaeth Gwasanaeth/ Rheolwr perthnasol. Fel 
arfer, rhoddir hysbysiad o waith archwilio yn anffurfiol 
drwy e-bost, ac ati, cyn yr archwiliad.  

 

Mae ymgysylltu'n ffurfiol â'r gwasanaeth perthnasol cyn yr 
archwiliad a chytuno ar gwmpas y gwaith ymlaen llaw yn 
helpu i greu ymrwymiad i’r archwiliad a’r argymhellion a 
nodir yn ei sgil a pherchnogaeth drostynt. 

Cyflwyno proses o ddogfennu, 
cyflwyno a chytuno ar gwmpas 
archwilio ffurfiol gyda’r rheolwyr 
cyn i'r gwaith archwilio ddechrau.  

 

Mae’r tîm Archwilio Mewnol 
wrthi’n rhoi meddalwedd newydd 
ar waith ar gyfer archwilio mewnol 
(Pentana MKI) sydd â’r gallu i 
gwmpasu archwilio ac felly gellir ei 
defnyddio at y diben hwn.  

Crëwyd Dogfen Cwmpasu a fydd 
yn cael ei rhoi i archwilwyr fel 
ymgysylltiad ffurfiol cyn i’r 
archwiliad ddechrau, i amlinellu 
cwmpas ac amcanion pob 
archwiliad. 

Gwneir hyn drwy Pentana yn y 
dyfodol. 

Rheolwr 
Corfforaethol 

– Archwilio 
Mewnol 

O fewn 12 
mis 
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6 2421 Yn ymarferol, os yw adroddiad archwilio yn cynnwys gwall 
sylweddol neu’n hepgor rhywbeth ac mae angen ei gywir, 
bydd y Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol neu'r 
archwilydd perthnasol yn sicrhau bod fersiwn 
ddiweddaredig yn cael ei chyflwyno i'r holl dderbynwyr ar 
y rhestr ddosbarthu wreiddiol. Fodd bynnag, nid yw'r 
broses hon wedi'i chynnwys yn y Llawlyfr Archwilio. 

Diweddaru’r Llawlyfr Archwilio 
Mewnol i gyd-fynd. 

Bydd hyn yn cael ei ddiweddaru 
yn y Llawlyfr Archwilio. 

Rheolwr 
Corfforaethol 

– Archwilio 
Mewnol 

O fewn 3 
mis 

7 2450 Nid yw Adroddiad Blynyddol 2021/22 y Rheolwr 
Corfforaethol Archwilio Mewnol, sy'n cynnwys y farn 
archwilio gyffredinol ar gyfer y cyfnod, yn cynnwys unrhyw 
gyfyngiadau ynghylch cwmpas.   

 

Mae cyfyngiadau ynghylch cwmpas yn bodoli ym mhob 
achos o waith archwilio mewnol. Ni ellir dibynnu ar 
archwilio mewnol, yn enwedig tîm bach, i nodi’r holl 
gryfderau a gwendidau a geir yng ngweithrediadau'r 
Cyngor. Mae'n bwysig nodi bod y cyfrifoldeb am system 
gadarn o reolaethau mewnol yn gorwedd yn y pen draw 
gyda’r rheolwyr ac ni ddylid ymdrin â gwaith archwilio 
mewnol fel rhywbeth sy’n cymryd lle cyfrifoldebau’r 
rheolwyr i roi arferion rheoli mewnol cadarn ar waith.  

Cynnwys adran yn yr Adroddiad 
Blynyddol ar gyfer unrhyw 
gyfyngiadau ynghylch cwmpas ar 
gyfer Archwilio Mewnol yn y 
flwyddyn dan sylw.  

Mae cyfyngiadau ynghylch 
cwmpas wedi cael eu hadrodd yn 
y gorffennol, drwy eithriad. 

Bydd adran yn cael ei chynnwys 
yn yr Adroddiad Blynyddol nesaf 
(2022/23) i gynnwys unrhyw 
gyfyngiadau o ran cwmpas ar 
gyfer y flwyddyn. 

Rheolwr 
Corfforaethol 

– Archwilio 
Mewnol 

Adroddiad 
Blynyddol 

nesaf 
(2022/23)  

T
udalen 40



Mae’r ddogfen hon ar gael hefyd yn Saesneg  
This document is also available in English 

 

Cyf 
Cyf 

PSIAS 
Maes Gwella Argymhelliad Cyfrifoldeb Amserlen 

8 2500 Ers dechrau pandemig COVID-19, nid yw'r tîm archwilio 
mewnol wedi dilyn camau y cytunwyd arnynt gyda’r 
rheolwyr i sicrhau bod gwasanaethau yn eu gweithredu'n 
effeithiol, neu fod uwch-reolwyr yn derbyn y risg o beidio 
â gweithredu.  

 

 

Ailosod y broses dilyn i fyny.  

Mae gan system Pentana (MKI) y 
gallu i olrhain camau gweithredu, 
felly gellir ei defnyddio at y diben 
hwn unwaith y bydd ar waith.  

Mae'r broses o ddilyn i fyny’r 
camau a argymhellir wedi cael ei 
hadfer ar gyfer 2022/23. 

Mae gwaith ar fin mynd rhagddo i 
asesu a fyddai’n werth ailedrych 
ar argymhellion o’r gorffennol na 
chafodd eu dilyn i fyny oherwydd 
pandemig Covid-19. 

Bydd y broses yn cael ei chynnwys 
yn y dyfodol yn system Rheoli 
Archwilio Pentana, lle gellir 
cynhyrchu adroddiadau monitro, 
a’i hadrodd i GAC. 

Rheolwr 
Corfforaethol 

– Archwilio 
Mewnol 

O fewn 
chwe mis 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R:  
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio   

DYDDIAD: 
 

 21 Medi 2022 

LLEOLIAD:  O bell drwy Fideo Gynadledda  
 

TEITL: 
 

 Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth  
 

DIBEN YR ADRODDIAD: Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio am y cynnydd sydd wedi ei wneud o ran yr 
astudiaethau y mae Archwilio Cymru naill ai wedi eu gwneud 
neu y maent wrthi yn eu gwneud ar hyn o bryd.  
 

 Er:   Penderfyniad 
 

 
Cyflwyniad 
Mae’r Adroddiad hwn yn amlinellu adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth ac mae iddo dair rhan:  
 
a) diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
b) unrhyw waith ar risgiau lleol a ddosbarthwyd/a gyhoeddwyd ers cyfarfod diwethaf y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru  
 
Y Sefyllfa Bresennol  
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

• Archwilio Cymru – Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio Cymru- Ceredigion-  
Chwarter 1 
(Atodiad 1) 

 
b) Unrhyw waith ar risgiau lleol a ddosbarthwyd/a gyhoeddwyd ers cyfarfod diwethaf y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
 

• Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Sicrwydd a Risg – Diweddariad ar 
y Cynnydd  
(Atodiad 2) 

 

• Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion Adroddiad Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n 
Strategol   
(Atodiad 3) 
 

• Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion Adroddiad Llamu Ymlaen – Rheoli’r 
Gweithlu’n Strategol   
(Atodiad 4) 

 

Tudalen 43 Eitem Agenda 8



 

c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru  
 

• Archwilio Cymru – Y Cwricwlwm Newydd i Gymru 
(Atodiad 5) 
 

• Archwilio Cymru – Llythyr WCCIS (System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru) at 
AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus   

 (Atodiad 6) 
 

• Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030  
(Atodiad 7) 
 

• Archwilio Cymru – Briff Prosiect Gofal Heb ei Drefnu  
(Atodiad 8)  
 

• Archwilio Cymru – Ymgynghoriad ynghylch Ffioedd 2023-24 
(Atodiad 9) 
 

• Archwilio Cymru – AC324 – Llythyr i Ganolbarth a Gorllewin Cymru Cyd-bwyllgor 

Corfforaethol (Atodiad 10) 

 

• Archwilio Cymru - Briff Prosiect – Sylwebaeth ar  Gydbwyllgorau Corfforedig (Atodiad 

11) 

 

• Archwilio Cymru - Adolygiad dilynol o’r Gwasanaeth Cynllunio  Ceredigion- CSC 

(Atodiad 12) 

 
 
ARGYMHELLION:       Ystyried adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth  
 
Rhesymau dros yr argymhelliad      Sicrhau bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 
derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am yr adroddiadau, y cynigion a’r gwaith sy’n cael eu 
cyflawni    
                                              

• Atodiadau:            Atodiad 1 - Archwilio Cymru – Diweddariad Rhaglen Waith Archwilio   
 Cymru – Ceredigion – Chwarter 1  
 
    Atodiad 2 – Archwilio Cymru - Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad 
                                   Sicrwydd a Risg – Diweddariad ar y Cynnydd   
 
                                 Atodiad 3 – Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion Adroddiad 
 Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n Strategol  
 
   Atodiad 4 – Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion Adroddiad 
 Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu’n Strategol  
 
   Atodiad 5 – Archwilio Cymru – Y Cwricwlwm Newydd i Gymru 
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Atodiad 6 – Archwilio Cymru – Llythyr WCCIS (System Wybodaeth   
Gofal Cymunedol Cymru) at AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon  
Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus   

 
   Atodiad 7 – Archwilio Cymru – Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar  
 gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030  
  
   Atodiad 8 – Archwilio Cymru – Briff Prosiect Gofal Heb ei Drefnu  
 
   Atodiad 9 – Archwilio Cymru – Ymgynghoriad ynghylch Ffioedd 2023- 
       24 
                                  
                                Atodiad 10 - Archwilio Cymru – AC324 – Llythyr i Ganolbarth a   
                                Gorllewin Cymru Cyd-bwyllgor Corfforaethol 
                   

Atodiad 11- Archwilio Cymru - Briff Prosiect – Sylwebaeth ar                                     
Gydbwyllgorau Corfforedig  
 
Atodiad 12 - Archwilio Cymru - Adolygiad dilynol o’r Gwasanaeth 
Cynllunio  Ceredigion- CSC  

 
 
 
Enw Cyswllt:  Elin Prysor 
Swydd:                    Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a               
   Llywodraethu a Swyddog Monitro 
 
Dyddiad  
yr Adroddiad: 26/08/2022 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – 
Cyngor Ceredigion 

Diweddariad Chwarterol: 30 Mehefin 2022 

Crynodeb Archwilio Blynyddol 

Disgrifiad Amserlen Statws 

Adroddiad yn crynhoi'r gwaith archwilio a 

gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio 

Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis 

Chwefror 2022 

Chwefror 

2022 

Cyhoeddwyd Chwefror 2022: Cyngor 

Sir Ceredigion 2021 - Crynodeb 

Archwilio Blynyddol 

Gwaith Archwilio Ariannol  

Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliad o 

Ddatganiadau a 

Grantiau 2020-21 y 

Cyngor 

Archwilio hawliadau yn unol â 

thelerau ac amodau'r 

grantiau. 

Yn unol â'r terfynau 

amser unigol ar gyfer 

pob cais am grant. 

Gwaith archwilio wedi'i 

gwblhau – ym mis 

Ebrill 2022. 

Archwilio datganiad o 

gyfrifon 2021-22 y 

Cyngor 

I gadarnhau a yw'r datganiad 

o gyfrifon yn rhoi darlun cywir 

a theg. 

Barn Archwilio erbyn 

30 Tachwedd 2022 

Gwaith archwilio i'w 

wneud rhwng mis 

Chwefror a mis 

Tachwedd 2022. 

Archwiliad o Ffurflen 

2021-22 ar gyfer 

Harbwr Ceredigion 

I gadarnhau bod y ffurflenni 

wedi'u cwblhau'n gywir. 

Barn Archwilio erbyn 

30 Tachwedd 2022 

Gwaith archwilio i'w 

wneud rhwng mis 

Chwefror a mis 

Tachwedd 2022. 
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Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliad o 

Ddatganiadau a 

Grantiau 2021-22 y 

Cyngor 

Archwilio hawliadau yn unol â 

thelerau ac amodau'r 

grantiau. 

Yn unol â'r terfynau 

amser unigol ar gyfer 

pob cais am grant. 

Gwaith archwilio i'w 

wneud rhwng mis 

Hydref 2022 a mis 

Chwefror 2023 
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Gwaith Archwilio Perfformiad  

 

Gwaith Archwilio 

perfformiad 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliadau Deddf 

Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 (y 

Ddeddf LlCD) 

Byddwn yn ceisio integreiddio'r 

gwaith o gyflawni ein 

harchwiliadau o dan LlCD o’r 

camau i gyflawni amcanion lles 

ynghyd â’n gwaith archwilio 

arall. Byddwn yn trafod hyn 

gyda'r Cyngor wrth i ni 

gwmpasu a chyflawni'r 

prosiectau archwilio a restrir yn 

y cynllun hwn. 

Ym mynd rhagddo Ym mynd rhagddo 

Archwiliad adrodd ar 

welliannau 

Archwiliad o gyflawni 

dyletswydd i gyhoeddi asesiad 

o berfformiad. 

Tachwedd 2021 Cyflawn  

Sicrwydd as Asesu Risg Prosiect i nodi lefel y sicrwydd 

archwilio a/neu lle y gallai fod 

angen gwaith archwilio 

ychwanegol yn y dyfodol mewn 

perthynas â risgiau i'r Cyngor 

roi trefniadau priodol ar waith i 

sicrhau gwerth am arian wrth 

ddefnyddio adnoddau.  

Yng Nghyngor Sir Ceredigion 

mae'r prosiect yn debygol o 

ganolbwyntio ar: 

• Sefyllfa ariannol  

• Trefniadau hunanasesu 

• Cynllunio adferiad 

• Goblygiadau Deddf 

Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 

• Cynlluniau lleihau carbon 

• Rheoli Perfformiad 

Ym mynd rhagddo Goblygiadau Deddf 

Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru), 

trefniadau 

Hunanasesu, 

Gwaith Rheoli 

Perfformiad ac 

Adfer Gwaith 

Cynllunio eisoes 

wedi'i gyhoeddi yn y 

Llythyrhwn (Mai 

2022)  

 

Lleihau Carbon a 

gwaith sefyllfa 

ariannol i'w gwblhau 
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Gwaith Archwilio 

perfformiad 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Llamu Ymlaen – 

Archwilio'r blociau 

adeiladu ar gyfer dyfodol 

cynaliadwy 

Wrth i'r byd fynd yn ei flaen, 

gan ddysgu o'r pandemig byd-

eang, mae'r adolygiad hwn yn 

edrych ar ba mor effeithiol y 

mae cynghorau'n cryfhau eu 

gallu i drawsnewid, addasu a 

chynnal y broses o ddarparu 

gwasanaethau, gan gynnwys y 

rhai a ddarperir mewn 

partneriaeth â rhanddeiliaid a 

chymunedau allweddol. 

Wedi’i gwblhau Adroddiadau wedi'u 

cwblhau a'u 

cyhoeddi 

(Gorffennaf 2022): 

Rheoli Asedau 

Strategol 

Rheoli'r Gweithlu 

Strategol 

 

 

 

Gwaith Archwilio 

perfformiad 2022-23  

Cwmpas Amserlen Statws 

Sicrwydd as Asesu Risg Prosiect i ganfod lefel sicrwydd 

archwilio a/neu lle bo angen 

gwaith archwilio ychwanegol yn 

ystod y blynyddoedd i’w dod o 

ran y risgiau i’r Cyngor roi 

trefniadau priodol ar waith i 

sicrhau gwerth am arian yn ei 

ddefnydd o adnoddau a 

gweithredu yn unol â’r 

egwyddor datblygu cynaliadwy. 

Mae’r prosiect yn debygol o 

ganolbwyntio’n arbennig ar: 

• Sefyllfa ariannol 

• Rheoli rhaglenni cyfalaf 

• Llywodraethu: 

• Defnyddio gwybodaeth am 

berfformiad – gan 

ganolbwyntio ar adborth a 

chanlyniadau defnyddwyr 

gwasanaeth 

• Pennu amcanion llesiant 

 

Ym mynd rhagddo 

 

Ym mynd rhagddo 
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Gwaith Archwilio 

perfformiad 2022-23  

Cwmpas Amserlen Statws 

Adolygiad Thematig – 

Gofal heb ei Gynllunio  

Adolygiad traws-sector sy'n 

canolbwyntio ar lif cleifion allan 

o'r ysbyty. Bydd yr adolygiad 

hwn yn ystyried sut mae’r 

Cyngor yn gweithio gyda’i 

bartneriaid i ymdrin â’r risgiau 

sy’n gysylltiedig â darparu gofal 

cymdeithasol i fod o gymorth i 

ryddhau cleifion, yn ogystal ag 

atal mynd i mewn i’r ysbyty.  

Bydd y gwaith yn ystyried hefyd 

pa gamau a gymerir i ddarparu 

datrysiadau tymor canol i hir.  

Gorffennaf – 

Rhagfyr 2022 

 

Cwmpasu 

Adolygiad thematig – 

Digidol 

Bydd y prosiect hwn yn cael ei 

gwmpas dros yr haf gyda 

manylion pellach am ffocws 

penodol yr adolygiad i'w 

gadarnhau.  

I'w gadarnhau Cwmpasu 

Gwaith risg lleol:  

Adolygiad cynllunio i 

ddilyn 

Dilyn cynnydd y Cyngor o ran 

mynd i'r afael â'r argymhellion 

yn ein hadolygiad Cynllunio a 

gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 

2021. Cyngor Sir Ceredigion - 

Adolygiad o'r Gwasanaeth 

Cynllunio (archwilio.cymru) 

Hydref 2022 Cwmpasu 
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Astudiaethau cenedlaethol llywodraeth leol sydd wedi eu 

cynllunio/ar y gweill  

Astudiaeth Cwmpas Amserlen Statws Gwaith maes wedi'i 

gynllunio yng 

Nghyngor Sir 

Ceredigion 

Tlodi Deall sut mae 

awdurdodau 

lleol yn 

sicrhau eu 

bod yn 

darparu eu 

gwasanaethau 

i leihau tlodi. 

Hydref 2021 

– Hydref 

2022 

Dod i 

gasgliadau. 

Wedi’i gwblhau 

Mentrau 

Cymdeithasol 

Adolygiad o'r 

modd y mae 

awdurdodau 

lleol yn 

cefnogi ac yn 

defnyddio 

mentrau 

cymdeithasol i 

ddarparu 

gwasanaethau 

Hydref 2021 

– Hydref 

2022 

Dod i 

gasgliadau. 

Wedi’i gwblhau 

Meithrin 

Gwydnwch 

Cymdeithasol a 

Hunanddibyniaeth 

Adolygiad o’r 

ffordd y gall 

awdurdodau 

lleol adeiladu 

mwy o 

wydnwch o 

fewn 

cymunedau   

Hydref 2021 

– Hydref 

2022 

Dod i 

gasgliadau. 

Wedi’i gwblhau 
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Estyn  

Gwaith 

arfaethedig 

Estyn 2022-23 

Cwmpas Amserlen Statws 

Arolygiadau 

Gwasanaethau 

Addysg 

Llywodraeth 

Leol  

Gwnaeth Estyn archwilio 

gwasanaethau addysg llywodraeth 

leol Ynys Môn ac Abertawe yn ystod 

tymor yr haf. Bydd yr adroddiadau 

yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst a 

dechrau mis Medi. Cafodd 

adroddiad Torfaen ei gyhoeddi ar 18 

Mai. Bydd Estyn yn adolygu'r 

canllawiau arolygu er mwyn 

adlewyrchu mwy o bwyslais ar 

anfantais economaidd-gymdeithasol 

ac annhegwch ac i wneud mân 

newidiadau mewn ymateb i adborth 

arolygiadau yn 2021-22. 

Adolygiad o'r canllaw 

arolygu – Gorffennaf. 

Cyhoeddi ar wefan 1 

Medi.  

Amherthnasol 

Adolygiad 

thematig 

Diwygio'r 

Cwricwlwm  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi 

gofyn i Estyn adolygu 

gwasanaethau gwella ysgolion y de-

orllewin. 

Casglu tystiolaeth ym 

Mehefin/Gorffennaf – 

a chyhoeddi ym mis 

Medi. 

Amherthnasol  
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Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

Gwaith arfaethedig 

AGC 2022-23 

Cwmpas Amserlen Statws 

Rhaglen 2022-23 Bydd AGC yn cynnal rhaglen gylchol o 

wiriadau sicrwydd, gwiriadau gwella ac 

arolygiadau gwerthuso perfformiad. 

Ebrill 2022 – 

Mawrth 2023 

Ar waith 

Datblygiad Bydd AGC yn parhau i ddatblygu ei ddull o 

arolygu ac adolygu awdurdodau lleol. 

 

Bydd AGC yn ymgynghori ymhellach 

ynghylch ei dull gweithredu.  

Medi 2022 – 

Rhagfyr 2022 

Ar waith 

Trefniadau Diogelu 

rhag Colli Rhyddid 

Adroddiad Monitro 

Blynyddol ar gyfer 

Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol 2021-

22 

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad 2020-21, 

mae cynllunio ar y gweill ar gyfer dyddiad 

cyhoeddi'r adroddiad nesaf i gael ei 

gadarnhau. 

Cyhoeddi i'w 

gadarnhau 

Casglu data 

Cyfarfod blynyddol 

gyda 

Chyfarwyddwyr 

Statudol y 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Bydd AGC yn cyfarfod â’r holl 

Gyfarwyddwyr Gwasanaethau 

Cymdeithasol  

Rhagfyr 2022 

ac Ionawr 

2023 

Cynllunio 

Tudalen 54



Tudalen 9 o 14 - Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Ceredigion 

Gwaith arfaethedig 

AGC 2022-23 

Cwmpas Amserlen Statws 

Adolygiad 

cenedlaethol o 

Gynllunio Gofal i 

blant a phobl ifanc 

sy’n ddarostyngedig 

i rag-achosion 

Amlinelliad Cyfraith 

Gyhoeddus  

 

Diben yr adolygiad 

 

Darparu gwaith craffu allanol, sicrwydd a 

hyrwyddo gwelliant o ran ansawdd ymarfer 

mewn perthynas â chynllunio gofal ar 

gyfer plant a phobl ifanc sy'n 

ddarostyngedig i rag-achosion amlinelliad 

cyfraith cyhoeddus. 

 

Ystyried i ba raddau mae ymarfer wedi 

symud ymlaen ers cyhoeddi ‘Adolygiad 

cenedlaethol o gynllunio gofal i blant a 

phobl ifanc sy’n ddarostyngedig i rag-

achosion Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus’ 

gan AGC a chyhoeddi Adroddiad 

gweithgor Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus 

2021 gan gynnwys arweiniad i arfer gorau. 

Medi 2022 Cynllunio 

Trefniadau 

Cydarolygiad 

Diogelu Plant 

Dull traws-arolygiaeth.  Maes i’w bennu.   

Byddwn yn cwblhau pedwar cyd-arolygiad 

arall aml-asiantaeth. 

 

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad 

cenedlaethol tuag at ddiwedd 2023. 

Hydref 2022-

Gwanwyn 

2023 

Cynllunio 

Gwiriad Sicrwydd 

Cafcass 

Bydd AGC yn parhau i ddatblygu ei dull o 

arolygu ac adolygu Cafcass Cymru. 

Byddwn yn gwerthuso ein dull gweithredu 

a byddwn yn ymgynghori ar ein dull 

diwygiedig ddiwedd 2022. 

 

Gwiriad sicrwydd wedi'i gwblhau. Drafftio 

llythyr. I’w gyhoeddi Awst 2022  

Medi – 

Rhagfyr 2022 

 

 

 

Awst 2022 

Adolygu 

 

 

 

 

 

Drafftio 
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Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau 

eraill a gyhoeddwyd ers Ionawr 2022  

Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r 

adroddiad  

Mynd i'r afael â'r Ôl-groniad Gofal Arfaethedig yng 

Nghymru – ac offeryn data amseroedd aros  

Mai 2022 

Y Cwricwlwm newydd i Gymru  Mai 2022 

Gofal heb ei drefnu – offeryn data a sylwebaeth Ebrill 2022 

Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i 

Oedolion 

Ebrill 2022 

Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth 

Leol 

Chwefror 2022 

Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys (gan 

gynnwys offeryn data) 

Ionawr 2022 
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Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau 

eraill (gwaith ar y gweill/cynlluniedig)1 

Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Diweddariad offeryn data cyllid y GIG  Gorffennaf 2022 

Dilyniant System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru  

 

(Diweddariad ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus) 

Gorffennaf 2022 

Ymateb i COVID ac adferiad/rheoli grantiau Llywodraeth 

Cymru – cymorth i’r trydydd sector   

 

(Diweddariad ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus) 

Gorffennaf 2022 

Newid hinsawdd – adolygiad gwaelodlin2 Gorffennaf/Awst 2022 

Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru Gorffennaf 2022 

Llywodraeth Cymru yn pennu amcanion llesiant Gorffennaf 2022 

Trefniadau ar y cyd ar gyfer rheoli adnoddau iechyd 

cyhoeddus lleol   

Gorffennaf 2022  

Gweithlu Llywodraeth Cymru Awst 2022 

 

1 Byddwn yn parhau i adolygu ein cynlluniau'n gyson, gan ystyried yr amgylchedd allanol 

sy'n esblygu, ein blaenoriaethau archwilio, cyd-destun ein hadnoddau ein hunain a gallu 

cyrff archwiliedig i gyfathrebu â ni. Mae hyn yn cynnwys cynnal rhywfaint o hyblygrwydd 

er mwyn inni ymateb i ddatblygiadau ym mholisi Llywodraeth Cymru a meysydd sydd o 

ddiddordeb posibl i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus newydd. 

2 Adroddiad trosolwg cychwynnol ac wedyn papur tystiolaeth fanylach. 
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Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Gwasanaethau orthopedig Awst – Medi 2022 

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb Awst – Medi 2022 

Llywodraethu ansawdd yn y GIG Medi 2022 

Rheoli perygl llifogydd Medi 2022 

Gwydnwch seiber Hydref 2022 

Seilwaith band eang/cynhwysiant digidol Hydref 2022 

Y Fenter Twyll Genedlaethol (adroddiad cryno) Hydref 2022 

Sylwebaeth ar gyfrifon Llywodraeth Cymru I’w gadarnhau – mae cynlluniau ar 

gyfer y gwaith hwn wrthi’n cael eu 

hadolygu ar hyn o bryd 

Ymateb ac adfer COVID-19 – cymorth busnes I'w gadarnhau 

Tai fforddiadwy I'w gadarnhau 
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Cyfnewidfa Arfer Da  

Teitl Dolen i adnodd   

Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol – gweminar yn trafod yr adroddiad sydd i 

ddod ar Ddarpariaeth Taliadau Uniongyrchol a sut y gallant fod yn rhan 

allweddol o weithredu egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 

Recordiad gweminar 

Darpariaeth Taliadau 

Uniongyrchol  

Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru  

Gweminar yn trafod canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg o’n hadolygiad 

cychwynnol o drefniadau cyrff cyhoeddus i ymateb i dargedau lleihau allyriadau 

carbon Llywodraeth Cymru ar gyfer 2030. 

Recordiad Ymateb i Argyfwng 

Hinsawdd Cymru  

Safbwyntiau COVID: Cyfres o sgyrsiau wedi eu recordio yn dysgu sut mae 

sefydliadau wedi addasu i’r cyfnod estynedig o ansicrwydd yn dilyn yr argyfwng 

COVID cychwynnol 

Arfer Da | Archwilio Cymru 
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Blogiau Diweddar Archwilio Cymru  

Teitl Cyhoeddiad  

Taliadau Uniongyrchol yng Nghymru 15 Mehefin 2022 

Gofal Heb ei Drefnu yng Nghymru – System o dan bwysau 

gwirioneddol. 

21 Ebrill 2022 

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 18 Chwefror 2022 

Seibergadernid – blwyddyn ymlaen 9 Chwefror 2022 

Helpu i adrodd y stori drwy gyfrwng rifau  

Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol 

3 Chwefror 2022 

Galwad am wybodaeth gliriach ynglŷn â gwariant ar newid yn yr 

hinsawdd  

2 Chwefror 2022 

Y gweithredoedd tu ôl i’r geiriau  

(adeiladu gwytnwch cymdeithasol a hunanddibyniaeth mewn 

dinasyddion a chymunedau) 

14 Ionawr 2022 
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Eifion Evans 
Prif Weithredwr 
Cyngor Sir Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 

Cyfeirnod: 2997A2022 

Dyddiad cyhoeddi: Mai 2022 

Annwyl Eifion 

Asesiad Sicrwydd a Risg – diweddariad ar y cynnydd 
Yn dilyn ein cyfarfod gyda’r Grŵp Arwain yn gynharach eleni fe ddwedom ni y 
byddem yn adrodd yn ôl yn fwy ffurfiol ar rai agweddau penodol ar ein gwaith asesu 
sicrwydd a risg yr ydym wedi’i wneud. Mae’r llythyr hwn yn darparu diweddariad ar y 
cynnydd o ran trefniadau’r Cyngor ar gyfer: 
1. adfer o’r pandemig; a 
2. rheoli perfformiad ac ymateb i ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021. 

Fe wnaed y gwaith hwn fel rhan o’n prosiect Asesiad Sicrwydd a Risg (ASR) 2021-22 
i helpu i gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol1.  

Rydym yn cydnabod bod adferiad y Cyngor o’r pandemig a’i ymateb i Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn mynd rhagddynt yn barhaus. Mae’r 

 

 

1 Mae’r dyletswyddau hyn yn cynnwys dan adran 17 Deddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004 (Deddf 2004). Gall hefyd fod yn sail i astudiaeth ar gyfer gwella gwerth 
am arian dan adran 41 Deddf 2004, a/neu archwiliad a gynhelir gan yr Archwilydd 
Cyffredinol dan adran 15 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 
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adborth hwn yn darparu diweddariad ar adeg benodol mewn amser fel rhan o’r 
asesiad sicrwydd a risg o’r cynnydd gyda threfniadau’r Cyngor yn y meysydd hyn. 

1. Adfer o’r pandemig 

Yr hyn a wnaethom 

Trwy gydol pandemig COVID-19 mae Archwilio Cymru wedi parhau i gwrdd â 
chysylltiadau allweddol y Cyngor yn rheolaidd i wneud gwaith sicrwydd ar ymateb y 
Cyngor i’r pandemig a darparu adborth mewn amser real ar gyfer y Cyngor.  

Yr hyn a ganfuom 

Mae’r Cyngor wedi parhau i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau hollbwysig a rhoi 
cymorth ychwanegol i’w gymunedau yn ystod y pandemig. Trwy sefydlu trefn reoli 
digwyddiad tyngedfennol, roedd yn gallu gwneud penderfyniadau pwysig yn gyflym. 
Mae ymateb y Cyngor i’r pandemig yn cael ei reoli dros dri cham, sef Cam 1 – 
Parodrwydd – Cau’r holl wasanaethau nad ydynt yn hanfodol, Cam 2 – Rhoi ar waith 
– Darparu gwasanaethau dan amodau’r cyfyngiadau symud a’r cam presennol, Cam 
3 – Addasu a chydnerthedd hirdymor – sefydlu strategaethau ar gyfer y tymor canolig 
a hir sy’n adnabod arferion gweithio newydd gan hefyd sicrhau bod gweledigaeth a 
gwerthoedd craidd y Cyngor yn cael eu hybu. 

Mewn ymateb i ofynion cyfreithiol y pandemig i weithio gartref, fe newidiodd 
niferoedd sylweddol o weithlu ac aelodau etholedig y Cyngor yn gyflym i weithio’n 
ystwyth.  

Mae’r pandemig hefyd wedi cyflymu cynlluniau’r Cyngor ar gyfer Gweithio’n Ystwyth, 
gyda’r Cyngor yn cyflwyno trefniadau gweithio Hybrid ar gyfer staff, lle y bo’n briodol. 
Bydd y ffordd yma o weithio’n hwyluso ymrwymiad i lawer o wasanaethau barhau i 
gael eu darparu o bell yn y tymor hir. Mae’r pandemig hefyd wedi hybu nifer o 
newidiadau gweithredol a diwylliannol cadarnhaol megis cydweithwyr yn cydweithio i 
ddarparu ymateb cydgysylltiedig ar gyfer dinasyddion a pherthnasoedd wedi’u 
cryfhau gyda phartneriaid a rhanddeiliaid. 
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2. Rheoli perfformiad a threfniadau ar gyfer ymateb i Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Yr hyn a wnaethom 

Fe gynhaliom ni ein hasesiad o gynnydd y Cyngor o ran ymateb i ofynion allweddol 
yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 rhwng mis Ionawr a mis 
Ebrill 2022. Cafodd y dystiolaeth ei chasglu trwy gyfweliadau ac adolygiadau o 
ddogfennau ac roedd yn tynnu ar ganfyddiadau perthnasol o’n gwaith parhaus a 
diweddar arall yn y Cyngor. Fe wnaeth ein gwaith fwrw golwg ar y trefniadau rheoli 
perfformiad newydd y mae’r Cyngor yn eu rhoi ar waith yn ogystal â threfniadau y 
mae’n eu rhoi ar waith i ymateb i Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 (Deddf 2021). Nid oedd y gwaith yn asesiad o effeithiolrwydd y trefniadau hyn. 

Yr hyn a ganfuom 

• Trefniadau ar gyfer Rheoli Perfformiad 

Mae’r Cyngor wedi diweddaru ei ddull Rheoli Perfformiad gyda phroses busnes, 
cynllunio a pherfformiad newydd wedi’i lansio yn ystod 2021-22, ac mae ganddo 
gynlluniau i ddatblygu ei drefniadau ymhellach yn y dyfodol. Y prif feysydd ffocws ar 
gyfer ei drefniadau rheoli perfformiad wedi’u diweddaru yw: sicrhau eu bod yn ategu’r 
broses o gasglu tystiolaeth ar gyfer gofynion hunanasesu Deddf 2021, ffocws mwy 
eglur ar ddiffinio a gwahaniaethu amcanion, tasgau a mesurau, integreiddio 
gweithgarwch rheoli risg fel rhan o'r trefniadau, a datblygu adroddiadau cadarn a 
mwy gronynnog i ategu ei brosesau penderfynu. 

• Trefniadau ar gyfer Hunanasesu ac Asesiadau Panel 

Mae gan y Cyngor ddull amlinellol ar gyfer cynnal ei hunanasesiad sy’n ofynnol yn ôl 
Deddf 2021, sy’n seiliedig ar drywyddion ymholi allweddol. Ar adeg ein gwaith ni, 
roedd y dull ar y cyfan wedi cael ei dderbyn yn gyffredinol gan uwch arweinwyr y 
Cyngor, ac roedd yn cael ei lunio’n fwy manwl i gael ei gytuno gan Grŵp Arwain 
ehangach a Chabinet y Cyngor. Mae nifer o nodweddion cadarnhaol i’r dull amlinellol 
gan gynnwys: 

• ennyn ymgysylltiad Aelodau ac Uwch Swyddogion i ddarparu trosolwg a her ar 
gyfer cerrig milltir hunanasesu allweddol; 

• integreiddio â’r fframwaith rheoli perfformiad presennol a meddalwedd 
cysylltiedig i ategu’r broses cynllunio busnes flynyddol ac adroddiadau ar 
berfformiad ym Myrddau Perfformiad Chwarterol y Cyngor; ac  
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• integreiddio’r allbwn hunanasesu â’r broses o adolygu ac adrodd ar gynnydd o 
ran cyflawni ei Amcanion Llesiant.  

Mae’r Cyngor yn bwriadu cynhyrchu allbwn hunanasesu, gyda’r cyntaf o’r rhain yn 
cael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2023. Fodd bynnag, ar gyfer blynyddoedd 
diweddarach mae’n bwriadu newid y dyddiad cyhoeddi i fis Tachwedd bob blwyddyn. 

Bydd y penderfyniadau ar gyfer trefniadau ac amseriad yr Asesiad Panel statudol fel 
sy’n ofynnol yn ôl Deddf 2021 yn cael eu gwneud gan y weinyddiaeth newydd ar ôl 
etholiadau mis Mai 2022; fodd bynnag, dynododd y Cyngor ei bod yn debygol y bydd 
yr asesiad panel yn cael ei gynnal yn 2024.  

• Trefniant ar gyfer y Ddyletswydd Ymgynghori a’r Strategaeth Cyfranogi 

Er bod y Cyngor yn cydnabod yr angen i ymgysylltu ac ymgynghori ynghylch ei 
hunanasesiad, dywedodd wrthym mai ei ddull ar gyfer y flwyddyn gyntaf hon fydd 
defnyddio tystiolaeth o ymgysylltiadau presennol a pheidio â chynnal ymgynghoriad 
penodol ynghylch yr adroddiad hunanasesu. Wrth ddefnyddio’r dull hwn dylai’r 
Cyngor ei sicrhau ei hun ei fod wedi cyflawni ei ddyletswydd ymgynghori mewn 
perthynas â hunanasesiadau a hynny’n llawn. 

Mae’r Cyngor wrthi ar hyn o bryd yn diwygio’i Bolisi Ymgysylltu, y dywedodd y bydd 
yn cwmpasu’r dull o ymgynghori ynghylch yr hunanasesiad a’i strategaeth cyfranogi. 
Bydd y gwaith hwn yn cael ei gefnogi gan y tîm ymgysylltu y mae’r Cyngor newydd ei 
sefydlu. Er bod y polisi ar gam rhy gynnar yn ei ddatblygiad i gael ei rannu ar adeg 
ein hadolygiad ni, mae’r Cyngor yn bwriadu cwblhau’r polisi hwn ar ôl i’r weinyddiaeth 
newydd gael ei ffurfio. 

• Trefniadau ar gyfer y newidiadau i Bwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio 

Mae cyfansoddiad Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio newydd y Cyngor wedi cael 
ei gymeradwyo gan y Cyngor a’i Bwyllgor Archwilio ac mae’n cynnwys chwe 
Chynghorydd a thri Aelod Lleyg. Er gwaethaf rhai heriau cynnar o ran denu 
ymgeiswyr addas, erbyn yr adeg y cynhaliwyd ein hadolygiad ni roedd pob un o’r tri 
Aelod Lleyg newydd wedi cael eu recriwtio a’u penodi. Roedd y Cyngor hefyd yn 
bwriadu cynnal hyfforddiant ar gyfer yr Aelodau Lleyg newydd cyn etholiadau mis 
Mai. Dywedodd y Cyngor wrthym ei fod yn y broses o wneud yr holl newidiadau 
gofynnol i’w Gyfansoddiad a ysgogwyd gan Ddeddf newydd 2021, ac y gallai wneud 
newidiadau eraill yn unol â chyfansoddiad enghreifftiol CLlLC.  

• Trefniadau ar gyfer sefydlu Cydbwyllgorau Corfforedig 

Sefydlwyd Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru ar 25 Ionawr 2022 ar y cyd â 
phartneriaid statudol eraill, Cyngor Sir Powys, ac Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Fe wnaed penderfyniadau statudol allweddol yn y cyfarfod hwn, 
megis penodi i’r strwythur llywodraethu a chymeradwyo’r Gyllideb. 
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Mae Cydbwyllgor Canolbarth Cymru wedi cael ei drefnu ar sail strwythur is-
bwyllgorau, gyda dau o’r tri maes cyfrifoldeb, Trafnidiaeth Ranbarthol a Datblygu 
Rhanbarthol yn cael eu cyflawni trwy grwpiau rhanbarthol presennol Trafnidiaeth 
Canolbarth Cymru (TraCC) a Bwrdd Twf Canolbarth Cymru. Bydd y trydydd maes 
cyfrifoldeb ‘Cynllunio Rhanbarthol’ yn golygu ei bod yn ofynnol sefydlu is-grŵp 
newydd i reoli’r cyfrifoldebau hyn. Fe wnaeth y Cyngor amlygu’r trydydd maes 
cyfrifoldeb hwn fel yr un sy’n cyflwyno’r her fwyaf, yn rhannol oherwydd y gwahanol 
gamau y mae Cynlluniau Datblygu Lleol y partneriaid unigol wedi’u cyrraedd yn eu 
datblygiad.  

Bydd adnoddau i gyflawni cyfrifoldebau’r Cydbwyllgor Corfforedig yn cael eu darparu 
o blith adnoddau presennol partneriaid, heblaw am benodi rheolwr prosiect llawn-
amser tan fis Ebrill 2023. 

Mynegodd y Cyngor beth pryder hefyd ynghylch y diffyg eglurder ar hyn o bryd 
ynglŷn â statws cyfreithiol cytunedig y Cydbwyllgorau Corfforedig ledled Cymru, gyda 
hyn yn creu risg y bydd TAW a Threth Gorfforaeth yn ddyledus o bosibl ar arian a 
allai lifo trwy Gydbwyllgorau Corfforedig. Mae’r Cyngor yn gweithio gyda CLlLC i 
geisio datrysiad i hyn. 

• Defnyddio’r Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 

Dywedodd y Cyngor wrthym nad oes ganddo unrhyw gynlluniau i ddefnyddio’r pŵer 
hwn ar unwaith. Fodd bynnag, bydd y sefyllfa hon yn cael ei hailasesu unwaith y 
bydd canllawiau pellach ar y pŵer wedi dod i law oddi wrth Lywodraeth Cymru. 

Mae’r llythyr hwn yn rhan o’r adborth ar ein gwaith Asesiad Sicrwydd a Risg. Byddwn 
hefyd yn cyflwyno adroddiad maes o law ar ddau faes pwnc pellach: lleihau carbon a 
diweddariad ar gynaliadwyedd ariannol. Bwriedir cyflwyno adroddiadau ar y gwaith 
yn y ddau faes yma yn haf 2022.  

Hoffwch achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi a’ch swyddogion am y gefnogaeth 
barhaus yr ydych yn ei rhoi i’n galluogi i wneud ein gwaith. Rydym yn edrych ymlaen 
at barhau i weithio’n gadarnhaol gyda chi yn y dyfodol. 

Diolch yn fawr. 

Yn gywir, 
 
 
 
 
Non Jenkins 
Rheolwr Archwilio 

Tudalen 65



 

Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n 
Strategol – Cyngor Sir Ceredigion 
Blwyddyn archwilio: 2021-22 

Dyddiad cyhoeddi: Mai 2022 

Cyfeirnod y ddogfen: 2970A2022 

 

Tudalen 66



 

 

Paratowyd y ddogfen hon ar gyfer defnydd mewnol Cyngor Sir Ceredigion fel rhan o waith a gyflawnir 
yn unol ag Adran 17 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, ac Adran 15 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Ni chymerir unrhyw gyfrifoldeb gan yr Archwilydd Cyffredinol na staff Archwilio Cymru mewn 
perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog na chyflogai arall yn eu cymhwyster unigol, nac 
mewn perthynas ag unrhyw drydydd parti. 

Os ceir cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a 
gyhoeddwyd o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer o 
ran trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd 
partïon perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio 
Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu 
ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru yn swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi. 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English.  
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Mae dull strategol y Cyngor o reoli ei asedau’n gwella ac mae’r pandemig wedi cyflymu 
cynlluniau ar gyfer y modd y bydd yn defnyddio’i asedau allweddol i gyflawni ei 
flaenoriaethau. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod meysydd lle gallai ei ddull gael ei gryfhau. 

Adroddiad cryno 

Crynodeb 4 

Adroddiad manwl 

Mae dull strategol y Cyngor o reoli ei asedau’n gwella ac mae’r pandemig wedi cyflymu 
cynlluniau ar gyfer y modd y bydd yn defnyddio’i asedau allweddol i gyflawni ei 
flaenoriaethau. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod meysydd lle gallai ei ddull gael ei  
gryfhau 8 

Mae gan y Cyngor nifer o fentrau sy’n trefnu’r modd y defnyddir ei asedau  
cyfredol a’r asedau a fydd ganddo yn y dyfodol, a gyflymwyd yn rhannol gan y 
pandemig 8 

Mae gan y Cyngor drefniadau ar gyfer cynllunio, monitro a llywodraethu asedau,  
sy’n ystyried angen, a chyflenwad, hirdymor, ac yn cydnabod bod meysydd lle  
gellid cryfhau hyn 10 

Bydd sefydlogrwydd ariannol y Cyngor a’i allu i ddenu cyllid yn rheolaidd yn  
parhau i gefnogi ei uchelgeisiau ar gyfer ei asedau, ac mae’n ymwybodol bod  
costau cynnal a chadw ei asedau a diffygion rhagamcanol yn y gyllideb yn dal i  
fod yn risgiau allweddol 12 

Ceir nifer o enghreifftiau lle mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio neu’n bwriadu 
gweithio gyda phartneriaid i wneud defnydd gwell o’i bortffolio asedau i roi  
cymorth i gyflawni ei flaenoriaethau corfforaethol a’i amcanion llesiant  13 

Mae’r Cyngor wedi defnyddio gwybodaeth feincnodi a gwersi sydd ar gael mewn 
perthynas â’r gweithlu i ategu penderfyniadau ynglŷn ag asedau penodol ac  
mae’n cydnabod bod angen iddo gryfhau’r meysydd hyn ymhellach 14 

 

Tudalen 68



Cynnwys 

Tudalen 4 o 16 – Llamu Ymlaen - Asedau – Cyngor Sir Ceredigion 

Crynodeb 

Yr hyn y gwnaethom ei adolygu a pham 
1 Wrth i’r byd symud yn ei flaen, gan ddysgu o’r pandemig byd-eang, fe wnaeth yr 

adolygiad hwn ystyried pa mor effeithiol y mae’r Cyngor yn cryfhau ei allu i 
drawsnewid, addasu a pharhau i ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai a 
ddarperir mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol a chymunedau.  

2 Fe wnaethom adolygu trefniadau’r Cyngor ar gyfer rheoli ei Asedau. Ar gyfer 
Asedau, mae ein ffocws wedi bod ar yr heriau a’r cyfleoedd a waethygwyd ac a 
gyflymwyd gan y pandemig. 

3 Fe wnaethom ystyried sut y mae’r Cyngor yn cynllunio’n strategol i ddefnyddio’i 
Asedau, sut y mae’n monitro’r defnydd ohonynt a sut y mae’n adolygu ac yn 
gwerthuso effeithiolrwydd ei drefniadau. 

4 Pan ddechreuom ni ein gwaith archwilio dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 roeddem yn cydnabod y byddai’n cymryd amser i gyrff 
cyhoeddus wreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy, ond fe wnaethom hefyd nodi 
ein disgwyliad dros y tymor canolig y byddai cyrff cyhoeddus yn gallu dangos sut y 
mae’r Ddeddf yn trefnu’r hyn y maent yn ei wneud. Mae bellach bron yn saith 
mlynedd ers pasio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac rydym bellach yn yr 
ail gyfnod adrodd ar gyfer y Ddeddf. Felly, byddem yn disgwyl yn awr i gyrff 
cyhoeddus fod yn gallu dangos bod y Ddeddf yn rhan annatod o’u ffordd o feddwl 
a’i bod wir yn trefnu’r hyn y maent yn ei wneud. 

5 Roedd tri phrif nod i’r prosiect hwn: 
• cael sicrwydd bod y Cyngor yn rhoi trefniadau ar waith i drawsnewid, addasu 

a pharhau i ddarparu gwasanaethau; 
• egluro’r camau gweithredu y mae’r Cyngor yn eu cymryd yn unigol ac mewn 

partneriaeth i gryfhau ei drefniadau yn ogystal â gwreiddio’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy ymhellach; ac 

• ysbrydoli’r Cyngor a sefydliadau eraill i gryfhau eu trefniadau ymhellach trwy 
gofnodi a rhannu enghreifftiau o arfer a gwersi nodedig a gwneud 
argymhellion priodol. 

6 O ran y sefyllfa ym mis Hydref 2020 (heb gynnwys asedau tir), roedd gan Gyngor 
Sir Ceredigion y portffolio asedau canlynol. 
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Arddangosyn 1: portffolio asedau 

Unedau Eiddo Gwag 19 

Unedau Eiddo Cyffredinol 95 

Ysgolion 45 

Eiddo ar Brydles 40 

Amrywiol 4 

Cyfanswm 203 

 
7 Mae gan y Cyngor arolwg cyflwr cyfredol (2019) sy’n cwmpasu oddeutu 30% o’i 

bortffolio asedau. 
8 Fe gynhaliom ni’r adolygiad yn ystod y cyfnod rhwng mis Ionawr 2022 a mis 

Mawrth 2022. 

Yr hyn a ganfuom 
9 Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor o 

reoli ei asedau’n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i ddarparu ei 
wasanaethau yn y tymor byr a hwy? 

10 Rydym wedi dod i’r casgliad bod dull strategol y Cyngor o reoli ei asedau’n gwella 
ac mae’r pandemig wedi cyflymu cynlluniau ar gyfer y modd y bydd yn defnyddio’i 
asedau allweddol i gyflawni ei flaenoriaethau. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod 
meysydd lle gallai ei ddull gael ei gryfhau. 

11 Daethom i’r casgliad hwn am y rhesymau canlynol:  
• mae gan y Cyngor nifer o fentrau sy’n trefnu’r modd y defnyddir ei asedau 

cyfredol a’r asedau a fydd ganddo yn y dyfodol, a gyflymwyd yn rhannol gan 
y pandemig; 

• mae gan y Cyngor drefniadau ar gyfer cynllunio, monitro a llywodraethu 
asedau, sy’n ystyried angen, a chyflenwad, hirdymor, ac yn cydnabod bod 
meysydd lle gellid cryfhau hyn; 

• bydd sefydlogrwydd ariannol y Cyngor a’i allu i ddenu cyllid yn rheolaidd yn 
parhau i gefnogi ei uchelgeisiau ar gyfer ei asedau, ac mae’n ymwybodol 
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bod costau cynnal a chadw ei asedau a diffygion rhagamcanol yn y gyllideb 
yn dal i fod yn risgiau allweddol; 

• ceir nifer o enghreifftiau lle mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio neu’n 
bwriadu gweithio gyda phartneriaid i wneud defnydd gwell o’i bortffolio 
asedau i roi cymorth i gyflawni ei flaenoriaethau corfforaethol a’i amcanion 
llesiant; ac 

• mae’r Cyngor wedi defnyddio gwybodaeth feincnodi a gwersi sydd ar gael 
mewn perthynas â’r gweithlu i ategu penderfyniadau ynglŷn ag asedau 
penodol ac mae’n cydnabod bod angen iddo gryfhau’r meysydd hyn 
ymhellach. 

Argymhellion  

Arddangosyn 2: argymhellion 

Mae’r tabl isod yn nodi’r argymhellion yr ydym wedi’u hadnabod yn dilyn yr adolygiad 
hwn. 

Argymhellion 

A1 Ymgysylltu’n gynnar ynghylch newidiadau allweddol i’r modd y  
defnyddir asedau 
Dylai’r Cyngor sicrhau ei fod yn ymgysylltu’n gynnar ag Aelodau’r Cyngor, y 
Grŵp Arwain ehangach, dinasyddion a rhanddeiliaid eraill ynghylch yr effaith y 
bydd newidiadau allweddol yn ei Strategaeth Gweithio Hybrid yn ei chael ar 
rai o asedau allweddol y Cyngor, megis y swyddfeydd ym Mhenmorfa a’r 
cynlluniau yn y dyfodol ar gyfer y modd y bydd dinasyddion yn cael mynediad 
at wasanaethau. 

A2 Gweledigaeth ar gyfer y gweithlu a chynllunio’r gweithlu 
Gallai prosesau’r Cyngor ar gyfer cynllunio, monitro a llywodraethu ei asedau 
gael eu cryfhau trwy: 
• ddiweddaru ei Gynlluniau Rheoli Asedau Gwasanaethau a Chorfforaethol 

2018, gan sicrhau bod y rhain yn adlewyrchu’r weledigaeth hirdymor 
gyfredol ar gyfer asedau a’u bod yn cael eu hintegreiddio â’r broses 
cynllunio busnes; 

• datblygu cynlluniau cadarn i reoli’r risgiau a ganfuwyd gan arolwg cyflwr 
2019; a 

• disgrifio’n glir sut y mae’n defnyddio’r egwyddor Datblygu Cynaliadwy i 
drefnu strategaethau a chynlluniau sydd â ffocws ar asedau yn y dyfodol. 
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Argymhellion 

A3 Meincnodi 
Dylai’r Cyngor ddatblygu a defnyddio data meincnodi pellach i: 
• roi cymorth yn fwy fel rhan o’r drefn reolaidd i ddatblygu ei Gynllun Rheoli 

Asedau Corfforaethol a Gwasanaethau; a 
• chryfhau ei drefniadau cynllunio busnes a hunanasesu. 
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Mae dull strategol y Cyngor o reoli ei asedau’n 
gwella ac mae’r pandemig wedi cyflymu 
cynlluniau ar gyfer y modd y bydd yn defnyddio’i 
asedau allweddol i gyflawni ei flaenoriaethau. 
Mae’r Cyngor yn cydnabod bod meysydd lle 
gallai ei ddull gael ei gryfhau 

Mae gan y Cyngor nifer o fentrau sy’n trefnu’r modd y 
defnyddir ei asedau cyfredol a’r asedau a fydd ganddo yn y 
dyfodol, a gyflymwyd yn rhannol gan y pandemig 
12 I gydlynu ei ymateb i’r pandemig, fe sefydlodd y Cyngor strwythur Rheoli 

Digwyddiad Tyngedfennol. Fe wnaeth y strwythur hwn hwyluso’r modd y gallai 
asedau’r Cyngor ac asedau rhai o’i bartneriaid, megis Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig a chartrefi gofal preifat, helpu i ymateb i’r pandemig, megis: 
ailbwrpasu canolfannau hamdden yn ysbytai maes, sefydlu cyfleusterau corffdai a 
chanolfannau profi/brechu dros dro.  

13 Hefyd, mewn ymateb i ofynion cyfreithiol y pandemig i weithio gartref, fe newidiodd 
niferoedd sylweddol o weithlu’r Cyngor i weithio ystwyth, gyda llawer o 
wasanaethau allweddol ar gael o fewn 48 awr i’r penderfyniad hwn. Er bod 
gweithio ystwyth eisoes yn un o’r amcanion yng Nghynllun y Cyngor ar gyfer y 
Gweithlu, fe wnaeth y pandemig gyflymu’r newid hwn. 

14 O ganlyniad, ac i reoli’r newidiadau sylweddol i’r modd y mae’r Cyngor yn 
defnyddio’i asedau a’i weithlu – yn awr ac yn y dyfodol – fe sefydlodd Brosiect Y 
Ffordd yr Ydym yn Gweithio – a elwir bellach yn brosiect Ffyrdd Newydd o Weithio. 
Trwy ymgynghori helaeth â staff, mae’r prosiect Ffyrdd Newydd o Weithio wedi 
datblygu Strategaeth Gweithio Hybrid. Mae’r Cyngor yn datblygu’r ffordd y bydd yn 
gwireddu’r uchelgeisiau ar gyfer gweithio hybrid trwy brosiectau sy’n cynnwys: 
• ôl troed y lleoliadau gwaith yn y dyfodol gyda’r ffocws uniongyrchol yn hyn o 

beth ar yr addasiadau sydd yn yr arfaeth ar gyfer prif adeilad y Cyngor yn 
Aberaeron; 

• dylunio amgylcheddau gweithio ar ffurf Hybiau ar gyfer staff ac Aelodau; 
• y platfformau digidol cywir i ategu’r newidiadau hyn; 
• gweithio i gefnogi profiad gwell i gwsmeriaid a sut y gall 

cwsmeriaid/dinasyddion barhau i gael mynediad at y gwasanaethau y mae 
eu hangen arnynt, megis y cynigion ar gyfer mannau cyfarfod rhithwir a 
alluogir yn ddigidol ym mhrif lyfrgelloedd y Cyngor; 

• newidiadau i bolisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol i adlewyrchu’r 
dirwedd hybrid newydd; a 
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• meddalwedd dysgu rhithwir a meddalwedd Adnoddau Dynol electronig gwell 
i gefnogi staff a rheolwyr yn yr amgylchedd ystwyth newydd. 

15 Tra bo canlyniadau allweddol yn Strategaeth Gweithio Hybrid y Cyngor yn dal i 
gael eu datblygu, bydd yn bwysig i’r Cyngor ymgysylltu’n gynnar ag Aelodau, y 
Grŵp Arwain ehangach, dinasyddion a rhanddeiliaid eraill ynghylch yr effaith y 
bydd y newidiadau cysylltiedig yn ei chael ar rai o asedau allweddol y Cyngor 
megis y swyddfeydd ym Mhenmorfa, a sut y bydd dinasyddion yn cael mynediad at 
wasanaethau yn y dyfodol. 

16 Dywedodd y Cyngor wrthym fod defnyddio asedau at ddibenion gwahanol yn ystod 
y pandemig wedi arwain at newid mewn agweddau at y modd y gellid defnyddio 
asedau yn y dyfodol i roi cymorth i gyflawni ei flaenoriaethau. Ceir nifer o 
enghreifftiau o’r modd y mae’r Cyngor yn bwriadu defnyddio ei asedau i gyflawni ei 
flaenoriaethau ac er bod rhai o’r rhain wedi cael eu cyflymu gan y pandemig roedd 
eraill eisoes yn yr arfaeth, gan gynnwys: 
• defnyddio lle sydd dros ben, am bod mwy o weithio ystwyth yn digwydd, yn 

swyddfeydd y Cyngor ym Mhenmorfa ar gyfer lleoliad byw â chymorth, 
hyfforddiant ac arddangos. 

• ailbwrpasu canolfannau hamdden yn Ganolfannau Llesiant, a fydd yn cynnig 
gwasanaethau pob oed amlddisgyblaethol, gyda’r gyntaf o’r rhain yn 
Llanbed. 

• buddsoddi mewn datrysiadau carbon isel ac asesiadau technoleg 
adnewyddadwy fel rhan o’i Gynlluniau Rheoli Carbon a Sero Net 2030. 

• y cynllun Tai Cymunedol newydd – defnyddio cynllun ecwiti a rennir a 
chynnig tir a berchnogir gan y Cyngor i roi cymorth i ddatblygu tai cymunedol 
a phrosiectau hunanadeiladu ar gyfer pobl ifanc leol. Mae hwn wedi’i fwriadu 
i unioni’r fantol o ran pobl ifanc yn ymfudo allan o Geredigion dros y tymor 
hwy. 

• cefnogi adfywiad canol trefi megis Llanbed, trwy gaffael unedau eiddo 
allweddol a’u hailbwrpasu ar gyfer defnydd masnachol a phreswyl. 

• trafodaethau cyfredol gyda Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd ynglŷn ag 
opsiynau ar gyfer cyd-ddefnyddio eu hasedau yn ardal Aberystwyth. 

17 Mae’r Cyngor yn ymwybodol o nifer o risgiau a allai effeithio ar ei allu i wireddu ei 
uchelgais yn y dyfodol o ran defnyddio’i asedau gan gynnwys: 
• cost cynnal a chadw portffolio eiddo cyfredol y Cyngor. Fe wnaeth arolwg 

diweddaraf y Cyngor o gyflwr ei eiddo yn 2019, a oedd yn cwmpasu 30% o 
gyfanswm ei bortffolio asedau, nodi costau cynnal a chadw o fwy na £45 
miliwn dros y deng mlynedd nesaf. Mae’r Cyngor wrthi ar hyn o bryd yn 
datblygu cynllun i ymateb i hyn. 

• yr effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar allu’r Cyngor i godi rhenti o’i 
bortffolio masnachol, o ystyried bod llawer o fusnesau wedi bod yn ei chael 
yn anodd talu rhent yn ystod y pandemig a’u bod bellach yn chwilio am 
ostyngiadau sylweddol yn eu rhent. Mae hyn wedi cael ei waethygu gan y 
cynnydd sylweddol mewn pobl sy’n siopa ar-lein. I fynd i’r afael â hyn, mae’r 
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Cyngor wedi bod yn buddsoddi mewn mesurau i annog ymwelwyr i 
ddechrau dychwelyd i drefi fel Aberystwyth. 

• mae newid hinsawdd yn risg arwyddocaol i bortffolio Asedau’r Cyngor. Mae 
datganiad diweddar y Cyngor ei bod hi’n argyfwng ar yr hinsawdd, a’r ffaith 
bod Newid Hinsawdd wedi’i gynnwys yn ei Gofrestr Risgiau Corfforaethol, yn 
amlygu ei ymrwymiad i fynd i’r afael â’i heriau hirdymor o ran 
datgarboneiddio. 

Mae gan y Cyngor drefniadau ar gyfer cynllunio, monitro a 
llywodraethu asedau, sy’n ystyried angen, a chyflenwad, 
hirdymor, ac yn cydnabod bod meysydd lle gellid cryfhau 
hyn 
18 Mae’r Cyngor wedi disgrifio’n glir beth yw ei ddull o ddefnyddio’r Egwyddor 

Datblygu Cynaliadwy i roi cymorth i gyflawni ei flaenoriaethau ei hun a 
blaenoriaethau ei bartneriaid. Ceir nifer o enghreifftiau hefyd o achosion lle mae 
penderfyniadau ynglŷn â’i asedau’n ategu’r dull hwn ac mae cynlluniau mwy 
diweddar, megis y Cynllun Tai Cymunedol, yn dangos yn fwy eglur sut y mae’n 
defnyddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy i gyflawni deilliannau gwell o ran tai 
cymunedol. Fodd bynnag, byddai sicrhau ei fod yn defnyddio’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy i roi cymorth i gyflawni strategaethau a chynlluniau sydd â ffocws ar 
asedau yn y dyfodol yn cryfhau ei drefniadau rheoli asedau wrth symud ymlaen.  

19 O ganlyniad i adolygiad o ddull y Cyngor o reoli ei asedau gan ei Bwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn 2020, fe wnaeth y Cyngor 
newidiadau i’r ffordd y mae’n monitro ac yn rheoli ei weithgarwch gwaredu a 
chaffael asedau. Ym mis Mawrth 2020, fe gymeradwyodd Bolisi Datblygu Asedau 
Corfforaethol Drafft. Mae’r polisi hwn yn nodi fframwaith llywodraethu wedi’i 
ddiweddaru ar gyfer asedau sy’n cynnwys Grŵp Datblygu a hwnnw’n cynnwys 
Uwch Aelodau a Swyddogion a’i is-weithgor, y Panel Datblygu Asedau. 

20 Mae gan y Grŵp Datblygu hwn a’r panel cysylltiedig gyfrifoldeb am herio ac asesu 
newidiadau i asedau’r Cyngor, gan gynnwys datblygu, gwaredu, prydlesu, 
ailddefnyddio a chaffaeliadau. Mae’r Grŵp Datblygu’n gwneud argymhellion ar 
gyfer caffael neu waredu i’r Cabinet a’r Cyngor ar gyfer penderfyniadau terfynol. Er 
bod gan y Grŵp Datblygu gyfrifoldeb am ddatblygu golwg strategol ar asedau, 
mae’r Cyngor yn cydnabod nad yw’r elfen hon o’i gyfrifoldebau wedi’i 
hoptimeiddio’n llawn ac mae gwaith ar yr agwedd hon yn dal i ddatblygu.  

21 Mae cam cychwynnol proses datblygu asedau’r Cyngor yn gwahodd datganiadau o 
ddiddordeb gan Swyddogion ac Aelodau ar gyfer defnydd amgen o asedau nad 
oes mo’u hangen mwyach. Mae’r dull hwn yn darparu fframwaith a ddylai barhau i 
sicrhau bod asedau’n cael eu hystyried gan y Cyngor mewn ffordd strategol ac 
integredig. 

22 Er mai’r Grŵp Datblygu a’r Panel Datblygu Asedau yw’r prif ffyrdd y mae’r Cyngor 
yn rheoli ei asedau, mae ganddo hefyd nifer o fforymau a grwpiau eraill sy’n 
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cefnogi ei waith cynllunio, monitro a llywodraethu mewn perthynas â rheoli asedau, 
megis ei:   
• Grŵp Monitro Cyfalaf – sy’n canolbwyntio ar gytuno a monitro’r cyllid mewn 

perthynas â rhaglen gyfalaf y Cyngor. 
• Grŵp Ymgynghorol Trawsnewid ac Effeithlonrwydd Trawsbleidiol, sy’n 

hwyluso deialog gynnar ar gynlluniau sy’n dod i’r amlwg ar gyfer prosiectau 
trawsnewid, gan gynnwys asedau ac yn cael adborth ar eu cynnydd. 

• Grŵp Newid Hinsawdd – i ddatblygu camau gweithredu a’u rhoi ar waith ar 
gyfer uchelgeisiau Rheoli Carbon a Sero Net 2030. 

• y Grŵp Rheoli Prosiectau Corfforaethol. Grŵp traws-wasanaethol sy’n 
canolbwyntio ar gyflawni prosiectau datblygu ar raddfa fawr yn llwyddiannus 
ac sy’n darparu asesiad cychwynnol ar gyfer penderfyniadau arfaethedig 
ynglŷn â phrosiectau allweddol. 

• ac eraill, gan gynnwys: y Byrddau Perfformiad Chwarterol, y Cabinet a’i 
bwyllgorau Trosolwg a Chraffu. 

23 Mae gan y Cyngor Gynllun Rheoli Asedau Eiddo Corfforaethol 2018 sy’n disgrifio’i 
ddull strategol o reoli asedau. Yn 2018-19 defnyddiodd y Cyngor Gynlluniau Rheoli 
Asedau Gwasanaethau hefyd i roi cymorth i ddatblygu’r Cynllun Rheoli Asedau 
Corfforaethol. Er bod y pandemig wedi effeithio ar fwriad y Cyngor i ddiweddaru’r 
cynlluniau hyn, bydd diweddaru ei Gynlluniau Rheoli Asedau Gwasanaethau a 
Chorfforaethol yn galluogi’r gwaith cynllunio asedau i roi adlewyrchiad gwell o’r 
dirwedd gyfredol, y weledigaeth strategol ar gyfer asedau yn y dyfodol ac i'r rhain 
gael eu hintegreiddio â’i broses cynllunio busnes flynyddol. 

24 Cyfrifoldeb Gwasanaeth Economi ac Adfywio’r Cyngor yw cydlynu a rheoli asedau 
ac ystadau. Fodd bynnag, er bod cynllunio ar gyfer asedau wedi’i osod o fewn 
fframwaith strategol, fe’i hysgogir gan broses lle mae gwasanaethau unigol yn nodi 
sut y gellid gwaredu neu gaffael asedau cyfredol i roi cymorth i ddarparu 
gwasanaethau ac, yn y pen draw, i gyflawni blaenoriaethau corfforaethol.  

25 Wrth gynllunio ar gyfer ei asedau ceir nifer o enghreifftiau cadarnhaol lle mae’r 
Cyngor yn defnyddio’i ddadansoddiad o’r angen, a chyflwr ei asedau i helpu i 
drefnu ei benderfyniadau ynglŷn â’u defnyddio, megis: 
• defnyddio’i ddealltwriaeth am gyflwr ei ganolfannau hamdden i ategu’r achos 

busnes i’w hailbwrpasu’n Ganolfannau Llesiant. 
• cynnal asesiad manwl o anghenion i bennu lleoliad y ganolfan llesiant gyntaf 

yn Llanbed. 
• comisiynu’r arolwg o gyflwr eiddo yn 2019, a oedd yn cwmpasu oddeutu 

30% o’r asedau corfforaethol. Mae’r Cyngor wrthi ar hyn o bryd yn datblygu 
strategaeth ddeng mlynedd i ystyried sut y gall canlyniadau’r arolwg o gyflwr 
a gwblhawyd gan Faithful & Gould gael eu rheoli’n effeithiol a sut y gall hyn 
effeithio ar y portffolio asedau dros y tymor hwy. 

• gwneud gwaith manwl i ddadansoddi’r angen fel rhan o’r Model Pob Oed a 
Llesiant, gyda hynny’n arwain at fwy o ystyriaeth i ddarparu gwasanaethau’n 
lleol trwy asedau cymunedol. 
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26 I ategu proses benderfynu’r Cyngor mae wedi datblygu Asesiad Effaith Integredig. 
Mae’r asesiad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl benderfyniadau a pholisïau 
allweddol gael eu hystyried yng ngoleuni eu heffaith ar rwymedigaethau statudol 
allweddol y Cyngor megis: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; y Ddyletswydd 
Economaidd-Gymdeithasol a’r Ddyletswydd Cydraddoldeb. 

27 Er bod cryn dipyn o waith cynllunio’r Cyngor yn cyd-fynd â chylchoedd etholiadau 
llywodraeth leol neu ymrwymiadau cyllid allanol, mae llawer o’r mentrau sydd 
wedi’u cynnwys yn y cynlluniau hyn yn canolbwyntio ar gyflawni newid dros orwel 
amser hwy o lawer. Fodd bynnag, ceir nifer o enghreifftiau hefyd lle mae’r Cyngor 
yn ystyried risgiau hirdymor ac yn cynllunio ar gyfer cyfleoedd o ran ei ddefnydd o 
asedau i ategu ei flaenoriaethau. Mae rhai enghreifftiau o hyn yn cynnwys: 
• y mentrau dadansoddi risg a seiliedig-ar-asedau sy’n tanategu Hybu 

Economi Ceredigion – Strategaeth ar gyfer Gweithredu 2020-2035; 
• yr amryw brosiectau ynni adnewyddadwy, sy’n lleihau carbon a nodir yn ei 

Gynllun Rheoli Carbon 2018-2029 a’i Gynllun Sero Net erbyn 2030; a 
• datblygu canolfannau hamdden yn Ganolfannau Llesiant i ganolbwyntio 

adnoddau ar ymyrryd yn gynnar ac atal i wella llesiant dros y tymor hwy. 

Bydd sefydlogrwydd ariannol y Cyngor a’i allu i ddenu 
cyllid yn rheolaidd yn parhau i gefnogi ei uchelgeisiau ar 
gyfer ei asedau, ac mae’n ymwybodol bod costau cynnal a 
chadw ei asedau a diffygion rhagamcanol yn y gyllideb yn 
dal i fod yn risgiau allweddol 
28 Fel a grybwyllwyd yn flaenorol, mae arolwg cyflwr y Cyngor yn 2019, a gynhaliwyd 

ar draws oddeutu 30% o bortffolio asedau’r Cyngor, wedi nodi bron i £45 miliwn o 
gostau cynnal a chadw dros gyfnod o ddeng mlynedd. Mae’r gofyniad sylweddol 
hwn o ran costau a chyflwr anhysbys y portffolio sy’n weddill yn risg ariannol 
barhaus. I reoli’r risg hon, mae’r Cyngor yn datblygu cynllun gweithredu deng 
mlynedd a fydd yn adnabod opsiynau ar gyfer y portffolio asedau yn y dyfodol. 

29 Mae ein hadroddiad diweddar ni, Archwilio Cymru, ar Gynaliadwyedd Ariannol1 
(Mehefin 2021) yn amlygu, ar y cyfan, fel a ganlyn – ‘Mae’r Cyngor yn dal i fod yn 
sefydlog yn ariannol ac yn canolbwyntio ar heriau yn y dyfodol ac mae gan y 
Cyngor hanes da o gwrdd â’i gyllideb flynyddol ar y cyfan er bod gorwariannau 
sylweddol o hyd ym maes Gofal Cymdeithasol. Mae gan y Cyngor hanes da o 
gyrraedd targedau arbedion; fodd bynnag, bydd cyflawni’r arbedion gofynnol yn 
fwy o her yn y dyfodol yn benodol mewn perthynas â’r arbedion ym maes gofal 
cymdeithasol’. 

 
1 Archwilio Cymru, Cyngor Sir Ceredigion - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol, Mehefin 
2021 
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30 Mae Cynllun Ariannol Tymor Canolig diweddaraf y Cyngor 2021-2025 yn amlygu ei 
bod yn ofynnol i’r Cyngor arbed o leiaf £15 miliwn erbyn mis Mawrth 2025 er ei fod 
hefyd yn nodi nad oes unrhyw arbedion yn ofynnol ar gyfer 2022-23. 

31 Mae Strategaeth Gyfalaf y Cyngor ar gyfer 2021-2025 yn amlygu nifer o brosiectau 
â ffocws ar asedau gan gynnwys nifer o brosiectau arwyddocaol megis: Rhaglen 
(Band B) Ysgolion yr 21ain Ganrif; a phrosiect erydiad arfordirol. Fodd bynnag, 
mae’r Cyngor wedi dweud wrthym bod y buddsoddiad cyfalaf yn ei amddiffynfeydd 
arfordirol a’r gofyniad i gynnal a chadw ei saith cartref gofal yn dal i fod yn risgiau 
penodol i’w raglen gyfalaf yn y dyfodol. 

32 Mae’r Cyngor hefyd wedi blaenoriaethu ei fuddsoddiad mewn nifer o gynlluniau 
datgarboneiddio gan gynnwys: gosod paneli ffotofoltäig ar asedau’r Cyngor; disodli 
goleuadau gwreiddiol â deuodau sy’n allyrru golau; a chyflwyno mannau gwefru 
cerbydau trydan. 

33 Mae gan y Cyngor hanes da o ddenu cyllid rhanbarthol a chenedlaethol, sydd wedi 
cefnogi ei flaenoriaethau mewn perthynas â defnyddio ei asedau gan gynnwys: 
cyllid gan Lywodraeth Cymru i drawsnewid Canolfan Hamdden Llanbed yn 
Ganolfan Llesiant gyntaf y sir; a chynigion llwyddiannus o Gronfa Adnewyddu 
Cymunedol a Chronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU. Yn ychwanegol at y rhain 
ceir y prosiectau posibl a fydd yn blaguro fel rhan o Gytundeb Tyfu Canolbarth 
Cymru. 

Ceir nifer o enghreifftiau lle mae’r Cyngor wedi bod yn 
gweithio neu’n bwriadu gweithio gyda phartneriaid i wneud 
defnydd gwell o’i bortffolio asedau i roi cymorth i gyflawni 
ei flaenoriaethau corfforaethol a’i amcanion llesiant 
34 Mae’r Cyngor yn cyfranogi mewn nifer o bartneriaethau strategol i gefnogi ei ddull 

o reoli ei asedau, megis: 
• y gwaith gyda Chyngor Powys ar yr uchelgais ar gyfer Bwrdd Tyfu 

Canolbarth Cymru mewn perthynas â’r economi, sgiliau/dysgu ac ynni. 
• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, ar brosiectau fel 

datgarboneiddio ardal Aberystwyth. 
• Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar ac 

sydd â chyfrifoldebau rhanbarthol am drafnidiaeth, cynllunio datblygu a 
datblygu economaidd. 

• trafodaethau arfaethedig gyda phartneriaid megis Llywodraeth Cymru, y 
Bwrdd Iechyd, gwasanaethau eraill y Cyngor, cymdeithasau tai a’r Brifysgol, 
i ddeall eu hanghenion o ran asedau ac i fwrw golwg ar ailbwrpasu asedau 
ar draws teulu’r sector cyhoeddus. 

35 Yn ychwanegol at y partneriaethau strategol hyn, mae’r Cyngor yn rhan o nifer o 
fentrau cydweithio a gweithgareddau partneru eraill i ategu ei benderfyniadau 
ynglŷn ag asedau, sy’n amrywio o Aelodaeth o grwpiau rhannu arfer gorau a data 
sy’n gysylltiedig ag asedau i fentrau penodol megis gweithio gyda’r Heddlu a’r 
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trydydd sector i ddatblygu’r Ganolfan Llesiant yn Llanbed. Wrth i’r Cyngor barhau i 
ddatblygu ei ddull o gydweithio mewn perthynas â’i asedau, bydd ganddo 
gyfleoedd pellach i ddefnyddio’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy i gynyddu i’r eithaf 
y cyfleoedd hyn a’r manteision y gallai eu cael ohonynt.  

Mae’r Cyngor wedi defnyddio gwybodaeth feincnodi a 
gwersi sydd ar gael mewn perthynas â’r gweithlu i ategu 
penderfyniadau ynglŷn ag asedau penodol ac mae’n 
cydnabod bod angen iddo gryfhau’r meysydd hyn 
ymhellach 
36 Mae Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2020-21 (Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 

a’r Amcanion Llesiant) yn cyfeirio at y ffaith, oherwydd pandemig COVID-19, bod y 
broses o adrodd ar y Mesurau Atebolrwydd Perfformiad wedi cael ei hatal, ar gyfer 
yr holl gynghorau, ar gyfer y flwyddyn 2020-21. Hefyd, ychydig iawn o Fesurau 
Atebolrwydd Perfformiad yr adroddwyd arnynt mewn blynyddoedd blaenorol. 

37 Fodd bynnag, ceir enghreifftiau o feincnodi gan y Cyngor a hynny i ategu 
strategaethau a phrosiectau penodol. Er enghraifft, roedd y rhesymeg ar gyfer y 
camau gweithredu arfaethedig ym menter Cynllun Tai Cymunedol y Cyngor yn 
seiliedig ar gymysgedd o ddata meincnodi cenedlaethol a lleol megis – 
fforddiadwyedd tai ac enillion cyfartalog, ymhlith metrigau eraill. 

38 Nid yw’r Cyngor yn cofnodi data am berfformiad yn ei feddalwedd Asset Manager 
mwyach gan nad yw Consortiwm yr Awdurdodau Lleol yng Nghymru’n gofyn am hy 
mwyach. Fodd bynnag, byddai defnydd mwy rheolaidd o ddata meincnodi i ategu 
datblygiad ei Gynlluniau Rheoli Asedau Corfforaethol a Gwasanaethau’n helpu i 
gryfhau ei drefniadau cynllunio busnes a hunanasesu. 

39 Mae rhai o’r enghreifftiau o achosion lle mae’r Cyngor wedi defnyddio gwerthuso a 
dysgu i helpu i drefnu ei ddull o ran sut i ddefnyddio’i asedau’n cynnwys: 
• fe ymgynghorwyd yn helaeth â staff ynghylch datblygu ei Strategaeth 

Gweithio Hybrid Ddrafft, a fydd yn cael effaith arwyddocaol ar ddefnyddio 
swyddfeydd y Cyngor yn y dyfodol, ac mae’r gwersi hyn yn trefnu datblygiad 
y dull sy’n esblygu. 

• mae Hybu Economi Ceredigion – Strategaeth ar gyfer Gweithredu 2020-
2035 wedi cael ei datblygu trwy ymgynghori manwl, lle mae canlyniadau’r 
gwersi hyn a ddysgwyd wedi cael eu defnyddio i adnabod blaenoriaethau a 
threfnu’r strategaeth. 

• yr ymgynghoriad ynghylch ei Barthau Diogel o ran COVID mewn nifer o drefi 
allweddol a’r asesiad Defnyddio Lle ar gyfer promenâd Aberystwyth. Mae’r 
Cyngor wedi dweud wrthym bod y ddau bellach yn helpu i drefnu’r defnydd o 
le yng nghanol ei drefi yn y dyfodol. 

• fe arweiniodd y gwaith a wnaed gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol y Cyngor i ystyried sut yr oedd asedau’n cael eu caffael a’u 
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gwaredu ar draws y Cyngor at ddull wedi’i ddiweddaru o reoli asedau ac at 
sefydlu Panel Datblygu Asedau’r Cyngor. 
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Paratowyd y ddogfen hon ar gyfer defnydd mewnol Cyngor Sir Ceredigion fel rhan o waith a gyflawnir 
yn unol ag Adran 17 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, ac Adran 15 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Ni chymerir unrhyw gyfrifoldeb gan yr Archwilydd Cyffredinol na staff Archwilio Cymru mewn 
perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog na chyflogai arall yn eu cymhwyster unigol, nac 
mewn perthynas ag unrhyw drydydd parti. 

Os ceir cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a 
gyhoeddwyd o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer o 
ran trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd 
partïon perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio 
Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu 
ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru yn swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi. 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English.  
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Cynnwys 

Tudalen 3 o 13 - Llamu Ymlaen – Y Gweithlu – Cyngor Sir Ceredigion 

Mae gan y Cyngor ddealltwriaeth glir am y modd y bydd angen i’r gweithlu esblygu i 
gyflawni ei flaenoriaethau, a gyflymwyd yn rhannol gan y pandemig, ac mae’n ymwybodol 
ble y mae angen iddo gryfhau ei drefniadau ac mae’n cymryd camau i reoli’r risgiau 
cysylltiedig.  

Adroddiad cryno 

Crynodeb 4 

Adroddiad manwl 

Mae gan y Cyngor ddealltwriaeth glir am y modd y bydd angen i’r gweithlu esblygu i 
gyflawni ei flaenoriaethau, a gyflymwyd yn rhannol gan y pandemig, ac mae’n  
ymwybodol ble y mae angen iddo gryfhau ei drefniadau ac mae’n cymryd camau i  
reoli’r risgiau cysylltiedig 7 

Mae’r pandemig wedi cyflymu’r newid i ffyrdd newydd o weithio ac wedi hybu 
newidiadau gweithredol a diwylliannol cadarnhaol yn y Cyngor. Bydd parhau i 
wreiddio’r rhain yn ei helpu i reoli ei risgiau hysbys o ran y gweithlu ac yn ei 
gynorthwyo i gyflawni ei flaenoriaethau 7 

Mae gan y Cyngor gynlluniau a threfniadau monitro, adolygu a gwella sydd wedi 
datblygu’n dda ar gyfer ei weithlu 9 

Er bod y Cyngor yn sefydlog yn ariannol, mae’n ymwybodol bod arbedion 
effeithlonrwydd a ragfynegir yn y dyfodol yn her barhaus i fuddsoddi yn ei 
uchelgeisiau trawsnewid ac i barhau i’w cyflawni ar gyflymder 10 

Mae’r trefniadau ar gyfer y gweithlu a roddwyd ar waith gan y Cyngor i ymdrin â’r 
pandemig wedi helpu i gryfhau partneriaethau presennol ac wedi hybu  
gwelliannau pellach o ran cydweithio ar draws meysydd gwasanaeth allweddol 11 

Mae’r Cyngor wedi defnyddio gwybodaeth feincnodi a gwersi sydd ar gael mewn 
perthynas â’r gweithlu i ategu penderfyniadau penodol ynglŷn â’r gweithlu ac  
mae’n cydnabod bod angen iddo gryfhau’r meysydd hyn ymhellach 12 
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Adroddiad cryno 

Tudalen 4 o 13 – Llamu Ymlaen – Y Gweithlu – Cyngor Sir Ceredigion 

Crynodeb 

Yr hyn y gwnaethom ei adolygu a pham 
1 Wrth i’r byd symud yn ei flaen, gan ddysgu o’r pandemig byd-eang, fe wnaeth yr 

adolygiad hwn ystyried pa mor effeithiol y mae’r Cyngor yn cryfhau ei allu i 
drawsnewid, addasu a pharhau i ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai a 
ddarperir mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol a chymunedau.  

2 Fe wnaethom adolygu trefniadau’r Cyngor ar gyfer rheoli ei weithlu. Ar gyfer y 
gweithlu, mae ein ffocws wedi bod ar yr heriau a’r cyfleoedd a waethygwyd ac a 
gyflymwyd gan y pandemig. 

3 Fe wnaethom ystyried sut y mae’r Cyngor yn cynllunio’n strategol i ddefnyddio’i 
weithlu, sut y mae’n monitro’r defnydd ohono a sut y mae’n adolygu ac yn 
gwerthuso effeithiolrwydd ei drefniadau. 

4 Pan ddechreuom ni ein gwaith archwilio dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015, roeddem yn cydnabod y byddai’n cymryd amser i gyrff 
cyhoeddus wreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy, ond fe wnaethom hefyd nodi 
ein disgwyliad dros y tymor canolig y byddai cyrff cyhoeddus yn gallu dangos sut y 
mae’r Ddeddf yn trefnu’r hyn y maent yn ei wneud. Mae bellach bron yn saith 
mlynedd ers pasio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac rydym bellach yn yr 
ail gyfnod adrodd ar gyfer y Ddeddf. Felly, byddem yn disgwyl yn awr i gyrff 
cyhoeddus fod yn gallu dangos bod y Ddeddf yn rhan annatod o’u ffordd o feddwl 
a’i bod wir yn trefnu’r hyn y maent yn ei wneud. 

5 Roedd tri phrif nod i’r prosiect hwn: 
• cael sicrwydd bod y Cyngor yn rhoi trefniadau ar waith i drawsnewid, addasu 

a pharhau i ddarparu gwasanaethau; 
• egluro’r camau gweithredu y mae’r Cyngor yn eu cymryd yn unigol ac mewn 

partneriaeth i gryfhau ei drefniadau yn ogystal â gwreiddio’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy ymhellach; ac 

• ysbrydoli’r Cyngor a sefydliadau eraill i gryfhau eu trefniadau ymhellach trwy 
gofnodi a rhannu enghreifftiau o arfer a gwersi nodedig a gwneud 
argymhellion priodol. 

6 Mae hyn yn bwysig am bod proffil gweithlu Cyngor Sir Ceredigion fel a ganlyn: 
• mae 66% o’r gweithlu’n fenywod a 34% yn wrywod. 
• mae 57% o’r gweithlu dros 44 oed. Yr un grŵp mwyaf o fewn y ganran hon 

yw’r categori 45-54 oed, sy’n cynrychioli 28% o’r gweithlu. 
• mae bron i 18% o’i ymadawyr yn y categori 16-24 oed. 
• mae 2.2% yn datgan bod ganddynt anabledd tra’i bod yn well gan 31.1% 

beidio â dweud. 
• dewisodd 76.9% y categori ‘Gwyn’ fel eu hethnigrwydd, gyda ‘Grŵp ethnig 

arall’ (0.4%) yn ail ac yna ‘Du/Affricanaidd/Caribïaidd’ (0.2%), ‘Ethnigrwydd 
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cymysg’ (0.2%), ac ‘Asiaidd’ (0.2%). Dewisodd 22% o’r gweithlu’r ateb ‘gwell 
gen i beidio â dweud’. 

7 Fe gynhaliom ni’r adolygiad yn ystod y cyfnod rhwng mis Ionawr 2022 a mis 
Mawrth 2022. 

Yr hyn a ganfuom 
8 Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor o 

reoli ei weithlu’n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i ddarparu ei 
wasanaethau yn y tymor byr a hwy? 

9 Rydym wedi dod i’r casgliad bod gan y Cyngor ddealltwriaeth glir am y modd y 
bydd angen i’r gweithlu esblygu i gyflawni ei flaenoriaethau, a gyflymwyd yn 
rhannol gan y pandemig, a’i fod yn ymwybodol ble y mae angen iddo gryfhau ei 
drefniadau a’i fod yn cymryd camau i reoli’r risgiau cysylltiedig. 

10 Daethom i’r casgliad hwn am y rhesymau canlynol:  
• mae’r pandemig wedi cyflymu’r newid i ffyrdd newydd o weithio ac wedi hybu 

newidiadau gweithredol a diwylliannol cadarnhaol yn y Cyngor. Bydd parhau 
i wreiddio’r rhain yn ei helpu i reoli ei risgiau hysbys o ran y gweithlu ac yn ei 
gynorthwyo i gyflawni ei flaenoriaethau. 

• mae gan y Cyngor gynlluniau a threfniadau monitro, adolygu a gwella sydd 
wedi datblygu’n dda ar gyfer ei weithlu.  

• er bod y Cyngor yn sefydlog yn ariannol, mae’n ymwybodol bod arbedion 
effeithlonrwydd a ragfynegir yn y dyfodol yn her barhaus i fuddsoddi yn ei 
uchelgeisiau trawsnewid ac i barhau i’w cyflawni ar gyflymder. 

• mae’r trefniadau ar gyfer y gweithlu a roddwyd ar waith gan y Cyngor i 
ymdrin â’r pandemig wedi helpu i gryfhau partneriaethau presennol ac wedi 
hybu gwelliannau pellach o ran cydweithio ar draws meysydd gwasanaeth 
allweddol.  

• mae’r Cyngor wedi defnyddio gwybodaeth feincnodi a gwersi sydd ar gael 
mewn perthynas â’r gweithlu i ategu penderfyniadau penodol ynglŷn â’r 
gweithlu ac mae’n cydnabod bod angen iddo gryfhau’r meysydd hyn 
ymhellach. 
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Argymhellion  

Arddangosyn 1: argymhellion 

Mae’r tabl isod yn nodi’r argymhellion yr ydym wedi’u hadnabod yn dilyn yr adolygiad 
hwn. 

Argymhellion 

A1 Gweledigaeth ar gyfer y gweithlu a chynllunio’r gweithlu 
Gallai gweledigaeth y Cyngor a’i drefniadau cynllunio a monitro ar gyfer y 
gweithlu gael eu cryfhau trwy: 
• ddiweddaru ei weledigaeth gorfforaethol ar gyfer y gweithlu; 
• eu hintegreiddio’n fwy eglur â’i broses Cynllunio Busnes flynyddol haen 

un; 
• adolygiad blynyddol o’i gynlluniau strategol ar gyfer y gweithlu; 
• datblygu darlun mwy cynhwysfawr o sgiliau a chymwyseddau’r gweithlu; 
• dangos yn fwy eglur sut y mae’n defnyddio’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy’n gyson i roi cymorth i gynllunio’r gweithlu; a 
• datblygu targedau a graddfeydd amser penodol ar gyfer mesurau 

llwyddiant ei Strategaeth Gweithio Hybrid. 

A2 Meincnodi 
Dylai’r Cyngor fynd ati’n fwy fel rhan o’r drefn reolaidd i wneud gwaith 
meincnodi mewn perthynas â’r gweithlu er mwyn cryfhau ei drefniadau 
cynllunio busnes a hunanasesu. 
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Mae gan y Cyngor ddealltwriaeth glir am y modd 
y bydd angen i’r gweithlu esblygu i gyflawni ei 
flaenoriaethau, a gyflymwyd yn rhannol gan y 
pandemig, ac mae’n ymwybodol ble y mae angen 
iddo gryfhau ei drefniadau ac mae’n cymryd 
camau i reoli’r risgiau cysylltiedig 

Mae’r pandemig wedi cyflymu’r newid i ffyrdd newydd o 
weithio ac wedi hybu newidiadau gweithredol a 
diwylliannol cadarnhaol yn y Cyngor. Bydd parhau i 
wreiddio’r rhain yn ei helpu i reoli ei risgiau hysbys o ran y 
gweithlu ac yn ei gynorthwyo i gyflawni ei flaenoriaethau 
11 Yn ystod 2020-21, fe sefydlodd y Cyngor strwythur Rheoli Digwyddiad 

Tyngedfennol. Fe wnaeth y strwythur hwn hwyluso’r modd yr oedd y Cyngor yn 
gwneud y defnydd gorau o’i weithlu a’i asedau i ymateb i’r pandemig a chadw pobl 
yn ddiogel. 

12 Hefyd, mewn ymateb i ofynion cyfreithiol y pandemig i weithio gartref, fe newidiodd 
niferoedd sylweddol o weithlu’r Cyngor i weithio ystwyth, gyda llawer o 
wasanaethau allweddol ar gael o fewn 48 awr i’r penderfyniad hwn. Er bod 
gweithio ystwyth eisoes yn un o’r amcanion yng Nghynllun y Cyngor ar gyfer y 
Gweithlu, fe wnaeth y pandemig gyflymu’r newid hwn. 

13 O ganlyniad, ac i reoli’r newidiadau sylweddol i’r modd y mae’r Cyngor yn 
defnyddio’i asedau a’i weithlu – yn awr ac yn y dyfodol – fe sefydlodd Brosiect Y 
Ffordd yr Ydym yn Gweithio – a elwir bellach yn brosiect Ffyrdd Newydd o Weithio. 
Trwy ymgynghori helaeth â staff, mae’r prosiect Ffyrdd Newydd o Weithio wedi 
datblygu Strategaeth Gweithio Hybrid. Mae’r Cyngor yn datblygu’r ffordd y bydd yn 
gwireddu’r uchelgeisiau ar gyfer gweithio hybrid gan gynnwys prosiectau i ystyried: 
• ôl troed y lleoliadau gwaith yn y dyfodol gyda’r ffocws uniongyrchol yn hyn o 

beth ar yr addasiadau sydd yn yr arfaeth ar gyfer prif adeilad y Cyngor yn 
Aberaeron; 

• dylunio amgylcheddau gweithio ar ffurf Hybiau ar gyfer staff ac Aelodau’r 
Cyngor; 

• y platfformau digidol cywir i ategu’r newidiadau hyn; 
• gweithio i gefnogi profiad gwell i gwsmeriaid a sut y gall 

cwsmeriaid/dinasyddion barhau i gael mynediad at y gwasanaethau y mae 
eu hangen arnynt, megis y cynigion ar gyfer mannau cyfarfod rhithwir a 
alluogir yn ddigidol ym mhrif lyfrgelloedd y Cyngor; 

• newidiadau i bolisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol i adlewyrchu’r 
dirwedd hybrid newydd; a 
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• meddalwedd dysgu rhithwir a meddalwedd Adnoddau Dynol electronig gwell 
i gefnogi staff a rheolwyr yn yr amgylchedd ystwyth newydd. 

14 Mae’r ffordd y mae’r Cyngor wedi bod yn cynllunio ac wrthi’n cynllunio ar gyfer 
defnyddio’i weithlu’n cael ei hintegreiddio’n fwy erbyn hyn rhwng ac o fewn 
gwasanaethau. Fe helpwyd hyn gan y newidiadau i swydd-ddisgrifiadau i ganiatáu 
mwy o hyblygrwydd i staff symud rhwng rolau. Mae’r hyblygrwydd hwn yn 
egwyddor bwysig ar gyfer y trawsnewid a gyflawnir ar draws gwasanaethau 
oedolion a phlant yn y Model Pob Oed a Llesiant newydd 

15 Dywedodd y Cyngor wrthym fod y pandemig hefyd wedi arwain at newid yn y 
diwylliant gwirfoddoli a gweithio’n hyblyg, gydag ymatebion cadarnhaol iawn i 
ymgyrchoedd gwirfoddoli diweddar a staff yn gefnogol i gael eu hadleoli i gefnogi 
gwasanaethau eraill os oes angen.  

16 Mae newidiadau eraill i’r gweithlu a achoswyd gan y pandemig wedi cynnwys: 
• cyflymu sgiliau TG ar draws pob lefel o staff; 
• gwaddol o staff medrus o dîm Profi, Olrhain, Diogelu Ceredigion; 
• penodi gweithiwr iechyd proffesiynol fel Rheolwr Iechyd a Llesiant; a 
• mapio gwasanaethau cymunedol a pharhau i gefnogi grwpiau cymunedol a 

sefydlwyd yn ystod y pandemig. 
17 Effaith unigol fwyaf y Cyngor ar ei weithlu cyfredol a’r gweithlu a fydd ganddo yn y 

dyfodol fydd gwreiddio’i Fodel Pob Oed a Llesiant. Mae’r rhaglen drawsnewid hon 
ar gyfer gofal cymdeithasol (oedolion a phlant) wedi bwrw golwg a bydd yn parhau 
i fwrw golwg ar ffyrdd newydd o weithio, gan addasu cydbwysedd ei wasanaethau i 
symud yr angen o’r gwasanaethau dwys cost-uchel i wasanaethau ymyrryd yn 
gynnar ac atal cost-is y bydd yn buddsoddi ynddynt. Wrth wneud hynny, disgwylir y 
bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar gydnerthedd a llesiant personol 
defnyddwyr gwasanaethau, yn ogystal â sicrhau bod y gwasanaethau hyn yn 
gynaliadwy o safbwynt ariannol ar gyfer y dyfodol. Mae’r pandemig wedi bod yn 
sbardun ar gyfer newid yn gyflymach i’r model newydd hwn. 

18 Mae’r Cyngor yn ymwybodol o nifer o risgiau allweddol i’r gweithlu ac mae’n rheoli’r 
rhain i sicrhau ei fod yn gallu cyflawni ei flaenoriaethau. Mae’r rhain yn cynnwys: 
• newid yn anghenion dinasyddion o ganlyniad i’r pandemig a sut y gallai’r 

diwedd hon sydd wedi newid effeithio ar gynllunio’r gweithlu ar gyfer y Model 
Pob Oed a Llesiant;  

• capasiti i gefnogi newidiadau corfforaethol mawr yn gyfamserol;   
• cynnydd mewn absenoldeb hirdymor oherwydd COVID-19 a chyflyrau tymor 

hwy oherwydd ‘COVID hir’; 
• y gallu i recriwtio a chadw staff o fewn y sector gofal cymdeithasol. 

Dywedodd y Cyngor wrthym fod gan rai timau Pob Oed a Llesiant gyfradd 
swyddi gwag o 30%, a’i fod eisoes yn cymryd camau i geisio lliniaru’r risg 
hon. Er enghraifft: trwy weithio gyda Phrifysgol Aberystwyth i ddatblygu 
hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol, datblygu eu staff eu hunain trwy 
gynyddu nifer y prentisiaethau gofal cymdeithasol a thrwy drefnu bod staff yn 
gweithio’n gydweithredol ac yn hyblyg ar draws y Model Pob Oed a Llesiant.  
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Mae gan y Cyngor gynlluniau a threfniadau monitro, 
adolygu a gwella sydd wedi datblygu’n dda ar gyfer ei 
weithlu 
19 Mae gan y Cyngor drefniadau cynllunio, monitro, a llywodraethu sydd wedi 

datblygu’n dda ar gyfer ei weithlu a ategwyd trwy: 
• gynnal asesiad manwl o’r gweithlu yn 2017, yn seiliedig ar y gofynion yn awr 

ac yn y dyfodol, gan ddefnyddio Pecyn Cymorth Datblygu’r Gweithlu 
Strategol; 

• bod â Chynllun Strategol ar gyfer y Gweithlu 2017-2020 sydd wedi’i alinio â’r 
blaenoriaethau corfforaethol ac sy’n cynnwys cynllun gweithredu manwl;  

• sicrhau bod cynllunio’r gweithlu’n brif amcan cynllunio busnes o fewn y 
gwasanaethau trawsnewidiol allweddol; 

• diweddariadau cynllunio’r gweithlu a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Adnoddau 
Corfforaethol ym mis Hydref 2019; 

• amcanion a metrigau allweddol ar gyfer y gweithlu a gaiff eu monitro a’u 
herio’n rheolaidd ym Myrddau Perfformiad Chwarterol y Cyngor; 

• Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor 2017-2022 sy’n nodi Cynllunio’r Gweithlu 
fel un o’r strategaethau allweddol ar gyfer cyflawni blaenoriaethau’r Cyngor; 

• gwaith penodol a wnaed fel rhan o’r Model Pob Oed a Llesiant i sicrhau bod 
modelau ar gyfer y gweithlu yn y dyfodol yn cyd-fynd ag anghenion 
dinasyddion; 

• defnyddio data i helpu i drefnu newidiadau i’r gweithlu megis wrth ddatblygu 
gwasanaeth cyswllt â chwsmeriaid canolog; a 

• datblygu Strategaeth Iechyd a Llesiant 2021-2027 fel ymateb uniongyrchol 
i’w Arolwg o Iechyd a Llesiant Staff a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2020. 

20 I ategu prosesau penderfynu’r Cyngor mae wedi datblygu Asesiad Effaith 
Integredig. Mae’r asesiad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl benderfyniadau a 
pholisïau allweddol gael eu hystyried yng ngoleuni eu heffaith ar rwymedigaethau 
statudol allweddol y Cyngor megis: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, y 
Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol a’r Ddyletswydd Cydraddoldeb.  

21 Mae’r Cyngor yn gweithio i wella’i drefniadau ar gyfer cynllunio’r weithlu ymhellach 
trwy sicrhau bod y rhifyn nesaf o’i becyn cymorth Datblygu’r Gweithlu’n Strategol 
a’r Cynllun Strategol ar gyfer y Gweithlu a fydd yn deillio ohono: 
• yn adlewyrchu’r amgylchedd sydd wedi newid ers ei gwblhau ddiweddaf yn 

2017; 
• wedi’i hintegreiddio’n fwy clir â’r broses Cynllunio Busnes flynyddol haen un; 
• yn cael eu hadolygu o leiaf yn flynyddol;  
• yn creu darlun mwy cynhwysfawr o sgiliau a chymwyseddau; 
• yn dangos yn fwy eglur sut y mae’n defnyddio’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy’n fwy cyson i roi cymorth i gyflawni’r strategaethau hyn yn y 
dyfodol; ac 
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• yn adlewyrchu unrhyw newidiadau i’r weledigaeth ar gyfer ei weithlu ers 
2017. 

22 Mae Strategaeth Gweithio Hybrid Ddrafft y Cyngor wedi adnabod nifer o fetrigau 
lefel-uchel a fydd yn cael eu defnyddio i fesur ei llwyddiant. Bydd yn bwysig bod y 
rhain yn cynnwys targedau penodol ac yn cael eu monitro fel rhan o broses 
cynllunio perfformiad gyfredol y Cyngor. 

23 Mae’r fframiau amser ar gyfer adolygiad strategol y Cyngor o’i drefniadau ar gyfer 
cynllunio’r gweithlu’n cyd-fynd â chylchoedd etholiadau lleol. Fodd bynnag, mae 
llawer o’r trawsnewidiadau o fewn y cynlluniau sy’n gysylltiedig â’r gweithlu’n 
canolbwyntio ar fynd i’r afael â materion systemig dros orwel amser hwy o lawer. 
Er enghraifft: y Model Pob Oed a Llesiant sy’n trawsnewid gweithlu’r Cyngor yn y 
maes hwn, i ymdrin ag angen tymor hwy. 

Er bod y Cyngor yn sefydlog yn ariannol, mae’n 
ymwybodol bod arbedion effeithlonrwydd a ragfynegir yn y 
dyfodol yn her barhaus i fuddsoddi yn ei uchelgeisiau 
trawsnewid ac i barhau i’w cyflawni ar gyflymder 
24 Mae ein hadroddiad ar Gynaliadwyedd Ariannol (Mehefin 2021)1 yn amlygu, ar y 

cyfan, fel a ganlyn – ‘Mae’r Cyngor yn dal i fod yn sefydlog yn ariannol ac yn 
canolbwyntio ar heriau yn y dyfodol ac mae gan y Cyngor hanes da o gwrdd â’i 
gyllideb flynyddol ar y cyfan er bod gorwariannau sylweddol o hyd ym maes Gofal 
Cymdeithasol. Mae gan y Cyngor hanes da o gyrraedd targedau arbedion; fodd 
bynnag, bydd cyflawni’r arbedion gofynnol yn fwy o her yn y dyfodol yn benodol 
mewn perthynas â’r arbedion ym maes gofal cymdeithasol’. 

25 Mae Cynllun Ariannol Tymor Canolig diweddaraf y Cyngor 2021-2025 yn amlygu: 
• ei bod yn ofynnol i’r Cyngor arbed o leiaf £15 miliwn erbyn mis Mawrth 2025; 

a 
• bod rhai risgiau ariannol yn gysylltiedig â chost gweithlu’r Cyngor, megis 

pwysau o ran costau pensiwn, sy’n debygol o barhau am bod pobl yn byw yn 
hwy, gyda hynny’n cael ei liniaru i ryw raddau gan reoliadau newydd sy’n 
golygu ei bod yn ofynnol i gyflogeion wneud cyfraniadau pensiwn uwch.  

26 Er bod cefnogaeth glir o blith yr aelodau i gyflawni uchelgeisiau’r Model Pob Oed a 
Llesiant, mae’r Cyngor yn cydnabod graddfa a chyflymder yr arbedion sylweddol o 
ran costau sy’n ofynnol i ariannu’r dull newydd hwn a heriau eraill megis: 
• anghenion newidiol y boblogaeth oherwydd y pandemig – mae effaith hyn yn 

dal i gael ei gwerthuso; 
• y gofyniad i barhau i ariannu gofal ar gyfer dinasyddion presennol dan yr hen 

ddull gan hefyd orfod ailddyrannu arian i wasanaethau ymyrryd yn gynnar ac 
atal yn ystod cyfnod pontio’r model; 

 
1 Archwilio Cymru, Cyngor Sir Ceredigion - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol, Mehefin 
2021 
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• ffactorau y tu hwnt i reolaeth y Cyngor megis y duedd i boblogaeth sy’n 
heneiddio adleoli i Geredigion; a 

• recriwtio staff gofal cymdeithasol medrus i wasanaethu’r dull newydd. 

Mae’r trefniadau ar gyfer y gweithlu a roddwyd ar waith gan 
y Cyngor i ymdrin â’r pandemig wedi helpu i gryfhau 
partneriaethau presennol ac wedi hybu gwelliannau pellach 
o ran cydweithio ar draws meysydd gwasanaeth allweddol 
27 Dywedodd y Cyngor wrthym fod ymateb cydweithredol y sector cyhoeddus i’r 

pandemig wedi cryfhau rhai perthnasoedd presennol, megis y rhai â’r Bwrdd 
Iechyd, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a chartrefi Gofal Preifat. 

28 Yn ganolog i Fodel Pob Oed a Llesiant y Cyngor mae’r defnydd o egwyddorion 
cydweithredol a chydgynhyrchiol, gyda chydweithio’n digwydd ar draws y timau 
mewnol, y Sector Iechyd, y Trydydd Sector a chyda phartneriaid allanol eraill. 
Mae’r rhain yn cynnwys y cydweithio arfaethedig gyda chyrff a grwpiau eraill mewn 
perthynas â datblygu canolfan llesiant Llanbed. Mae hefyd yn gweithio gyda 
microfusnesau lleol i roi cymorth i roi gofal penodol a thrwy hynny hybu effaith 
economaidd gadarnhaol ehangach. 

29 Ceir nifer o enghreifftiau eraill hefyd lle mae’r Cyngor yn rhan o bartneriaethau a 
mentrau cydweithio sy’n effeithio ar ei drefniadau ar gyfer cynllunio’r gweithlu gan 
gynnwys: 
• ei arweinyddiaeth ar y Cyd-weithgor Dysgu a Hyfforddi dan Bartneriaeth 

Gofal Gorllewin Cymru;  
• ymgysylltu â Phrifysgol Aberystwyth i ddatblygu modiwlau ar gyfer gofal 

cymdeithasol a’r berthynas â’r Ysgol Fusnes i gynnig lleoliadau gwaith i 
fyfyrwyr gradd busnes sydd yn eu trydedd flwyddyn; 

• sefydlu Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru gyda Chyngor Powys i 
ddisodli consortiwm ERW, gan ganolbwyntio ar rannu adnoddau ar gyfer 
gwella ysgolion; 

• gweithio gyda Chyngor Powys a phartneriaid eraill ar Fargen Twf Canolbarth 
Cymru a sefydlu Bwrdd Twf Canolbarth Cymru; a  

• Chydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar gyda 
Chyngor Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd angen i’r 
Pwyllgor hwn ddefnyddio gweithlu cydweithredol i gyflawni ei gynlluniau 
trafnidiaeth, datblygu, economaidd ac ynni rhanbarthol. 
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Mae’r Cyngor wedi defnyddio gwybodaeth feincnodi a 
gwersi sydd ar gael mewn perthynas â’r gweithlu i ategu 
penderfyniadau penodol ynglŷn â’r gweithlu ac mae’n 
cydnabod bod angen iddo gryfhau’r meysydd hyn 
ymhellach 
30 Mae Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2020-2021 – Adolygiad Blynyddol o 

Berfformiad a’r Amcanion Llesiant – yn cyfeirio, yn ei adran ‘Meincnodi Ein 
Perfformiad', at y ffaith, oherwydd pandemig COVID-19, bod y broses o adrodd ar 
y Mesurau Atebolrwydd Perfformiad wedi cael ei hatal, ar gyfer yr holl gynghorau, 
ar gyfer y flwyddyn 2020-21. Felly, dim ond nifer fach o Fesurau Atebolrwydd 
Perfformiad a gasglwyd gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn. Roedd un o’r rhain yn 
cynnwys metrig Adnoddau Dynol sy’n ymwneud ag absenoldeb oherwydd salwch. 

31 Lle’r oedd gan y Cyngor enghreifftiau o feincnodi diweddar roedd y rhain yn tueddu 
i fod ar gyfer ymarferion penodol megis meincnodi cyflogau ar gyfer Gweithwyr 
Cymdeithasol a’r Prif Weithredwr. 

32 Roedd adroddiad y Cyngor i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
ym mis Ionawr 2022 yn cynnwys meincnodi metrigau Adnoddau Dynol penodol 
rhwng gwasanaethau a nifer o fetrigau eraill ar gyfer Adnoddau Dynol.  

33 Cyfyngedig yw’r gwaith rheolaidd i feincnodi data’r gweithlu a gyflawnir gan 
Wasanaeth Pobl a Sefydliad y Cyngor ar hyn o bryd. Un o’r rhesymau a nodwyd 
dros hyn oedd bod ymgeisiau blaenorol i feincnodi wedi profi’n anodd oherwydd 
gwahaniaethau yn strwythurau’r gweithlu rhwng sefydliadau. Er bod heriau bob 
amser gyda’r gallu i gymharu, byddai bod â dull mwy rheolaidd o feincnodi’n 
cryfhau ei drefniadau cynllunio busnes a hunanasesu.  

34 Fe arweiniodd y gwerthusiad o arolygon y Cyngor o Iechyd a Llesiant y gweithlu ar 
gyfer 2020 at ddatblygu Strategaeth Iechyd a Llesiant newydd ar gyfer y cyfnod 
2021-2026. Mae’r Cyngor hefyd yn bwriadu gwerthuso’r cynnydd sy’n cael ei 
wneud yn erbyn y Strategaeth hon a’i phriod fesurau perfformiad ar ddiwedd 2022-
2023. 

35 Bu gweithgarwch sylweddol i ymgysylltu â staff ynghylch y Strategaeth Gweithio 
Hybrid, gyda thros 74% o’r staff a oedd yn gweithio gartref wedi cymryd rhan mewn 
un o’r gweithgareddau ymgysylltu. Mae’r ymgysylltu a dysgu yma wedi helpu’r 
Cyngor i drefnu ei ddull gweithio Hybrid. 

36 Mae Byrddau Perfformiad Chwarterol y Cyngor hefyd yn gyfle iddo ddysgu gwersi. 
Mae Swyddogion Arweiniol Corfforaethol ac Aelodau’n cael y cyfle i herio ac 
awgrymu newidiadau i fynd i’r afael ag unrhyw faterion gyda chynnydd yn erbyn 
amcanion a mesurau allweddol. 

37 Mae’r Cyngor wedi dweud wrthym hefyd ei fod yn defnyddio’i broses arfarnu fel 
offeryn allweddol ar gyfer dysgu. Defnyddir y broses hon i ddarparu tystiolaeth o’r 
hyn sydd ac nad yw’n gweithio ar draws ei wasanaethau, gyda’r wybodaeth hon yn 
cael ei defnyddio wedyn i gefnogi gwelliant. 
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Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
Ddeddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006 a Deddf Llesiant a 
Chenedlaethau’r Dyfodol 2015.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth 
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
sy’n endidau cyfreithiol ar wahân gyda’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio 
Cymru ei hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol y swyddogaethau 
archwilio ac adrodd a ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw darparu 
staff ac adnoddau eraill ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, ac i fonitro a 
chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir 
ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw 
drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei 
ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn 
Gymraeg neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.
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2 Paratoi i roi’r cwricwlwm ar waith: Bu Llywodraeth Cymru’n  
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Negeseuon allweddol

Cyd-destun

1  Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal rhaglen fawr i ddiwygio 
addysg dros y degawd diwethaf fwy neu lai. Mae’r rhaglen ddiwygio’n cael 
lle amlwg yn y Rhaglen Lywodraethu gyfredol. Un o amcanion llesiant 
Llywodraeth Cymru yw ‘Parhau â’n rhaglen hirdymor o ddiwygio addysg, 
a sicrhau bod anghydraddoldebau addysgol yn lleihau a bod safonau’n 
codi1.

2 Mae’r newidiadau hyn wedi arwain at Gwricwlwm newydd i Gymru (y 
cwricwlwm) a fydd yn cael ei gyflwyno fesul cam o fis Medi 2022. Bydd y 
cwricwlwm yn wyriad sylweddol oddi wrth yr un blaenorol gan ganiatáu 
hyblygrwydd i bob ysgol ddatblygu ei chwricwlwm ei hun yn ôl anghenion 
lleol, er y bydd hynny’n gorfod digwydd o fewn terfynau penodol. Mae’r 
cwricwlwm newydd ar gyfer dysgwyr 3-16 oed. Mae’n disodli’r Cyfnod 
Sylfaen (dysgwyr 3-7 oed) a’r Cwricwlwm i Gymru ar gyfer cyfnodau 2-4 a 
gyflwynwyd yn 2008. Yn wahanol i’r cwricwlwm blaenorol, mae’n ymestyn 
i ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion. Yn yr adroddiad hwn 
rydym yn cynnwys y lleoliadau eraill hyn yn gyffredinol o fewn ein defnydd 
o’r term ‘ysgolion’.

3 Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar y modd y mae Llywodraeth 
Cymru wedi bod yn rheoli’r broses o gynllunio’r cwricwlwm newydd a’i 
roi ar waith. Mae’r cwricwlwm newydd wedi bod yn cael ei ddatblygu ers 
2015 ac mae cynlluniau gweithredu a’r amserlen wedi newid ers hynny. 
Ein nod oedd darparu sicrwydd bod y broses o’i roi ar waith ar y trywydd 
cywir yng nghyd-destun y cynlluniau diwygiedig a gyhoeddwyd ym mis 
Gorffennaf 2021. Yn dilyn newidiadau cynharach i’r amserlen yn 2017, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2021 y bydd y broses 
o roi’r cwricwlwm ar waith yn dechrau ym mhob blwyddyn mewn ysgolion 
cynradd o fis Medi 2022. Fodd bynnag, yn awr bydd yn ddewisol ar gyfer 
blwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig ac unedau 
cyfeirio disgyblion cyn dod yn orfodol i flynyddoedd 7 ac 8 a lleoliadau 
eraill o fis Medi 2023.

4 Mae Atodiad 1 yn nodi ein hymagwedd a dulliau archwilio. Mae Atodiad 
2 yn dangos llinell amser o ddigwyddiadau allweddol sy’n ymwneud â 
diwygio’r cwricwlwm.

1 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu – Diweddariad, Rhagfyr 2021
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Casgliad ar y cyfan

5 Bu Llywodraeth Cymru’n gweithio’n dda gyda’r proffesiwn addysg i gyd-
ddylunio’r cwricwlwm newydd. Er y bu gan Lywodraeth Cymru raglen 
heriol o ddeddfwriaeth a gwaith arall yn y cyfnod cyn mis Medi 2022, mae 
llawer o hon wedi cael ei chwblhau. Fodd bynnag, mae’r pandemig wedi 
effeithio ar yr amserlen ac ar allu ysgolion i baratoi.

6  Ni wnaeth Llywodraeth Cymru asesu’r costau tebygol pan ddechreuodd 
y daith i ddiwygio’r cwricwlwm. Roedd amcangyfrifon a ddarparwyd i 
ategu gwaith craffu deddfwriaethol mwy diweddar yn gyfyngedig, gan atal 
asesiad llawn o werth am arian. Rydym yn cydnabod ei bod yn anodd 
meintioli cost diwygio’r cwricwlwm yn gywir. Fodd bynnag, mae cyllidebau 
cyfredol yn awgrymu y gallai gwariant uniongyrchol fod ar ben uchaf, neu’n 
uwch nag, amcangyfrifon Llywodraeth Cymru yn 2021. Bydd costau cyfle 
sylweddol i ysgolion tan o leiaf fis Mawrth 2026.

7  Mae Llywodraeth Cymru’n effro i rai risgiau allweddol a bydd angen iddi 
barhau i reoli’r rhain i sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn gwireddu ei 
fanteision disgwyliedig. 

Canfyddiadau allweddol 

8  Ni wnaeth Llywodraeth Cymru asesu’r costau uniongyrchol na’r costau 
cyfle pan ddechreuodd ddatblygu’r cwricwlwm newydd. Amcangyfrifodd 
ei chostau suddedig, a rhai ysgolion ac eraill sy’n rhan o ddatblygu’r 
cwricwlwm, yn ddiweddarach yn yr asesiad effaith rheoleiddiol a 
gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) ym mis 
Gorffennaf 2020 ac a ddiweddarwyd yn nes ymlaen. Ei hamcangyfrif gorau 
oedd y byddai datblygu’r cwricwlwm newydd wedi costio £159 miliwn 
rhwng 2015-2016 a 2020-21, er ei bod wedi cydnabod nad yw’r cyfanswm 
yn cynnwys rhai costau.

9 Fe amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru gostau uniongyrchol yn y dyfodol o 
£198.5 miliwn (yn amrywio o £184 i £213 miliwn) rhwng 2021-22 a 2030-
31. Mae ysgolion yn wynebu costau cyfle sylweddol hefyd, yr amcangyfrifir 
eu bod oddeutu naw gwaith yn uwch na’u costau uniongyrchol. Mae 
papurau diweddar ar y gyllideb gan Lywodraeth Cymru’n awgrymu bod 
gwariant sy’n gysylltiedig â diwygio’r cwricwlwm yn debygol o fod ym mhen 
uchaf, neu’n fwy nag, amcangyfrifon Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill 
2021.

10 Bu Llywodraeth Cymru a chonsortia addysg rhanbarthol yn cydweithio’n 
dda gydag ysgolion i gyd-ddylunio’r cwricwlwm newydd ac adnabod y 
sgiliau a’r wybodaeth a oedd yn ofynnol i’w wireddu. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi ariannu rhaglen o ddysgu a chymorth proffesiynol i ysgolion 
hefyd i’w helpu i ddatblygu’r cwricwlwm newydd a’i roi ar waith er bod ei 
heffeithiolrwydd yn aneglur.
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11 Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar allu ysgolion i gynllunio ar 
gyfer y cwricwlwm newydd. Fe ysgogodd hyn Lywodraeth Cymru i gynnig 
hyblygrwydd i ddarparwyr uwchradd ohirio dechrau addysgu’r cwricwlwm 
newydd tan fis Medi 2023. Mae bron i hanner yr ysgolion uwchradd, canol 
ac arbennig yn bwriadu cyflwyno’r cwricwlwm newydd ym mis Medi 2022.

12 Er bod y pandemig wedi tarfu, mae wedi arwain at rai newidiadau a fu o 
fudd i’r cwricwlwm sy’n datblygu. Er enghraifft, fe wnaeth atal y cwricwlwm 
yn 2020 ganiatáu i ysgolion fod yn fwy arbrofol, fe olygodd fod ysgolion 
wedi bod yn rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles disgyblion, ac mae sgiliau 
digidol athrawon a disgyblion wedi gwella hefyd.

13 Unwaith yr oedd y ddeddfwriaeth sylfaenol yn ei lle ym mis Ebrill 2021, 
roedd gan Lywodraeth Cymru rôl arwyddocaol o ran cynorthwyo ysgolion 
ac eraill i baratoi. Roedd hyn yn cynnwys cwblhau canllawiau i ysgolion, 
sicrhau bod y fframwaith is-ddeddfwriaeth yn ei le a bod cymorth ar gael i 
ysgolion. Mae cryn dipyn o’r gwaith hwn wedi ei gwblhau bellach.

14 Er bod hynny ddau dymor yn hwyrach nag a fwriadwyd, fe wnaeth 
rhwydwaith cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflwyno’r 
cwricwlwm ddechrau ar ei waith yn hydref 2021. Ym mis Chwefror 
2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gymorth hirdymor i ysgolion 
gyda chynnydd ac asesu yn ogystal â chymorth i ddatblygu adnoddau 
dwyieithog a hawl genedlaethol i ddysgu proffesiynol ar gyfer yr holl 
staff mewn ysgolion o fis Medi 2022. Ym mis Hydref 2021, cyhoeddodd 
Cymwysterau Cymru fanylion lefel-uchel cymwysterau TGAU a fydd 
yn gyson â’r cwricwlwm newydd. Mae gwaith ar y gweill i gyd-ddylunio 
cymwysterau manwl.

15 Gan edrych y tu hwnt i fis Medi 2022, mae’r risgiau allweddol y bydd 
angen i Lywodraeth Cymru barhau i’w rheoli’n cynnwys:
• pwysau ariannol ac o ran y gweithlu a allai effeithio ar allu ysgolion i 

wireddu cwricwlwm newydd o safon uchel;
• sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn cefnogi nod Llywodraeth Cymru i 

leihau anghydraddoldebau addysgol;
• sicrhau bod cymwysterau newydd yn gyson â’r cwricwlwm newydd ac 

yn ategu dilyniant i’r ystod lawn o opsiynau ôl-16;
• sicrhau mwy o ymgysylltu â rhieni, gofalwyr a dysgwyr; ac
• egluro pa wybodaeth fydd ar gael i gefnogi’r dull newydd lle mae 

hunanwerthuso, gwella, atebolrwydd a thryloywder yn y cwestiwn.
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Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru’n newid sylweddol 
i ddysgwyr, rhieni, gofalwyr a’r proffesiwn addysg ac, 
er y gellir deall bod y pandemig wedi effeithio ar yr 
amserlen a pharatoadau ysgolion, bydd mis Medi 2022 
yn garreg filltir bwysig. Mae’r ysbryd y datblygwyd y 
cwricwlwm ynddo’n dda i’w weld, ond mae angen i 
waith yn y dyfodol i ddatblygu polisi ar y raddfa hon 
roi mwy o sylw i gostau tebygol rhoi hynny ar waith i 
ddarparu ar gyfer asesiad cynharach a llawnach o werth 
am arian. 

Mae angen peth gwaith sylweddol o hyd mewn 
meysydd allweddol i gyflawni manteision llawn 
diwygio’r cwricwlwm a bydd angen i  
Lywodraeth Cymru gadw golwg ar gostau  
parhaus sylweddol y rhaglen ddiwygio i  
ategu gwaith craffu ehangach.
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Ffeithiau allweddol 

550 o leoliadau'r blynyddoedd cynnar nas 
cynhelir a ariennir

1,219 o ysgolion cynradd

182 o ysgolion uwchradd

23 o ysgolion pob oed (3-16 neu 3-19)

35 o ysgolion arbennig

10 o unedau cyfeirio disgyblion

Lleoliadau

£159 
miliwn

costau uniongyrchol a amcangyfrifir 2015 i 
2020-21

£198.5 
miliwn

costau uniongyrchol a amcangyfrifir 2021-22 
i 2030-31 (yn amrywio o £184 miliwn - £213 
miliwn)

£263 
miliwn

costau cyfle a amcamgyfrifir i ysgolion,  
2021-22 i 2025-26 (yn amrywio o £131 miliwn 
- £394 miliwn)

Costau

£

23,941 o athrawon cymwysedig (cyfwerth ag amser 
llawn)

23,779 o staff cymorth (cyfwerth ag amser llawn)

Staffio

Medi 2022 addysgu’r cwricwlwm newydd am y tro 
cyntaf mewn ysgolion cynradd ac yn 
ddewisol ar gyfer blwyddyn 7

Medi 2023 gorfodol ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8 
mewn ysgolion uwchradd a lleoliadau 
eraill 

2026/27 dyfarnu’r cymwysterau cyntaf
Cerrig milltir 

allweddol
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Argymhellion

Argymhellion

Deall yn well beth yw cost diwygio’r cwricwlwm a 
chefnogi’r broses o graffu ar hynny
A1 Nid yw wedi bod yn hawdd i Lywodraeth Cymru na ni 

adnabod gwariant ar ddiwygio’r cwricwlwm hyd yma. Yn 
rhannol, mae hyn wedi digwydd oherwydd anawsterau 
o ran cyfrifo gwariant sydd i’w briodoli’n benodol i 
ddiwygio’r cwricwlwm yn hytrach na gwariant ar elfennau 
eraill o’r rhaglen diwygio addysg, neu ar y rhaglen 
Adnewyddu a Diwygio, y gall peth ohono fod o fudd i 
ddiwygio’r cwricwlwm. Fodd bynnag, mae deall cost 
diwygio’r cwricwlwm yn hanfodol i gefnogi gwaith craffu a 
goleuo unrhyw ystyriaeth i werth am arian.

 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru’n monitro ac 
yn adrodd yn flynyddol ar gostau ei rhaglen i ddiwygio’r 
cwricwlwm gan gynnwys costau i bartneriaid ac ysgolion. 
Wrth ddatblygu ac adrodd ar ei hamcangyfrif gorau, bydd 
angen i Lywodraeth Cymru ystyried effaith unrhyw waith 
ychwanegol i gasglu data ar ysgolion yn arbennig.

Gwerthuso effeithiolrwydd y rhaglen dysgu proffesiynol a 
chymorth i ysgolion 
A2 Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu dysgu proffesiynol 

sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd ochr yn ochr â’i 
buddsoddiad ehangach yn nysgu proffesiynol athrawon. 
Mae hefyd wedi ariannu’r partneriaethau a chonsortia 
addysg rhanbarthol i roi cymorth pwrpasol i ysgolion. 
Yn ddiweddar cyhoeddodd hawl genedlaethol i ddysgu 
proffesiynol ar gyfer yr holl athrawon a chynorthwywyr 
addysgu.
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Argymhellion

Dylunio a chyflwyno cymwysterau newydd sy’n ategu 
uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y cwricwlwm 
newydd
A3 Mae Llywodraeth Cymru a Cymwysterau Cymru’n 

gwybod bod angen i gymwysterau newid i gyd-fynd â’r 
cwricwlwm newydd. Mae Cymwysterau Cymru’n gweithio 
gydag ysgolion, addysg bellach ac addysg uwch ac 
eraill i gyd-ddylunio’r TGAU newydd ac, wedi hynny, 
cymwysterau eraill. Nid yw manylion y cymwysterau a 
ffurf yr asesiadau wedi cael eu penderfynu eto.

 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru’n gweithio 
gyda Cymwysterau Cymru i:

 a monitro cyfranogiad athrawon a dysgwyr yn y gwaith i 
ddatblygu’r cymwysterau newydd;

 b cynllunio rhaglen dysgu proffesiynol genedlaethol 
effeithiol a fydd yn cynorthwyo athrawon i ddarparu’r 
cymwysterau newydd; ac

 c asesu’r adnoddau y mae eu hangen ar gyfer dysgu 
proffesiynol mewn perthynas â’r cymwysterau newydd 
ac unrhyw newidiadau i’r broses asesu, gan gynnwys 
unrhyw rôl fwy i asesiadau athrawon a/neu dechnoleg 
ddigidol.

Gwerthuso effeithiolrwydd ymgysylltiad ysgolion â rhieni, 
gofalwyr a dysgwyr
A4 Un o effeithiau cadarnhaol y pandemig fu cryfhau’r 

ymgysylltu rhwng ysgolion a theuluoedd mewn nifer o 
achosion. Bydd yn ofynnol i ysgolion ymgysylltu â rhieni 
a gofalwyr ynghylch y cwricwla. Dylai rhieni, gofalwyr a 
dysgwyr allu cyfranogi ym mhrosesau gwerthuso a gwella 
ysgolion. Mae hyn ar y gweill mewn rhai ysgolion.

 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru’n rhoi 
cymorth i ysgolion ymgysylltu’n effeithiol â rhieni, gofalwyr 
a dysgwyr ac yn gwerthuso pa mor dda y mae ysgolion 
yn gwneud hyn i gefnogi gwelliant.
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Argymhellion

Cadarnhau pa wybodaeth y mae ei hangen ar gyfer 
dealltwriaeth gyflawn am weithgareddau a deilliannau 
ysgolion
A5 Mae gwaith i ategu dull hunanwerthuso cenedlaethol i fod 

i gael ei gwblhau erbyn diwedd blwyddyn academaidd 
2021/22. Ceir llai o eglurder ynglŷn â’r broses ar gyfer 
atebolrwydd democrataidd a thryloywder, gan gynnwys 
pa wybodaeth fydd ar gael i lywodraethwyr, awdurdodau 
lleol neu esgobaethol, rhieni, gofalwyr a’r cyhoedd.
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru:

 a yn cadarnhau pa wybodaeth y mae ar y rhai sy’n 
gyfrifol am ddwyn ysgolion i gyfrif ei hangen fel rhan o 
ddull newydd lle mae atebolrwydd yn y cwestiwn; ac

 b yn nodi manylion sut y bydd yn sicrhau tryloywder ar 
gyfer rheini, dysgwyr a’r cyhoedd.

Sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn dal i fod yn addas ar 
gyfer y diben
A6 Mae Deddf y Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn 

cyflwyno gofyniad i Weinidogion adolygu’r cwricwlwm 
newydd yn gyson. Nid yw’n nodi’r mecanwaith ar gyfer 
adolygiad cylchol.
Rydym yn argymell, unwaith y mae’r garreg filltir o ran 
addysgu’r cwricwlwm newydd gyntaf wedi’i chyrraedd, 
bod Llywodraeth Cymru’n nodi sut y mae’n bwriadu 
adolygu’r cwricwlwm yn gyson i sicrhau y gall ymsefydlu 
ac eto dal i fod yn addas ar gyfer y diben.
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Cynllunio cychwynnol: 
Mae’r cwricwlwm 
yn ganolog i raglen 
hirdymor Llywodraeth 
Cymru i ddiwygio 
addysg ond fe’i 
datblygwyd yn 
wreiddiol heb asesu ei 
gostau uniongyrchol 
na’i gostau cyfle
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1.1 Mae diwygio’r cwricwlwm yn ganolog o raglen hirdymor, ehangach o 
ddiwygio addysgol yng Nghymru (Arddangosyn 1). Mae’r rhan hon o’r 
adroddiad yn bwrw golwg ar gefndir y cwricwlwm newydd a’r hyn sy’n 
hysbys am ei gostau gwirioneddol ac amcangyfrifedig.

Arddangosyn 1: y pedwar amcan galluogi ar gyfer diwygio addysg yng 
Nghymru

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl, Cynllun 
gweithredu 2017-21, Medi 2017

Mae diwygio’r cwricwlwm yn ganolog i raglen ehangach i 
ddiwygio addysg y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ei 
chynnal dros y degawd diwethaf fwy neu lai

1.2 Ym mis Rhagfyr 2010, fe wnaeth canlyniadau PISA siomedig2 ysgogi 
trafodaeth genedlaethol am addysg yng Nghymru. Roedd canlyniadau 
mewn mathemateg a darllen islaw’r cyfartaledd ar gyfer 65 o wledydd 
a gyfranogodd. Roedd sgoriau cymedrig mewn mathemateg, darllen a 
gwyddoniaeth yng Nghymru’n sylweddol is nag yng ngwledydd eraill y DU.

2 Mae’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yn astudiaeth o gyflawniad addysgol a 
drefnir gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Mae 
PISA yn rhoi meincnod i lywodraethau ar gyfer polisi a pherfformiad ym maes addysg, i 
wneud penderfyniadau seiliedig-ar-dystiolaeth ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd. Mae’n cefnogi 
tryloywder.

Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel.

Arweinwyr sy’n ysbrydoli ac sy’n cydweithio i godi safonau.

Ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i sicrhau 
rhagoriaeth, tegwch a lles.

Trefniadau asesu, gwerthuso ac atebolrwydd cadarn i ategu 
system hunanwella.
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1.3 Dechreuodd y rhaglen i ddiwygio addysg ym mis Chwefror 2012 pan 
gyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau gan gynnwys fframweithiau 
llythrennedd a rhifedd cenedlaethol a phrofion cenedlaethol. Mae Atodiad 
2 yn darparu llinell amser o weithgareddau allweddol o ran datblygu’r 
cwricwlwm a’i roi ar waith.

1.4 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adolygiad o’r cwricwlwm ac asesu 
ym mis Hydref 2012. Ar y pryd, roedd dysgwyr yng Nghymru’n dilyn 
cwricwlwm cenedlaethol a sefydlwyd gyntaf gan Ddeddf Diwygio Addysg 
1988. Fe wnaeth llywodraethau dilynol ei ddiwygio ac ychwanegu ato, yn 
anad dim yn 2008 pan gyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Cyfnod Sylfaen 
(ar gyfer dysgwyr 3-7 oed) a’r Cwricwlwm i Gymru ar gyfer cyfnodau 
allweddol 2-4 (dysgwyr 7-16 oed)3.

1.5 Ym mis Mawrth 2014, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adolygiad 
cynhwysfawr o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu4. Roedd yn mynd i 
gael ei arwain gan yr Athro Graham Donaldson, a arferai fod yn Brif 
Ymgynghorydd Addysg i Lywodraeth yr Alban. Roedd ei adroddiad5 a 
gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2015 yn nodi dull o ran addysg ar gyfer 
dysgwyr 3-16 oed yng Nghymru. Derbyniodd Llywodraeth Cymru ei 
argymhellion. Mae Arddangosyn 2 yn nodi prif elfennau’r Cwricwlwm 
newydd i Gymru.

3 Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni 
Astudio) (Cymru) 2008

4 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig – Adolygiad o Asesu a’r Cwricwlwm, Mawrth 
2014

5 Donaldson, G., Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a Threfniadau 
Asesu yng Nghymru, Chwefror 2015
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Arddangosyn 2: ynglŷn â’r Cwricwlwm newydd i Gymru

•  Mae cwricwlwm yn golygu’r holl brofiadau dysgu a gweithgareddau asesu a gynllunnir i 
gyrraedd nodau addysg y cytunwyd arnynt.

•  Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru’n gwricwlwm integredig ar gyfer dysgwyr 3-16 oed. 
Mae’n berthnasol i bob lleoliad (gan gynnwys ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio 
disgyblion nad yw’n ofynnol iddynt ddilyn y cwricwlwm cyfredol).

•  Deddf y Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 a’i rheoliadau sy’n darparu’r sail gyfreithiol.

•  Mae fframwaith cwricwlwm newydd wedi cael ei gyd-ddylunio, gydag athrawon ac 
ysgolion yn cyflawni rôl allweddol. Mae’n seiliedig ar bedwar diben, i ddatblygu:

• dysgwyr galluog ac uchelgeisiol;

• cyfranwyr mentrus a chreadigol;

•  dinasyddion egwyddorol a gwybodus; ac

• unigolion iach a hyderus.

•  Mae gan athrawon fwy o hyblygrwydd i ddatblygu cwricwlwm yn eu hysgol sy’n diwallu 
anghenion eu dysgwyr. Maent yn gwneud hyn gan ddefnyddio fframwaith cyffredin 
gyda chwe Maes Dysgu a Phrofiad (Meysydd): Mathemateg a Rhifedd; Gwyddoniaeth 
a Thechnoleg; Y Dyniaethau; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Iechyd a Lles; a’r 
Celfyddydau Mynegiannol.

•  Caiff y gofynion bras eu nodi mewn 27 datganiad o’r ‘Hyd sy’n Bwysig’ yn y Meysydd. 
Mae dyluniad y cwricwlwm yn dileu ffiniau traddodiadol rhwng pynciau i helpu dysgwyr i 
ystyried gwahanol gysyniadau a materion yn y ffordd ehangaf bosibl.

•  Mae sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol yn croesi’r holl Feysydd.

•  Mae’r Meysydd yn cefnogi cynllunio trawsgwricwlaidd, fel bod dysgwyr yn gallu 
cymhwyso’r hyn a ddysgwyd i wahanol sefyllfaoedd academaidd neu mewn bywyd go 
iawn.

•  Mae Cymwysterau Cymru, y corff rheoleiddio annibynnol ar gyfer cymwysterau (heblaw 
graddau) yng Nghymru, yn datblygu cymwysterau i adlewyrchu’r Cwricwlwm i Gymru trwy 
ddull datblygu ar y cyd.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru

Tudalen 109



tudalen 16 Y Cwricwlwm newydd i Gymru

1.6 Ym mis Hydref 2015, fe nododd Llywodraeth Cymru ei huchelgais y 
gallai’r cwricwlwm fod ar gael i ysgolion mor gynnar â mis Medi 2018 
gyda phob ysgol yn ei addysgu erbyn mis Medi 20216. Wrth edrych yn ôl, 
roedd yr uchelgais y byddai’r cwricwlwm newydd ar gael ar gyfer 2018 yn 
annhebygol; mae profiad o wledydd eraill yn awgrymu bod newidiadau i’r 
cwricwlwm yn cymryd amser hir7.

1.7 Ym mis Medi 2017, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun diwygiedig 
ar gyfer rhoi’r cwricwlwm ar waith, gan ohirio’r dyddiad ar gyfer dechrau 
addysgu’r cwricwlwm newydd tan fis Medi 2022 mewn ysgolion cynradd 
ac ym mlwyddyn 7. Ochr yn ochr â datblygu’r cwricwlwm, rhoddodd 
Llywodraeth Cymru linellau amser ar gyfer mesurau diwygio eraill a oedd 
yn hanfodol i roi’r cwricwlwm ar waith yn llwyddiannus, gan gynnwys 
safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu yn 2017 a diwygio dysgu a 
chymwysterau’n barhaus.

Ni wnaeth Llywodraeth Cymru asesu’r costau uniongyrchol na’r 
costau cyfle pan ddechreuodd ddatblygu’r cwricwlwm newydd

1.8 Nid ydym wedi gweld tystiolaeth bod unrhyw asesiad o gostau 
uniongyrchol na chostau cyfle a oedd yn gysylltiedig â diwygio’r cwricwlwm 
wedi cael ei gynnal cyn cyflwyno’r ddeddfwriaeth ddrafft. Roedd yn 
rhaid i Lywodraeth Cymru amcangyfrif y costau suddedig a ysgwyddwyd 
ganddi hi ei hun, rhai sefydliadau partner ac ysgolion, i oleuo’r asesiad 
effaith rheoleiddiol ar gyfer Bil y Cwricwlwm ac Asesu 2020 (y Bil) ym mis 
Gorffennaf 2020. Fe gasglodd yr wybodaeth hon yn ôl-weithredol ac ni 
wnaeth rhai partneriaid ddarparu gwybodaeth. Fe wnaeth Llywodraeth 
Cymru hefyd gynnwys amcangyfrifon yn yr asesiad effaith rheoleiddiol o’r 
costau uniongyrchol a chostau cyfle yn y dyfodol ar gyfer y cwricwlwm 
newydd. Fe ddiwygiodd ei hamcangyfrifon o gostau suddedig a chostau 
yn y dyfodol sawl gwaith yn ystod gwaith craffu, gyda diweddariadau i’r 
asesiad effaith rheoleiddiol ym mis Medi 2020, ac yna ym mis Chwefror ac 
ym mis Ebrill 2021.

1.9 Rydym yn cydnabod ei bod yn anodd adnabod gwariant mewn modd 
dibynadwy. Yn rhannol, y rhesymau dros hyn yw am bod y cwricwlwm 
wedi bod yn cael ei ddatblygu ers 2015 a bod y gwariant wedi’i 
gydblethu â ‘gwariant’ arall pan baratowyd yr asesiad effaith rheoleiddiol. 
Roedd hyn yn arbennig o wir ar gyfer costau i ysgolion lle gwnaethant 
ysgwyddo costau ychwanegol a chostau cyfle na chawsant eu hariannu’n 
uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

6 Llywodraeth Cymru, Cymwys am oes: Cwricwlwm i Gymru – cwricwlwm am oes, Hydref 
2015

7 Mills, B., How leading education nations develop and reform their curriculums, Y Sefydliad 
Polisi Addysg, Ionawr 20218 Ymchwil Arad ar y cyd ag ICF Consulting Limited, Gwerthusiad 
Ffurfiannol o’r Model Ysgolion Arloesi: Adroddiad Terfynol, Gorffennaf 2018
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1.10 Fe wnaeth yr asesiad effaith rheoleiddiol gymharu cost diwygio’r 
cwricwlwm â chost cynnal y trefniadau cyfredol ond ni wnaeth ystyried 
unrhyw opsiynau eraill ar gyfer gwireddu dyheadau Llywodraeth Cymru 
heblaw am ddiwygio’r cwricwlwm presennol yn gyfan gwbl. Fe wnaeth y 
methiant hwn i ddogfennu opsiynau eraill beri i Bwyllgor Cyllid y Senedd 
ddatgan bod ‘Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn aml i’w gweld fel pe baent 
yn un o “sgîl-gynhyrchion” y broses benderfynu, yn hytrach na’u bod yn 
ei llywio”. Yn dilyn ceisiadau am wybodaeth ariannol well gan Bwyllgor 
Cyllid a Phwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd, fe ddarparodd 
Llywodraeth Cymru amcangyfrifon diwygiedig ym mis Chwefror a mis Ebrill 
2021. Fe gynyddodd ei hamcangyfrifon o gostau suddedig o £114 miliwn i 
£159 miliwn, o ganlyniad i gynnydd o 51% yn ei hamcangyfrif o’i gwariant hi 
ei hun (Arddangosyn 3).
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Arddangosyn 3: amcangyfrifon Llywodraeth Cymru o gostau suddedig 
uniongyrchol diwygio’r cwricwlwm, rhwng 2015-16 a 2020-211, 2, 3

Amcangyfrif yr 
Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol, 
Gorffennaf 2020 (£ 

miliynau)

Amcangyfrif 
diwygiedig yr Asesiad 

Effaith Rheoleiddiol, 
Ebrill 2021

(£ miliynau) 

% y newid 
rhwng yr 

amcangyfrifon

Llywodraeth Cymru 89.1 134.1 51%

Cymwysterau Cymru 1.74 1.4 -18%

Estyn 4.4 4.4 0

Consortia addysg 
rhanbarthol 

15.5 15.5 0

Yr Academi 
Genedlaethol ar 
gyfer Arweinyddiaeth 
Addysgol

3.3 3.3 0

Cyfanswm 114.1 158.7 39%

Nodiadau:

1 Nid yw’n cynnwys costau i Wasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig, yr Eglwys yng Nghymru 
a Chymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Cymru a oedd yn 
gysylltiedig â’r ymgynghoriad ynghylch crefydd, moeseg a gwerthoedd.

2  Nid yw’n cynnwys costau mesurau diwygio addysg nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â’r 
cwricwlwm newydd ond a fydd wedi cyfrannu ato, gan gynnwys diwygio addysg gychwynnol 
i athrawon, sefydlu’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, asesiadau 
dysgwyr a chymorth gyda’r blynyddoedd cynnar a’r cyfnod sylfaen.

3  Nid yw’n cynnwys costau sy’n gysylltiedig â newidiadau o ran y Gymraeg a briodolir 
i gyrraedd nodau Cymraeg 2050. Caiff costau i rieni o ganlyniad i ddiwrnodau HMS 
ychwanegol eu priodoli i Reoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 
(Diwygio) 2019.

4  Mae’r ffigwr wedi’i gofnodi’n anghywir fel £3,459,000 yn Nhabl 5 yn y Memorandwm 
Esboniadol. Rydym wedi addasu ffigwr y cyfanswm ac wedi tynnu £1.7 miliwn o gostau a 
ysgwyddwyd yn 2015-16 a 2016-17 sydd i’w priodoli i’r rhaglen flaenorol i ddiwygio TGAU.

Ffynonellau: Dadansoddiad Archwilio Cymru o’r dogfennau Llywodraeth Cymru, Bil y 
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), Memorandwm Esboniadol sy’n ymgorffori’r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol a Nodiadau Esboniadol, Gorffennaf 2020 a Llywodraeth Cymru, Bil y Cwricwlwm 
ac Asesu (Cymru), Memorandwm Esboniadol sy’n ymgorffori’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a 
Nodiadau Esboniadol (diwygiedig), Ebrill 2021
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1.11  Mae amcangyfrifon Llywodraeth Cymru o gostau uniongyrchol yn y dyfodol 
i ysgolion yn ei hasesiad effaith rheoleiddiol yn cynnwys amrediadau eang. 
Maent hefyd yn hepgor costau i rai partneriaid a lleoliadau gan gynnwys 
ysgolion arbennig, unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau’r blynyddoedd 
cynnar, Eto, darparodd Llywodraeth Cymru ffigyrau diwygiedig ym mis 
Chwefror 2021 a mis Ebrill 2021.

1.12 Fe wnaeth gwerthusiad yn 2017 amlygu bod ysgolion arloesi (gweler 
paragraff 2.2) yn amrywio o ran sut yr oeddent, a pha un a oeddent, 
yn monitro’r amser a’r adnoddau a oedd yn cael eu defnyddio mewn 
gwaith sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm. Ni ofynnwyd i rai gasglu 
unrhyw wybodaeth am adnoddau a oedd yn cael eu defnyddio. Byddai 
gweithgarwch gwell i fonitro’r amser a’r adnoddau yr oedd eu hangen ar 
yr adeg honno gan ysgolion arloesi wedi goleuo’r broses genedlaethol i 
gyflwyno’r cwricwlwm⁸. Yn lle hynny, mae’r wybodaeth hon yn seiliedig 
ar amcangyfrifon gan nifer fach o ysgolion arloesi, a gasglwyd yn 
ôl-weithredol tuag at ddiwedd 2019. O ganlyniad, fe amcangyfrifodd 
Llywodraeth Cymru fod costau uniongyrchol diwygio’r cwricwlwm 
yn y dyfodol yn £198.5 miliwn rhwng 2021-22 a 2030-31, ond roedd 
yr amcangyfrif hwn yn amrywio rhwng £184 miliwn a £213 miliwn 
(Arddangosyn 4). Mae tri chwarter y gwariant hwn yn perthyn i’r cyfnod 
rhwng 2021-22 a 2025-26.

8 Ymchwil Arad (2017). Gwerthusiad Ffurfiannol o’r Model Ysgolion Arloesi: Papur ar Linyn 1 a 
gweithgarwch Llinyn 2 cynnar. Caerdydd: Llywodraeth Cymru, adroddiad GSR rhif 72/2017

Tudalen 113



tudalen 20 Y Cwricwlwm newydd i Gymru

Arddangosyn 4: amcangyfrifon Llywodraeth Cymru o wariant uniongyrchol 
yn y dyfodol ar ddiwygio’r cwricwlwm, rhwng 2021-22 a 2030-311

  

Amcangyfrif yr 
Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol, 
Gorffennaf 2020 

(£ miliynau)

Amcangyfrif 
diwygiedig yr 

Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol, 

Ebrill 2021
(£ miliynau)

% y newid rhwng 
yr amcangyfrifon

Llywodraeth Cymru  175.4 162.6 -7.3%

Cymwysterau 
Cymru2  6.5 6.8 4.6%

Ysgolion Isel 14.5 14.5 0.0%

Canolig 29.1 29.1 0.0%

Uchel 43.6 43.6 0.0%

Cyfanswm Isel 196.4 184.0 -6.3%

Canolig 211.0 198.5 -5.9%

Uchel 225.5 213.0 -5.5%

Nodiadau:

1 Nid yw’n cynnwys costau sy’n dod i ran awdurdodau lleol, awdurdodau esgobaethol, rhai 
lleoliadau addysg a lleoliadau’r blynyddoedd cynnar nas cynhelir. Nid yw ychwaith yn 
cynnwys costau sy’n ymwneud â’r cwricwlwm ond nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig, 
megis seilwaith digidol.

2  Mae’r amcangyfrif diwygiedig gan Cymwysterau Cymru’n cynrychioli llithriant o £300,000 
rhwng 2020-21 a 2021-22. Mae Arddangosyn 3 yn dangos gostyngiad cyfatebol.

Ffynonellau: Dadansoddiad Archwilio Cymru o’r dogfennau Llywodraeth Cymru, Bil y 
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), Memorandwm Esboniadol sy’n ymgorffori’r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol a Nodiadau Esboniadol, Gorffennaf 2020 a Llywodraeth Cymru, Bil y Cwricwlwm 
ac Asesu (Cymru), Memorandwm Esboniadol sy’n ymgorffori’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a 
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Nodiadau Esboniadol (diwygiedig), Ebrill 2021

Mae’n edrych yn debygol y bydd costau uniongyrchol ym mhen 
uchaf, neu’n fwy nag, amcangyfrifon Llywodraeth Cymru ym mis 
Ebrill 2021 ac mae costau cyfle’n sylweddol

1.13 Yn ystod dadl mewn sesiwn lawn ym mis Mawrth 2021, fe gytunodd 
Llywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth fwy cyflawn ac wedi’i 
diweddaru ar gyfer y Senedd am gostau yn y dyfodol. Cafodd hon ei 
chynnwys mewn papur briffio ar gyfer Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
y Senedd ym mis Ionawr 20229 ac mewn sylwebaeth ar gyllideb ddrafft 
Llywodraeth Cymru 2022-2310. 

1.14 Fel a gydnabyddir ym mharagraff 1.9, mae’n anodd gwahanu gwariant 
ar ddiwygio’r cwricwlwm oddi wrth wariant arall, sy’n cyd-fynd yn agos 
yn rhaglen ehangach ‘Cenhadaeth Ein Cenedl’ a’r rhaglen Adnewyddu 
a Diwygio gyfredol. Er enghraifft, mae Llywodraeth Cymru’n cynnwys 
£15 miliwn o’i chyfanswm gwariant o £74 miliwn ar ddysgu proffesiynol 
athrawon mewn gwariant ar ddiwygio’r cwricwlwm ond bydd yr holl 
welliannau i ddysgu proffesiynol o fudd i’r cwricwlwm newydd o leiaf yn 
anuniongyrchol.

1.15 Rydym hefyd yn derbyn ei bod yn anodd gwahanu gwariant ar elfennau 
megis cynnydd ac asesu sy’n gysylltiedig â’r ymateb i’r pandemig 
oddi wrth y gwariant y mae ei angen ar gyfer y cwricwlwm newydd. 
Fodd bynnag, mae ymarfer syml i gymharu cyllidebau yn y dyfodol ag 
amcangyfrifon diwygiedig yn yr asesiad effaith rheoleiddiol yn awgrymu 
bod gwariant yn debygol o fod ym mhen uchaf yr amcangyfrifon, ac mewn 
rhai blynyddoedd uwchlaw’r amcangyfrifon (Arddangosyn 5). Mae hyn 
yn adleisio ein canfyddiad yn 2020 mewn meysydd eraill bod asesiadau 
effaith rheoleiddiol yn tueddu i danamcangyfrif cost deddfwriaeth11.

9 Llywodraeth Cymru, Papur tystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft 2022-23 – Prif Grŵp Gwariant 
Addysg a’r Gymraeg i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd, Ionawr 2022

10 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i greu Cymru gryfach, decach a 
gwyrddach, Rhagfyr 2021

11 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith, Medi 2020
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Arddangosyn 5: gwariant a gyllidebwyd gan Lywodraeth Cymru ar 
ddiwygio’r cwricwlwm, 2021-22 i 2024-25

2021-22 
(£ miliynau)

2022-23 
(£ miliynau)

2023-24 
(£ miliynau)

2024-25 
(£ miliynau)

Amcangyfrif diwygiedig 
yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol, Ebrill 2021

23.8 - 36.6 23.6 - 33.8 20.1 - 23.3 19.1 - 20.7

Gwariant a gyllidebwyd gan 
Lywodraeth Cymru 34.9 35.0 34.5 30.9

Nodyn: Crynhowyd y ffigyrau hyn gan Lywodraeth Cymru. Mae’r ffigyrau’n cynnwys dysgu 
proffesiynol sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd, deunyddiau ac adnoddau 
newydd, costau i Cymwysterau Cymru, costau gweinyddol Llywodraeth Cymru a chostau 
uniongyrchol ysgolion gan gynnwys cyflenwi pan fo staff yn absennol.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, tystiolaeth ysgrifenedig Gweinidogion i bwyllgorau craffu’r 
Senedd ar ddyraniadau o fewn pob Prif Grŵp Gwariant, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 
Rhagfyr 2021; Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i greu Cymru gryfach, 
decach a gwyrddach, Rhagfyr 2021 Atodiad G; Llywodraeth Cymru, Bil y Cwricwlwm ac Asesu 
(Cymru), Memorandwm Esboniadol sy’n ymgorffori’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a Nodiadau 
Esboniadol (diwygiedig), Ebrill 2021 

1.16 Yn 2022-23, mae cyllideb Llywodraeth Cymru’n cynnwys £35.05 miliwn ar 
gyfer diwygio’r cwricwlwm. Mae hyn yn uwch na’r gwariant amcangyfrifedig 
yn yr asesiad effaith rheoleiddiol ar gyfer 2022-23 (rhwng £23.6 miliwn a 
£33.8 miliwn). Mae gwariant a gyllidebwyd yn 2023-24 a 2024-25 hefyd yn 
uwch na’r amcangyfrifon yn yr asesiad effaith rheoleiddiol.

1.17 Mae cyllideb 2022-23 yn cynnwys £5.3 miliwn ar gyfer cynnydd a lles 
disgyblion, gan barhau â gwaith yn 2021-22 a ariannwyd trwy ei dyraniad 
Adnewyddu a Diwygio. Nid oedd yr amcangyfrif yn yr asesiad effaith 
rheoleiddiol yn cynnwys cyllid ychwanegol ar gyfer trefniadau cynnydd ac 
asesu newydd o’i gymharu â’r trefniadau presennol. Fodd bynnag, mae 
ysgolion wedi mynegi angen am ragor o gymorth gyda chynnydd ac asesu 
a dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym y bu gofynion ychwanegol i asesu 
cynnydd disgyblion oherwydd y pandemig. Nid yw’r cyfanswm yn cynnwys 
cost unrhyw feddalwedd y gallai ysgolion ddewis ei brynu i ategu eu 
gweithdrefnau asesu newydd a/neu i ddisodli meddalwedd presennol sy’n 
cyd-fynd â’r cwricwlwm cyfredol, a fyddai’n cael ei hariannu o gyllidebau 
dirprwyedig ysgolion.
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1.18 Nid yw’r gyllideb yn cynnwys cyllid ychwanegol i gynorthwyo ysgolion i roi’r 
cymwysterau newydd ar waith. Bydd angen adolygu hyn yn 2023 ac wedi 
hynny pan fydd Cymwysterau Cymru’n ystyried goblygiadau newidiadau i 
gymwysterau ehangach ar gyfer dysgwyr 14-16 oed a Safon Uwch ac yn 
cyhoeddi manylion pellach am gynnwys a ffurf yr asesiadau ar gyfer TGAU 
newydd. Bydd angen iddo ystyried unrhyw gostau uwch i gyrff dyfarnu neu 
godiadau dilynol mewn ffioedd cofrestru hefyd.

1.19 Yn ogystal â chostau uniongyrchol diwygio’r cwricwlwm, mae ysgolion yn 
wynebu costau cyfle sylweddol hefyd. Mae’r rhain yn cynrychioli’r amser 
pan nad yw staff ar gael ar gyfer gwaith arall am eu bod yn cyflawni 
gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd ac nad yw’n cael 
ei ariannu â grantiau Llywodraeth Cymru i dalu am athrawon cyflenwi 
yn eu lle. Mae Llywodraeth Cymru’n amcangyfrif bod y costau cyfle sy’n 
gysylltiedig â diwygio’r cwricwlwm yn £263 miliwn rhwng mis Ebrill 2021 
a mis Mawrth 2026 (gan amrywio rhwng £131.4 miliwn a £394.4 miliwn) 
(Arddangosyn 6). Amcangyfrifir bod costau cyfle naw gwaith yn fwy na’r 
costau uniongyrchol i ysgolion yn y cyfnod hwn.
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Arddangosyn 6: amcangyfrifon Llywodraeth Cymru o gost y cwricwlwm 
newydd gan gynnwys costau cyfle i ysgolion, 2021-22 i 2030-31

Sylwer: Mae’r ffigyrau’n ystyried diwrnodau HMS a’r diwrnod HMS ychwanegol ar gyfer diwygio’r 
cwricwlwm yn 2021/22.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o’r ddogfen Llywodraeth Cymru, Bil y Cwricwlwm 
ac Asesu (Cymru), Memorandwm Esboniadol sy’n ymgorffori’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a 
Nodiadau Esboniadol (diwygiedig), Ebrill 2021
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1.20 Rydym yn amcangyfrif bod y costau cyfle’n gyfwerth ag 1.4 miliwn o 
ddiwrnodau rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 202612. Mae’r Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol yn dangos bod y rhan fwyaf o’r costau cyfle’n digwydd 
yn 2021-22 a 2022-23. Fodd bynnag, ceir risg y bydd rhai costau cyfle’n 
llithro i adegau hwyrach yn y cyfnod wrth i ddarparwyr uwchradd fanteisio 
ar yr hyblygrwydd i ohirio mabwysiadu’r cwricwlwm newydd ar gyfer 
blwyddyn 7.

1.21 Yn flaenorol fe wnaethom gwestiynu a allai ysgolion amsugno’r amser hwn 
heb effeithio ar gynnydd dysgwyr cyfredol a/neu les staff. Fe wnaethom 
hefyd fynegi amheuaeth pa un a fyddai digon o staff cyflenwi ar gael, 
o ystyried galw uwch am gyflenwi yn ystod absenoldebau oherwydd 
COVID-19 ac yn sgîl recriwtio oddeutu 1,800 o staff ar gyfer cymorth 
adfer13. Roedd Llywodraeth Cymru’n disgwyl i gostau cyfle gael eu 
hamsugno mewn amryw ffyrdd, gan gynnwys trwy ymarfer arloesol a 
chydweithio. Rydym yn deall y bydd ymchwil i barodrwydd ysgolion, sydd 
i fod i gael ei chyhoeddi’n fuan, yn myfyrio’n rhannol ynghylch y modd y 
mae ysgolion wedi rheoli pwysau o ran llwyth gwaith sy’n gysylltiedig â’r 
cwricwlwm newydd.

12 Cyfrifir ffigyrau gan dybio cost o £180 y dydd ar gyfer athrawon cyflenwi y prynir eu 
gwasanaeth trwy gontract fframwaith Llywodraeth Cymru yn 2020-21. Mewn blynyddoedd 
dilynol tybir codiad cyflog blynyddol o 2.5%.

13 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
y Senedd ar Fil y Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), Medi 2020. Mae’r ffigyrau a ddefnyddir yn yr 
adroddiad hwn wedi’u diwygio i gynnwys lwfans ar gyfer codiad cyflog 2020-21.
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2.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn bwrw golwg ar ddatblygu’r cwricwlwm 
newydd a sut y mae Llywodraeth Cymru wedi cynorthwyo ysgolion i 
baratoi i’w roi ar waith cyn ei addysgu o fis Medi 2022.

Bu Llywodraeth Cymru a’r consortia addysg rhanbarthol yn 
gweithio gydag ysgolion i gyd-ddylunio’r cwricwlwm newydd ac 
adnabod y sgiliau a’r wybodaeth a oedd yn ofynnol i’w wireddu 

2.2 Ym mis Hydref 2015, nododd Llywodraeth Cymru ei chynlluniau ar gyfer 
rhwydweithiau o ysgolion arloesi. Roedd y rhwydwaith cyntaf yn cynnwys 
68 o ysgolion arloesi’r cwricwlwm â ffocws ar ddylunio’r cwricwlwm 
newydd, a hwythau’n cael eu cefnogi gan y consortia addysg rhanbarthol. 
Fe wnaeth y dull hwn alluogi ysgolion i arwain y gwaith o ddatblygu’r 
cwricwlwm, er bod gwerthusiad dilynol a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
Cymru wedi canfod nad oedd yr holl ysgolion arloesi’n deall y disgwyliad 
hwn ar y dechrau.

2.3  Fe gymerodd amser i daro cydbwysedd rhwng perchnogaeth gan 
ymarferwyr ar y naill law a chymorth a chyfarwyddyd strategol ar y llaw 
arall. I ddechrau, roedd y cynnydd yn araf a, thros amser, bu Llywodraeth 
Cymru’n ymwneud yn fwyfwy â chydlynu a chefnogi ysgolion, consortia a 
phartneriaid eraill. Roedd hi’n haws i ysgolion cynradd ddatblygu a phrofi 
dull ysgol gyfan lle’r oedd y cwricwlwm newydd yn y cwestiwn, yn rhannol 
am bod tebygrwydd rhyngddo a’r cyfnod sylfaen presennol ac am nad 
oedd arholiadau’n cyfyngu arnynt14.

2.4  Bu ail rwydwaith o 60 o ysgolion arloesi dysgu proffesiynol yn 
canolbwyntio ar adnabod y sgiliau a’r wybodaeth y mae ar athrawon eu 
hangen i wireddu’r cwricwlwm newydd a datblygu safonau proffesiynol 
newydd ar gyfer athrawon. Daeth y ddau rwydwaith ysgolion arloesi i 
ben yn ffurfiol yn 2019 er bod is-set o 16 o ‘ysgolion arloesi’ wedi parhau 
i ystyried y cwricwlwm drafft yn ystod 2020. Dangosodd adroddiad gan 
Estyn ym mis Mawrth 2022 fod y mwyafrif o ysgolion nad oeddent yn y 
rhwydwaith ysgolion arloesi wedi dweud na chawsant eu hysbysu’n ddigon 
rheolaidd am ddatblygiadau cenedlaethol15.

14 Ymchwil Arad ar y cyd ag ICF Consulting Limited, Gwerthusiad Ffurfiannol o’r Model 
Ysgolion Arloesi: Adroddiad Terfynol, Gorffennaf 2018

15 Estyn, Y Cwricwlwm i Gymru – Sut mae consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol yn 
cefnogi ysgolion? Mawrth 2022
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2.5  Darparodd Llywodraeth Cymru £7.4 miliwn i gefnogi ysgolion braenaru ac 
arloesi yn 2018-19 a 2019-20. Fe wnaeth y cyllid alluogi ysgolion i ryddhau 
un aelod o staff am ddeuddydd yr wythnos yn y cyfnod cynnar. Canfu’r 
gwerthusiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, er bod yr amser yn 
ddigon i ddechrau, fod nifer o ysgolion wedi dweud yn ddiweddarach eu 
bod yn treulio mwy na deuddydd yr wythnos a bod llawer o ymarferwyr yn 
gwneud peth gwaith ar y cwricwlwm yn eu hamser eu hunain.

2.6 Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod cyd-ddylunio’r cwricwlwm 
newydd wedi cymryd amser hir. Roedd y dull yn ffordd newydd o weithio 
i bawb. Canfu’r gwerthusiad yn 2018 ei bod wedi cymryd amser i daro’r 
cydbwysedd priodol rhwng perchnogaeth gan ymarferwyr ar y naill law a 
chymorth a chyfarwyddyd strategol ar y llaw arall. Dros amser, fe wellodd 
arweinyddiaeth strategol, gyda mwy o gydberchnogaeth ar ddatblygu 
trefniadau newydd y cwricwlwm ar y cyd rhwng partneriaid ar bob lefel.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu rhaglen o ddysgu 
proffesiynol a chymorth i ysgolion sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm 
newydd er nad yw ei heffeithiolrwydd yn glir

2.7 Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd 
wedi pwysleisio bod gwella addysgu’n ganolog i ddiwygio addysg yng 
Nghymru16. Ym mis Rhagfyr 2020, canfu Estyn, er bod rhai cryfderau, fod 
angen gwella profiadau dysgu ac addysgu yn oddeutu chwarter yr ysgolion 
cynradd ac ychydig yn llai na hanner yr ysgolion uwchradd a arolygwyd17. 
Mae rhaglen ddiwygio ehangach Llywodraeth Cymru’n cynnwys nifer o 
fentrau sy’n amcanu at wella safonau addysgu i gyd-fynd â’r cwricwlwm 
newydd, gan gynnwys newidiadau i addysg gychwynnol i athrawon a’r 
safonau proffesiynol newydd ar gyfer athrawon a gyhoeddwyd yn 201718. 
Yn 2021, cydnabu’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 
Economaidd y bu lefel uchel o ymrwymiad i ddysgu proffesiynol athrawon 
yng Nghyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru19.

16 Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, Improving schools in 
Wales: an OECD perspective, Ebrill 2014; Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 
Economaidd, Improving schools in Wales, The Welsh Educational Reform Journey: A 
rapid policy assessment, 2017; Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol ac 
Ymchwil Arad, A Rapid Evidence Assessment on the Impact of Curriculum and Assessment 
Arrangements within High Performing Countries, Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru 
65/2013

17 Estyn, Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng 
Nghymru 2019-20, Rhagfyr 2020

18 Ymchwil Arad, Gwerthusiad o’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a chynorthwyo 
gwaith addysgu: Adroddiad Blwyddyn 1, Tachwedd 2021

19 OECD, Teachers’ professional learning study: Diagnostic report for Wales, July 2021
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2.8 Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi rhaglen dysgu proffesiynol yn 
benodol i arfogi athrawon â’r wybodaeth a’r sgiliau y mae eu hangen 
arnynt i ddeall y cwricwlwm newydd, ymgymryd â rôl newydd fel dylunwyr 
cwricwlwm a gwireddu’r cwricwlwm newydd. Fe ddarparodd ychydig 
dros £24 miliwn ar gyfer consortia yn 2020-21 a 2021-22 (Arddangosyn 
7). Roedd hyn yn cynnwys cyllid craidd ar gyfer gwaith y consortia 
ar ddiwygio’r cwricwlwm, ar gyfer cymorth i ysgolion unigol a dysgu 
proffesiynol a oedd yn gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd. Darparodd 
Llywodraeth Cymru £12 miliwn hefyd ar gyfer y consortia ac awdurdodau 
lleol i alluogi ysgolion i ryddhau staff ar gyfer gweithgareddau dysgu 
proffesiynol, y bydd rhywfaint ohonynt yn gysylltiedig â’r cwricwlwm 
newydd.

Arddangosyn 7: cyllid gan Lywodraeth Cymru i gonsortia a phartneriaethau 
addysg rhanbarthol ar gyfer gwaith sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r 
cwricwlwm newydd1, 2, 3

2020-21 
(£ miliynau)

2021-22 
(£ miliynau)

Cymorth gyda’r cwricwlwm ac asesu i 
ysgolion 3.9 9.8

Cymorth craidd i gonsortia gyda dylunio a 
datblygu’r cwricwlwm newydd 1.8 1.2

Dysgu proffesiynol sy’n uniongyrchol 
gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd 2.3 5.2

Cyfanswm 8.0 16.2

Nodiadau:

1 Dosbarthwyd y cyllid hwn i’r tri chonsortiwm addysg rhanbarthol a’r awdurdodau lleol a 
arferai fod yng nghonsortiwm ERW yn seiliedig yn bennaf ar fformiwla y cytunwyd arni.

2  Nid yw’r cyfanswm yn cynnwys cyllid ar gyfer dysgu proffesiynol cyffredinol a 
gweithgareddau sy’n ymwneud â’r rhaglen Adnewyddu a Diwygio nad ydynt yn uniongyrchol 
gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd ond sy’n debygol o fod o gymorth i’w ddatblygu.

3  Wrth edrych tua’r dyfodol, mae’r consortia rhanbarthol wedi addasu eu gweithgareddau a’u 
strwythurau i gefnogi gwaith i ddiwygio’r cwricwlwm ac nid ydynt yn disgwyl costau pellach.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, 
Ionawr 2022
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2.9 Cafodd y rhwydwaith dysgu proffesiynol ei atal yng nghyfnod cynnar 
y pandemig ond mae wedi cynyddu o ran graddfa a chyflymder ers 
hynny. Mae cryn dipyn o waith wedi cael ei wneud ar-lein. Roedd gan 
gonsortia ac awdurdodau lleol ryddid i ddatblygu cymorth sy’n cyd-fynd 
â’u blaenoriaethau lleol. Mae’r ffocws ar gefnogi ysgolion yn nodi newid o 
ffocws gwreiddiol y consortia ar herio ysgolion. Yn 2021, canfu’r Sefydliad 
ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd nad oedd y newid hwn 
mewn dull wastad yn eglur ar lefel ysgolion (gweler troednodyn 19).  
Fe rybuddion nhw y ‘bydd creu system yn seiliedig ar ymddiriedaeth yn 
anos os yw consortia’n dal yn gysylltiedig â’r hen fodel o atebolrwydd o’r 
brig i lawr’.

2.10 Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Estyn adolygu cymorth y consortia ac 
awdurdodau lleol i ysgolion gyda’r cwricwlwm newydd. Mewn gwaith a 
wnaed yn nhymor yr hydref 2021 ac y cyhoeddwyd yr adroddiad arno 
ym mis Mawrth 2022, canfu Estyn fod ysgolion wedi cael cymorth i 
ddatblygu eu gweledigaeth ar gyfer addysgu a’r cwricwlwm newydd 
(gweler troednodyn 15). Argymhellodd Estyn fod Llywodraeth Cymru’n 
ystyried dulliau i alluogi’r consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol i fynd 
ati’n well i werthuso effaith a deilliannau eu gwaith i gefnogi’r cwricwlwm 
ac addysgu a chael eu dwyn i gyfrif amdano. Mae Llywodraeth Cymru’n 
bwriadu sefydlu gweithgor i ystyried y mater fel rhan o adolygiad o’r Dull 
Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol.

2.11 Mae gwasanaethau gwella ysgolion yn Ne-Orllewin Cymru wedi newid 
dros y blynyddoedd diwethaf. Nes iddo gael ei ddirwyn i ben yn ffurfiol ym 
mis Awst 2021, roedd consortiwm ERW yn cynnwys cynghorau Castell-
nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gâr, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys. 
Rhoddodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot rybudd i adael y consortiwm 
ym mis Mawrth 2019. Gadawodd y cynghorau eraill yn ddiweddarach.
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2.12 Mae cynghorau Sir Benfro, Abertawe a Sir Gâr wedi ffurfio consortiwm 
o’r enw Partneriaeth y mae’r cwricwlwm ac arloesi’n faes allweddol 
iddo o ran ei waith. Mae cynghorau Ceredigion a Phowys wedi ffurfio 
Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru, a danategir gan femorandwm 
cyd-ddealltwriaeth. Nid yw Castell-nedd Port Talbot mewn consortiwm 
na phartneriaeth. Ar ôl gadael ERW, nid oes gan Geredigion, Powys 
a Chastell-nedd Port Talbot fynediad mwyach at unrhyw ddeunyddiau 
newydd a gynhyrchir gan gonsortia. Ym mis Chwefror 2022, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru y byddai deunyddiau a gynhyrchir gan unrhyw 
gonsortia ar gael i bawb drwy’r Hwb, llwyfan dysgu digidol Llywodraeth 
Cymru, o fis Medi 2022 ymlaen. Ym mis Mawrth 2022, fe nododd Estyn, 
er eu bod yn datblygu strwythurau addas i gefnogi eu hysgolion, mai dim 
ond newydd ddechrau datblygu yr oedd gwaith Partneriaeth, Partneriaeth 
Addysg Canolbarth Cymru a Chyngor Castell-nedd Port Talbot a’i bod yn 
rhy gynnar i fesur ei effaith.

2.13 Mae dysgu proffesiynol ar gael i gynorthwywyr addysgu neu athrawon 
cyflenwi er eu bod yn wynebu mwy o anawsterau wrth geisio cael 
adnoddau. Ym mis Chwefror 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
‘hawl genedlaethol’ i athrawon a chynorthwywyr addysgu gael cymorth ac 
adnoddau o ansawdd da y ceir mynediad atynt drwy’r Hwb a chonsortia a 
phartneriaethau rhanbarthol. Dywedodd y bydd manylion yr hawl hon ar 
gael erbyn dechrau blwyddyn academaidd 2022/23.

Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar allu ysgolion i gynllunio 
ar gyfer y cwricwlwm newydd, gan ysgogi Llywodraeth Cymru i 
gynnig peth hyblygrwydd i ddarparwyr uwchradd ohirio rhoi’r 
cwricwlwm ar waith

Yn wreiddiol fe wnaeth pandemig COVID-19 leihau gallu ysgolion i ymateb i’r 
cwricwlwm newydd drafft a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020

2.14 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau drafft ynghylch meysydd 
allweddol yn y cwricwlwm newydd ym mis Ionawr 2019 a fframwaith 
cwricwlwm newydd drafft ym mis Ebrill 2019. Ar ôl ymgynghori manwl, 
cyhoeddodd fersiynau wedi’u diweddaru ym mis Ionawr 2020. Dylai hyn 
fod wedi rhoi dechreuad cyflym i waith dwys gan ysgolion i ddatblygu 
eu cwricwla eu hunain. Fodd bynnag, nid oedd ysgolion yn gallu 
gwneud cynnydd wrth i bryderon ynghylch pandemig COVID-19 dyfu, 
gydag ysgolion yn cau eu drysau i ddisgyblion ym mis Mawrth 2020 
(Arddangosyn 8). Rhoddodd ysgolion ac athrawon flaenoriaeth i gefnogi 
lles disgyblion ac addasu i ddysgu o bell ac, mewn ysgolion uwchradd, i 
ddarparu graddau a bennir gan y ganolfan pan gafodd arholiadau 2020 eu 
canslo.
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4 Ionawr 2021

Fe gaeodd yr holl ysgolion a newid i 
ddysgu o bell ar-lein, ac eithrio darpariaeth 
i blant agored i niwed a phlant gweithwyr 
hanfodol.

17 Gorffennaf 2020

Ysgolion yn cau ar gyfer gwyliau’r haf (fe 
barhaodd Conwy, Powys a Sir Benfro tan 
25 Gorffennaf).

14 Medi 2020 

Ysgolion yn agor i’r holl ddisgyblion

2 Tachwedd 2020

Dim disgwyl i ddisgyblion ym mlwyddyn 
9 ac uwch fod yn bresennol yn yr ysgol 
yn ystod yr wythnos yn dechrau 2 
Tachwedd 2020, oherwydd cyfnod atal byr 
COVID-19.

22 Chwefror 2021

Dechreuodd dychweliad graddol 
disgyblion y Cyfnod Sylfaen (disgyblion 

3-7 oed)

12/13 Ebrill 2021

Gallai’r holl ddisgyblion a oedd yn 
weddill ddychwelyd i wersi ar y safle. 

Profi asymptomatig gwirfoddol ar gael i 
ddisgyblion uwchradd.

14 Rhagfyr 2020

Fe newidiodd yr holl ysgolion uwchradd 
i ddysgu o bell ar-lein am wythnos olaf y 
tymor cyn gwyliau’r Nadolig. Fe gaeodd 

llawer o ysgolion cynradd.

15 Mawrth 2021

Gallai’r holl ddisgyblion cynradd a oedd 
yn weddill a’r disgyblion uwchradd ym 
mlynyddoedd 11 a 13 ddychwelyd i wersi 
ar y safle. Gallai blynyddoedd uwchradd 
eraill ddychwelyd ar gyfer sesiynau lles. 
Profi asymptomatig gwirfoddol ar gael i 
flynyddoedd 10 ac uwch.

29 Mehefin 2020

Ysgolion yn agor i bob grŵp blwyddyn 
am gyfnodau cyfyngedig, gyda dim ond 

traean o’r disgyblion yn yr ysgol ar unrhyw 
adeg benodol

1 Medi 2020 

Dychweliad graddol i rai ysgolion gyda 
hyblygrwydd i ganolbwyntio ar grwpiau 

sy’n flaenoriaeth

26 Hydref 2020

Ysgolion i gyd ar gau o 26-30 Hydref 
2020 ar gyfer hanner tymor yr hydref (19-

30 Hydref 2020 oedd hanner tymor yng 
Nghonwy, Powys a Sir Benfro 2020).

20 Mawrth 2020  

Ysgolion yn cau, ac eithrio darpariaeth i 
blant agored i niwed a phlant gweithwyr 
hanfodol.

Arddangosyn 8: cau ysgolion yn genedlaethol yng Nghymru, rhwng mis 
Mawrth 2020 a mis Ebrill 2021

Sylwer: Bu gan rai ysgolion ac awdurdodau lleol gyfnodau ychwanegol pan oedd ysgolion ar gau.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, Llinell amser cau ysgolion yn ystod pandemig y coronafeirws 
(COVID-19), rhwng mis Mawrth 2020 a mis Ebrill 2021
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2.15 Fe ddargyfeiriodd Llywodraeth Cymru nifer o weision sifil i waith a oedd 
yn gysylltiedig â’r pandemig ond fe barhaodd i drin y cwricwlwm newydd 
fel blaenoriaeth. Fe ddiweddarodd ‘Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth 
Ein Cenedl, Cynllun Gweithredu’ ym mis Hydref 2020 gyda cherrig 
milltir diwygiedig ar gyfer yr holl raglen i ddiwygio addysg. Cyhoeddodd 
‘Cwricwlwm i Gymru: y daith i 2022’ hefyd a oedd yn nodi gweithgareddau 
allweddol i ysgolion ym mhob tymor hyd at fis Medi 2022.

Fe ymatebodd Llywodraeth Cymru i bryderon ynghylch parodrwydd rhai 
ysgolion trwy gynnig hyblygrwydd i ddarparwyr uwchradd ohirio rhoi’r 
cwricwlwm newydd ar waith

2.16 Nid oedd y cynlluniau a nodwyd yn ‘Y Daith i 2022’ yn darparu ar gyfer 
unrhyw effaith bellach o ganlyniad i bandemig COVID-19. Fodd bynnag, 
tarfwyd yn sylweddol ar y rhan fwyaf o ysgolion yn nhymor yr hydref 
2020, gyda phob ysgol yn newid i ddysgu o bell ym mis Chwefror 2021. 
Darparodd ysgolion uwchradd raddau a bennir gan y ganolfan eto yn 
2021. Ym mis Gorffennaf 2021, nododd Estyn fod ysgolion uwchradd20, 
ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion21 yn amrywio’n eang o 
ran eu paratoadau ar gyfer y cwricwlwm newydd. Fe geisiodd arweinwyr 
ysgolion cynradd sicrwydd na fyddai disgwyl i ysgolion fod wedi cwblhau 
eu cwricwlwm erbyn mis Medi 2022 ond y byddent yn gallu mireinio’u 
cwricwla dros amser22.

2.17 Daeth adolygiad mewnol o’i pharodrwydd ei hun ar gyfer rhoi’r cwricwlwm 
newydd ar waith i’r casgliad bod rhaglen waith Llywodraeth Cymru ar y 
trywydd iawn gan mwyaf ond mynegodd bryderon ynghylch parodrwydd 
rhai partneriaid ac ysgolion. Roedd yr adolygiad nas cyhoeddwyd yn 
amlygu pwysigrwydd bod yn glir ynglŷn â’r amserlen. Roedd hefyd yn 
amlygu’r angen taer am eglurder ynglŷn â phenderfyniadau ynghylch 
asesu a chymwysterau, yr ystyrid eu bod yn rhwystr mawr i allu ysgolion 
uwchradd i ymgysylltu’n llawn â datblygu’r cwricwlwm.

20 Estyn, Gwaith ymgysylltu: Diweddariad ar y sector uwchradd, Tymor yr haf 2021, Gorffennaf 
2021

21 Estyn, Gwaith ymgysylltu: Diweddariad ar ysgolion arbennig a gynhelir ac unedau cyfeirio 
disgyblion, Tymor yr haf 2021, Gorffennaf 2021

22 Estyn, Gwaith ymgysylltu: Diweddariad ar y sector cynradd, Tymor yr haf 2021, Gorffennaf 
2021
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2.18 Ym mis Gorffennaf 2021, fe gadarnhaodd Llywodraeth Cymru y byddai’r 
broses o gyflwyno’r cwricwlwm newydd mewn ysgolion cynradd yn 
dechrau fel a fwriadwyd ym mis Medi 202223. Fodd bynnag, bydd yn 
ddewisol i ysgolion uwchradd, ysgolion 3-16, ysgolion arbennig ac 
unedau cyfeirio disgyblion tan fis Medi 2023 pan fydd yn dod yn orfodol 
i flynyddoedd 7 ac 8 a lleoliadau eraill. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
hefyd y byddai cyllid ychwanegol o £7.2 miliwn a mesurau i leihau llwyth 
gwaith athrawon i greu lle ar gyfer gwaith sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm 
newydd24. Roedd y rhan fwyaf o randdeiliaid yn croesawu’r hyblygrwydd 
hwn, er bod rhai wedi dweud wrthym na ddylai fod unrhyw oedi pellach fel 
bod dysgwyr yn gallu cael budd o’r cwricwlwm newydd sydd wedi bod ar y 
gweill ers amser hir.

2.19 Ym mis Mehefin 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei rhaglen 
Adnewyddu a Diwygio25 i gefnogi lles a chynnydd yn ystod y pandemig. 
Ym mis Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei fersiwn 
ddiwygiedig o ‘Cwricwlwm i Gymru: y siwrne i roi’r cwricwlwm ar waith’. 
Fe ddisodlodd y ddogfen hon ‘Siwrne i 2022’, gan gydnabod effaith tarfu 
parhaus ers mis Hydref 2020 ac integreiddio gwaith ar y cwricwlwm 
newydd yn fwy eglur â gwaith i adfer o effaith y pandemig. Mae’n nodi ar 
lefel uchel yr hyn y mae angen i ysgolion ei wneud cyn dechrau addysgu’r 
cwricwlwm newydd, gan ei gwneud yn glir bod hyn yn ddechrau ar broses 
gylchol i ysgolion o adolygu a mireinio eu cwricwla. Mae bron i hanner yr 
ysgolion uwchradd, canol ac arbennig yn bwriadu cyflwyno’r cwricwlwm 
newydd ym mis Medi 2022.

23 Llywodraeth Cymru, Datganiad ar Lafar: Diwygio’r cwricwlwm – Y Camau Nesaf, Gorffennaf 
2021

24 Roedd y mesurau hyn yn cynnwys atal asesiadau ymhellach mewn ysgolion cynradd 
a hwythau wedi cael eu hatal yn 2020, gohirio ailgychwyn arolygiadau Estyn a gwneud 
rhai newidiadau i flwyddyn gyntaf newidiadau arfaethedig i ddiwygio anghenion dysgu 
ychwanegol.

25 Llywodraeth Cymru, Adolygu a diwygio: cefnogi lles a chynnydd dysgwyr, Ein cynllun adfer 
addysg o COVID-19, Mehefin 2021
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Mae gwaith ychwanegol a achoswyd gan bandemig COVID-19 yn lleihau gallu 
ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, ond mae’r pandemig wedi 
arwain at rai newidiadau manteisiol 

2.20 Mae athrawon ac arweinwyr ysgolion yn cefnogi’r cwricwlwm newydd 
yn gryf. Yn nhymor yr haf 2021, roedd 98% o uwch arweinwyr a 78% o 
ymarferwyr yn cytuno eu bod yn ymrwymedig i ddyheadau’r Cwricwlwm 
i Gymru. Fodd bynnag, roedd llai ohonynt yn teimlo bod eu hysgolion 
mewn sefyllfa dda i ddylunio’u cwricwlwm eu hunain neu i newid eu 
hymarfer proffesiynol cyn mis Medi 202226. Roedd ar ddwy ran o dair 
(67%) o arweinwyr ysgolion ac ymarferwyr eisiau cymorth a/neu adnoddau 
ychwanegol cyn i’r cwricwlwm gael ei gyflwyno. Roedd arnynt eisiau amser 
ychwanegol i ddatblygu adnoddau, cael mynediad at gyfleoedd dysgu 
proffesiynol wedi’u teilwra, bod yn rhan o fyfyrio a gwaith paratoi i fireinio 
strategaethau addysgu a chydweithio gydag ysgolion eraill. Gofynnwyd 
am fwy o ganllawiau a chymorth mewn perthynas â disgwyliadau ar gyfer 
asesu a chynnydd. Nododd adroddiad a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru 
ym mis Tachwedd 2021 ac a gyhoeddwyd yn ddiweddar hefyd bryderon 
am gefnogaeth i arweinwyr ynghylch y cwricwlwm newydd27.

2.21 Ym mis Gorffennaf 2021, nododd Estyn fod arweinwyr ysgolion cynradd 
yn credu bod ar eu hysgolion angen cyfnod maith, di-dor i ddatblygu 
eu dulliau cwricwlaidd (gweler troednodyn 22). Canfu arolwg ym mis 
Mehefin ac ym mis Gorffennaf 2021 fod 54% o uwch arweinwyr a 62% o 
ymarferwyr wedi dweud na fu amser yn amserlen yr ysgol ar gyfer gwaith 
ar y cwricwlwm28. Roedd yr hyblygrwydd i ysgolion uwchradd ohirio rhoi’r 
cwricwlwm ar waith, a’r mesurau i greu lle yn amserlen yr ysgol yn cael eu 
croesawu’n eang, ond mae amgylchiadau wedi parhau i darfu’n sylweddol 
ar ysgolion ym mlwyddyn academaidd 2021/22. Mae llawer o ysgolion 
wedi profi lefelau absenoldeb uchel ac yn parhau i wneud hynny. Yn yr 
wythnos 4-8 Ebrill 2022, roedd cyfartaledd o 86.8% o’r holl ddisgyblion yn 
bresennol, gyda’r ganran yn gostwng i 81% o ddisgyblion blwyddyn 12 
a 72% o ddisgyblion blwyddyn 13. Mae ysgolion wedi profi anawsterau 
hefyd gyda lefelau absenoldeb uchel ymhlith staff, ac mae rhai wedi cael 
anhawster dod o hyd i staff cyflenwi, gan achosi i rai gau dros dro.

26 Ymchwil Arad, Arolwg Ymarferwyr ar baratoadau ar gyfer cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru: 
adroddiad terfynol, Ionawr 2022. Roedd 81% o arweinwyr a 53% o ymarferwyr yn teimlo’u 
bod mewn sefyllfa dda i ddylunio’u cwricwlwm eu hunain ar gyfer mis Medi 2022. Roedd 
86% o uwch arweinwyr a 53% o ymarferwyr yn ystyried bod eu hysgol mewn sefyllfa dda i 
wneud newidiadau i’w hymarfer proffesiynol yn barod ar gyfer mis Medi 2022.

27 Harris, A., Hutt, M., Jones, M. a Longville, J, Adolygiad annibynnol o arweinyddiaeth: 
Adroddiad terfynol, Llywodraeth Cymru, Mai 2022

28 Ymchwil Arad, Arolwg Ymarferwyr ar baratoadau ar gyfer diwygio’r cwricwlwm a threfniadau 
asesu yn 2022: canfyddiadau interim ar gyfer uwch arweinwyr ysgolion cynradd ac 
uwchradd, Medi 2021
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2.22 Ym mis Rhagfyr 2021, fe wnaeth y Prif Arolygwr ar gyfer Addysg a 
Hyfforddiant sylw am y lefel ddigynsail o bwysau y mae staff ysgolion 
wedi’i hwynebu yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21. Er bod llawer 
wedi dyfalbarhau gyda’r siwrne i ddiwygio’r cwricwlwm ac elfennau eraill 
o’r rhaglen ddiwygio, pwysleisiodd na ddylai unrhyw un danamcangyfrif y 
baich ar staff.

2.23 Ni wŷr unrhyw un sut y bydd y pandemig yn effeithio ar ysgolion yng 
ngweddill 2022 a’r tu hwnt. Mae Estyn wedi pwysleisio ei bod yn bwysig i 
ysgolion barhau i flaenoriaethu lles disgyblion29. Gofynnodd Llywodraeth 
Cymru i Estyn ymgysylltu ag ysgolion i adolygu cynnydd gyda’r cwricwlwm 
newydd yn yr amgylchedd heriol hwn a gofynnodd am wybodaeth gan 
gonsortia am eu gwaith gydag ysgolion. Gyda’i gilydd gall yr wybodaeth 
hon oleuo ffordd Llywodraeth Cymru o feddwl am y dyfodol ymysg 
pryderon ynghylch eu gallu i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd o 
ystyried y pwysau parhaus yn sgîl y pandemig.

2.24 Ym, mis Gorffennaf 2021, canfu Estyn fod arweinwyr yn y rhan fwyaf o 
ysgolion yr ymwelwyd â hwy’n gweithio’n effeithiol gyda rhanddeiliaid ac 
yn treulio perth wmbredd o amser yn datblygu gweledigaeth ar gyfer eu 
hysgol a’i disgyblion (gweler troednodiadau 20-22). Nid yw’n syndod bod 
Estyn wedi canfod bod yr ysgolion a fu’n ysgolion arloesi ar y blaen i eraill 
o ran eu ffordd o feddwl a’u paratoadau, ond canfuont rwystrau cyffredin i 
gynnydd (Arddangosyn 9).

29 Estyn, Adroddiad Blynyddol Prif Arolygwr Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng 
Nghymru 2020-21, Rhagfyr 2021
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Arddangosyn 9: rhwystrau cyffredin i symud ymlaen gyda’r cwricwlwm 
newydd mewn ysgolion 

• Creu amser i ddatblygu’r cwricwlwm ac ar gyfer dysgu 
proffesiynol – o ystyried pwysau’r pandemig ar ben y llwyth gwaith 
arferol. 

• Nid yw’r holl athrawon wedi cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol 
y mae ei angen i ddeall y dull – roedd hyn wedi peri i rai ysgolion 
ddylunio cwricwlwm heb ddeall yn llawn beth yw egwyddorion y dull. 

• Ansicrwydd ynghylch cymwysterau yn y dyfodol – canfu ymchwil 
a gomisiynwyd gan Cymwysterau Cymru fod ansicrwydd ynghylch 
cymwysterau yn y dyfodol a’r cydbwysedd rhwng pynciau unigol neu 
Feysydd Dysgu a Phrofiad integredig yn golygu bod rhai ysgolion 
uwchradd yn gyndyn o symud ymlaen30. Yn dilyn ymgynghoriad 
cyhoeddus, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru benderfyniadau lefel 
uchel ynglŷn â chymwysterau ym mis Hydref 2021, gan ddwyn 
mwy o eglurder31. Dywedodd y byddai’n gweithio gydag athrawon a 
rhanddeiliaid eraill gan gynnwys dysgwyr i gyd-ddylunio cymwysterau 
sy’n adlewyrchu’r cwricwlwm newydd. 

• Ffyrdd o weithio a oedd yn gysylltiedig â’r pandemig – dywedodd 
arweinwyr ysgolion eu bod yn ei chael yn anos ysbrydoli newid trwy 
gyfarfodydd o bell. Roedd hi’n anos pwyso a mesur effaith dulliau 
dysgu ac addysgu newydd gan bod ysgolion wedi bod yn cyflwyno 
cwricwlwm llai mewn amgylchiadau cyfyngedig ers dychwelyd i 
addysgu wyneb yn wyneb. 

Ffynhonnell: Archwilio Cymru, dadansoddiad o waith gan Estyn (gweler troednodiadau 20-22) 
a Chymwysterau Cymru (gweler troednodyn 29) 

2.25 Er bod y pandemig wedi achosi anawsterau ar gyfer rhoi’r cwricwlwm ar 
waith, mae hefyd wedi arwain at rai newidiadau manteisiol. Fe wnaeth 
atal y cwricwlwm cenedlaethol ym mis Mawrth 2020 a’r gofynion ar gyfer 
profion diwedd cyfnod alluogi ysgolion i arbrofi a datblygu eu cwricwla. 
Mae ysgolion ac athrawon wedi blaenoriaethu lles disgyblion, gan roi 
dechreuad cyflym i waith ar Faes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles ar gyfer 
y cwricwlwm newydd (gweler Arddangosyn 2).

30 Ymchwil Arad a’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol, Qualified for the future, 
Crynodeb o’r canfyddiadau, Mehefin 2020

31 Cymwysterau Cymru, Cymwysterau ar gyfer y Dyfodol: Ail-ddychmygu cymwysterau yng 
Nghymru, Hydref 2021
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2.26 Fe wellodd sgiliau digidol athrawon yn gyflym gan y bu’n rhaid iddynt 
addasu i ddysgu o bell, sy’n gyson ag uchelgeisiau’r cwricwlwm newydd. 
Yn yr un modd, fe wnaeth llawer o athrawon gydnabod yr angen i 
ddatblygu sgiliau digidol a dysgu’n annibynnol y disgyblion yn barod ar 
gyfer heriau dull dysgu mwy deinamig a seiliedig ar brofiadau. Mae’r Prif 
Arolygwr ar gyfer Addysg a Hyfforddiant wedi awgrymu bod y profiad o 
ymateb i’r pandemig wedi cynyddu cydnerthedd ysgolion ac athrawon a’u 
hawch i wneud pethau’n wahanol (gweler troednodyn 29).

Roedd gan Lywodraeth Cymru raglen heriol o waith i’w chwblhau 
cyn y garreg filltir ym mis Medi 2022, ond mae’r gwaith hwn 
wedi’i gwblhau gan mwyaf

2.27 Roedd Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod ganddi rôl arwyddocaol o 
ran cynorthwyo ysgolion ac eraill i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd 
unwaith yr oedd deddfwriaeth sylfaenol yn ei lle ym mis Ebrill 2021. Roedd 
ei rhaglen waith yn cynnwys cwblhau canllawiau i ysgolion, sicrhau bod 
y fframwaith is-ddeddfwriaeth yn ei le a threfnu bod cymorth ar gael i 
ysgolion. Mae cryn dipyn o’r gwaith hwn wedi’i gwblhau.

2.28 Fe wnaeth Deddf y Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 sefydlu’r 
fframwaith ar gyfer y cwricwlwm newydd a nodi’r gofynion ar benaethiaid 
a llywodraethwyr ysgolion. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau 
drafft ar gyfer ymgynghori ynghylch rhai materion a oedd yn dal ar y gweill 
ym mis Mai 2021, yn rhannol am bod angen i’r canllawiau adlewyrchu 
trafodaethau a materion a godwyd wrth graffu ar y Bil. Roedd testunau’n 
cynnwys gyrfaoedd a phrofiad sy’n gysylltiedig â gwaith, lleoliadau’r 
blynyddoedd cynnar (agor llwybrau), y cwricwlwm mewn meithrinfeydd nas 
cynhelir a sgiliau trawsgwricwlaidd (sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol).

2.29 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau diwygiedig hefyd ar 
destunau dadleuol crefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM) ac addysg 
rhyw a chydberthynas (ARhaCh) ym mis Mai 2021. Yn ystod hydref 
2021 gosododd fersiynau terfynol o’r is-ddeddfwriaeth i alluogi Deddf y 
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 gerbron y Senedd ac fe ddiweddarodd 
ganllawiau cysylltiedig ynghylch y cwricwlwm. Darparodd hyn fwy 
o sicrwydd ynghylch y meysydd hanfodol hyn i ysgolion wrth iddynt 
ddatblygu eu cwricwlwm.
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2.30 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion ei rhwydwaith cenedlaethol 
ar gyfer rhoi’r cwricwlwm ar waith ym mis Medi 2021, ddau dymor yn 
hwyrach na’r bwriad31. Mae’r rhwydwaith cenedlaethol yn elfen bwysig 
o’i chymorth i ysgolion, gan ei fod wedi’i fwriadu i hwyluso cydweithio a 
sgwrs genedlaethol ar gyfer ysgolion. Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi 
cyfranogiad trwy ei grant dysgu proffesiynol i ysgolion. Dywedwyd wrthym 
fod lefelau uchel o absenoldeb yn lleihau cyfranogiad mewn sgyrsiau 
cychwynnol yn gynnar yn nhymor yr hydref 2021. Fodd bynnag, dywedodd 
Llywodraeth Cymru wrthym fod cyfraddau cyfranogiad wedi cynyddu’n 
ddiweddarach.

2.31 Fe wnaeth y Senedd gymeradwyo’r Cod Cynnydd ym mis Rhagfyr 2021, 
a oedd yn nodi’r hyn y mae’n ei olygu i ddysgwyr wneud cynnydd dan y 
cwricwlwm newydd wrth iddynt ddatblygu a gwella sgiliau a gwybodaeth. 
Ym mis Chwefror 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gymorth 
cenedlaethol newydd ar gyfer datblygu cynnydd ac asesu yn y cwricwlwm 
newydd a phrosiect tair blynedd i ddeall a datblygu cynnydd ac asesu 
(Camau I’r Dyfodol).

32 Llywodraeth Cymru, Addysg yng Nghymru – Cenhadaeth ein cenedl: diweddariad mis Hydref 
2020
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Risgiau yn y dyfodol: 
Mae Llywodraeth 
Cymru’n effro i rai 
risgiau allweddol 
a bydd angen iddi 
barhau i reoli’r 
rhain i sicrhau bod y 
cwricwlwm newydd 
yn gwireddu ei 
fanteision disgwyliedig
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Anghydraddoldebau

sicrhau bod y cwricwlwm newydd o gymorth i gyrraedd nod Llywodraeth 
Cymru o ran lleihau anghydraddoldebau mewn addysg.

Pwysau ariannol ac o ran y gweithlu 

gallai’r rhain effeithio ar allu ysgolion i wireddu cwricwlwm newydd o safon 
uchel.

Cymwysterau newydd 

bydd angen i’r rhain ategu nodau’r cwricwlwm newydd ac ategu dilyniant i’r 
ystod lawn o opsiynau sydd ar gael i ddysgwyr ôl-16.

Ymgysylltu

sicrhau bod ysgolion yn ymgysylltu’n effeithiol â rhieni, gofalwyr a dysgwyr.

Atebolrwydd, gwerthuso, gwella a thryloywder 

datblygu dull sy’n ategu gwelliant yn ogystal ag atebolrwydd democrataidd 
a thryloywder.

3.1 Nid digwyddiad ‘clec fawr’ yw cyflwyno’r cwricwlwm newydd ond yn 
hytrach proses gynyddrannol gyda charreg filltir allweddol ym mis Medi 
2022. Bydd Llywodraeth Cymru’n dibynnu ar bartneriaid eraill i wireddu’r 
cwricwlwm newydd, tra’i bod yn mabwysiadu rôl gefnogol. Yn gysgod 
dros y cyfan mae’r pandemig, sy’n dal i effeithio ar ysgolion. Mae’r adran 
hon o’r adroddiad yn bwrw golwg ar y risgiau allweddol yn y dyfodol 
(Arddangosyn 10) a sut y mae Llywodraeth Cymru’n ymateb iddynt.  
Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod y risgiau hyn, ond rydym wedi 
gwneud argymhellion sy’n amlygu pwysigrwydd parhau i’w rheoli.

Arddangosyn 10: risgiau allweddol y mae’n rhaid eu rheoli er mwyn i’r 
cwricwlwm newydd wireddu ei fanteision bwriadedig
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Gallai pwysau ariannol ac o ran y gweithlu effeithio ar allu ysgolion 
i wireddu cwricwlwm newydd o safon uchel

Gallai pwysau ariannol leihau gallu ysgolion i wireddu cwricwlwm o safon 
uchel

3.2 Roedd asesiad Llywodraeth Cymru o’r costau yn y dyfodol yn 2020 yn 
awgrymu na fydd angen adnoddau ar gyfer y cwricwlwm newydd sy’n 
ychwanegol at y rhai a ddefnyddir ar gyfer y cwricwlwm cyfredol ac eithrio 
ar gyfer gwaith datblygu (gweler Arddangosyn 4). Rydym ni’n meddwl y 
byddai wedi bod yn rhesymol tybio y gall fod costau ychwanegol, o leiaf o 
ganlyniad i ofynion newydd mewn perthynas ag ieithoedd tramor modern 
ac addysg gyrfaoedd mewn ysgolion cynradd nad ydynt wedi’u cynnwys 
yn yr amcangyfrif o’r costau yn yr asesiad effaith rheoleiddiol. Ond, a 
rhoi hyn o’r neilltu, ym mis Hydref 2021 fe wnaethom amlygu bod cyllid i 
ysgolion wedi gostwng dros y degawd blaenorol a bod llawer o ysgolion 
yn profi anawsterau ariannol cyn y pandemig33. Ar y cyd â’r tebygolrwydd 
o gyllid cyhoeddus tynn yn y dyfodol a phwysau sy’n cystadlu â’i gilydd 
ar gyllidebau cynghorau, ceir risg y bydd cyllidebau tynn neu negatif yn 
cyfyngu ar uchelgeisiau ysgolion ar gyfer y cwricwlwm newydd.

3.3 Mae ysgolion yn cael y mwyafrif o’u cyllid gan awdurdodau lleol sydd, 
yn eu tro, yn cael grant heb ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru. Canfu 
adolygiad o gyllid ysgolion yn 2020 fod cyllid dirprwyedig cynghorau i 
ysgolion yn amrywio ledled Cymru ar ôl rhoi cyfrif am wahaniaethau yn 
nodweddion dysgwyr ac ysgolion34. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi 
ymateb i’r adolygiad eto.

3.4 Yn ei adroddiad ar gyllideb Llywodraeth Cymru 2022-2335, fe wnaeth 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd amlygu pryder y pwyllgor 
a’i rhagflaenodd pa un a oedd y setliad llywodraeth leol yn galluogi 
awdurdodau lleol i roi darpariaeth ddigonol ar gyfer cyllidebau ysgolion. 
Argymhellodd y dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y mae Gweinidogion 
yn cydweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod ysgolion yn cael digon 
o gyllid i gyflawni ymrwymiadau polisi Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y 
cwricwlwm newydd.

33 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Darlun o Ysgolion, Hydref 2021
34 Sibieta, L., Adolygiad o Wariant Ysgolion yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, Hydref 2020
35 Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd, Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-

23, Chwefror 2022
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Gallai prinder athrawon â sgiliau Cymraeg greu rhwystr i uchelgais 
Llywodraeth Cymru i ddiwygio’r modd yr addysgir Cymraeg

3.5 Mae ehangu’r ddarpariaeth o ran y Gymraeg mewn ysgolion a thyfu 
addysg Gymraeg yn allweddol i uchelgeisiau Llywodraeth Cymru i 
gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg36. Mae gan Lywodraeth Cymru 
uchelgais ar gyfer dull trosfwaol lle mae’r Gymraeg yn y cwestiwn; dileu 
unrhyw wahaniaeth rhwng siaradwyr iaith gyntaf ac ail iaith i greu un 
continwwm ar gyfer dysgu’r iaith o’r rhai sydd heb gael llawer o gyswllt 
neu nad ydynt wedi cael unrhyw gyswllt â’r iaith i’r rhai sy’n gweithio 
tuag at hyfedredd37. Roedd wedi codi’r posibilrwydd o un cymhwyster 
trosfwaol ond mae hynny wedi profi’n anodd am bod dysgwyr yn cael 
cyswllt amrywiol â’r Gymraeg. Ym mis Chwefror 2022, cyhoeddodd 
Cymwysterau Cymru dri chymhwyster Cymraeg newydd: cyfuno Cymraeg 
Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog; TGAU Cymraeg newydd ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg; 
a chymhwyster ychwanegol ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg y mae arnynt eisiau datblygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach.

3.6 Fodd bynnag, mae uchelgeisiau Llywodraeth Cymru’n cael eu bygwth 
gan ddiffyg hirsefydlog o ran athrawon sy’n gallu addysgu Cymraeg ac 
addysgu pynciau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. Canfu adroddiad ym mis 
Gorffennaf 2020 ar y farchnad lafur athrawon brinderau mewn Cymraeg 
ynghyd â phynciau eraill38. Mae Estyn wedi canfod yn flaenorol bod 
ysgolion cyfrwng Cymraeg yn wynebu mwy o anawsterau recriwtio a’u bod 
yn cael anhawster dod o hyd i staff cyflenwi sy’n siarad Cymraeg39.

3.7 Nid yw mentrau diweddar i ddenu pobl â sgiliau Cymraeg i’w gweld fel pe 
baent wedi arwain at gynnydd sylweddol. Fe gynyddodd niferoedd y bobl 
sy’n dechrau addysg gychwynnol i athrawon naill ai i addysgu yn Gymraeg 
neu sy’n rhugl yn y Gymraeg yn 2019/20 o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol 
ond roeddent yn dal i fod yn llai nag yn 2014/15 (Arddangosyn 11). Mae 
ystadegau’r gweithlu addysg hefyd yn dangos bod nifer yr athrawon 
cofrestredig sy’n gallu siarad Cymraeg (33.5% yn 2021) neu weithio trwy 
gyfrwng y Gymraeg (27% yn 2021) wedi aros yn weddol sefydlog dros y 
blynyddoedd diwethaf40. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun deng 
mlynedd i fynd i’r afael â’r materion hyn ym mis Mai 202241.

36 Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050 – Miliwn o siaradwyr, Gorffennaf 2017
37 Mae Cymraeg yn elfen orfodol o’r cwricwlwm cyfredol ar gyfer cyfnodau allweddol 2, 3 a 4. 

Ar hyn o bryd, mae gan gymwysterau lwybrau gwahanol gan ddibynnu pa un ai iaith gyntaf 
ynteu ail iaith yw Cymraeg.

38 Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol, Adroddiad blynyddol ar y farchnad lafur 
athrawon yng Nghymru 2020, Gorffennaf 2020

39 Estyn, Rheoli presenoldeb gweithlu ysgolion yn effeithiol mewn ysgolion cynradd, Ionawr 
2017

40 Cyngor y Gweithlu Addysg, Ystadegau blynyddol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, 
Medi 2021

41 Llywodraeth Cymru, Cynllun y gweithlu Cymraeg mewn addysg, Mai 2022
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Arddangosyn 11: nifer cofnodedig y rhai â’r gallu i siarad Cymraeg a’r gallu i 
addysgu yn Gymraeg, myfyrwyr yn dechrau Addysg Gychwynnol i Athrawon

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Yn hyfforddi i 
addysgu yn Gymraeg 255 245 235 210 175 235

Siaradwyr Cymraeg 
Rhugl 350 330 350 305 265 300

Ffynhonnell: Ystadegau Cymru, Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru, Mai 2021

Ceir risg na fydd y cwricwlwm newydd yn cyfrannu at nod 
Llywodraeth Cymru i leihau anghydraddoldebau mewn addysg

3.8 Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod lleihau’r bwlch cyrhaeddiad – y 
gwahaniaeth mewn cyflawniadau addysgol rhwng un grŵp o ddysgwyr 
ac eraill – yn un o nodau’r cwricwlwm newydd42. Ar un mesur pwysig – y 
gwahaniaeth rhwng canlyniadau TGAU y rhai sy’n gymwys i gael prydau 
ysgol am ddim a chanlyniadau TGAU disgyblion eraill – fe ehangodd 
y bwlch cyrhaeddiad rhwng 2016 a 2021 ar raddau A*-A ar gyfer 
disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a disgyblion eraill. 
Fe gynyddodd y bwlch ar raddau A*-C hefyd rhwng 2016 a 2019 er ei fod 
wedi lleihau ers hynny. Gwelir bylchau cyrhaeddiad eraill rhwng bechgyn 
a merched, rhwng grwpiau ethnig a disgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol ac eraill ar lefel TGAU.

3.9 Mae tystiolaeth a gyflwynwyd i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y 
Senedd ym mis Tachwedd 2019 wedi awgrymu bod newid y cwricwlwm yn 
annhebygol ohono’i hun o leihau’r bwlch43. Canfu ymchwil mewn ysgolion 
arloesi44 mai ychydig o athrawon oedd yn nodi y gallai plant o gefndiroedd 
difreintiedig fod yn cael budd o’r cwricwlwm newydd. Gan gydnabod 
bod terfyn i allu unrhyw gwricwlwm i fynd i’r afael ag achosion lluosog 
cyrhaeddiad anghyfartal rhwng disgyblion a bod Llywodraeth Cymru’n 
bwriadu cyhoeddi mesurau newydd i fynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng 
anfantais a chyrhaeddiad addysgol, rydym ni’n meddwl bod risg y gallai’r 
cwricwlwm newydd fethu â chyrraedd ei nodau o ran cydraddoldeb. Mae 
mwy o waith i’w wneud i ddeall sut y gall y cwricwlwm newydd gyfrannu at 
leihau’r bwlch.

42 Llywodraeth Cymru, Bil y Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2020 – Memorandwm Esboniadol, 
Gorffennaf 2020; Y Gweinidog Addysg, Dadl mewn Sesiwn Lawn – Bil y Cwricwlwm ac 
Asesu (Cymru) 2020, Rhagfyr 2020

43 Newton N.,Tystiolaeth i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd, Tachwedd 2019
44 Newton, N., Power, S a Taylor, C., Successful futures for all: Explorations of curriculum 

reform, Prifysgol Caerdydd, Gorffennaf 2019
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3.10 Ceir risg hefyd y bydd gwahaniaethau yng nghwricwla ysgolion yn 
arwain at anghydraddoldebau. Un o’r dadleuon dros gyflwyno cwricwlwm 
cenedlaethol yn y 1980au oedd er mwyn cyflwyno mwy o gysondeb yn 
y cwricwlwm a gynigir gan ysgolion. Fodd bynnag, dros amser fe wnaed 
newidiadau ac ychwanegiadau, a daeth y cwricwlwm cenedlaethol i 
gael ei ystyried fel gwasgod gaeth, a oedd yn cyfyngu ar annibyniaeth 
broffesiynol. Mae’r cydbwysedd hwn rhwng cysondeb cenedlaethol a 
hyblygrwydd lleol wedi bod yn ganolog i’r drafodaeth ynglŷn â’r cwricwlwm 
newydd.

3.11 Argymhellodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg blaenorol y Senedd 
fod angen i Lywodraeth Cymru fod yn fwy eglur ynglŷn â pha rwystrau a 
gwrthbwysau y bydd yn eu rhoi yn eu lle i fonitro pa un a yw dysgwyr yn 
cael cwricwlwm cyson, ond nid unffurf45. Mae cydweithio o fewn clystyrau, 
cymorth cymar-i-gymar, y rhwydwaith cenedlaethol (paragraff 2.30) 
yn ogystal â throsolwg gan gonsortia a phartneriaethau a’r gyfundrefn 
arolygu oll yn elfennau sydd â rôl i sicrhau cysondeb rhwng ysgolion, ond 
rydym ni’n ystyried bod hon yn risg gynhenid y bydd angen parhau i’w 
goruchwylio.

Mae angen i Lywodraeth Cymru barhau i weithio gyda 
Cymwysterau Cymru i sicrhau bod cymwysterau newydd yn 
cyd-fynd â’r cwricwlwm ac yn galluogi dilyniant i’r ystod lawn o 
opsiynau ôl-16

3.12 Cydnabu Llywodraeth Cymru a Cymwysterau Cymru ar adeg gynnar y 
byddai angen i gymwysterau newid i gyd-fynd ag uchelgeisiau ar gyfer y 
cwricwlwm newydd. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ohirio’r drafodaeth hon 
tan ar ôl penderfynu ar brif nodweddion y cwricwlwm i osgoi’r risg y byddai 
cymwysterau’n llywio’r broses o ddatblygu’r cwricwlwm. Wrth gydnabod 
yr angen am newid, mae Llywodraeth Cymru’n rheoli’r risg y gallai 
cymwysterau ddod yn rhwystr i roi’r cwricwlwm ar waith yn llwyddiannus 
fel a welwyd yn yr Alban46.

45 Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd, Adroddiad Gwaith Craffu Cyfnod 1 ar Fil y 
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), Rhagfyr 2020

46 Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, Scotland’s Curriculum for 
Excellence - Into the future, Mehefin 2021
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3.13 Fodd bynnag, ceir tystiolaeth o waith gan Estyn bod rhai ysgolion 
uwchradd wedi arafu’r cynnydd o ran datblygu eu cwricwla am nad 
oeddent yn glir ynglŷn â chymwysterau yn y dyfodol (gweler troednodyn 
20). Fe ymgynghorodd Cymwysterau Cymru ar ffurf cymwysterau 
rhwng mis Tachwedd 2019 a mis Chwefror 2020. Dywedodd wrthym 
fod rhanddeiliaid wedi mynegi cefnogaeth eang i’r syniad bod dysgwyr 
14-16 yn dal i ddilyn cymwysterau ffurfiol, er y bu galwad am newidiadau 
sylweddol i gymwysterau TGAU47. Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd 
Cymwysterau Cymru y byddai cymwysterau o’r enw TGAU yn parhau ond 
gyda chynnwys a threfniadau asesu wedi’u diwygio i ategu’r cwricwlwm 
newydd. Ym mis Hydref 2021 cyhoeddodd benderfyniadau lefel-uchel 
ynglŷn â’r ystod newydd o gymwysterau TGAU a fydd yn cael eu creu. 
Mae’r rhain yn cynnwys cymwysterau newydd (megis peirianneg, a ffilm a’r 
cyfryngau digidol), cyfuno cymwysterau presennol (mathemateg a rhifedd 
a Saesneg iaith a llenyddiaeth Saesneg) a chymhwyster dyfarniad dwbl 
gwyddoniaeth newydd i ddisodli’r holl opsiynau gwyddoniaeth cyfredol.

3.14 Mynegodd rhai randdeiliaid bryderon wrthym ynghylch cyflymder a swm 
y gwaith sy’n ofynnol i gyd-greu’r cymwysterau mewn pryd i’r disgyblion 
ddewis eu hopsiynau TGAU yn 2024/25. Mynegodd ColegauCymru bryder 
ynghylch sut y byddai’r cymwysterau newydd yn ategu cymwysterau Safon 
Uwch, yn cefnogi myfyrwyr sy’n croesi’r ffin i astudio48 a’r rhai sy’n astudio 
cymwysterau galwedigaethol nad ydynt yn benodol i Gymru gan mwyaf. 
Mae Cymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod y gwaith 
hwn yn fater o frys. Mae ffrydiau gwaith ar y gweill; i ddechrau roedd 
ysgolion yn ei chael yn anodd rhyddhau staff ond ar ôl mwy o gyfathrebu 
ac ymgyrch recriwtio, dywedodd Cymwysterau Cymru wrthym eu bod wedi 
sicrhau digon o athrawon a darlithwyr i lenwi pob un o’r 24 o weithgorau 
a sefydlwyd i roi cymorth i ddatblygu cymwysterau TGAU newydd a 
chymwysterau cysylltiedig ar y cyd. Fe ddwedon nhw wrthym y bu ymateb 
cadarnhaol hefyd gan ysgolion a cholegau ar gyfer ei waith ymgysylltu 
â dysgwyr yng ngwanwyn 2021. Bydd yn bwysig monitro cynnydd y 
gwaith hwn fel bod cymwysterau newydd yn cael eu cyd-ddylunio gyda 
rhanddeiliaid.

47 Jones C. mewn cydweithrediad gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Addysg 
sy’n Addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru, Hydref 2019 

48 Credir bod nifer y dysgwyr 16-19 oed sy’n croesi’r ffin i astudio mewn ysgolion neu golegau 
yng Nghymru neu Loegr yn weddol fach ar y cyfan ond gall fod yn sylweddol i sefydliadau 
sy’n agos at y ffin.
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3.15 Dros amser bu newidiadau o ran i ba raddau y mae asesiadau athrawon 
wedi bod yn rhan o gymwysterau yng Nghymru. Ym mis Rhagfyr 2021, 
fe gyhoeddodd Cymwysterau Cymru ymchwil i gynnwys athrawon mewn 
trefniadau asesu mewn 12 o awdurdodaethau eraill49 ac i brofiadau 
athrawon a dysgwyr o asesu di-arholiad50 i oleuo dyluniad cymwysterau 
newydd. Bydd ar athrawon a dysgwyr angen cymorth i newid i’r 
cymwysterau hyn gan gynnwys:
• Sicrhau dibynadwyedd a dilysrwydd asesu a arweinir gan 

athrawon – yn 2020 roedd pryder ynghylch dylanwad gwyrduedd 
ar asesiadau athrawon51. Yn 2021, fe gyflwynodd Cymwysterau 
Cymru a CBAC broses sicrhau ansawdd a system apeliadau i sicrhau 
bod dysgwyr yn cael canlyniadau a oedd yn adlewyrchiad teg o’u 
cyflawniadau mewn cymwysterau a oedd wedi’u bwriadu i gael 
eu hasesu’n bennaf trwy arholiadau allanol. Bydd angen rhaglen 
genedlaethol o gymorth a dysgu proffesiynol a fframweithiau i sicrhau 
dull cyffredin a chynnal hyder y cyhoedd yn y deilliannau.

•  Deall y goblygiadau o ran llwyth gwaith ar gyfer athrawon – fe 
wnaeth darparu graddau a bennir gan y ganolfan yn ystod y pandemig 
arwain at waith ychwanegol i athrawon a’u dargyfeirio oddi wrth waith 
arall. Wrth i amgylchiadau ddod yn fwy normal, bydd angen i oblygiadau 
unrhyw newidiadau mewn trefniadau asesu ar gyfer llwyth gwaith gael 
eu hystyried, gan gynnwys tystiolaeth o awdurdodaethau eraill.

•  Deall effaith asesu ar ddysgwyr – ar y cyfan, mae dysgwyr yn teimlo’n 
gadarnhaol ynglŷn â dulliau asesu di-arholiad, ond mae rhai’n cael bod 
swm y gwaith yn anodd i’w reoli. Ceir safbwyntiau gwrthgyferbyniol 
ynglŷn â hygyrchedd asesu di-arholiad i ddysgwyr, yn enwedig y rhai â 
lefelau gallu is.

Mae angen mwy o ymgysylltu â rhieni, gofalwyr a dysgwyr i 
sicrhau bod y cwricwlwm yn cael ei roi ar waith yn llwyddiannus

3.16 Mae fframwaith y cwricwlwm newydd yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion 
ymgynghori â rhieni a gofalwyr a’u hysbysu ynghylch y cwricwla. Mae 
ysgolion yn datblygu ffyrdd o wneud hyn megis pwyllgorau a digwyddiadau 
i rieni, gan adeiladu ar astudiaethau achos ac arfer da. Mae ymgysylltiad 
ysgolion â rhieni a gofalwyr wedi elwa ar y cyfan o ffyrdd newydd o weithio 
yn ystod pandemig COVID-19.

49 Alpha Plus, Systemau asesu addysgol rhyngwladol a’r modd y maent yn cynnwys athrawon 
yn y cylch asesu, Cymwysterau Cymru, Awst 2021

50 Cymwysterau Cymru, Canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesu di-arholiad 
(ADA) mewn cymwysterau TGAU cymeradwy yng Nghymru, Rhagfyr 2021

51 OFQUAL, Equality impact assessment: literature review, Ebrill 2020
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3.17 Bydd ymgysylltu’n arbennig o bwysig mewn perthynas ag agweddau ar 
y cwricwlwm newydd sydd wedi profi’n ddadleuol, megis y newidiadau 
i grefydd, gwerthoedd a moeseg, addysg rhyw a chydberthynas a’r 
Gymraeg. Er enghraifft, ym mis Tachwedd 2020 erfyniodd Pwyllgor Plant, 
Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd ar Lywodraeth Cymru i gynnal ymarfer 
‘trechu’r mythau’ i hysbysu rhieni am yr addysg rhyw a chydberthynas 
a fydd yn rhan o ddysgu yn y dyfodol. Derbyniodd Llywodraeth Cymru’r 
argymhelliad hwn, ac fe wnaeth y Senedd gymeradwyo’r Cod Addysg 
Rhyw a Chydberthynas ym mis Rhagfyr 2021. Mae ymgyrch cyfathrebu ar 
addysg rhyw a chydberthynas ar y gweill gan Lywodraeth Cymru ac mae 
wedi diweddaru’r wybodaeth ar ei llwyfan digidol, Hwb.

3.18 Rhaid i ysgolion ymgysylltu â rhieni ynghylch eu cwricwla a galluogi rhieni 
a dysgwyr i gyfranogi ym mhrosesau gwerthuso a gwella ysgolion. Nid 
yw’n glir a yw Llywodraeth Cymru’n bwriadu mesur lefel yr ymgysylltiad â 
rhieni, fel a wnaed yn yr Alban52.

Nid yw’n glir eto pa wybodaeth fydd ar gael i ategu dull newydd 
lle mae hunanwerthuso, gwella, atebolrwydd a thryloywder yn y 
cwestiwn

3.19 Mae llwyddiant systemau addysg yn tueddu i gael ei farnu, o leiaf yn 
rhannol, ar sail canlyniadau arholiadau a phrofion. Dros amser mae 
gweinyddiaethau dilynol Llywodraeth Cymru wedi amrywio’u dull o ymdrin 
â’r mesurau hyn lle mae llawer yn y fantol53 gyda hunanwerthuso’n cael 
ei gynnwys yn fwyfwy fel un o nodweddion dull Llywodraeth Cymru 
o ran atebolrwydd a gwella ysgolion. Mae llawer o randdeiliaid yn 
ystyried bod hyn yn gryfder, gan ei fod yn torri’r cysylltiad rhwng asesu 
a mesurau atebolrwydd. Fodd bynnag, canfu adolygiad gan y Sefydliad 
ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn 201854 nad oedd 
dealltwriaeth gyffredin am hunanwerthuso da a sut yr oedd yn edrych.

52 Llywodraeth yr Alban, Learning together: national action plan for parental involvement, 
engagement, family learning and learning at home 2018-21, Rhagfyr 2018

53 Yn 2012, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru newidiadau a oedd yn ymwneud â chasglu, 
cyhoeddi a rhannu gwybodaeth am ysgolion a disgyblion i sicrhau hunanwerthuso cadarn a 
herio effeithiol ac i helpu i wella safonau. Cyflwynwyd system fandio genedlaethol ar gyfer 
ysgolion (y System Genedlaethol i Gategoreiddio Ysgolion) i adnabod ysgolion yr oedd 
angen iddynt wella. Cyflwynwyd profion rhifedd a llythrennedd i ddisgyblion rhwng 7 ac 14 
oed yn 2013.

54 Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, Datblygu ysgolion fel 
sefydliadau sy’n dysgu yng Nghymru, Hydref 2018
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3.20 Bu oedi gyda gwaith ar atebolrwydd a gwella. Ym mis Chwefror 2019, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau drafft cychwynnol ar 
werthuso a gwella ar gyfer y cwricwlwm newydd55. Roedd y rhain yn 
cynnig system yn seiliedig ar bedair egwyddor: teg, cydlynus, cymesur 
a thryloyw. Disodlwyd y rhain gan ddrafft mwy manwl ym mis Ionawr 
202156. Ym mis Hydref 2020, dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai 
canllawiau a chymorth ar gyfer prosesau hunanwerthuso ysgolion ar 
gael cyn blwyddyn academaidd 2021/2257. Cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru’r Adnodd Cenedlaethol: Hunanwerthuso a Gwella i ysgolion ym mis 
Hydref 2021 gyda chanllawiau ac enghreifftiau ymarferol i ategu system 
ysgolion hunanwella ar Hwb, ei llwyfan digidol ar gyfer dysgu ac addysgu. 
Dechreuodd cynlluniau peilot ym mis Tachwedd 2021 ac ar hyn o bryd 
mae Llywodraeth Cymru’n rhagweld y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau 
erbyn diwedd y flwyddyn academaidd gyda’r mwyafrif o adnoddau’n cael 
eu cyhoeddi erbyn mis Ebrill 2022.

3.21 Mae rheoliadau Llywodraeth Cymru’n rhagnodi’r wybodaeth y mae’n rhaid 
i ysgolion ei chynnwys yn eu hadroddiad blynyddol i’r llywodraethwyr 
ac ym mhrosbectws yr ysgol58. Ers 2018, nid yw ysgolion wedi 
gorfod cynnwys gwybodaeth gymharol o asesiadau darllen a rhifedd 
cenedlaethol. Yn 2020, dilëwyd y gofyniad i adrodd ar ganlyniadau 
arholiadau ac absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig oherwydd 
effaith anghyfartal y pandemig. Fe barhaodd hyn yn 2021/2259. Hyd yma, 
nid yw’n glir pa wybodaeth y byddir yn adrodd arni’n gyhoeddus nac wrth y 
rhai sy’n gyfrifol am graffu ac atebolrwydd60. Mae cyfle i gynnwys data sy’n 
berthnasol i bob maes o fewn y cwricwlwm – er enghraifft iechyd a lles – 
ac nid dim ond canlyniadau arholiadau neu brofion.

55 Llywodraeth Cymru, Trefniadau gwerthuso a gwella (atebolrwydd) drafft i Gymru, Chwefror 
2019

56 Llywodraeth Cymru, Canllawiau gwella ysgolion: fframwaith ar gyfer gwerthuso, gwella ac 
atebolrwydd: Canllawiau drafft, Ionawr 2021

57 Estyn, Llywodraeth Cymru a’r Consortia Addysg Rhanbarthol, Diweddariad a chanllawiau ar 
yr Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella f1.3, Hydref 2020

58 Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011
59 Rheoliadau llacio trefniadau adrodd ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2022, Chwefror 2022
60 Cyrff llywodraethu yw’r cyrff atebol ar gyfer eu hysgolion. Lle mae ysgolion yn achosi pryder, 

gall awdurdodau lleol ymyrryd, gan gael eu cynghori a’u cefnogi gan gonsortia rhanbarthol. 
Mae atebolrwydd democrataidd mewn awdurdodau lleol (Cynghorau a Phwyllgorau Craffu) 
ac mewn consortia rhanbarthol (Cydbwyllgorau a Bwrdd Cwmni) yn cefnogi ysgolion trwy 
fonitro, herio a chefnogi gwelliant.
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3.22 Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil i’r wybodaeth y mae 
ei hangen ar gyfer hunanwerthuso, gwella, atebolrwydd a thryloywder ar 
draws pob haen o ysgolion y bydd yr adroddiad arni’n cael ei gyhoeddi 
ym mis Medi 2022, flwyddyn yn ddiweddarach nag a awgrymwyd yn 
ei chynllun gweithredu wedi’i ddiweddaru ym mis Hydref 2020. Bydd 
yn bwysig cynnwys data cadarn sy’n galluogi rhieni a llywodraethwyr i 
fod â darlun llawn o berfformiad ysgolion ac sy’n ei gwneud yn bosibl i 
lywodraethwyr ac awdurdodau lleol wneud gwaith craffu. Fel arall, ceir risg 
y bydd ymarferion allanol fel profion PISA a chanlyniadau arholiadau’n dal 
i fod yn brofion lle mae llawer yn y fantol i’r system addysg a Llywodraeth 
Cymru.

3.23 Mae Deddf y Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn 
ofynnol i weinidogion barhau i adolygu’r 27 o ddatganiadau yng ‘Nghod 
yr Hyn sy’n Bwysig’ a’r Cod Cynnydd. Mae’n ofynnol hefyd i benaethiaid 
a llywodraethwyr barhau i adolygu cwricwla ysgolion. Fodd bynnag, nid 
yw’r Ddeddf yn nodi sut na pha mor aml y dylid gwneud hyn. Ceir nifer o 
lwybrau ar gyfer adolygu gan gynnwys y rhwydweithiau cenedlaethol. Mae 
Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cynnig adrodd yn genedlaethol 
wrth y Senedd ar gynnydd, gan ddarparu cyfle ar gyfer craffu.

3.24 Mae ymchwil wedi dangos bod gwledydd â systemau addysg uchel eu 
parch yn tueddu i ddiwygio’r cwricwlwm ar sail gylchol wedi’i chynllunio 
(gweler troednodyn 7). Yn yr adolygiad o’r Cwricwlwm ar gyfer 
Rhagoriaeth a gomisiynwyd gan Lywodraeth yr Alban yn 2020, fe wnaeth 
y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd sylw bod 
Llywodraeth yr Alban heb gynllunio ar gyfer adolygiad ffurfiol o fframwaith 
y Cwricwlwm ar gyfer Rhagoriaeth, ‘although such a review cycle is 
common practice in curriculum policy in other education systems’ (gweler 
troednodyn 46). Ers datganoli ym 1999, mae Llywodraeth Cymru wedi 
comisiynu sawl adolygiad o’r cwricwlwm (yn 2008, 2012 a 2014) ond ni fu 
unrhyw fecanwaith ar gyfer adolygiad cylchol.
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1 Ymagwedd a dulliau archwilio

2 Llinell amser o ddigwyddiadau 
allweddol sy’n ymwneud â 
diwygio’r cwricwlwm, 
2008-2027

Atodiadau
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1 Ymagwedd a dulliau archwilio

Ymagwedd archwilio

Fe ganolbwyntiom ni ar y modd y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rheoli’r 
rhaglen i ddiwygio’r cwricwlwm a’i roi ar waith. Ein nod oedd cefnogi’r broses o 
roi’r cwricwlwm ar waith a chefnogi gwaith craffu. Felly, fe ddarparom ni adborth 
manwl ar gyfer ymgynghoriad y Senedd ynghylch Bil y Cwricwlwm ac Asesu 
(Cymru) ym mis Medi 2020. Rydym wedi cwrdd yn rheolaidd â swyddogion 
Llywodraeth Cymru yn ystod yr archwiliad hwn.

Ar ddechrau ein gwaith yn gynnar yn 2021, roedd ein ffocws ar ystyried pa un 
a oedd y broses o roi’r cwricwlwm ar waith ar y trywydd iawn, yn enwedig yng 
ngoleuni sgyrsiau cynnar gyda chydweithwyr yn Estyn ac mewn sefydliadau 
eraill am effaith pandemig COVID-19 ar allu ysgolion uwchradd i ddatblygu eu 
cwricwla a dysgu proffesiynol cyn y garreg filltir arfaethedig i roi’r cwricwlwm 
newydd ar waith ym mis Medi 2022.

Ein nod oedd darparu sicrwydd bod y broses o roi’r cwricwlwm ar waith ar y 
trywydd iawn yng nghyd-destun cynlluniau diwygiedig a gyhoeddwyd ym mis 
Gorffennaf 2021. Fe wnaeth ein gwaith archwilio ganolbwyntio ar ystyried:
•  a oedd gan Lywodraeth Cymru ddiben eglur ar gyfer diwygio’r cwricwlwm;
•  a oedd y broses o ddiwygio’r cwricwlwm yn mynd rhagddi fel a fwriadwyd;
•  a oedd risgiau/rhwystrau arwyddocaol i roi’r cwricwlwm newydd ar waith yn 

llwyddiannus; ac
• a oedd Llywodraeth Cymru’n rheoli’r prif risgiau mewn modd effeithiol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu nifer o adolygiadau gan y Sefydliad ar gyfer 
Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ac eraill yn ogystal ag ymchwil 
a oedd yn gysylltiedig â diwygio’r cwricwlwm. Mae Estyn wedi cynnal nifer 
o adolygiadau thematig yn ogystal â gwneud gwaith ymgysylltu yn 2020 a 
2021. Rydym wedi cyfeirio at ei gwaith yn hytrach na’i ddyblygu. Gofynnodd 
Llywodraeth Cymru i Estyn adolygu cymorth consortia ac awdurdodau lleol i 
ysgolion gyda’r cwricwlwm newydd yn 2021. Buom yn cyfathrebu’n rheolaidd 
gydag Estyn am ei gwaith.
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Dulliau archwilio

•  Adolygu dogfennau: fe wnaethom adolygu peth wmbredd o ddogfennaeth 
ac ymchwil mewn perthynas â diwygio cwricwla, mewn ymgais bwriadol i 
beidio â dyblygu tystiolaeth a gasglwyd gan eraill. Fe gyffyrddon ni â rhai 
o’r heriau sy’n gysylltiedig â diwygio cwricwla yn ein hadroddiad Darlun o 
Ysgolion ym mis Hydref 2021.

•  Cyfweliadau lled strwythuredig: fe wnaethom gyfweld â swyddogion 
Llywodraeth Cymru a staff o sefydliadau eraill sy’n rhanddeiliaid megis Estyn, 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol, Cymwysterau Cymru a Swyddfa’r Comisiynydd Plant.

•  Dadansoddi data: fe wnaethom adolygu data ariannol ar faint o arian oedd 
wedi cael ei wario ar ddiwygio’r cwricwlwm.

•  Galwad am dystiolaeth: fe wnaethom wahodd partïon â buddiant i ddarparu 
eu barn ynglŷn â chynnydd o ran diwygio’r cwricwlwm. Fe wnaethom dargedu 
sefydliadau ac unigolion a oedd wedi ymateb yn flaenorol i ymgynghoriad y 
Senedd ar Fil y Cwricwlwm ac Addysg (Cymru) a ddaeth i ben ym mis Medi 
2020.

Cawsom adborth gan 9 sefydliad addysg gan gynnwys ColegauCymru 
a ofynnodd am gael cwrdd â ni hefyd ynghyd â chynrychiolwyr o’r sector 
addysg bellach.

Cawsom hefyd ymatebion gan 5 pennaeth, 12 o athrawon, 7 rhiant a 4 aelod 
o’r cyhoedd. Er na ellid ystyried bod y rhain yn gynrychiadol, fe wnaethom eu 
hystyried ochr yn ochr â thystiolaeth o arolygon eraill (gweler troednodiadau 
27 a 28) ac Arolwg y Gweithlu Addysg 2021.

•  Gweithdy: fe gynhaliom ni weithdy gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i 
archwilio cefndir a statws y rhaglen i ddiwygio’r cwricwlwm.
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2 Llinell amser o ddigwyddiadau   
 allweddol sy’n ymwneud â    
 diwygio’r cwricwlwm, 2008-2027

Rhagfyr 2010

Canlyniadau PISA yn ysgogi trafodaeth 
genedlaethol am safonau. Mae’r 

Gweinidog Plant, Pobl Ifanc a Dysgu 
Gydol Oes yn disgrifio’r canlyniadau fel 

‘ysgytwad i system hunanfodlon’.

Chwefror 2012

Llywodraeth Cymru’n rhoi diweddariad 
i Senedd Cymru ar ei chynnydd gyda’r 

camau gweithredu a gyhoeddwyd ym mis 
Chwefror 2011.

Mawrth 2014 

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi y bydd 
yr Athro Graham Donaldson yn arwain 

adolygiad o’r cwricwlwm i ddysgwyr 3-16 
yng Nghymru.

Chwefror 2015 

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi 
adroddiad yr Athro Donaldson ‘Dyfodol 

Llwyddiannus’ sy’n argymell Cwricwlwm 
newydd i Gymru.

Medi 2008

Llywodraeth Cymru’n cyflwyno’r Cyfnod 
Sylfaen i ddysgwyr 3-7 oed, sy’n gwricwlwm 
yn benodol ar gyfer y blynyddoedd cynnar 
â phwyslais ar ddysgu drwy chwarae. Y 
Cwricwlwm i Gymru’n disodli’r cwricwlwm 
cenedlaethol a gyflwynwyd ym 1988 ar 
gyfer cyfnodau allweddol 2-4 (7-16 oed).

Chwefror 2011  

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi newidiadau 
sylweddol i wella addysg gan gynnwys 
ffocws o’r newydd ar lythrennedd a rhifedd, 
atebolrwydd a dysgu ac addysgu cryfach 
mewn ysgolion.

Hydref 2012

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ‘Gwella 
Ysgolion – cynllun 20 pwynt’. Mae’r 
mesurau’n cynnwys meithrin capasiti i 
gefnogi ysgolion, cryfhau arweinyddiaeth 
mewn ysgolion a chymorth ar gyfer dysgu 
ac addysgu effeithiol.

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi adolygiad o 
drefniadau asesu a’r Cwricwlwm i Gymru a 
thasglu i fwrw golwg ar hanes Cymru, stori 
Cymru a’r Cwricwlwm Cymreig.

Hydref 2014

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ‘Cymwys 
am oes: Cynllun Gwella Addysg ar gyfer 
dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru – cynllun 
gweithredu pum mlynedd ar gyfer diwygio 
addysg’.
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Medi 2017 

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ‘Addysg 
yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl, 
Cynllun Gweithredu’ yn nodi ei rhaglen 
i ddiwygio addysg. Mae’r broses o roi’r 
cwricwlwm newydd ar waith yn cael ei 

gohirio tan fis Medi 2022 o fis Medi 2021.

Mehefin 2018   

Estyn yn cyhoeddi ‘Arolygiaeth sy’n 
Dysgu: Adolygiad annibynnol o Estyn’. 

Mae hyn yn dilyn rhoi gwahoddiad i’r Athro 
Graham Donaldson adolygu trefniadau 

arolygu i ategu’r cwricwlwm newydd.

Ionawr 2020

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi canllawiau 
ar fframwaith y Cwricwlwm i Gymru a 

rhagor o fanylion am y chwe Maes Dysgu 
a Phrofiad.

Gorffennaf 2020

Llywodraeth Cymru’n cyflwyno Bil y 
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) i’r Senedd 

(daeth yn ddeddf ym mis Ebrill 2021).

Mai 2021

Yn dilyn Deddf y Cwricwlwm ac Asesu 
(Cymru) 2021, Llywodraeth Cymru’n 

cyhoeddi canllawiau drafft gan gynnwys 
y Cod Cynnydd, datganiadau ‘Yr Hyn 

sy’n Bwysig’, a Chodau ar gyfer Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg 

Rhyw a Chydberthynas ochr yn ochr â 
chanllawiau ar gyfer addysg heblaw mewn 

ysgolion, Addysg Rhyw a Chydberthynas 
a lleoliadau’r blynyddoedd cynnar a 

lleoliadau nas cynhelir.

Hydref 2015

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ‘Cwricwlwm 
i Gymru: cwricwlwm am oes’, ei hymateb i 
Dyfodol Llwyddiannus.

Rhagfyr 2017

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi datganiad 
‘Yr Hyn sy’n Bwysig’ i ategu datblygiad y 
chwe Maes Dysgu a Phrofiad.

Ionawr 2019 

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi canllawiau 
drafft ar gyfer y Cwricwlwm newydd i 
Gymru ar gyfer ymgynghori.

Mehefin 2020 

Cymwysterau Cymru’n cyhoeddi ei 
benderfyniadau cychwynnol ynghylch 
cymwysterau i ddysgwyr 16 oed, gan 
gynnwys cadw arholiadau.

Hydref 2020

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ‘Addysg 
yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl, 
diweddariad’ gan gynnwys camau 
gweithredu ar gyfer y cyfnod hyd at fis Medi 
2021.
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Hydref 2021 

Cymwysterau Cymru’n cyhoeddi 
penderfyniadau lefel-uchel ynghylch 

cymwysterau TGAU ar gyfer addysgu 
gyntaf ym mis Medi 2025. Penderfyniadau 

ynghylch cymwysterau Cymraeg yn cael 
eu gohirio tan fis Chwefror 2022. Ffrydiau 
gwaith i ddatblygu’r manylebau manwl ar 

gyfer TGAU a chymwysterau eraill yn cael 
eu cyhoeddi.

Medi 2022

Addysgu’r cwricwlwm newydd am y tro 
cyntaf ar gyfer dysgwyr o’r blynyddoedd 
cynnar i flwyddyn 6. Dewisol i flwyddyn 

7 mewn ysgolion a gynhelir, ysgolion 
arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion.

Medi 2024

Bydd ar ysgolion angen canllawiau 
ynghylch cymwysterau i ddatblygu eu 

cwricwlwm a chaniatáu i ddisgyblion 
ddewis opsiynau.

2026/27 

Cymwysterau cyntaf dan y cwricwlwm 
newydd.

Gorffennaf 2021  

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ei 
phenderfyniad y bydd y cwricwlwm newydd 
yn dechrau mewn ysgolion cynradd o fis 
Medi 2022. Mae’n cynnig yr opsiwn i ohirio 
dechrau’r cwricwlwm ar gyfer blwyddyn 7 
ac ar gyfer ysgolion arbennig ac unedau 
cyfeirio disgyblion tan fis Medi 2023. Rhaid 
i gyrff llywodraethu roi gwybod i Lywodraeth 
Cymru beth yw eu dewis erbyn 8 Ebrill 
2022. 

Medi 2023

Y cwricwlwm newydd yn orfodol i flwyddyn 
7 ac 8 ac ym mhob lleoliad.

Medi 2025

Addysgu’r cymwysterau newydd am y tro 
cyntaf

Chwefror 2022

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi:  

• Cymorth cenedlaethol i ddatblygu 
cynnydd ac asesu yn y cwricwlwm 
newydd.

• Hawl genedlaethol i becyn o ddysgu 
proffesiynol a chymorth ar gael i athrawon 
erbyn mis Medi 2022.

• Cwmni newydd a berchnogir gan 
Lywodraeth Cymru i ddatblygu adnoddau 
dwyieithog ar gyfer y cwricwlwm newydd. 
Yn y tymor byr, yn comisiynu ac yn 
datblygu adnoddau a deunyddiau.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru
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24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau ffôn 
yn Gymraeg a Saesneg

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Mr Mark Isherwood AS  
Cadeirydd y Pwyllgor  
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Anfonwyd drwy e-bost at:  
SeneddPAPA@senedd.cymru 
 
 
Cyfeirnod:  AC/308/caf 
Dyddiad cyhoeddi:  1 Gorffennaf 2022    

Annwyl Mark 

System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru  
Cyhoeddais fy adroddiad ar System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
ym mis Hydref 2020. Datblygwyd WCCIS fel un system a chofnod electronig a rennir 
i'w ddefnyddio ar draws ystod eang o wasanaethau i oedolion a phlant. Y bwriad yw y 
byddai pob un o'r 22 awdurdod lleol a'r saith bwrdd iechyd yn ei weithredu . 
Canfu fy adroddiad fod y gwaith o weithredu a chyflwyno WCCIS yn cymryd llawer 
mwy o amser ac yn fwy costus na'r disgwyl. Er gwaethaf ymdrechion i gyflymu'r 
broses, roedd y rhagolygon ar gyfer defnydd llawn a gwireddu buddion yn parhau i 
fod yn ansicr. Roedd rhai materion pwysig yn ymwneud â swyddogaethau'r system, 
safonau ac adrodd ar fuddion yn dal heb gael eu datrys yn llawn. 
Ar adeg fy adroddiad, roedd 19 o sefydliadau'n defnyddio WCCIS neu wedi llofnodi 
gorchmynion defnyddio, ac roedd pedwar mewn trafodaethau gweithredol a chwech 
eto i ymrwymo. O'r 19 sefydliad, roedd 13 awdurdod lleol a dau fwrdd iechyd wedi 
mynd yn fyw. Fodd bynnag, roedd 'byw' yn golygu gwahanol bethau. Roedd 
gwahaniaethau yn y ffordd yr oedd sefydliadau'n dewis defnyddio WCCIS yn cyfyngu 
ar gyfleoedd ar gyfer gweithio integredig ac roedd yn codi materion eraill yn 
ymwneud â gwerth am arian. 
Nodais yn fy adroddiad fod manteision posibl cofnod electronig a rennir ar draws 
iechyd a gofal cymdeithasol yn glir i'w gweld; hyd yn oed yn fwy felly o ystyried rhai 
o'r heriau a gyflwynir gan bandemig COVID-19. Fodd bynnag, roedd gweledigaeth 
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uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer WCCIS yn dal i fod ymhell o gael ei 
gwireddu. Pwysleisiais fod angen i Lywodraeth Cymru weithio gyda'r gwahanol 
sefydliadau dan sylw i bwyso a mesur y disgwyliadau ar gyfer gweddill tymor y 
contract ac adnoddau ac ymrwymiad ehangach i gefnogi cynnydd. 
Nid oedd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus blaenorol amser i ymgymryd ag unrhyw 
waith ymchwilio manwl ar WCCIS. Fodd bynnag, rhoddodd Llywodraeth Cymru 
ymateb i'm hargymhellion, a derbyniwyd pob un ohonynt fel rhan o ohebiaeth â'r 
PCC ym mis Chwefror 2021. Roedd y PCC wedi gofyn am ddiweddariad ehangach 
ar faterion sy'n codi o'i adroddiad ym mis Tachwedd 2018 ar Systemau Gwybodeg yn 
GIG Cymru ac adroddiad fy rhagflaenydd ym mis Ionawr 2018 ar yr un pwnc. 
Ers fy adroddiad, mae'r swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Wasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) wedi symud o'i strwythur blaenorol, fel rhan o 
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, i'r 'Awdurdod Iechyd Arbennig' newydd – 
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW). Mae DHCW yn chwarae rhan allweddol yn y 
gwaith o reoli rhaglenni cenedlaethol ar gyfer WCCIS, er ers fy adroddiad mae 
trosiant staff wedi gweld dau newid mewn penodiadau dros dro blaenorol i rôl 
cyfarwyddwr rhaglen WCCIS. O ddechrau 2022, mae rôl cyfarwyddwr rhaglen 
WCCIS wedi dod yn swydd barhaol.  
Mae rhaglen WCCIS bellach ar adeg dyngedfennol. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cymryd sawl cam mewn ymateb i'm hargymhellion, yn fwyaf nodedig 'Adolygiad 
Strategol' annibynnol a gyflwynodd adroddiad ym mis Chwefror 2022. Canfu'r 
adolygiad, er bod cefnogaeth i'r weledigaeth o system iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig yn parhau, fod rhwystredigaeth eang hefyd. 
Adlewyrchwyd llawer o'r materion a amlygwyd yn fy adroddiad i yng 
nghanfyddiadau'r Adolygiad Strategol.  Mae'r Adolygiad Strategol wedi argymell 
cyfres o gamau gweithredu i 'ailosod' a 'chywiro cwrs' y rhaglen. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd wedi cyhoeddi cyllid pellach yn ddiweddar ar gyfer rheoli rhaglenni 
cenedlaethol er mwyn bwrw ymlaen â'r gwaith hwn. Bydd hefyd yn rhoi rhagor o 
gymorth ariannol i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol i gefnogi'r gwaith o'i 
weithredu. 
Mae'r Atodiad i'r llythyr hwn yn rhoi diweddariad manylach ar y prif gamau 
gweithredu hyd yma mewn ymateb i'm hargymhellion ac ar gynnydd yn gyffredinol o’i 
gymharu â materion allweddol a godwyd yn fy adroddiad. I grynhoi: 
• Yn berthnasol i'm hargymhellion penodol, comisiynodd Llywodraeth Cymru 

ymchwil i gasglu barn defnyddwyr ac eraill am berfformiad ac ymarferoldeb y 
system. Amlygodd canfyddiadau'r arolwg ym mis Mehefin 2021 fod y system yn 
cael effaith fwy negyddol na chadarnhaol ar allu'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr i 
wneud eu gwaith.  Cyn yr Adolygiad Strategol a grybwyllir uchod, cafwyd 
adolygiad sicrwydd rhaglen hefyd a ddaeth i ben ym mis Tachwedd 2021 ac un 

Tudalen 153

https://busnes.senedd.cymru/documents/s113238/210211%20-%20WG%20-%20NR%20-%20NWIS%20WCCIS_w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld11822/cr-ld11822-w.pdf
https://audit.wales/cy/publication/systemau-gwybodeg-yn-gig-cymru-0


Tudalen 3 o 18 - System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru - cysylltwch â ni yn Gymraeg neu'n 
Saesneg / please contact us in Welsh or English. 

arall a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd 2022. Cwblhaodd  DHCW  ymarfer 
hefyd i ddysgu gwersi o'r dull contractio ar gyfer WCCIS. 

• Mae'r broses o gyflwyno'r system yn barhaus wedi gweld dau awdurdod lleol 
arall yn 'mynd yn fyw' gyda'r system ers fy adroddiad tra bod un bwrdd iechyd 
arall bellach wedi llofnodi 'gorchymyn defnyddio'. Fodd bynnag, mae'n dal yn 
wir bod dulliau gweithredu clytwaith yn golygu, hyd yn oed lle mae'r system yn 
fyw, nad yw'n cael ei defnyddio i'w llawn botensial nac yn gyson. Rydym wedi 
diweddaru ein hofferyn data rhyngweithiol sy'n rhoi rhagor o fanylion am y 
sefyllfa gyffredinol o ran cyflwyno'r rhaglen ar draws y 29 sefydliad. 

• Mae costau cymorth canolog ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2022 – ac 
eithrio costau lleol i sefydliadau unigol a chostau cyfle eraill – yn parhau i fod 
tua'r £30 miliwn a ddisgwylir ar adeg fy adroddiad, er bod proffil y costau hynny 
wedi newid. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi ymrwymo £8.31 miliwn arall 
ar gyfer cymorth rhaglen genedlaethol a chymorth i fyrddau iechyd ac 
awdurdodau lleol wrth gyflymu'r broses weithredu ar gyfer 2022-23 i 2024-25. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y gallai'r ffigur hwn gynyddu i hyd at £12 
miliwn os oes angen. Nid yw'r achos busnes cyffredinol dros WCCIS wedi'i 
ddiweddaru eto, rhywbeth a argymhellais y dylai ddigwydd cyn ymrwymo mwy o 
gyllid. Mae'r Adolygiad Strategol hefyd wedi argymell y dylid diweddaru'r achos 
busnes. 

• Mae agweddau allweddol ar ymarferoldeb yn parhau i gael eu gohirio. Mae'r 
meysydd lle mae angen gwaith o hyd yn cynnwys gofynion iaith Gymraeg, 
ymarferoldeb symudol a rhyngwynebau â systemau eraill GIG Cymru. Ym mis 
Mehefin 2022, mae'r holl feysydd ymarferoldeb hyn yn parhau i fod heb eu 
bodloni er bod ymarferoldeb symudol i fod i gael ei dreialu yn ddiweddarach yn  
y flwyddyn galendr hon a disgwylir y rhan fwyaf o'r rhyngwynebau erbyn diwedd 
2022. Pan adroddais o'r blaen, amcangyfrifwyd y byddai'r diweddariadau sy'n 
weddill yn cael eu cyflwyno hyd at ddiwedd 2021. 

• Daeth materion perfformiad y system yn arbennig o ddwys yn ystod hydref 2021 
ond mae perfformiad cyffredinol y system wedi sefydlogi ers hynny. Mae sawl 
sefydliad wedi nodi risgiau penodol i ddarparu gwasanaethau o ran 
sefydlogrwydd y system ar wahanol adegau. O ganlyniad i faterion perfformiad 
sylweddol yn ystod gwaith uwchraddio arfaethedig i'r platfform sylfaenol ar gyfer 
y system, nid oedd y system ar gael yn gyfan gwbl am gyfnodau penodol yn 
ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2021. Parhaodd y materion hyn i ryw raddau 
i ddechrau 2022 cyn eu datrys ym mis Chwefror 2022. Ers hynny, mae 
cyflenwyr y system a Thîm y Rhaglen Genedlaethol wedi adrodd bod 
perfformiad a sefydlogrwydd y system wedi bod yn dda. 
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• Mae gwaith safonau data cenedlaethol wedi parhau ond nid yw wedi'i gwblhau 
eto. Mae datblygu'r safonau hyn yn allweddol i wireddu rhai o fanteision 
WCCIS. 

• Nid yw'r trefniadau cyffredinol ar gyfer adrodd ar fanteision gweithredu WCCIS, 
sydd wedi bod yn destun trafod ac adolygu o'r cychwyn cyntaf, wedi'u datrys o 
hyd.  Mae gwaith yn mynd rhagddo o hyd i ddatblygu fframwaith adrodd addas. 
Nid yw adroddiadau blynyddol ar gynnydd rhaglen WCCIS wedi'u cwblhau 
ychwaith yn ôl y disgwyl hyd yma, er bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
derbyn diweddariadau chwarterol gan Dîm y Rhaglen Genedlaethol. 
Cynhyrchodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol adroddiad gwireddu buddion ym mis 
Tachwedd 2021, er bod ei ganfyddiadau allweddol yn adlewyrchu fy 
nghanfyddiadau allweddol i raddau helaeth, bod natur 'clytwaith' gweithredu 
wedi arwain at anawsterau wrth wireddu rhywfaint o'r rhannu gwybodaeth 
allweddol a'r manteision integredig y disgwylid i'r system eu cefnogi. 

Yn dilyn diagnosis sylweddol o'r anawsterau sydd wedi effeithio ar raglen WCCIS, 
mae angen arweinyddiaeth gref yn awr i sicrhau gwerth am arian o'r buddsoddiad o 
£30 miliwn hyd yma a gwariant yn y dyfodol ac i benderfynu ar ddyfodol cyffredinol y 
rhaglen mewn partneriaeth â'r sefydliadau hynny sy'n defnyddio'r system ar hyn o 
bryd a'r rhai nad ydynt. Fel rhan o hyn, bydd angen penderfyniad ar y strategaeth 
gontractio yn y dyfodol ac a ddylid cadw'r ymrwymiad i ateb un system neu ganiatáu 
ar gyfer gwahanol systemau 'rhyngweithredol' gan ddefnyddio'r un safonau a sicrhau 
bod datblygu'r safonau hynny'n symud yn gyflymach nag sydd ganddo hyd yma. 
Mae amser bellach yn brin, gan fod adolygiad strategol yn nodi bod o leiaf dau 
awdurdod lleol a oedd wedi llofnodi gorchmynion defnyddio wedi bod yn adolygu a 
ddylid aros gyda'r system bresennol ac mae rhai cerrig milltir cytundebol allweddol 
nad ydynt ymhell o'n blaenau. Mae cymhlethdod ychwanegol yn deillio o'r ffaith bod y 
sefydliadau hynny sy'n defnyddio'r system ar hyn o bryd wedi symud ato ar wahanol 
adegau, sy'n golygu y bydd eu gorchmynion defnyddio hefyd yn dod i ben ar wahanol 
adegau. Mae fy adroddiad yn nodi manylion am y fframwaith cytundebol. Roedd hyn 
yn cynnwys Cytundeb Gwasanaethau Meistr (MSA), sy'n dod i ben ym mis Mawrth 
2023, ond y gellir ei ymestyn ar sail 1+1+1+1 tan fis Mawrth 2027. Gall gorchmynion 
defnyddio lleol fynd y tu hwnt i fis Mawrth 2027 ond rhaid iddynt ddod i ben erbyn mis 
Mawrth 2030. Unwaith eto, mae'r gorchmynion defnyddio hyn yn cynnwys cyfle i 
ymestyn ar sail 1+1+1+1 ond daw'r gorchymyn defnyddio cyntaf, a lofnodwyd gan 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i ddiwedd ei gyfnod cychwynnol o 8 
mlynedd ar yr un pryd â'r MSA ym mis Mawrth 2023. 
Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi tynnu sylw at ffactorau amrywiol sydd wedi 
effeithio ar gynnydd cyffredinol rhaglen WCCIS ers fy adroddiad. Mae'r rhain wedi 
cynnwys effaith barhaus y pandemig, y newid o NWIS i DHCW a'r sylw sylweddol yr 
oedd angen ei roi i fynd i'r afael â materion perfformiad a ddaeth i'r amlwg yn hydref 
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2021. Fodd bynnag, maent hefyd wedi pwysleisio eu barn, gyda sefydlogrwydd i'r 
system a chyfeiriad cliriach yn dilyn yr Adolygiad Strategol, fod y rhaglen mewn gwell 
sefyllfa i ddatblygu camau gweithredu allweddol eraill. 
Mae'r Pwyllgor wedi dangos diddordeb mewn dychwelyd i ystyried materion 
ehangach sy'n ymwneud ag iechyd a gofal digidol yn yr hydref. Byddai unrhyw waith 
craffu o'r fath yn rhoi cyfle i archwilio materion sy'n codi o'r llythyr hwn a'm 
hadroddiad blaenorol yn fanylach. 

Yn gywir 

 

ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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Atodiad: 

Fy argymhellion blaenorol a'r camau a gymerwyd mewn 
ymateb 
1 Yn fy adroddiad ym mis Hydref 2020, argymhellais: 

• Cyn ymrwymo unrhyw gyllid canolog pellach, mae Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda Thîm Rhaglen Genedlaethol WCCIS, 
byrddau iechyd, awdurdodau lleol a'r cyflenwr i: 
‒ lunio achos busnes wedi'i ddiweddaru sy'n ystyried costau 

lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac sy'n nodi 
disgwyliadau ar gyfer cyflwyno'r system ymhellach, ei 
defnyddio dros weddill tymor y contract, datblygu safonau 
data cenedlaethol a chynllunio ar gyfer unrhyw drefniadau 
olynol; 

‒ sicrhau bod gan y sefydliadau dan sylw y gallu 
angenrheidiol i gefnogi gweithredu a'u bod yn rhoi digon o 
flaenoriaeth i'r rhaglen o’i gymharu â’r cynllun y cytunwyd 
arno yn glir; a  

‒ dwyn ynghyd ddarlun cenedlaethol clir ar adborth gan 
ddefnyddwyr rheng flaen am berfformiad ac ymarferoldeb 
cyffredinol y system. 

• Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Thîm y Rhaglen 
Genedlaethol i ystyried: 
‒ sut y gallai contract WCCIS fod wedi'i gryfhau i gefnogi a 

chymell cyflawni a rheoli risg; 
‒ sut y gellir cymhwyso gwersi perthnasol i unrhyw 

drefniadau contractio olynol a chaffael cyhoeddus 
ehangach. 

2 Derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhellion. Mae'r cynnydd tuag 
at fynd i'r afael â nhw wedi cynnwys adolygiad sicrwydd o'r rhaglen a 
ddaeth i ben ym mis Tachwedd 2021. Cynhaliwyd 'Adolygiad 
Strategol' hefyd gan ymgynghorwyr annibynnol allanol. Dechreuodd 
yr ymgynghorwyr ar eu gwaith ym mis Tachwedd 2021 a 
chynhyrchodd eu hadroddiad terfynol ym mis Chwefror 2022. 
Cododd yr Adolygiad Strategol sawl argymhelliad, y mae pob un 
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ohonynt wedi'u derbyn gan yr Uwch Swyddogion Cyfrifol ar gyfer y 
rhaglen.1 

3 Comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwilwyr annibynnol hefyd i 
gynnal arolygon a gweithdai gyda defnyddwyr a rhai nad ydynt yn 
defnyddio'r system ym mis Mehefin 2021. Y diben oedd casglu barn 
wirioneddol ac annibynnol am berfformiad ac ymarferoldeb y system. 

4 Yn y cyfamser, cwblhaodd DHCW adolygiad mewnol o Wersi a 
Ddysgwyd ym mis Hydref 2021 a oedd yn ystyried sut y gellid bod 
wedi cryfhau fframwaith contractio WCCIS. 

5 Nid oes achos busnes wedi'i ddiweddaru ar gyfer WCCIS wedi'i 
gynhyrchu eto ond mae Llywodraeth Cymru, serch hynny, wedi 
ymrwymo rhywfaint o gyllid canolog pellach. Mae'r Adolygiad 
Strategol hefyd wedi argymell y dylid diweddaru'r achos busnes. Mae 
Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi nodi bod angen gwneud rhagor o 
waith yn awr yn dilyn yr Adolygiad Strategol i nodi'r strategaeth 
dechnegol a masnachol a'r costau a'r manteision cysylltiedig i lywio 
adolygiad o'r achos busnes. 

6 Mae gweddill y diweddariad hwn yn rhoi rhagor o fanylion am y 
camau gweithredu a nodir uchod. 

Diweddariad cyffredinol ar y cynnydd ers fy adroddiad 

Strategaeth a chontractio 

Adolygiad Gwersi a Ddysgwyd DHCW – fframwaith contractio WCCIS 

7 Y gwersi allweddol a ddysgwyd a nodwyd gan adolygiad DHCW 
oedd: 
• dylid bod wedi cynnwys dull gweithredu fesul cam yn y contract 

o'r cychwyn fel agwedd ddiofyn ar fyrddau iechyd er mwyn rhoi 
hyblygrwydd iddynt weithredu ar eu cyflymder eu hunain. 

• dylai cynllun clir fod wedi nodi'r dull o ymdrin â threfniadau 
rheoli gwasanaethau a chontractau yn ystod y broses gaffael 

 

 

1 Yr SROau yw Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. 
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ynghyd â phroses adolygu wedi'i chynnwys yn rhan ohono. 
Byddai hyn wedi sicrhau bod swyddogaethau a chyfrifoldebau'n 
cael eu deall yn glir ar draws y rhaglen. 

• gellid bod wedi cytuno ar safonau cenedlaethol yn ystod cam 
pennu'r contract. 

• dylai pob sefydliad sydd â rhwymedigaethau cytundebol fod 
wedi cael mynediad i'r cytundeb cytundebol a'r dogfennau. 

• dylai trosolwg o'r contract a'r hyfforddiant fod wedi'u darparu i'r 
holl randdeiliaid allweddol fel bod y telerau, y rhwymedigaethau 
a'r cydberthnasau allweddol a nodir yn y contract wedi’u deall. 

• dylai pob parti fod wedi cael mynediad darllen i ddogfennau 
cytundebol mewn lleoliad canolog. Dylai llif gwybodaeth wedi 
bod rhwng Tîm y Rhaglen Genedlaethol a sefydliadau lleol er 
mwyn sicrhau cysondeb a thryloywder i gefnogi'r gwaith o reoli'r 
broses o ddarparu contractau a chydberthnasau cyflenwyr. 

• er bod gostyngiad ariannol wedi'i gyflawni ar brynu trwyddedau 
ar raddfa fawr i ddefnyddio'r system, mae oedi wrth weithredu'r 
system yn golygu nad yw budd llawn y gostyngiad hwnnw wedi'i 
gyflawni hyd yma. Mae hyn yn adlewyrchu rhai o fy sylwadau fy 
hun am risgiau gwerth am arian yn y fframwaith cytundebol, a 
nodais fod angen iddynt hwythau hefyd esblygu dros amser am 
wahanol resymau. 

Yr adolygiad sicrwydd o'r rhaglen  

8 Canfu'r adolygiad sicrwydd o'r rhaglen, er bod amcan cyffredinol yr 
achos busnes gwreiddiol ym mis Mawrth 2015 ar gyfer WCCIS yn 
parhau i fod yn ddilys – er mwyn cyflawni cofnod electronig a rennir 
ar draws iechyd a gofal cymdeithasol – nid oedd yn glir sut y byddai'r 
amcan yn cael ei wireddu.  Roedd yr adolygiad yn cydnabod bod 
llawer o'r her sy'n wynebu cyflawni amcan cyffredinol y rhaglen yn 
llwyddiannus wedi'i nodi gan fy adroddiad fy hun ym mis Hydref 
2020. Argymhellodd yr adolygiad y dylai'r SROau ystyried adolygiad 
ffurfiol ac 'ailosod' ar gyfer y rhaglen. 
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Yr Adolygiad Strategol 

9 Roedd argymhellion yr Adolygiad Strategol, y mae SROau y rhaglen 
wedi'u derbyn ac sy'n adlewyrchu llawer o'r heriau a nodwyd yn fy 
adroddiad, yn ymwneud â: 
• sefydlogi'r system fel bod perfformiad a phrofiad defnyddwyr yn 

gwella. 
• 'dadgwmpasu' rhai meysydd o'r rhaglen gyfredol megis y gwaith 

ar safonau data cenedlaethol ac ystyried trosglwyddo'r 
cyfrifoldeb am ei gyflwyno i raglenni eraill o fewn Iechyd a Gofal 
Digidol Cymru. 

• symleiddio'r rhaglen drwy drosglwyddo'r gwaith o reoli 
gwasanaethau gweithredol y system o Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol i swyddogaethau eraill DHCW. 

• 'cywiro cwrs' y rhaglen i'w galluogi i ganolbwyntio ar ei nod 
allweddol. Bydd hyn yn cynnwys adolygu trefniadau cytundebol 
a masnachol a diweddaru'r achos busnes. 

• ailosod y rhaglen fel bod yr holl ddogfennau, ffyrdd o weithio a 
llywodraethu yn cael eu hadolygu a'u hadnewyddu. 

• creu 'map ffordd technoleg' sy'n cefnogi rhyngweithredu ar sail 
safonau rhwng WCCIS a systemau eraill ym maes iechyd a 
gofal cymdeithasol. 

• safoni'r dull o ymdrin â'r map ffordd drwy ymrwymo i 
egwyddorion dylunio llywodraethu y cytunwyd arnynt fel bod 
gan yr holl waith amcan a dyluniad cyffredin sy'n cyd-fynd â 
phensaernïaeth a safonau digidol cenedlaethol perthnasol. 

• gwella cydweithio rhwng rhanddeiliaid. 
10 Mae rhaglen waith bellach ar y gweill i gyflawni'r argymhellion. Mae 

SROau y rhaglen hefyd wedi cychwyn proses adolygu rhaglen arall a 
drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd 2022. 
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Cyflwyno 
11 Adroddais o'r blaen fod dyddiadau amcangyfrifedig o achos busnes 

Mawrth 2015, a adlewyrchwyd hefyd yn y dogfennau cytundebol 
gwreiddiol, yn awgrymu y byddai pob un o'r 22 awdurdod lleol a'r 7 
bwrdd iechyd yn defnyddio'r system erbyn mis Rhagfyr 2018. Ar 
adeg fy adroddiad, roedd 19 o sefydliadau'n defnyddio WCCIS neu 
wedi llofnodi gorchmynion lleoli, a phedwar mewn trafodaethau 
gweithredol a chwech eto i ymrwymo. O'r 19 sefydliad, roedd 13 
awdurdod lleol a dau fwrdd iechyd wedi mynd yn fyw. 

12 Mae gorchmynion lleoli ar gyfer sefydliadau unigol yn cynnwys 
elfennau cyffredin ond gellir eu teilwra a gyda sefydliadau wedi gallu 
comisiynu swyddogaethau ychwanegol y tu hwnt i'r hyn y darperir ar 
ei gyfer yn y contract gwreiddiol. Fodd bynnag, hyd yn oed o fewn yr 
elfennau cyffredin, mae'n dal yn wir y gall 'byw' olygu gwahanol 
bethau gan y gall sefydliadau ddewis pa elfennau o'r swyddogaethau 
sydd ar gael y maent yn eu defnyddio a pha mor eang y maent yn 
defnyddio'r system. Pwysleisiodd fy adroddiad fod y gwahanol 
ddulliau gweithredu yn golygu ei bod yn anodd gwireddu rhai o'r 
manteision rhannu gwybodaeth a gweithio integredig yr oedd disgwyl 
i'r system eu cefnogi. 

13 Ar 31 Mai 2022, mae dau awdurdod lleol arall a oedd wedi llofnodi 
gorchmynion lleoli ar adeg fy adroddiad wedi mynd yn fyw – Cyngor 
Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Rydym wedi 
diweddaru ein hofferyn data rhyngweithiol sy'n rhoi rhagor o fanylion 
am y sefyllfa o ran cyflwyno'r rhaglen ar draws y 29 sefydliad. Fodd 
bynnag, tynnodd yr Adolygiad Strategol sylw at y ffaith bod o leiaf 
dau awdurdod lleol hefyd yn ceisio dod â'u contractau WCCIS i ben. 

14 Nid oes unrhyw fyrddau iechyd eraill wedi mynd yn fyw ers fy 
adroddiad, ond mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg  
wedi llofnodi gorchymyn defnyddio ym mis Tachwedd 2021. Nid yw'r 
dyddiad mynd-yn-fyw amcangyfrifedig, nawr bod y gorchymyn 
defnyddio wedi'i lofnodi, wedi'i gytuno eto. Er nad yw’n fyw eto, mae 
rhai o staff y bwrdd iechyd yn defnyddio'r system drwy drwyddedau 
defnyddwyr awdurdodau lleol. Ar adeg fy adroddiad, mae'r Bwrdd 
Iechyd yn bwriadu gweithredu'r system mewn gwasanaethau iechyd 
meddwl yn gyntaf. 
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15 Ar adeg fy adroddiad, roedd dau fwrdd iechyd wedi llofnodi 
gorchmynion defnyddio ond roeddent yn dal i weithio tuag at 
ddyddiadau mynd-yn-fyw. 
• Llofnododd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan orchymyn 

defnyddio ym mis Mawrth 2018. Roedd cam cyntaf gweithredu'r 
gwasanaethau iechyd meddwl wedi'i drefnu ar gyfer mis 
Mehefin 2019 ond ni fodlonwyd y dyddiad hwn. Roedd dyddiad 
diwygiedig ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, ynghyd ag 
ychwanegu anableddau dysgu, wedi'i drefnu ar gyfer mis 
Tachwedd 2021. Ni fodlonwyd y dyddiad hwn oherwydd 
materion sefydlogrwydd parhaus gyda'r system. Roedd dyddiad 
diwygiedig pellach ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ac 
anableddau dysgu, y disgwylid iddo hefyd gynnwys 
ymarferoldeb symudol, wedi'i drefnu ar gyfer diwedd mis 
Mawrth 2022. Fodd bynnag, ni fodlonwyd y dyddiad hwn 
ychwaith. Y targed presennol ar gyfer gweithredu'r cam cyntaf 
yw Awst 2022, ond ni fydd hyn yn cynnwys ymarferoldeb 
symudol bryd hynny.   

• Ar ôl llofnodi gorchymyn defnyddio ym mis Mawrth 2016, roedd 
gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ddyddiad cychwyn 
o fis Ebrill 2017 ar gyfer gweithredu fesul cam gan ddechrau 
gyda gwasanaethau iechyd meddwl. Ni fodlonwyd y dyddiad, ac 
yna trafododd y bwrdd iechyd gyda'r cyflenwr weithrediad 
prototeip ar raddfa fach gychwynnol yn ei dimau nyrsio a 
therapïau cymunedol gyda dyddiad cychwyn wedi'i gynllunio ym 
mis Tachwedd 2021, ond mae hyn bellach wedi'i ohirio tan fis 
Medi 2022. 

Costau 

Y darlun cyffredinol 
16 Rhoddodd fy adroddiad drosolwg o'r £30.16 miliwn mewn costau 

cymorth canolog a wariwyd neu a ymrwymwyd hyd at fis Mawrth 
2022. Roedd y ffigur hwn yn cynnwys: 
• £8.41 miliwn – costau cyfalaf ar gyfer datblygu meddalwedd, 

trwyddedau, caledwedd a seilwaith rhwydwaith. 
• £8.62 miliwn – cymorth rheoli rhaglenni cenedlaethol. 
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• £13.13 miliwn – cymorth i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol 
ar gyfer gweithredu a chyflwyno a thrawsnewid gwasanaethau 
cysylltiedig. 

17 Mae'r ffigur alldro terfynol hyd at fis Mawrth 2022 wedi aros tua £30 
miliwn, ond gyda rhai newidiadau ym mhroffil y costau hyn a rhai o'r 
costau datblygu meddalwedd yn mynd rhagddynt y tu hwnt i fis 
Mawrth 2022. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo o leiaf 
£8.31 miliwn arall i gyd ar gyfer cymorth rhaglenni cenedlaethol 
(£7.15 miliwn) a chymorth i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol 
(£1.16 miliwn) i gyflymu'r broses weithredu ar gyfer 2022-23 i 2024-
25. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y gallai'r ffigur hwn gynyddu 
i hyd at £12 miliwn os oes angen. 

18 Roedd y ffigur costau cymorth canolog yn eithrio costau gweithredu 
lleol a thaliadau gwasanaeth a dalwyd o gyllidebau sefydliadau eu 
hunain a chostau cyfle ehangach sy'n gysylltiedig â'r trefniadau 
llywodraethu cyffredinol ar gyfer gweithredu a chyflwyno WCCIS. Nid 
oeddem wedi gallu llunio amcangyfrif cyffredinol dibynadwy o gostau 
gweithredu lleol a dalwyd o gyllidebau sefydliadau eu hunain, er ei 
bod yn amlwg bod y rhain yn rhedeg i filiynau o bunnoedd. 

19 Hyd at ddiwedd mis Mehefin 2020, roedd y sefydliadau hynny a oedd 
wedi symud ymlaen i'w gweithredu hyd at y pwynt o dalu taliadau 
gwasanaeth wedi talu cyfanswm o £2.56 miliwn i gyflenwr y system. 
Nid oedd y graddau cyffredinol yr oedd hyn yn wariant newydd o'i 
gymharu â chost systemau blaenorol yn glir. Fodd bynnag, roedd 
rhai sefydliadau'n sicrhau arbedion cymedrol o gymharu â chost 
systemau blaenorol. Erbyn diwedd mis Mawrth 2022, roedd taliadau 
tâl gwasanaeth cyffredinol wedi cynyddu i £4.82 miliwn.  

Costau cyfalaf 
20 Nododd fy adroddiad fod y costau cyfalaf yn cynnwys cyllid grant 

cyfalaf ychwanegol a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru, ym 
mis Rhagfyr 2019, o'i Chronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol. 
Dyrannodd Llywodraeth Cymru £1.0 miliwn ar gyfer adnewyddu 
caledwedd canolog arfaethedig a £0.8 miliwn ar gyfer datblygu 
meddalwedd. Y gost derfynol ar gyfer adnewyddu caledwedd 
canolog oedd £1.93 miliwn, a ysgwyddwyd gan Lywodraeth Cymru 
o'r Gronfa Buddsoddi blaenoriaethau digidol. 

21 Roedd y £0.8 miliwn a gymeradwywyd ar gyfer datblygu meddalwedd 
yn cynnwys £0.47 miliwn i dalu am gostau datblygu o fewn cwmpas 
gwreiddiol yr achos busnes a'r contract. Roedd y gweddill ar gyfer 
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gwelliannau nad oeddent o fewn y cwmpas gwreiddiol. Adeg fy 
adroddiad, yr amcangyfrif diweddaraf o'r costau hynny yn dilyn 
trafodaethau masnachol oedd £1.12 miliwn. Roedd fy adroddiad yn 
nodi'r disgwyliad y byddai angen i sefydliadau sy'n defnyddio 
benderfynu ar fforddiadwyedd a gwerth am arian y gwelliannau sy'n 
weddill nad ydynt yn dod o dan gyllid Llywodraeth Cymru. 

22 Ers fy adroddiad, mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi dweud nad 
oes angen rhai o'r gofynion meddalwedd o'r cwmpas gwreiddiol 
mwyach/neu eu bod wedi cael eu disodli gan ddatblygiadau eraill neu 
na ellir eu cyflawni. Mae gwaith yn mynd rhagddo o hyd i gwblhau 
beth fydd y gost derfynol ar gyfer cyflawni'r costau datblygu sy'n 
weddill a gwelliannau ychwanegol. Roedd y gwaith i fod i gael ei 
gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2022 ond bydd bellach yn cael ei 
ymgorffori yn y rhaglen waith sy'n deillio o'r Adolygiad Strategol. 

23 Ym mis Chwefror 2022, gwariwyd £0.72 miliwn o'r £0.80 miliwn a 
gymeradwywyd yn flaenorol ar gyfer datblygu meddalwedd, gan 
gynnwys gwelliannau y tu allan i gwmpas gwreiddiol y contract yn 
bennaf.  

24 Oherwydd y gost ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r gwaith o 
adnewyddu caledwedd canolog, roedd Llywodraeth Cymru wedi 
ymrwymo cyfanswm o £9.34 miliwn o gyllid grant cyfalaf hyd at 
ddiwedd mis Mawrth 2022. Er bod hyn yn dal i fod o fewn 
amcangyfrif gwreiddiol mis Mawrth 2015 o achos busnes o £9.89 
miliwn, nid yw cyfanswm y costau wedi'u cwblhau eto. Nid oes rhagor 
o arian cyfalaf gan Lywodraeth Cymru wedi'i gynllunio ar hyn o bryd 
rhwng 2022-23 a 2024-25.  

Costau cymorth y rhaglen genedlaethol 

25 Daeth y £8.62 a ddyrannwyd ar gyfer cymorth rheoli y rhaglen 
genedlaethol hyd at fis Mawrth 2022 o gymysgedd o gyllid 
uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru a chyllidebau presennol ar 
gyfer NWIS (ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru erbyn hyn). Roedd y 
ffigur hwn tua £1.7 miliwn yn uwch nag a amcangyfrifwyd yn achos 
busnes mis Mawrth 2015 ar gyfer yr un cyfnod. 

26 Roedd y gwariant gwirioneddol a gofnodwyd hyd at fis Mawrth 2022 
yn £8.27 miliwn, er bod Llywodraeth Cymru, fel y nodwyd uchod, 
wedi ymrwymo o leiaf £7.15 miliwn arall ar gyfer y cyfnod 2022-23 i 
2024-25. 
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Cymorth i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol 

27 Roedd fy adroddiad yn nodi'r mathau o gostau y gallai sefydliadau eu 
hysgwyddo i gefnogi gweithredu lleol gan gynnwys, er enghraifft: 
glanhau data, profi a mudo; llechi/gliniaduron i gefnogi gweithio 
symudol; caledwedd a meddalwedd ychwanegol/wedi'u 
huwchraddio; desgiau cymorth lleol a chostau staff. Nododd fy 
adroddiad fod achos busnes mis Mawrth 2015 wedi amcangyfrif y 
byddai'r costau hyn yn dod i gyfanswm o £2.58 miliwn, o'i gymharu 
â'r £13.13 miliwn yr oedd Llywodraeth Cymru wedi'i ymrwymo ar 
adeg fy adroddiad2 i gefnogi gweithredu a chyflwyno'n lleol a 
thrawsnewid gwasanaethau cysylltiedig3. 

28 Ym mis Chwefror 2021, dyrannodd Llywodraeth Cymru £2 filiwn arall 
o'i Chronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol i gefnogi'r gwaith o 
weithredu awdurdodau lleol yn ystod 2021-22. Ym mis Mawrth 2022, 
roedd cyfanswm o £12.44 miliwn wedi'i wario gan awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd. Er gwaethaf y £2 filiwn ychwanegol, mae'r ffigur hwn 
wedi dod i mewn yn is na'r ymrwymiad o £13.13 miliwn a adroddais 
yn flaenorol oherwydd tanwariant gan fyrddau iechyd. 

29 Fel y nodwyd uchod, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo 
o leiaf £1.16 miliwn arall ar gyfer byrddau iechyd ac awdurdodau lleol 
ar gyfer y cyfnod 2022-23 i 2024-25 ar gyfer byrddau iechyd ac 
awdurdodau lleol. 

Swyddogaethau sy’n weddill 
30 Amlygodd fy adroddiad, o dan y contract, fod disgwyl i 

swyddogaethau'r system lawn fod wedi'u cyflawni cyn diwedd 2015 
ond bod agweddau allweddol ar y swyddogaethau disgwyliedig 
wedi'u gohirio'n sylweddol. Roedd hyn yn cynnwys gwelliannau 

 

 

2 Roedd hyn yn cynnwys cyllid wedi'i neilltuo ar gyfer byrddau iechyd hyd at fis Mawrth 
2022 ond dim ond hyd at fis Mawrth 2021 y mae awdurdodau lleol yn ei wneud. 

3 Nododd fy adroddiad fod Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi pwysleisio bod y 
gweithgarwch y mae'r cyllid hwn yn ei gefnogi yn ymestyn y tu hwnt i gwmpas yr achos 
busnes gwreiddiol, gan gynnwys gwaith trawsnewid gwasanaethau ehangach sy'n 
gysylltiedig â WCCIS. Mae'r cyllid wedi'i ddosbarthu drwy Fyrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol. 
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penodol i'r gofynion cytundebol gwreiddiol. Yr amcangyfrif ar adeg fy 
adroddiad oedd y byddai'r diweddariadau sy'n weddill yn cael eu 
cyflwyno'n raddol hyd at ddiwedd 2021. Ymhlith y meysydd lle'r oedd 
angen gwaith o hyd roedd gofynion Cymraeg, ymarferoldeb symudol 
a rhyngwynebau â systemau eraill GIG Cymru. 

31 Roedd cynllun peilot ar gyfer ymarferoldeb symudol wedi'i drefnu cyn 
diwedd 2020. Yn dilyn cyhoeddi fy adroddiad, adroddodd 
Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus fod y peilot wedi'i 
ohirio gan effaith barhaus pandemig COVID-19 ac y byddai ar gael 
erbyn mis Mawrth 2021. Fodd bynnag, oherwydd problemau gyda 
sefydlogrwydd y system, cafodd y cynllun peilot ei ganslo. Yna, 
roedd cynllun diwygiedig i gyflwyno ymarferoldeb symudol fel 
cynnyrch cenedlaethol erbyn diwedd mis Chwefror 2022, ond ni 
fodlonwyd y dyddiad hwn ychwaith. Mae profion ar y gweill ac mae'r 
cynllun bellach ar gyfer rhyddhau fesul cam, gan ddechrau gyda 
chyfnod peilot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan ym mis Hydref 2022 cyn i'r swyddogaethau 
symudol fod ar gael yn ehangach. Bwriad y datganiad fesul cam yw 
helpu i reoli'r llwyth ychwanegol ar y system ac atal materion 
perfformiad pellach. Deallwn bellach mai dim ond 11 o'r 29 sefydliad 
sy'n bwriadu defnyddio'r swyddogaeth symudol pan fydd ar gael. 

32 Nodwyd rhai o'r rhyngwynebau gofynnol â systemau eraill GIG 
Cymru yng nghwmpas gwreiddiol y contract, tra cytunwyd ar eraill yn 
2019 fel gwelliannau i gontract 2015. Ym mis Hydref 2020, o'r 16 
rhyngwyneb y cytunwyd arnynt, dim ond dau oedd yn fyw. 
Amcangyfrifwyd y byddai'r rhyngwynebau sy'n weddill yn cael eu 
darparu'n raddol erbyn diwedd mis Rhagfyr 2021.  

33 Y sefyllfa ddiweddaraf yw bod 12 o'r 14 rhyngwyneb cenedlaethol 
sy'n weddill yn cael eu datblygu ar hyn o bryd gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan.  Disgwylir i rai gael eu gweithredu ym mis 
Hydref 2022 ac eraill erbyn diwedd mis Rhagfyr 2022. Pan fyddant 
wedi'u gweithredu'n llwyddiannus yn y Bwrdd Iechyd, byddant ar gael 
i bob sefydliad arall eu defnyddio. Nid yw trafodaethau ar amserlenni 
ar gyfer y ddau ryngwyneb sy'n weddill wedi dechrau eto.  

34 Mae rhai agweddau allweddol ar y swyddogaethau y disgwylir iddynt 
fodloni gofynion Cymraeg a nodwyd yn y contract gwreiddiol nad 
oeddent ar gael pan adroddais hefyd yn parhau i fod ar gael o hyd. 
Ar hyn o bryd nid oes amserlen ar gyfer pryd y caiff hyn ei gyflawni, 
ac ni fu'n flaenoriaeth ddiweddar i'r rhaglen cyn materion eraill. 
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Perfformiad y system 
35 Amlinellodd fy adroddiad y bu problemau perfformiad parhaus 

sylweddol gyda'r system. Codwyd pryderon hefyd ynghylch materion 
yn ymwneud â pherfformiad y system, gan gynnwys risgiau i staff a 
defnyddwyr gwasanaethau, mewn rhai adroddiadau lleol gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. 

36 Argymhellais y dylai Llywodraeth Cymru ddwyn ynghyd ddarlun 
cenedlaethol clir ar adborth gan ddefnyddwyr rheng flaen am 
berfformiad ac ymarferoldeb cyffredinol y system. Mewn ymateb, 
comisiynodd Llywodraeth Cymru arolwg defnyddwyr, arolwg nad 
oedd yn ddefnyddwyr a chynhaliodd weithdy cenedlaethol ym 4mis 
Mehefin 2021. 

37 Er nad oedd y gyfradd ymateb ar gyfer yr arolwg defnyddwyr mor 
uchel ag y byddai Llywodraeth Cymru wedi'i ddymuno, derbyniodd 
fod y canfyddiadau'n gynrychioliadol ar y cyfan o sylfaen defnyddwyr 
WCCIS ac yn cydnabod bod angen mynd i'r afael â rhai materion 
perfformiad difrifol.5 

38 Yn gyffredinol, canfuwyd bod y system yn cael effaith fwy negyddol, 
yn hytrach nag effaith gadarnhaol, ar allu'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr 
i wneud eu gwaith. I gyfran fawr o ddefnyddwyr, nid oedd y system 
yn gallu cefnogi gweithio integredig rhwng iechyd a gofal 
cymdeithasol a gwireddu'r manteision a fwriadwyd. 

39 Roedd problemau perfformiad a sefydlogrwydd sylweddol pellach yn 
dilyn mudo cynlluniedig i fersiwn newydd o'r platfform sylfaenol ar 
gyfer y system, gan olygu nad oedd y system ar gael yn gyfan gwbl 
am gyfnodau penodol yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2021. 
Parhaodd y materion hyn i ryw raddau i ddechrau 2022 cyn eu datrys 
ym mis Chwefror 2022.  Deallwn fod y system wedi'i haenu ers hynny 
ac na fu unrhyw broblemau perfformiad na thoriadau sylweddol. Mae 
Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn cynllunio arolygon defnyddwyr 

 

 

4 Comisiynodd Llywodraeth Cymru arolwg ar wahân ar wahân i bobl nad ydynt yn 
ddefnyddwyr hefyd ond dim ond 20 o ymatebion a gafodd. 

5 Cwblhaodd 1,252 o bobl yr arolwg defnyddwyr yn seiliedig ar gyfanswm poblogaeth o 
13,803 o ddefnyddwyr posibl ym mis Mai 2021. 
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rheolaidd fel rhan o waith ymgysylltu â rhaglenni yn y dyfodol ond nid 
oes dyddiadau ar gyfer hyn wedi'u pennu eto. 

Safonau data 
40 Amlygodd fy adroddiad sut y bwriadwyd i newidiadau i strwythurau 

llywodraethu rhaglenni, gan gynnwys Bwrdd Rheoli Gwybodaeth 
cenedlaethol newydd, gyflymu cynnydd ar safonau data cenedlaethol 
sy'n allweddol i wireddu rhai o fanteision WCCIS. Mae'r gwaith o 
ddatblygu safonau data cenedlaethol wedi parhau ond nid yw wedi'i 
gwblhau eto. Fel y nodwyd uchod, awgrymodd adolygiad gwersi 
contractio a ddysgwyd gan DHCW y gallai awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd fod wedi cytuno ar set o safonau data cyffredin cyn y 
broses dendro ar gyfer contractio. Gallai hyn fod wedi cryfhau'r 
gefnogaeth i'r rhaglen ac wedi cymell mabwysiadu. 

41 Gan gydnabod cymhlethdod datblygu safonau data cenedlaethol, 
argymhellodd yr Adolygiad Strategol y dylai'r gwaith safonau data 
gael ei 'ddadgwmpasu' o raglen WCCIS. Mae trafodaethau'n mynd 
rhagddynt ar hyn o bryd gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru i 
benderfynu ble fyddai'r gwaith hwn orau. 

Gwireddu buddion ac adrodd yn ôl 
42 Mae'r trefniadau ar gyfer adrodd ar fanteision cyflwyno WCCIS wedi 

bod yn destun trafod ac adolygu o ddechrau rhaglen WCCIS. Ar 
adeg fy adroddiad, roedd gwaith yn mynd rhagddo o hyd i ddatblygu 
fframwaith adrodd addas. Mae hyn yn parhau i fod yn wir.  

43 Fel rhan o'r disgwyliadau a aeth gyda rhywfaint o'i chefnogaeth 
ariannol, roedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol gynhyrchu adroddiad blynyddol cynhwysfawr ar 
gynnydd y rhaglen, gan ddechrau gyda'r cyfnod hyd at ddiwedd mis 
Mawrth 2020. Roedd yr adroddiad cyntaf i fod i gael ei gwblhau 
erbyn diwedd mis Ebrill 2020, ond ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, 
cafodd ei gwblhau gan effaith COVID-19. Hyd yma, nid oes unrhyw 
adroddiadau blynyddol wedi'u cynhyrchu, er bod Llywodraeth Cymru 
wedi bod yn derbyn diweddariadau chwarterol gan Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi comisiynu'r 
ymgynghorwyr a gwblhaodd yr Adolygiad Strategol i baratoi 
adroddiadau blynyddol ehangach, ond ar gyfer 2020-21 a 2021-22 yn 
unig. 
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44 Ym mis Tachwedd 2021, cwblhaodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol 
adroddiad gwireddu buddion. Roedd yr adroddiad yn cydnabod bod y 
sefydliadau a oedd wedi comisiynu WCCIS hyd yma wedi gwneud 
hynny'n bennaf i gymryd lle systemau hŷn a oedd yn cyrraedd 
dyddiadau diwedd eu contract. Nododd er bod hyn wedi darparu 
manteision effeithlonrwydd o ran costau ac amserlenni caffael ac 
wedi gosod y sylfaen i alluogi integreiddio wrth i sefydliadau eraill 
ddefnyddio WCCIS, mae'r gweithredu 'clytwaith' yn golygu bod 
gwireddu buddion integreiddio ar draws ffiniau gwasanaethau a 
sefydliadau wedi bod yn arafach na'r disgwyl. Mae hyn i raddau 
helaeth yn cyfateb i'r casgliadau yn fy adroddiad fy hun.  

45 Gwnaeth yr adroddiad gwireddu buddion nifer o argymhellion. I 
grynhoi, roeddent yn cynnwys sicrhau bod buddion y rhaglen yn cyd-
fynd ag unrhyw weledigaeth neu ddiben newydd ar gyfer y rhaglen 
yn dilyn yr Adolygiad Strategol. Argymhellodd hefyd y dylid adolygu a 
diweddaru'r map ffordd buddion, diffiniadau, metrigau a llinellau 
sylfaen yng nghyd-destun canlyniadau'r Adolygiad Strategol ynghyd 
â sefydlu Cymuned Fuddiant Rheoli Buddion. 
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Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, Deddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004 a Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol 
2015.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth 
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
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Adroddiad manwl

Cefndir

1  Mae newid hinsawdd yn un o heriau diffiniol y byd ac mae angen i bawb 
weithredu ar unwaith. Dywed adroddiad nodedig gan y Cenhedloedd 
Unedig ym mis Awst 2021 fod gweithgarwch dynol yn newid ein hinsawdd 
mewn ffyrdd digynsail a bod angen lleihau allyriadau carbon yn sylweddol. 

2 Mae’r amcanestyniadau hinsawdd diweddaraf ar gyfer Cymru yn dangos 
mwy o siawns o aeafau mwynach a gwlypach, a hafau poethach a 
sychach, gyda lefelau’r môr yn codi a chynnydd yn amlder a dwyster 
digwyddiadau tywydd eithafol. Mae’r goblygiadau’n amlwg.

3  Un ffordd hanfodol o liniaru effeithiau newid hinsawdd yw lleihau 
allyriadau carbon. Ym mis Mawrth 2021, yn dilyn cyngor gan y Pwyllgor 
ar Newid Hinsawdd1 ym mis Rhagfyr 2020, pennodd Llywodraeth Cymru 
dargedau newydd, sef gostyngiad o 63% mewn allyriadau carbon erbyn 
2030, gostyngiad o 89% erbyn 2040, a gostyngiad o 100% erbyn 20502. 
Hefyd, nododd Llywodraeth Cymru uchelgais gyfunol fwy heriol i’r sector 
cyhoeddus yng Nghymru3 sef cyflawni carbon sero net erbyn 2030 
(uchelgais gyfunol 2030).

4 Ym mis Mehefin 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Rhaglen 
Lywodraethu ar gyfer 2021-2026, sy’n rhoi mynd i’r afael ag argyfyngau 
hinsawdd a natur wrth wraidd y llywodraeth newydd. Mae’r Rhaglen 
Lywodraethu hefyd yn gwneud cyfres o ymrwymiadau i ymgorffori ymateb i 
newid yn yr hinsawdd ym mhopeth a wneir gan Lywodraeth Cymru.

1 Corff annibynnol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 yw’r 
Pwyllgor ar Newid Hinsawdd. Ei swyddogaeth yw cynghori llywodraethau’r DU ar dargedau 
allyriadau ac adrodd ar y cynnydd a wnaed o ran lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a 
pharatoi ar gyfer effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ac addasu iddynt.

2 Nid yw sero net yn golygu dileu allyriadau nwyon tŷ gwydr, ond cydbwyso’r allyriadau nwyon 
tŷ gwydr â swm y nwyon sy’n cael eu tynnu o’r atmosffer.

3 Mae diffiniad Llywodraeth Cymru o’r ‘sector cyhoeddus’ yn yr achos hwn yn cynnwys 65 o 
gyrff fel y nodir yn Atodiad 2 Sero Net y Sector Cyhoeddus yng Nghymru: Llinell sylfaen ac 
argymhellion, Llywodraeth Cymru, Mehefin 2022. 
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5  Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi Statws carbon sero-net 
erbyn 2030: Trywydd ar gyfer datgarboneiddio ar draws sector cyhoeddus 
Cymru (trywydd y sector cyhoeddus) i gefnogi sector cyhoeddus Cymru 
i gyflawni uchelgais gyfunol 2030. Ochr yn ochr â thrywydd y sector 
cyhoeddus, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y canllaw ar gyfer adrodd ar 
garbon sero-net a’r daenlen gysylltiedig i ganiatáu i’r sector cyhoeddus 
nodi ac adrodd ar allyriadau yn gyson. 

6  Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ymrwymo i gynnal rhaglen waith 
hirdymor ar newid hinsawdd. Ein darn cyntaf o waith yw adolygiad llinell 
sylfaen sy’n gofyn: ‘Sut mae’r sector cyhoeddus yn paratoi i gyflawni 
uchelgais gyfunol Llywodraeth Cymru o sector cyhoeddus sero net 
erbyn 2030?’. Er mwyn llywio’r adolygiad llinell sylfaen, cwblhaodd 48 o 
gyrff cyhoeddus, gan gynnwys 

7 Rydym yn cyhoeddi dau adroddiad i rannu ein canfyddiadau:
• yr adroddiad canfyddiadau allweddol hwn: mae’r adroddiad hwn 

yn targedu uwch-arweinwyr a’r rhai sydd â swyddogaethau craffu 
mewn cyrff cyhoeddus, gyda’r nod o’u hysbrydoli i gynyddu cyflymder 
eu gwaith ar gyflawni uchelgais gyfunol 2030. Rydym wedi cynnwys 
cwestiynau ar ddiwedd pob adran o’r adroddiad hwn i sefydliadau fyfyrio 
yn eu cylch. Er nad yw’r cwestiynau hyn yn gynhwysfawr, maent yn 
darparu awgrymiadau pwysig i sefydliadau eu hystyried.

• adroddiad tystiolaeth – i ddilyn: adroddiad a fydd yn darparu 
canfyddiadau a data manylach o’r cais am dystiolaeth a’n gwaith 
ehangach.
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Casgliad cyffredinol

8  Mae ansicrwydd amlwg ynghylch a fydd y sector cyhoeddus yn cyflawni 
ei uchelgais gyfunol ar gyfer 2030. Mae ein gwaith yn nodi rhwystrau 
sylweddol cyffredin i gynnydd y mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus fynd i’r 
afael â nhw ar y cyd er mwyn cyflawni’r uchelgais o sector cyhoeddus 
sero net erbyn 2030. Ac er bod cyrff cyhoeddus yn dangos ymrwymiad 
i leihau allyriadau carbon, erbyn hyn, mae’n rhaid iddynt gynyddu 
eu gweithgareddau’n sylweddol, cynyddu cydweithrediad a rhoi 
datgarboneiddio wrth wraidd eu gweithrediadau a’u penderfyniadau o 
ddydd i ddydd. Mae angen i sefydliadau fod yn feiddgar ac yn arloesol a 
rhannu profiadau o’u llwyddiannau a’u methiannau. Ni fydd yr Archwilydd 
Cyffredinol yn beirniadu sefydliadau am gymryd risgiau a reolir yn dda i 
fynd i’r afael â’r her ddigynsail hon. 

9  Rydym wedi nodi pum galwad i weithredu fel y gall sefydliadau fynd i’r 
afael â’r rhwystrau cyffredin i ddatgarboneiddio yn y sector cyhoeddus. 
Y rhain yw:

Cryfhau eich arweinyddiaeth a dangos eich cyfrifoldeb ar y cyd 
drwy gydweithrediad effeithiol

Egluro eich cyfeiriad strategol a chynyddu cyflymder y 
gweithrediad

£
Mynd i’r afael â’r cyllid sydd ei angen arnoch

Nodi eich bylchau sgiliau a chynyddu eich capasiti

Gwella ansawdd data a gwaith monitro i gefnogi eich proses o 
wneud penderfyniadau

1

2

3

4

5

10 Nid ydym yn gwneud argymhellion penodol o ystyried natur lefel uchel 
ein hadolygiad. Fodd bynnag, rydym yn annog cyrff cyhoeddus i ystyried 
y negeseuon yn yr adroddiad hwn, a thrwy eu strwythurau llywodraethu 
mewnol, nodi’n gyhoeddus sut y maent yn bwriadu ymateb i’r galwadau i 
weithredu. 
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Galwadau i weithredu 

Cryfhau eich arweinyddiaeth a dangos eich cyfrifoldeb ar y 
cyd drwy gydweithrediad effeithiol

11 Dangosodd Llywodraeth Cymru arweiniad pan ddatganodd argyfwng 
hinsawdd yn 2019. Mae llawer o’r cyrff cyhoeddus eraill wedi dilyn eu 
hesiampl, er enghraifft, mae 18 o’r 22 o gynghorau yng Nghymru wedi 
datgan argyfwng hinsawdd erbyn hyn.

12 Dangosodd Llywodraeth Cymru arweinyddiaeth hefyd pan bennodd 
uchelgais gyfunol 2030 ac ym mis Mai 2021 pan sefydlodd bortffolio 
Gweinidogol newydd ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Daeth newid 
cysylltiedig i strwythur sefydliadol Llywodraeth Cymru i rym o 1 Ebrill 2022.

13 Rydym wedi dod o hyd i weithgarwch sylweddol gan gyrff cyhoeddus sy’n 
cefnogi’r symudiad tuag at ddatgarboneiddio. Felly, mae’n amlwg bod cyrff 
cyhoeddus yn cymryd yr agenda hon o ddifrif.

14 Er gwaethaf hyn, mae’n rhaid iddynt wneud mwy oherwydd bod cryn 
ansicrwydd (ac amheuaeth glir gan rai sefydliadau) ynghylch a fydd 
uchelgais gyfunol 2030 yn cael ei chyflawni. Yn y GIG, gwelsom 
ansicrwydd y byddai hyd yn oed gostyngiad o 34% mewn allyriadau yn 
cael ei gyflawni ar draws y sector hwnnw4. Dywedodd cyrff wrthym am 
rwystrau sylweddol i gynnydd o ran datgarboneiddio, megis anawsterau 
wrth drosi strategaeth yn weithred, ansicrwydd ynghylch cyllid, diffyg 
sgiliau a chapasiti, a materion yn ymwneud â data datgarboneiddio. 
Trafodir y materion hyn drwy gydol yr adroddiad hwn. 

15 Nawr yw’r amser am arweinyddiaeth feiddgar. Mae’n rhaid i gyrff 
cyhoeddus leihau allyriadau carbon o’u hystadau, o’u gwasanaethau, ac 
o’r nwyddau a’r gwasanaethau y maent yn eu caffael. Yn ogystal â hynny, 
mae’n rhaid iddynt fabwysiadu swyddogaeth arwain ehangach drwy 
hyrwyddo’r agenda datgarboneiddio ym mhob sector yn y cymunedau y 
maent yn eu gwasanaethu i weithio tuag at ‘broses bontio deg’5.

16 Bydd angen i gyrff cyhoeddus ddangos arweiniad cyfunol cryfach 
oherwydd y bydd cydweithredu rhwng sefydliadau yn hanfodol i gyflawni 
uchelgais gyfunol 2030. Dywedodd rhai ymatebwyr wrthym fod angen 
newid meddwl ar raddfa eang, gyda dull mwy cydgysylltiedig ar draws y 
sector cyhoeddus.  

4 Mae Cynllun Cyflenwi Strategol Datgarboneiddio GIG Cymru yn nodi 46 o fentrau yr 
amcangyfrifir y byddant yn lleihau allyriadau carbon 34% erbyn 2030.

5 Mae ‘proses bontio deg’ yn golygu gweithredu ar newid yn yr hinsawdd a gwneud yr 
economi’n fwy gwyrdd mewn ffordd sydd mor deg a chynhwysol â phosibl i bawb dan sylw. 
Mae Polisi 1 yn Cymru Sero Net Cyllideb Garbon 2 (2021-25) yn nodi barn Llywodraeth 
Cymru ar broses bontio deg.
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17 Mae nifer o baneli traws-sefydliadol a byrddau rhaglenni sydd eisoes 
yn bodoli er mwyn cydweithredu ar faterion sy’n ymwneud â’r hinsawdd 
gan gynnwys datgarboneiddio. Ac er bod cyrff cyhoeddus wedi mynegi 
safbwyntiau cadarnhaol ar y cyfan am y ffordd y maent yn cydweithredu, 
cydnabuwyd hefyd fod angen cynyddu’r ymdrechion hyn. Mae cyfrifoldeb 
cyfunol ar y sector cyhoeddus i wneud i’r strwythurau presennol 
weithio. Mae angen i gyrff cyhoeddus ystyried hefyd pa gydweithrediad 
ychwanegol sydd ei angen mewn sectorau ac ar draws y sector 
cyhoeddus.    

18 Mae’n rhaid i uwch-arweinwyr wneud mwy i ddangos eu bod yn llwyr 
amgyffred brys a maint yr her ac yn nodi hyn yn glir fel prif flaenoriaeth 
i’w sefydliad os ydynt am gyflawni eu huchelgeisiau. Mae’n rhaid i 
ddatgarboneiddio (a risgiau ehangach yn yr hinsawdd) fod wrth wraidd 
penderfyniadau a gweithrediadau busnes o ddydd i ddydd. Mae’n rhaid i’r 
agenda hon gael ei hintegreiddio i bob gwasanaeth a gweithrediad, fel bod 
datgarboneiddio yn cael ei gyflawni ochr yn ochr â chanlyniadau eraill.   

19 Gellir defnyddio’r fframweithiau a ddarperir gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (gan gynnwys byrddau 
gwasanaethau cyhoeddus a phennu amcanion llesiant) i helpu sefydliadau 
i ddatgarboneiddio. Bydd cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy 
mewn meysydd allweddol megis caffael, cynllunio’r gweithlu a chyllid hefyd 
yn helpu i gyflawni’r agenda ddatgarboneiddio.

20 Mae angen i’r rhai sy’n gyfrifol am swyddogaethau llywodraethu a chraffu 
mewn sefydliadau unigol gefnogi’r cyfeiriad teithio gan herio ar yr un pryd 
a oes digon yn cael ei wneud.     

Cwestiynau y gallai uwch-arweinwyr a’r rhai sy’n craffu arnynt eu 
gofyn

• A ydym yn trin yr argyfwng hinsawdd a’r angen i ddatgarboneiddio fel 
‘argyfwng’ go iawn?

• A allwn ddangos bod datgarboneiddio wrth wraidd penderfyniadau a 
gweithrediadau busnes o ddydd i ddydd?

• A yw brys a maint yr her yn cael ei chyfleu’n dda gan uwch-arweinwyr 
ac yn cael ei deall ym mhob rhan o’n sefydliad?

• A oes gennym drefniadau craffu a llywodraethu penodol  
ac effeithiol ar gyfer rheoli’r daith tuag at sero net?

• A ydym yn deall y prif rwystrau i gynnydd a pha mor  
dda ydym yn cydweithredu i’w goresgyn nhw?
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Egluro eich cyfeiriad strategol a chynyddu cyflymder y 
gweithrediad

21 Er mwyn cyflawni uchelgais gyfunol 2030, mae’n hanfodol bod gan 
Gymru strategaethau clir, cydgysylltiedig ac integredig ar draws y 
sector cyhoeddus. Bydd yn rhaid i’r cynlluniau gweithredu sy’n deillio o’r 
strategaethau hynny gael eu gweithredu’n gyflym hefyd. 

22 Mewn ymateb i’n cais am dystiolaeth, roedd cyrff cyhoeddus yn 
gadarnhaol ar y cyfan am y cyfeiriad strategol a nodwyd gan Lywodraeth 
Cymru a’i fod wedi ei gyfleu’n dda drwy drywydd y sector cyhoeddus 
(Atodiad 3). Mewn ymateb i’n cwestiwn ynghylch i ba raddau yr oeddent 
yn defnyddio trywydd y sector cyhoeddus, dywedodd y mwyafrif o’r cyrff 
cyhoeddus eu bod yn ei ddefnyddio i raddau amrywiol, a dim ond pump a 
ddywedodd nad oeddent yn ei ddefnyddio. 

23 Er gwaethaf safbwyntiau cadarnhaol ar y cyfan am y cyfeiriad strategol 
cenedlaethol, mae cyrff cyhoeddus yn dymuno cael mwy o gymorth i roi’r 
strategaeth ar waith. Dywedodd sawl sefydliad wrthym, er bod trywydd 
y sector cyhoeddus yn darparu templed lefel uchel, fod angen mwy o 
eglurder, cymorth a chanllawiau arnynt ar sut i ddatgarboneiddio. 

24 Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym ei bod wedi cynllunio trywydd 
y sector cyhoeddus â’r nod o lunio fframwaith lefel uchel i helpu cyrff 
cyhoeddus i ddatblygu atebion lleol yn seiliedig ar amgylchiadau unigol, 
yn hytrach nag un dull gweithredu sy’n addas i bawb. Mae Llywodraeth 
Cymru yn darparu mathau eraill o gymorth canolog ar ddatgarboneiddio, 
gan gynnwys cymorth drwy Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, sef cyllid 
grant ar gyfer gwahanol raglenni, a chyllid rhaglen Gefnogi Trosglwyddiad 
ac Adferiad Llywodraeth Leol Cymru. 

25 Mae rhai canllawiau ar gyfer sectorau penodol sydd ar gael i gefnogi 
cyrff cyhoeddus i roi’r weledigaeth ar waith. Ar gyfer y GIG, mae’r 
Ymddiriedolaeth Garbon a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru 
wedi nodi camau gweithredu manylach yng Nghynllun Cyflenwi Strategol 
Datgarboneiddio GIG Cymru. O ran llywodraeth leol, mae Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru yn datblygu cymorth a chanllawiau mwy pwrpasol 
i gynghorau. 

26 Yn gyffredinol, mae ein gwaith wedi dangos bod cyrff cyhoeddus ar 
gamau gwahanol iawn o ran nodi eu cynlluniau gweithredu ar gyfer 
datgarboneiddio. Er bod Arddangosyn 1 yn dangos bod y mwyafrif o’r 
cyrff cyhoeddus yn teimlo eu bod wedi pennu cyfeiriad strategol clir, 
mae Arddangosyn 2 yn dangos nad oedd gan ychydig dros draean o 
sefydliadau gynllun datgarboneiddio ar adeg ein cais am dystiolaeth. 
Roedd pob sefydliad wedi dechrau datblygu eu cynllun o leiaf, ac o dan 
bolisi Llywodraeth Cymru, mae ganddynt tan fis Ebrill 2023 i ddatblygu un.
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Arddangosyn 1: ymatebion cyrff cyhoeddus i’r datganiad, ‘Mae ein sefydliad 
wedi pennu cyfeiriad strategol clir i gefnogi’r gwaith o gyflawni targedau 
lleihau carbon 2030’

Ffynhonnell: Cais Archwilio Cymru am dystiolaeth

Arddangosyn 2: statws cynlluniau gweithredu cyrff cyhoeddus

Noder: Mae un corff cyhoeddus na ymatebodd i’r cwestiwn hwn.

Ffynhonnell: Cais Archwilio Cymru am dystiolaeth

Cytuno’n gryf

Cytuno

Ddim yn cytuno
nac yn anghytuno

Anghytuno

Anghytuno’n gryf

Nifer y cyrff cyhoeddus
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Nid oes gennym gynllun eto ac nid 
ydym wedi dechrau datblygu un

Nid oes gennym gynllun eto ond 
rydym wedi dechrau datblygu un

Mae gennym gynllun drafft

Mae gennym gynllun terfynol sy’n 
cael ei adolygu ar hyn o bryd

Mae gennym gynllun terfynol
sy’n gyfredol
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Nifer y cyrff cyhoeddus
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27 Mae trywydd y sector cyhoeddus yn nodi cerrig milltir ar gyfer 2021-22 
pan mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’r sector cyhoeddus ‘wasgu’r 
sbardun’. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod cynnydd da wedi bod a bod 
y sector cyhoeddus yn cyflymu. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru 
yn cydnabod bod gwaith sylweddol i’w wneud o hyd a, hyd yma, nad yw’r 
sector cyhoeddus wedi cyflawni cerrig milltir ‘gwasgu’r sbardun’ yn llawn.

Cwestiynau y gallai uwch-arweinwyr a’r rhai sy’n craffu arnynt eu 
gofyn

• A ydym wedi nodi dull strategol a chynllun gweithredu clir ar gyfer 
datgarboneiddio? Os nad ydym, pam lai?

• A ydym wedi rhoi ystyriaeth briodol i argymhellion Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol ar ddatgarboneiddio, gan gynnwys y rhai sydd 
yn Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 20206?

• A ydym yn cynnwys ein staff, ein rhanddeiliaid a’n dinasyddion wrth 
ddatblygu a chyflawni ein dull strategol?

• A ydym wedi cydweithredu ag eraill i ddatblygu ein dull gweithredu 
cyffredinol?

• Sut y bydd ein dull o ddatgarboneiddio yn ein helpu i gyflawni o 
gymharu ag amcanion strategol eraill (gan gynnwys amcanion llesiant) 
yn ogystal â chyflawni uchelgais gyfunol 2030? 

• A yw ein strategaethau, ein polisïau a’n gweithrediadau corfforaethol 
eraill yn adlewyrchu’r dull strategol a nodwyd gennym ar  
gyfer datgarboneiddio?

• A yw ein cynllun gweithredu yn nodi cerrig milltir clir sy’n  
gyson ag uchelgais gyfunol 2030 ac a yw’n cael ei  
weithredu’n ddigon cyflym?

6 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020, Mai 
2020.
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Mynd i’r afael â’r cyllid sydd ei angen arnoch 

28 Mae angen i gyrff cyhoeddus gynllunio eu cyllid yn y fath fodd fel y gallant 
gyflawni eu strategaethau datgarboneiddio a’u cynlluniau gweithredu. 
Bydd hyn yn gofyn am gynllunio hirdymor oherwydd y bydd angen 
buddsoddi mewn datgarboneiddio am flynyddoedd lawer. Bydd hefyd yn 
gofyn am wariant ar unwaith oherwydd, os yw uchelgais gyfunol 2030 i 
gael ei chyflawni, mae gweithredu ar frys yn hanfodol.  

29 Roedd cyrff cyhoeddus yn cydnabod y bydd angen buddsoddiad sylweddol 
mewn datgarboneiddio, yn enwedig ar gyfer costau seilwaith ymlaen 
llaw. Ond roeddent yn ansicr ynghylch o ble y byddai’r cyllid ar gyfer y 
buddsoddiad hwn yn dod. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i gyrff 
cyhoeddus mewn gwahanol ffyrdd, ond mae wedi dweud na all gyllido 
popeth. Felly, bydd angen i gyrff cyhoeddus feddwl yn ofalus am sut y 
gallant ddefnyddio eu cyllid presennol mewn gwahanol ffyrdd, archwilio 
cyfleoedd cyllido ychwanegol posibl ac ystyried sut y gallent rannu costau 
â sefydliadau partner. 

30 Yn gyffredinol, dywedodd cyrff cyhoeddus wrthym fod cyllid yn rhwystr 
sylweddol i gyflawni uchelgais gyfunol 2030. Mae hyn oherwydd 
ansicrwydd o ran y cyllid ychwanegol hirdymor a fydd ar gael iddynt, 
ac anawsterau wrth fynd i’r afael â chostau datgarboneiddio. Dengys 
Arddangosyn 3 nad yw’r mwyafrif o’r cyrff cyhoeddus wedi asesu 
goblygiadau ariannol uchelgais gyfunol 2030 yn llawn. Mewn rhai 
achosion, y rheswm dros hyn yw nad ydynt wedi nodi cyfres glir o gamau 
gweithredu a gweithgareddau i gyflawni sero net eto.

£
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Arddangosyn 3: ymatebion cyrff cyhoeddus i’r datganiad, ‘Mae ein sefydliad 
wedi asesu’n llawn oblygiadau ariannol cyflawni targedau lleihau carbon 
2030’

Noder: Mae un corff cyhoeddus na ymatebodd i’r cwestiwn hwn.

Ffynhonnell: Cais Archwilio Cymru am dystiolaeth
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Cytuno’n gryf

Cytuno

Ddim yn cytuno
nac yn anghytuno

Anghytuno

Anghytuno’n gryf

Nifer y cyrff cyhoeddus
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Cwestiynau y gallai uwch-arweinwyr a’r rhai sy’n craffu arnynt eu 
gofyn

• A ydym yn gwybod faint yr ydym yn ei wario ar hyn o bryd ar 
weithgareddau i helpu i gyflawni uchelgais gyfunol 2030?

• A ydym yn gwybod faint y byddai angen inni ei wario i helpu i 
gyflawni uchelgais gyfunol 2030?

• Sut yr ydym yn penderfynu faint i’w wario ar ddatgarboneiddio?

• Os nad ydym wedi asesu goblygiadau ariannol uchelgais gyfunol 
2030 eto, a ydym yn deall pam nad ydym wedi gallu gwneud hynny?

• Beth yr ydym yn ei wneud i gydweithredu ag eraill, i ddeall y 
goblygiadau ariannol, ac i rannu costau?

• A yw ein cyllidebau a’n gwariant yn adlewyrchu’r angen i leihau 
allyriadau carbon ar frys?

• A ydym yn nodi lefel dda o fanylion yn ein datganiadau  
ariannol mewn cysylltiad â gwariant ar ddatgarboneiddio?  
(Gweler ein blog ar y mater hwn).
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Nodi eich bylchau sgiliau a chynyddu eich capasiti

31 Mewn cyrff cyhoeddus, cyfrifoldeb pawb yw gweithredu tuag at uchelgais 
gyfunol 2030. Bydd gwireddu’r uchelgais hwnnw yn gofyn i gyrff 
cyhoeddus fod â staff ar waith sydd â pheth arbenigedd penodol. Canfu 
ein gwaith frwdfrydedd i gyflawni, ond gwelsom broblemau eang o ran 
capasiti a bylchau sgiliau hefyd. Nid yw bylchau sgiliau mewn cysylltiad 
â datgarboneiddio yn unigryw ac maent yn arwydd o her ehangach ar 
draws y sector cyhoeddus. Er enghraifft, yn ein hadroddiad Darlun o 
Wasanaethau Cyhoeddus 2021, rydym yn tynnu sylw at y ffaith bod nifer y 
staff wedi gostwng a bod diffygion mewn sgiliau wedi dod i’r amlwg. 

32 Dywedodd cyrff cyhoeddus wrthym fod eu hadnoddau dan bwysau wrth 
ddarparu eu gwasanaethau craidd, ac nad oes ganddynt sgiliau arbenigol 
mewn lleihau allyriadau carbon a monitro allyriadau carbon. Hefyd, mae 
natur gymhleth y maes yn golygu bod cyrff yn cystadlu am wybodaeth ac 
arbenigedd cyfyngedig.

33 Mae angen i gyrff cyhoeddus ddeall y capasiti staff a’r sgiliau sydd 
ganddynt ar waith drwy gynllunio’r gweithlu’n gadarn. Bydd hyfforddiant 
yn chwarae rhan hanfodol o ran sicrhau bod staff yn deall eu cyfrifoldebau 
datgarboneiddio a’u bod yn y sefyllfa orau i ymdrin â’r dasg dan sylw. Mae 
cyfle hefyd i rannu’r wybodaeth, yr arbenigedd a’r capasiti sy’n bodoli yn y 
sector cyhoeddus yn ogystal â’r sector preifat a’r trydydd sector.

Cwestiynau y gallai uwch-arweinwyr a’r rhai sy’n craffu arnynt eu 
gofyn

• A ydym yn gwybod pa sgiliau sydd eu hangen, yn awr ac yn y 
dyfodol, i sicrhau y gallwn gyflawni o gymharu ag uchelgais gyfunol 
2030?

• A oes gennym gynllun ar waith i ymdrin ag unrhyw  
fylchau mewn sgiliau a chapasiti a nodwyd trwy  
hyfforddiant, recriwtio neu weithio gyda chymheiriaid a  
rhanddeiliaid er mwyn rhannu adnoddau ac arbenigedd?
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Gwella ansawdd data a gwaith monitro i gefnogi eich 
proses o wneud penderfyniadau

34 Mae angen i gyrff cyhoeddus ddeall o ble y mae eu hallyriadau yn dod fel 
y gallant wirio a ydynt yn gwneud cynnydd. Canfuom fod materion data 
yn rhwystr mawr i gael dealltwriaeth gyffredin am y broblem ac i wneud 
penderfyniadau strategol am yr atebion.  

35 Mae monitro ac adrodd ar allyriadau carbon yn faes cymhleth sy’n 
datblygu’n gyflym ledled y byd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 
methodoleg adrodd gyffredin fel y gall cyrff cyhoeddus adrodd ar eu 
hallyriadau drwy Canllaw sector cyhoeddus Cymru ar gyfer adrodd 
ar garbon sero-net a’r daenlen adrodd sero net. Wrth wneud hynny, 
mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wella data 
allyriadau. Ymatebodd cyrff cyhoeddus Cymru drwy roi trefniadau newydd 
ar waith a thrwy gyflwyno ei set gyntaf o ddata blynyddol ym mis Hydref 
2021.  

36 Comisiynodd Llywodraeth Cymru ymgynghorwyr annibynnol i adolygu’r 
data allyriadau cyntaf a gyflwynwyd gan gyrff cyhoeddus ac ym mis 
Mehefin 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr adroddiad ymgynghori 
llawn. Mae’r adroddiad7 yn rhoi’r amcangyfrif cyntaf o’r ystod lawn 
o allyriadau gan y sector cyhoeddus wrth ddarparu gwasanaethau i 
bobl Cymru. Dywed yr adroddiad fod y ffigurau’n cynnwys ansicrwydd 
sylweddol, yn enwedig mewn cysylltiad ag allyriadau’r gadwyn gyflenwi, 
ac nad yw’r data wedi eu harchwilio’n drylwyr. Mae’r ffigurau’n awgrymu y 
bu gostyngiad o 5% yn allyriadau’r sector cyhoeddus ledled Cymru rhwng 
2019-20 a 2020-21.

37 Mewn ymateb i’n cais am dystiolaeth, cydnabu cyrff cyhoeddus pa mor 
ddefnyddiol oedd cael methodoleg adrodd gyffredin. Fodd bynnag, 
cyfeiriodd rhai ymatebion at bryderon ynghylch rhai dulliau cyfrifo, yn 
enwedig o ran y gadwyn gyflenwi a defnydd tir, a galwyd am ragor o 
eglurder ar gyfer y diffiniadau er mwyn sicrhau bod diffiniadau’n cael eu 
dehongli a’u hadrodd yn gyson. Nododd rhai ymatebion hefyd nad oedd 
y systemau presennol yn gallu casglu’r data gofynnol, a bod yn rhaid eu 
diweddaru, neu fod yn rhaid rhoi systemau newydd ar waith. Roedd hyn yn 
cymryd llawer o amser yn aml ac yn defnyddio llawer o adnoddau. Cododd 
cyrff y GIG bryderon ynghylch dyblygu hefyd gyda’r trefniadau adrodd 
presennol ar allyriadau carbon.

7 Gweler Troednodyn 3.
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38 Mae’n bwysig cael y data’n iawn oherwydd bydd yr wybodaeth hon 
yn tanategu’r broses o wneud penderfyniadau ac o fonitro’r cynnydd 
am ddegawdau i ddod. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod mai hon yw 
blwyddyn gyntaf y trefniadau newydd i adrodd am fater cymhleth ac mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu’r canllawiau ymhellach 
er mwyn mynd i’r afael â’r materion a nodir yn yr adroddiad ymgynghori 
(paragraff 36) ac adlewyrchu sylwadau ehangach. Cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ganllawiau adrodd diwygiedig ym mis Gorffennaf 
2022. Er ein bod yn cydnabod bod pryderon ynghylch data’r gadwyn 
gyflenwi, mae’r gofyniad i adrodd y data hyn yn atgyfnerthu canfyddiadau 
astudiaethau blaenorol sy’n dangos pwysigrwydd lleihau allyriadau o’r 
broses gaffael a’r gadwyn gyflenwi8. 

Cwestiynau y gallai uwch-arweinwyr a’r rhai sy’n craffu arnynt eu 
gofyn

• A ydym yn chwarae ein rhan yn y broses o adeiladu system a fydd 
yn darparu data cyson, cywir o ansawdd uchel ar allyriadau carbon 
ar draws y sector cyhoeddus er mwyn cefnogi tryloywder a gwaith 
chraffu?

• A ydym yn gwybod beth mae’r data presennol yn ei ddweud wrthym 
a pha ddata ychwanegol sydd eu hangen arnom i gefnogi’r broses o 
wneud penderfyniadau?

• Yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o’n data ein hunain, a  
oes gennym gynlluniau ar waith i gymryd camau priodol?

• Sut y gallwn wella ein dealltwriaeth o allyriadau sy’n  
deillio o’n cadwyn gyflenwi ni a chadwyn gyflenwi  
trydydd partïon perthnasol?

8 Llywodraeth Cymru, Trywydd ar gyfer datgarboneiddio ar draws sector cyhoeddus Cymru 
(Atodiad A), Mai 2021.
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1 Dull a moddau archwilio

2 Fframwaith deddfwriaethol 
a pholisi sy’n tanategu 
datgarboneiddio 

3 Trywydd ac arweiniad adrodd y 
sector cyhoeddus

Atodiadau
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1 Dull a moddau archwilio

Ym mis Tachwedd 2021, gwnaethom gyhoeddi cais am dystiolaeth i 48 o gyrff 
cyhoeddus, gan ofyn cwestiynau am eu sefyllfa llinell sylfaen o ran cyflawni 
uchelgais gyfunol 2030. Ymatebodd y mwyafrif o’r cyrff cyhoeddus yn ystod 
y cyfnod rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Ionawr 2022. Anfonwyd y cais am 
dystiolaeth at y cyrff a gwmpaswyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 ar y pryd. Roedd hyn yn cynnwys yr holl brif gynghorau, 
awdurdodau tân ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, byrddau iechyd 
ac ymddiriedolaethau’r GIG, a’r cyrff mwy a noddir gan Lywodraeth Cymru.  

Anfonwyd y cais am dystiolaeth at Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru, Iechyd a Gofal Digidol Cymru, ac Addysg a Gwella Iechyd 
Cymru hefyd er mwyn sicrhau bod gennym ddarlun mwy cyflawn ar draws 
y GIG. Anfonwyd y cais am dystiolaeth i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG 
Cymru hefyd, sef sefydliad cydfuddiannol annibynnol sy’n eiddo i GIG Cymru ac 
a gyfarwyddir ganddo, sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau i GIG Cymru ac 
ar ei ran. Cynhelir Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru o dan fframwaith 
cyfreithiol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ac mae’n gweithredu o dan 
fframwaith cyfreithiol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, a gwmpesir ei hun 
gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Cawsom ymatebion gan bob corff yr anfonwyd y cais am dystiolaeth atynt, 
er nad atebwyd pob cwestiwn mewn nifer fach o achosion. Pan nad atebwyd 
cwestiynau gan bob corff cyhoeddus, cynhwysir hyn mewn nodyn i bob graff 
perthnasol.  

Er mwyn llywio ein gwaith, gwnaethom gynnal trafodaethau â rhanddeiliaid 
perthnasol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, cynrychiolwyr GIG Cymru a Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru. Gwnaethom adolygu dogfennau allweddol hefyd, gan 
gynnwys polisïau a chanllawiau, a gwybodaeth berthnasol arall a ddarparwyd 
inni gan Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill.
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Ni wnaethom gynnal adolygiad manwl ym mhob un o’r cyrff cyhoeddus. Er ein 
bod wedi dibynnu i raddau helaeth ar yr hyn a adroddwyd ganddynt drwy eu 
hatebion i’n cais am dystiolaeth ac unrhyw ddogfennau ategol, rydym hefyd 
wedi ceisio triongli ein canfyddiadau drwy drafodaethau â rhanddeiliaid a 
thystiolaeth o’n hadolygiad o ddogfennau a data ehangach. Gwnaethom rannu 
a thrafod ein canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg mewn gweminar gyhoeddus a 
gynhaliwyd ym mis Mai 2022 hefyd. Roedd 109 o bobl o du allan i Archwilio 
Cymru yn bresennol yn y gweminar, ac roedd y rhain yn cynrychioli amrywiaeth 
o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

Fel y nodir yn gynharach yn yr adroddiad hwn, mae Archwilydd Cyffredinol 
Cymru wedi ymrwymo i raglen waith hirdymor ar newid hinsawdd. Yr ydym 
eisoes wedi adrodd ar ymdrechion datgarboneiddio awdurdodau tân ac 
achub, yr ydym wedi dechrau adolygu cynlluniau gweithredu datgarboneiddio 
cynghorau ac yr ydym yn paratoi adroddiad ar reoli’r perygl o lifogydd. Yn dilyn 
ymgynghoriad diweddar ar ein rhaglen waith yn y dyfodol, rydym yn ystyried ein 
camau nesaf mewn cysylltiad ag archwilio camau gweithredu i ddatgarboneiddio 
ac addasu i’r newidiadau sydd eisoes yn digwydd i’n hinsawdd.  
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2 Fframwaith deddfwriaethol a   
 pholisi sy’n tanategu      
 datgarboneiddio
Mae’r graffigyn isod yn nodi’r ddeddfwriaeth, y polisïau a’r canllawiau allweddol 
sy’n ymwneud â datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd sy’n berthnasol i’r 
sector cyhoeddus yng Nghymru. Rydym yn cyfeirio at ddeddfwriaeth a pholisïau 
sy’n benodol i’r sector ym mhrif gorff yr adroddiad hwn pryd bynnag y bo 
hynny’n berthnasol.

Mawrth 2016

Daeth Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 i rym a rhoddwyd dyletswydd ar 
Weinidogion Cymru i bennu targedau ar 
gyfer lleihau allyriadau nwy tŷ gwydr ac i 
osod cyllidebau carbon.

 Ebrill 2016

Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 i rym a oedd yn 

ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus 
a gwmpesid gan y Ddeddf weithredu yn 
unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy. 

Nod y pum ffordd o weithio a nodir yn 
y Ddeddf yw helpu cyrff i gydweithio’n 

well, osgoi ailadrodd camgymeriadau’r 
gorffennol a mynd i’r afael â heriau 

hirdymor.  

Gorffennaf 2017

Pennodd Llywodraeth Cymru uchelgais o 
gyflawni sector cyhoeddus carbon niwtral 
erbyn 2030.

Mawrth 2019

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y 
Cynllun Cyflawni Carbon Isel statudol 

cyntaf, Ffyniant i bawb: Cymru carbon isel 
(LCDP1). 

Ebril 2019

Gwnaeth Llywodraeth 
Cymru ddatgan ei bod yn 
argyfwng ar yr hinsawdd.

Tachwedd 2019

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ffyniant 
i bawb: Cymru sy’n effro i’r hinsawdd, 
sef ei chynllun ymaddasu i’r hinsawdd 

diweddaraf.

Mawrth 2021

Yn dilyn cyngor gan y Pwyllgor ar Newid 
Hinsawdd ym mis Rhagfyr 2020, pennodd 
Llywodraeth Cymru dargedau cyfreithiol 
newydd, sef gostyngiad o 63% mewn 
allyriadau carbon erbyn 2030, gostyngiad 
o 89% erbyn 2040, a gostyngiad o 100% 
erbyn 2050.

Tudalen 190

https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2016/3/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2016/3/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/2/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/2/contents/enacted
https://llyw.cymru/sector-cyhoeddus-cymru-am-fod-yn-garbon-niwtral-erbyn-2030
https://llyw.cymru/cynllun-cyflawni-carbon-isel
https://llyw.cymru/llywodraeth-cymrun-datgan-ei-bod-yn-argyfwng-ar-yr-hinsawdd
https://llyw.cymru/llywodraeth-cymrun-datgan-ei-bod-yn-argyfwng-ar-yr-hinsawdd
https://llyw.cymru/ffyniant-i-bawb-cymru-syn-effro-ir-hinsawdd
https://llyw.cymru/ffyniant-i-bawb-cymru-syn-effro-ir-hinsawdd
https://llyw.cymru/targedau-newid-hinsawdd-chyllidebau-carbon


tudalen 22 Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030

Mehefin 2021

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei 
Rhaglen Lywodraethu ar gyfer 2021-
2026, sy’n rhoi mynd i’r afael ag 
argyfyngau hinsawdd a natur wrth wraidd 
y llywodraeth newydd ac yn gwneud 
cyfres o ymrwymiadau i ymgorffori newid 
yn yr hinsawdd mewn nifer o ffyrdd.

Gorffennaf 2021

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Statws 
carbon sero-net erbyn 2030: Trywydd ar 

gyfer datgarboneiddio ar draws sector 
cyhoeddus Cymru. Ceir rhagor o fanylion 

yn Atodiad 3.

Hydref 2021

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cymru 
Sero Net Cyllideb Garbon 2 (2021-25). 
Mae hyn yn nodi polisïau penodol ar gyfer 
y sector cyhoeddus, gan gynnwys targed 
ar gyfer rhoi cynlluniau datgarboneiddio 
ar waith erbyn mis Mawrth 2023, 
targedau sy’n ymwneud ag adeiladau, 
cerbydau a chaffael, a datblygu 
cynllun datgarboneiddio iechyd a gofal 
cymdeithasol newydd.

Gorffennaf 2022

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
fersiynau wedi’u diweddaru o ganllaw 

adrodd sero-net sector cyhoeddus Cymru 
a’r daenlen adrodd carbon sero-garbon 

net.

Mai  2021

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Canllaw 
Sector Cyhoeddus Cymru ar gyfer Adrodd 

ar Garbon Sero-Net a’r daenlen adrodd 
carbon sero-net. Ceir rhagor o fanylion yn 

Atodiad 3.
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3 Trywydd ac arweiniad adrodd y   
 sector cyhoeddus

Er mwyn cefnogi’r sector cyhoeddus i gyflawni sero net, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ei thrywydd sector cyhoeddus ym mis Gorffennaf 2021. 
Mae’r trywydd yn nodi pedwar maes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu: 
adeiladau, symudedd a thrafnidiaeth, caffael a defnydd tir. Mae hefyd yn nodi 
cerrig milltir allweddol i’r sector cyhoeddus eu cyflawni, sef:

Ym mis Mai 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Canllaw Sector Cyhoeddus 
Cymru ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net. Nod y canllaw yw datblygu set 
gyffredinol o gyfarwyddiadau i’w defnyddio gan gyrff cyhoeddus i helpu i 
gyflawni uchelgais gyfunol 2030, yn benodol:
• Llinell sylfaen: Deall maint yr allyriadau sefydliadol a faint sy’n cael ei ddal 

ar hyn o bryd er mwyn gweld ffin sydd wedi ei nodi mewn modd cyson. A 
meintioli’r bwlch tebygol o ran allyriadau i weithrediadau carbon niwtral erbyn 
2030.

• Nodi potensial ar gyfer lliniaru: Asesiad i nodi ffynonellau allyriadau 
sylweddol gan alluogi sefydliadau a’r sector cyhoeddus i flaenoriaethu camau 
gweithredu y mae eu hangen i newid i weithrediadau carbon niwtral erbyn 
2030.

• Monitro cynnydd: Angen i gasglu, coladu a dadansoddi data er mwyn asesu 
a yw sefydliadau ar y trywydd iawn i gyrraedd eu nodau o ran niwtraliaeth 
carbon erbyn 2030.

2021-
2022

2022-
2026

2026-
2030

Gwasgu’r sbardun: Lle mae’n hanfodol ein bod yn deall y 
cyd-destun a’r hyn sydd angen ei wneud, a lle mae angen 
gweithredu’n gynt.

Cryn bellter ar hyd y daith: Lle mae disgwyliad i garbon isel 
ddatblygu’n norm a lle mae’r sector cyhoeddus yn bendant ar y 
ffordd at sector cyhoeddus sero net.

Cyrraedd Ein Nod: Lle mae dewisiadau di-garbon yn rhan o’r 
drefn arferol, lle byddant wedi ymwreiddio yn ein diwylliant ac yn 
cael eu hunan-reoleiddio.
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Ochr yn ochr â’r canllaw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y Daenlen adrodd 
carbon sero-net i’w defnyddio gan gyrff cyhoeddus i gasglu ac adrodd eu data 
allyriadau mewn ffordd gyson. Gofynnodd Llywodraeth Cymru i gyrff cyhoeddus 
gyflwyno’r data cyntaf erbyn mis Hydref 2021 ar gyfer blwyddyn ariannol 
2020–21. Mae angen yr ail gyflwyniad erbyn mis Medi 2022 ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2021–22. 

Mae’r canllaw yn nodi y dylai cyrff cyhoeddus adrodd am gamau gweithredu i 
leihau allyriadau a symud i weithrediadau carbon niwtral erbyn 2030, ond nid 
yw fformat na naratif yr adroddiad hwnnw wedi eu rhagnodi. Mae’r canllaw 
yn awgrymu y gallai fod ar ffurf adroddiad blynyddol ar gynnydd o’i gymharu 
â chynllun gweithredu cyhoeddedig neu ddogfen ar wahân. Mae hefyd 
yn awgrymu y bydd gwybodaeth reoli a ddefnyddir wrth goladu adroddiad 
allyriadau yn darparu sail dda ar gyfer yr adroddiad naratif. Yn rhan o’n gwaith, 
nid ydym wedi adolygu unrhyw adroddiadau naratif a gynhyrchwyd gan gyrff 
cyhoeddus, er bod paragraffau 34-38 o’r adroddiad hwn yn rhoi sylwadau 
ar yr heriau sy’n gysylltiedig â data allyriadau carbon ac adrodd. Yn dilyn 
sylwadau gan gyrff cyhoeddus ac adolygiad o gyflwyniadau data’r flwyddyn 
gyntaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau adrodd diwygiedig ym mis 
Gorffennaf 2022. 
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Dyddiad cyhoeddi: Gorffennaf 2022 

Adolygiad o Ofal Heb ei Drefnu – Briff y Prosiect 

Cefndir 

1 Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol ofyniad statudol i'w fodloni ei hun bod gan y 

GIG a chynghorau lleol drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio eu hadnoddau fel y nodir yn 

Adran 17 ac Adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus Cymru 2004.  

2 Ym mis Ebrill 2022, cyhoeddwyd blog 'Gofal Heb ei Drefnu – system o dan bwysau 

gwirioneddol' a oedd yn disgrifio'r heriau niferus a sylweddol sy'n wynebu'r system 

gofal heb ei drefnu yng Nghymru ar hyn o bryd. Roedd y blog yn ystyried yr effaith 

ymae pwysau'n ei chael ar gleifiona staff, y ffactorau sy'n cyfrannu at y pwysau a'r 

hyn sy'n cael ei wneud mewn ymateb. Rwyfhefyd yn nodi bwriad yr Archwilydd 

Cyffredinol i ymgymryd â rhaglen waith a fydd yn asesu i ba raddau y mae'r system 

a'i strwythurau arwain yn ymateb i'r pwysau yn y system heb ei drefnu. 

3 Mae'r briff prosiect hwn yn nodi'r prif feysydd ffocws ar gyfer ein gwaith ar ofal heb 

ei drefnu, ynghyd â dull cyffredinol ac amseriad ein gwaith archwilio. Mae ein dull o 

weithredu yn cyd-fyndâ'r system gofal heb ei drefnu yn gymhleth, gyda llawer o 

wahanol sefydliadau'n ymwneud â darparu gofal brys a brys a sicrhau bod y 

system ehangach yn gweithredu'n effeithiol ac yn effeithlon. Daw ein gwaith ar 

adeg pan fo pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar wasanaethau gofal 

heb ei drefnu. Er bod y pwysau ar y gwasanaeth ambiwlans wedi'u llacio ar y 

dechrau ac e-uno wrth ibobl aros adref ar ddechrau'r pandemig, mae'r galw wedi 

rhagori ar y lefelau cyn y pandemig ers hynny. Mae pwysau o fewn y system 

ehangach hefyd yn golygu bod heriau sylweddol o ran rhyddhau cleifion allan o'r 

ysbyty yn effeithio ar lif cleifion, gydag oedi wrth drosglwyddo cleifion o 

ambiwlansys y gwaethaf ar gofnod a rhai cleifion yn profi oedi difrifol wrth dderbyn 

ymateb a thriniaeth ambiwlansys mewn e-unedau. Mae gwybodaeth fanylach 

agwybodaeth gyfredol am sut mae'r system yn perfformio ar draws ystod o 

ddangosyddion allweddol i'w gweld yn yr Offeryn Data Gofal Heb ei Drefnu a oedd 

yn cyd-fynd â'n blog. 
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Dull archwilio 

4 Bydd ein gwaith yn caniatáu i'r Archwilydd Cyffredinol ateb y cwestiwn cyffredinol: A 

oes gan GIG Cymru a'i bartneriaid drefniadau effeithiol ar gyfer gofal heb ei 

drefnu i sicrhau bod cleifion yn gallu cael gafael ar y gofal cywir ar yr adeg 

iawn? 

5 O ystyried natur gymhleth a chydgysylltiedig y materion o fewn y llwybr gofal heb ei 

drefnu, byddwn yn ymgymryd â'r gwaith mewn tair rhan: 

• Rhan 1 – llif cleifion allan o'r ysbyty. Bydd yr elfen hon o'n gwaith yn ceisio 

mynd i'r afael â'r cwestiwn canlynol: A oes gan gyrff iechyd a gofal 

cymdeithasol drefniadau effeithiol ar waith i sicrhau bod cleifion sy'n ffit 

yn feddygol yn cael eu rhyddhau'n effeithlon o'r ysbyty? 

• Rhan 2 – mynediad at wasanaethau gofal heb ei drefnu. Bydd yr elfen hon 

o'n gwaith yn ceisio mynd i'r afael â'r cwestiwn canlynol: A yw cyrff iechyd 

yn rheoli'r galw am wasanaethau gofal heb ei drefnu yn effeithiol er 

mwyn lleihau pwysau diangen ar y system? 

• Rhan 3 – trefniadau cenedlaethol. Bydd yr elfen hon o'n gwaith yn ceisio 

mynd i'r afael â'r cwestiwn canlynol: A yw'r trefniadau cenedlaethol a'r 

strwythurau arwain yn goruchwylio, craffu a sbarduno newid yn y 

system gofal heb ei drefnu yn effeithiol? 

6 Mae Arddangosyn 1 yn nodi'r llinellau ymholi allweddol y byddwn yn eu hystyried ar 

gyfer gwahanol rannau o'r gwaith.  

Arddangosyn 1: llinellau ymholi allweddol 

Lefel un Lefel dau 

A oes gan gyrff iechyd 

a gofal cymdeithasol 

drefniadau effeithiol ar 

waith i sicrhau bod 

cleifion sy'n ffit yn 

feddygol yn cael eu 

rhyddhau'n effeithlon  

o'r ysbyty? 

• A oes gan gyrff iechyd a gofal cymdeithasol 

gynlluniau a gweithdrefnau effeithiol ar waith ar 

gyfer rhyddhau cleifion o'r ysbyty?  

• A yw cleifion yn gallu llifo drwy'r system gofal heb 

ei drefnu mewn modd amserol ac effeithlon? 

• A yw cyrff iechyd a gofal cymdeithasol yn gwneud 

digon i adolygu gwasanaethau sy'n ymwneud â 

rhyddhau cleifion o'r ysbyty a chymhwyso'r gwersi 

a ddysgwyd i wella ymhellach? 

A yw cyrff iechyd yn 

rheoli'r galw am 

wasanaethau gofal heb 

ei drefnu yn effeithiol 

er mwyn lleihau 

pwysau diangen ar y 

system? 

• A oes gan gyrff iechyd gynlluniau effeithiol ar 

waith i reoli'r galw am wasanaethau gofal heb ei 

drefnu?  

• A oes trefniadau ar waith i alluogi ac annog pobl i 

gael y gofal cywir, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, 

ac a yw'r rhain yn gweithio?  

• A yw cyrff iechyd yn gwneud digon i adolygu 

gwasanaethau gofal heb ei drefnu a chymhwyso'r 

gwersi a ddysgwyd i wella ymhellach? 
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Lefel un Lefel dau 

A yw'r trefniadau 

cenedlaethol a'r 

strwythurau arwain yn 

goruchwylio, craffu a 

sbarduno newid yn y 

system gofal heb ei 

drefnu yn effeithiol? 

• A yw'r trefniadau cenedlaethol (gan gynnwys 

byrddau'r rhaglenni cenedlaethol) wedi'u nodi'n 

glir ac yn gweithio fel y bwriadwyd? 

• A oes cynlluniau realistig ac uchelgeisiol ar waith i 

ymateb i heriau'r system? 

• A yw'r trefniadau cenedlaethol (gan gynnwys y 

Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys) yn 

arwain at welliannau? 

 

7 Bydd pob un o dair elfen ein gwaith yn seiliedig ar ddogfennaeth, arsylwadau of 

fforymau perthnasol, a chyfweliadau strwythuredig gyda'r bobl briodol yng nghyrff y 

GIG a chynghorau lleol, a Llywodraeth Cymru.  

8 Ar gyfer ein gwaith ar lif cleifion allan o'r ysbyty,bydd hefyd yn cynnal gweithdai gyda 

chydlynwyr rhyddhau a staff gofal cymdeithasol, ac yn gofyn am ddata nad yw 

eisoes wedi'i gynnwys yn yr Offeryn Data Gofal Heb ei Drefnu sy'n ymwneud â 

chapasiti rhyddhau a gofal cymdeithasol. Bydd hefyd yn ofynnol i Fyrddau Iechyd 

gwblhau hunanasesiad yn erbyn ein hargymhellion cynllunio ar gyfer rhyddhau 

cleifion o'r ysbyty blaenorol yn 2017. Rhoddir sylw arbennig i rôl y Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol a'r defnydd o arian ychwanegol a ddarperir gan 

Lywodraeth Cymru, er enghraifft, y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol.  

9 Ar gyfer ein gwaith ar fynediad at wasanaethau gofal heb ei drefnu, byddwn hefyd yn 

ceisio casglu adborth gan griwiau ambiwlans drwy weithdai ac arolygon, ac adolygu'r 

wybodaeth sydd ar gael i gleifion drwy wefannau a llinellau ffôn. Rhoddir sylw 

arbennig i ba mor dda y mae trefniadau 'ffôn yn gyntaf' a 'gofal brys ar yr un diwrnod' 

yn gweithio mewn ardaloedd lleol.  

10 Ar lefel genedlaethol, byddwn yn rhoi sylw arbennig i'r Bwrdd Chwe Nod sydd 

newydd ei sefydlu, a gynlluniwyd i oruchwylio'r gwaith o gyflawni'r chwe nod ar gyfer 

gofal brys a gofal mewn argyfwng. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar rôl y Pwyllgor 

Gwasanaethau Ambiwlans Brys. 

11 Byddwn yn ymgymryd â'n gwaith archwilio gan ddefnyddio cymysgedd o weithio o 

bell ac wyneb yn wyneb. Ar gyfer unrhyw waith personol, byddwn yn cytuno ar hyn 

ymlaen llaw gyda'r cysylltiadau perthnasol ac yn sicrhau bod yr holl asesiadau risg 

priodol yn cael eu cynnal yn unol â chanllawiau cyfredol COVID-19.  

Amseru ein gwaith 

12 Dangosir yr amserlenni dangosol ar gyfer cyfnodau allweddol y gwaith archwilio yn 

Arddangosyn 2. Lle y bo'n briodol, byddwn yn rhoi adborth interim os bydd materion 

sy'n peri pryder yn codi yn ystod ein gwaith. 

13 Byddwn yn adolygu ein trefniadau cyflawni a'r amserlenni'n fanwl ac yn eu haddasu i 

osgoi baich diangen ar gyrff y GIG a llywodraeth leol ar adeg pan fo gwasanaethau'n 

ceisio gwella o effaith pandemig COVID-19. 
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Arddangosyn 2: amserlenni dangosol ar gyfer y gwaith 

 Cyfnod allweddol 

Ffocws 

archwilio 

Sefydlu Maes Adrodd 

Llif cleifion allan 

o'r ysbyty 

Medi 2022 Medi – 

Tachwedd 2022 

Tachwedd – 

Rhagfyr 2022 

Mynediad at 

wasanaethau 

gofal heb ei 

drefnu 

Tachwedd 2022 Tachwedd 2022 

– Ionawr 2023 

Ionawr – Mawrth 

2023 

Trefniadau 

cenedlaethol 

Mehefin 2022 Mehefin – 

Rhagfyr 2022 

Ionawr – Mawrth 

2023 

Adrodd ar ein canfyddiadau 

14 Byddwn yn paratoi nifer o adroddiadau fel rhan o'r gwaith hwn yn nodi ein 

canfyddiadau ac unrhyw argymhellion. O ran ein ffocws ar lif cleifion allan o'r ysbyty, 

byddwn yn paratoi adroddiadau lleol yn seiliedig ar y saith ardal Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol sy'n adlewyrchu'r canfyddiadau ar gyfer y GIG a chynghorau lleol 

perthnasol. Ategir yr adroddiadau hyn gan allbwn byr ar gyfer byrddau iechyd unigol 

sy'n gosod ein cynnydd yn benodol yn erbyn ein hargymhellion cynllunio ar gyfer 

rhyddhau cleifion o'r ysbyty blaenorol yn 2017, a chrynodeb o ganfyddiadau 

allweddol pob cyngor lleol.  

15 O ran mynediad at wasanaethau gofal heb ei drefnu, byddwn yn paratoi adroddiadau 

lleol ar gyfer byrddau iechyd unigol ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 

Ambiwlans Cymru. Yn unol â threfniadau Archwilio Cymru ar gyfer adrodd 

cyhoeddus, byddwn yn cyhoeddi'r adroddiadau hyn ar ein gwefan unwaith y byddant 

wedi cael eu hystyried yn ffurfiol gan y Bwrdd a'r pwyllgorau Craffu perthnasol. 

Sylwer, fel rhan o'n rhaglen waith ehangach, y byddwn hefyd yn adrodd ar sut mae 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn rheoli ei gweithlu1 

16 O ran ein ffocws cenedlaethol, byddwn yn adrodd ar y rhain mewn un adroddiad 

cenedlaethol a allai hefyd gynnwys crynodeb o'r canfyddiadau drwy ein gwaith lleol 

ar lif cleifion a mynediad at wasanaethau, lle rydym yn nodi materion sy'n fwy 

perthnasol i GIG Cymru a'r 22 o gynghorau lleol. Efallai y byddwn yn ystyried gosod 

yr adroddiad gerbron y Senedd yn unol â phwerau'r Archwilydd Cyffredinol a nodir 

yn Adran 145A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1988.  

 

1 Mae'r gwaith hwn yn rhan o'n cymru gyfan GIG adolygiad thematig o'r gweithlu a fydd yn 

cael ei wneud ar draws holl gyrff y GIG rhwng mis Medi 2022 a mis Mawrth 2023.  
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Gwaith arall o bwys 

17 Rydym yn ymwybodol bod sylwadau ar y system gofal heb ei drefnu yn ofod gorlawn 

yng Nghymru gyda llawer o bartïon â diddordeb. Rydym wedi bod yn ymgysylltu â 

rhanddeiliaid perthnasol drwy gydol ein gwaith, gan gynnwys Age Cymru, 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Gofal 

Cymru, Gwelliant Cymru a Llywodraeth Cymru.  

18 Byddwn yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol yn ystod yr adolygiad er 

mwyn osgoi dyblygu gwaith a manteisio i'r eithaf ar unrhyw gyfleoedd i ddysgu oddi 

wrth ei gilydd lle gallai hynny fod o fudd i'r adolygiadau dan sylw a llywio'r 

adolygiadau dan sylw.  

19 Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol hefyd ddyletswydd o dan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i gynnal archwiliadau o'r rhan fwyaf o gyrff 

cyhoeddus y mae'n eu harchwilio i asesu i ba raddau y maent wedi gweithredu yn 

unol â'r 'egwyddor datblygu cynaliadwy' wrth bennu a chymryd camau i gyflawni 

"amcanion llesiant". Lle y bo'n berthnasol, byddwn yn cymhwyso'r ddyletswydd hon 

i'n hadolygiad o wasanaethau gofal heb ei drefnu. Defnyddir canfyddiadau sy'n 

ymwneud â chymhwyso'r 'egwyddor datblygu cynaliadwy' i lywio adroddiad 

cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol y mae'n rhaid iddo ei gynhyrchu cyn pob 

etholiad yn y Senedd.  

Cysylltiadau Archwilio Cymru 

20 Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Anne Beegan, Rheolwr Archwilio Perfformiad 

(anne.beegan@archwilio.cymru), Fflur Jones, Arweinydd Archwilio Perfformiad 

(fflur.jones@ archwilio.cymru ) a/neu Bethan Hopkins, Arweinydd Archwilio 

Perfformiad (bethan.hopkins@archwilio.cymru ).  

Diogelu Data 

21 Pan fyddwn yn prosesu data personol, mae hyn yn unol â deddfwriaeth diogelu data, 

gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Ceir 

rhagor o wybodaeth yn ein hysbysiad prosesu teg sydd wedi'i atodi yn Atodiad 1.   
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Atodiad 1 – Hysbysiad Prosesu Teg 

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut mae Swyddfa Archwilio Cymru yn 

prosesu data personol a ddarperir gan gyrff y GIG, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru 

mewn cysylltiad â'n hadolygiad o wasanaethau gofal heb ei drefnu. 

Pwy ydym ni: Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn 

rheoli ac yn gwario arian cyhoeddus, ac mae Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu staff ac 

adnoddau i'w alluogi i gyflawni ei waith. 

Swyddog Diogelu Data (DPO): Ein Dirprwy Lywydd yw Martin Peters, a gellir cysylltu ag ef 

dros y ffôn ar 029 20320500 neu drwy e-bost yn:swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru.  

Y cyfreithiau perthnasol (sail gyfreithiol): Rydym yn prosesu data personol yn unol â Deddf 

Diogelu Data 2018 (DPA) a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Ein sail 

gyfreithlon dros brosesu yw'r pwerau a'r dyletswyddau statudol o dan Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2004, Deddf Llywodraeth Cymru 1998, a Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Diben prosesu: Rydym yn casglu barn a gwybodaeth i'n helpu i gynnal ein hadolygiad o 

wasanaethau gofal heb ei drefnu. Gall rhywfaint o'r wybodaeth hon fod yn ymwneud ag 

unigolion adnabyddadwy, a fyddai'n ei gwneud yn wybodaeth bersonol, er nad yw diben 

ein gwaith ynddo'i hun i gasglu gwybodaeth am unigolion adnabyddadwy. Bydd y 

wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio ar gyfer y gwaith hwn a gellir ei defnyddio hefyd 

yn ein gwaith archwilio statudol ehangach. 

Pwy fydd yn gweld y data? Bydd yr Archwilydd Cyffredinol a thîm archwilio Swyddfa 

Archwilio Cymru yn gallu gweld y wybodaeth a ddarperir. Efallai y byddwn yn rhannu 

rhywfaint o wybodaeth gydag uwch reolwyr yn y cyrff a archwilir dan sylw, a gall ein 

hadroddiadau cyhoeddedig gynnwys rhywfaint o wybodaeth. Efallai y byddwn yn rhannu 

rhywfaint o ddata gyda chyrff rheoleiddio eraill at ddibenion eu hadolygiadau a chaiff 

gwybodaeth o'r fath ei phrosesu yn unol â'u polisïau preifatrwydd priodol. 

Am ba hyd y byddwn yn cadw'r data? Byddwn yn cadw'r wybodaeth a gesglir, gan 

gynnwys data personol, am gyfnod o 6 blynedd ar ôl cyhoeddi ein hadroddiad, neu 25 

mlynedd os caiff ei gyhoeddi mewn adroddiad, a byddwn yn cadw data'n ddiogel yn unol 

â'n Polisi Diogelwch Gwybodaeth. 

Eich hawliau: Mae gennych hawliau i ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol gyfredol a 

gedwir amdanoch neu i wrthwynebu prosesu data sy'n achosi difrod a gofid sylweddol a 

diangen. Cysylltwch â'r Swyddog Gwybodaeth, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y 

Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ neu e-bostiwch swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Ein hawliau: Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol hawliau i gael gwybodaeth, esboniad a 

chymorth o dan baragraff 17 o atodlen 8 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a/neu adran 52 o 

Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a/neu adran 26 o Fesur Llywodraeth Leol 

(Cymru) 2009. Gall fod yn drosedd, y gellir ei chosbi gan ddirwy, i berson fethu â darparu 

gwybodaeth. 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch mewn 

perthynas â'ch hawliau o dan y gyfraith diogelu data neu os ydych yn anfodlon â'r ffordd yr 

ydym yn trin eich data personol, gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer 

SK9 5AF, neu e-bostiwch casework@ico.gsi.gov.uk neu ffoniwch 01625 545745. 
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Sut i ymateb

Ymatebwch erbyn 16 Medi 2022.

Gellir anfon ymatebion i’r cyfeiriad canlynol: 

Ymgynghoriad Graddfeydd Ffioedd 
Swyddfa Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd  
CF11 9LJ

Neu gellir eu cwblhau’n electronig a’u hanfon drwy e-bost i: 

post@archwilio.cymru

Os oes arnoch angen y cyhoeddiad hwn mewn fformat a/neu iaith arall 
cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir uchod neu drwy ein ffonio 
ar 029 2032 0500.

Cyhoeddi ymatebion – cyfrinachedd a diogelu data

Gall gwybodaeth a ddarperir mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn gael ei 
chyhoeddi neu ei datgelu yn unol â deddfwriaeth mynediad at wybodaeth (yn 
bennaf Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, ond hefyd deddfwriaeth diogelu 
data, gan gynnwys y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). 

Os hoffech i unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych gael ei thrin fel 
gwybodaeth gyfrinachol, dylech ddweud wrthym pam mae’r wybodaeth yr 
ydych wedi’i darparu’n wybodaeth gyfrinachol yn eich tyb chi. Os cawn gais 
yn gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth byddwn yn ystyried eich esboniad yn llawn, 
ond ni allwn roi unrhyw sicrwydd y gellir cynnal cyfrinachedd o dan bob math 
o amgylchiadau. Ni ystyrir bod ymwadiad cyfrinachedd a grëwyd yn awtomatig 
gan eich system TG, ohono’i hun, yn rhwymo’r Archwilydd Cyffredinol nac 
Archwilio Cymru. 

Bydd data personol yn cael eu prosesu yn unol â deddfwriaeth diogelu data. 
Lle mae data o’r fath o fewn cwmpas cais am wybodaeth gan unigolyn arall, 
bydd angen ystyried darpariaethau deddfwriaeth diogelu data a’r Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth yn yr amgylchiadau penodol. Er na ellir rhagfarnu unrhyw 
sefyllfa, mae hyn yn debygol o olygu bod gwybodaeth sy’n ymwneud ag uwch 
swyddogion a ffigyrau cyhoeddus yn debygol o gael ei datgelu tra bo enwau a 
chyfeiriadau aelodau cyffredin o’r cyhoedd yn debygol o gael eu cadw’n ôl.  
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Ymgynghoriad

Byddwch yn gyfarwydd â’n hymgynghoriad blynyddol ar y graddfeydd ffioedd, 
y mae’n ofynnol i ni ei gynnal ar gyfer cyrff Llywodraeth Leol ond yn dewis 
ymgynghori’n fwy eang fel bod yr holl randdeiliaid yn cael cyfle i ymateb i’n 
cynigion ar gyfer ffioedd.

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod y ffioedd a godir gennym yn 
methu â bod yn uwch na chost lawn cyflawni’r swyddogaeth y mae a wnelo’r 
ffi â hi. Rydym yn pennu ein ffioedd archwilio yn seiliedig ar amcangyfrif o’n 
sylfaen gostau, y cymysgedd o sgiliau yr amcangyfrifir y bydd ei angen ar 
gyfer gwaith archwilio a nifer y diwrnodau yr amcangyfrifir y bydd eu hangen i 
gwblhau’r gwaith. Nid ydym yn gwneud ac ni chawn wneud elw o’n gwaith.

Mae Archwilio Cymru’n dal i fod yn benderfynol o gyfyngu ar ffioedd archwilio 
gan hefyd sicrhau bod ansawdd ein gwaith archwilio’n parhau i gyrraedd 
safonau trylwyr.

Ar gyfer 2023-24, rydym yn wynebu pwysau costau sylweddol o ran costau staff 
a rhai nad ydynt yn ymwneud â staff, ac er bod gennym fentrau amrywiol ar 
waith i leihau ein sail gostau gyffredinol, yn anffodus bydd angen trosglwyddo 
rhywfaint o’r cynnydd hwn ar ffurf ffioedd uwch.

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i adnabod arbedion effeithlonrwydd ac 
wedi nodi meysydd a fydd yn sicrhau arbedion o £2 miliwn dros y 5 mlynedd 
nesaf ar gostau teithio a llety.

Fodd bynnag, mae angen i ni gydnabod pwysau costau byw ar ein staff a 
gwneud darpariaeth ar gyfer cynnydd i gyflog yn unol â gweddill y sector 
cyhoeddus. 

Fel y nodir yn ein Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23, rydym yn parhau i fuddsoddi’n 
sylweddol mewn ansawdd archwilio i ymateb i adolygiadau diweddar ar lefel 
y DU gyfan1 o safonau archwilio a phroffesiynol newydd. Mae’r adolygiadau 
amrywiol hyn yn adlewyrchu disgwyliadau cynyddol o archwilio ac ansawdd yr 
archwilio hwnnw. I gynnal y buddsoddiad hwn yn 2023-24, ac i ymateb i bwysau 
cyflogau a phrisiau, bydd angen i ni gynyddu ein cyfraddau ffioedd 5.5% ar 
gyfartaledd yn 2023-24.

Rydym hefyd yn bwriadu parhau i ddarparu mynediad at y Fenter Twyll 
Genedlaethol am ddim.

1  Adolygiad yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd; Adolygiad Kingman; ac Adolygiad 
Brydon
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Nodir cyfraddau arfaethedig ein ffioedd ar gyfer 2023-24 yn Arddangosyn 1.

Arddangosyn 1: cyfraddau ffioedd arfaethedig 2023-24

Gradd

Cyfradd
 (£ yr awr)

2023-24

Cyfradd
 (£ yr awr)

2022-23

Archwilyd Ymgysylltu 170 163

Rheolwr Archwilio 130 122

Arweinydd Archwilio 107 100

Uwch Archwilydd 86 84

Archwilydd 62 60

Hyfforddai graddedig 54 51

Prentis 40 39

Mae Pwyllgor Cyllid y Senedd yn craffu arnom o ran ein gwariant, ein 
perfformiad a’n cynlluniau ar gyfer y gyllideb ac mae’r tybiaethau yn yr 
ymgynghoriad hwn yn amodol ar ei gymeradwyaeth o’n Hamcangyfrif yn ystod 
hydref 2022 a’r Cynllun Ffioedd yn gynnar yn 2023.

Ceir rhagor o wybodaeth am ein gwaith a’n gwariant yn Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon 2021-22. 

Hwyluso adolygiadau thematig a thraws-sector

Yn yr wybodaeth ategol ar gyfer ein Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23, gwnaethom 
nodi yn rhan o’n strategaeth newydd, y byddem yn gofyn i’r Pwyllgor Cyllid 
newid y cyllid ar gyfer rhywfaint o’n gwaith archwilio perfformiad ym meysydd 
llywodraeth leol ac iechyd o ffioedd archwilio i Gronfa Gyfunol Cymru yn ein 
Hamcangyfrif ar gyfer 2023-24.

Yn benodol, bydd y newid hwn yn berthnasol i’r 22 prif gyngor a saith bwrdd 
iechyd ond nid i gyrff Llywodraeth Leol eraill nac Ymddiriedolaethau’r GIG ac 
Awdurdodau Iechyd Arbennig.

Yn ei adroddiad o fis Tachwedd 2021 ar ôl craffu ar yr Amcangyfrif, nododd y 
Pwyllgor Cyllid ein cynnig. Fodd bynnag, pwysleisiodd y bydd ‘cael barn cyrff 
archwiliedig yn hanfodol i gael cefnogaeth y Pwyllgor’. 
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Mae elfennau ein ffi archwilio perfformiad yr ydym yn ceisio eu newid i Gronfa 
Gyfunol Cymru yn ymwneud â darparu adolygiadau ‘thematig’ neu benodol i 
bwnc sydd fel rheol yn golygu gwaith archwilio ar draws nifer o gyrff archwiliedig 
(ar lefel Cymru gyfan a/neu ranbarthol) ac yn aml â phwyslais traws-sector 
neu system gyfan. Efallai hefyd y byddwn yn dymuno ystyried materion fel 
arweinyddiaeth system Llywodraeth Cymru ar y thema sy’n cael ei harchwilio, 
na ellir ei ariannu o ffioedd archwilio.

Rydym o’r farn bod adolygiadau o’r fath yn ychwanegu gwerth at ein trefn 
archwilio gyda’u gallu i gynnig golwg system gyfan, gan helpu i wella ansawdd 
gwasanaethau a ddarperir i drethdalwyr, a darparu adborth ar ddatblygiadau 
‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru’ Llywodraeth Cymru. Rydym yn awyddus 
felly i wneud darpariaeth yr adolygiadau hyn mor hyblyg ac effeithlon â phosibl. 
Roedd y cyfyngiadau allweddol a bwysleisiwyd gennym am y model ariannu 
presennol yn ymwneud ag:
• anhyblygrwydd posibl yn y ffordd yr ydym yn rhannu canfyddiadau – yn deillio 

o unrhyw ddisgwyliad gan gyrff archwiliedig sy’n talu ffioedd y byddai allbwn 
sy’n benodol i’r corff hwnnw fel rheol; a

•	 chymhlethdod trafodiadol – o gofio’r angen i gydbwyso codi am amser ar 
draws codau taflenni amser lluosog â gofynion ‘codi dim mwy na’r gost lawn’ 
Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, sy’n golygu bod yn rhaid i ni fod 
yn ofalus nad oes unrhyw draws-sybsideiddio o un corff i’r llall.
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Wrth benderfynu faint o gyllid y byddem yn bwriadu ei newid i Gronfa Gyfunol 
Cymru, ein nod yw sicrhau cydbwysedd priodol rhwng gwaith a ariennir yn lleol 
a’r hyn a ariennir drwy Gronfa Gyfunol Cymru, a chydnabod bod ffrydiau cyllid 
eraill presennol Cronfa Gyfunol Cymru eisoes yn cynnig cyfle ar gyfer gwaith 
trawsbynciol. Dyma’r egwyddorion allweddol:
• cadw ffi archwilio leol ddigonol i gefnogi’r ddarpariaeth o waith sy’n 

canolbwyntio’n benodol ar gyrff archwiliedig unigol, gan gynnwys asesu risg, 
archwilio materion llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol (gan gynnwys 
gwaith Deddf LlCD), a phrosiectau archwilio unigol wedi’u teilwra sy’n deillio 
o’n hasesiad lleol o risgiau;

• sicrhau y cedwir ffi archwilio leol ddigonol i gefnogi ein hymgysylltiad lleol 
mater o drefn â chyrff archwiliedig, gan gynnwys cyfarfodydd rheolaidd ag 
uwch arweinwyr mewn cyrff archwiliedig, a phresenoldeb mewn cyfarfodydd 
bwrdd, cyngor a phwyllgor yn ôl yr angen; a

• defnyddio’r cynnig ar gyfer cyrff archwiliedig mwy (prif gynghorau a byrddau 
iechyd) y mae ein gwaith thematig yn fwy perthnasol iddynt yn nodweddiadol.

Rydym ni’n rhagweld y byddwn ni’n lleihau’r ffioedd ar gyfer ein gwaith 
archwilio perfformiad lleol tua thraean (£1.3 miliwn) ac yn newid cyllid ar 
gyfer y gwaith hwn i Gronfa Gyfunol Cymru. Er mwyn cynnal Cronfa Gyfunol 
Cymru yn ddiniwed am y newid hwn, byddai Llywodraeth Cymru’n cael ei 
gofyn, gan gymryd bod y newidiadau a gynigir yn cael eu cytuno, i addasu 
penderfyniadau’r gyllideb yn unol â hynny.

Rydym o’r farn y bydd newid i’n model ariannu yn cefnogi’r trywydd yr ydym 
yn dymuno ei ddilyn gyda’n rhaglen waith – drwy roi gwell hyblygrwydd i ni 
archwilio mwy o faterion trawsbynciol a system gyfan – ac hefyd gwneud y daith 
honno yn fwy syml i’w gweinyddu o safbwynt rheoli ariannol. 

ISA315 ac ansawdd archwilio

Bydd ein harchwiliadau o gyfrifon a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 yn cael eu 
cynnal yn unol â safon archwilio ddiwygiedig (ISA 315 Nodi ac Asesu Risgiau 
o Gamddatganiad Perthnasol). Bydd y safon ddiwygiedig yn cael effeithiau 
arwyddocaol a phellgyrhaeddol ar sut mae archwilwyr yn cynnal asesiadau 
risg archwilio ac felly ar yr archwiliad cyffredinol. Disgwylir y bydd angen ar 
archwiliadau – yn enwedig yn y flwyddyn weithredu gyntaf (archwiliadau 2022-
23) – i ni ddefnyddio mwy o staff cymwys i ymdrin â’r lefel uwch o feirniadaeth 
sy’n angenrheidiol o dan y safon.
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Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru

Ein hasesiad cychwynnol o effaith y cymysgedd sgiliau mwy cyfoethog hwn yw 
cynnydd cyfartalog posibl i’r graddfeydd ffioedd ar gyfer ein gwaith archwilio 
ariannol o rhwng 12% a 18%. Amcangyfrif yw hwn ar hyn o bryd a bydd yn cael 
ei adolygu ar ôl gweithredu ein dull diwygiedig yn ystod hanner cyntaf 2023. 
Rydym yn ymwybodol bod cwmnïau archwilio sector preifat wedi ysgrifennu at 
gleientiaid yn eu hysbysu bod ffioedd yn debygol o gynyddu 20% o ganlyniad i’r 
gofyniad newydd hwn.

Rydym yn cydnabod y pryder y bydd y cynnydd hwn yn ei achosi, ond mae’n 
anochel fod y safonau newydd yn golygu costau uwch, ac er y byddwn yn 
parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i gadw costau i lawr, rhaid i ni sicrhau 
bod ein harchwiliadau yn parhau i fod o ansawdd uchel. Bydd ein Cyfarwyddwyr 
Ymgysylltu yn trafod ffioedd penodol i archwiliadau gyda phob corff wrth i ni 
gwblhau ein hasesiad risg archwilio ar gyfer 2022-23.

Ein graddfeydd ffioedd drafft ar gyfer cyrff llywodraeth leol

Mae gweddill y ddogfen hon yn darparu’r graddfeydd ffioedd ar gyfer cyrff 
llywodraeth leol a’r Fenter Twyll Genedlaethol. Mae’r graddfeydd yn dangos 
yr ystod o ffioedd yr ydym yn disgwyl eu codi ar gorff nodweddiadol a archwilir 
yn y sector hwnnw gydag union ffioedd yn cael eu pennu mewn ymateb i 
amgylchiadau lleol. Nid oes angen y graddfeydd hyn ar gyfer unrhyw sector 
arall. 

Byddwn yn croesawu eich ymateb i’r ymgynghoriad hwn erbyn 16 Medi 2022 i 
lywio adolygiad y Senedd o’n Hamcangyfrif a’n Cynllun Ffioedd Drafft ar gyfer 
2023-24. 

Mae’n ofynnol i Archwilio Cymru gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg sy’n darparu 
ar gyfer peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Ceir rhagor o 
wybodaeth am ein trefniadau o ran y Gymraeg ar ein gwefan. Wrth adolygu’r 
ymgynghoriad hwn, byddem yn croesawu eich barn ar ôl ystyried a oes unrhyw 
beth yn yr ymgynghoriad hwn sy’n tanseilio neu’n ategu’r gofyniad hwn. 
Byddem hefyd yn croesawu eich meddyliau ynglŷn ag unrhyw ddiwygiadau y 
gellid eu gwneud i ategu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg neu sicrhau nad 
ydym yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Diolch yn fawr
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Graddfeydd ffioedd ar gyfer gwaith a wneir o dan y 
Fenter Twyll Genedlaethol (paru data)

1 Rydym yn gwahodd eich barn ar barhau i gyfranogi yn y Fenter Twyll 
Genedlaethol am ddim.

2 Mae’n ofynnol i ni ymgynghori ar raddfeydd ffioedd a’u rhagnodi ar 
gyfer paru data i gyfranogwyr gorfodol yn y Fenter Twyll Genedlaethol. 
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal y Fenter Twyll Genedlaethol gan 
ddefnyddio’i bwerau paru data statudol o dan Ran 3A o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004.

3 Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn paru data ar draws sefydliadau a 
systemau i helpu cyrff cyhoeddus i adnabod hawliadau a thrafodiadau a 
allai fod yn dwyllodrus neu’n wallus. Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol wedi 
bod yn offeryn hynod effeithiol ar gyfer canfod ac atal twyll a gordaliadau. 
Canfu ein hadroddiad dwyflynyddol diwethaf arbedion a gordaliadau posibl 
o £8 miliwn ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru, gan gynyddu’r 
arbedion cronnus i £42.9 miliwn ers 1996.

4 Ers mis Ebrill 2015, mae’r Senedd wedi ariannu costau cynnal y Fenter 
Twyll Genedlaethol drwy daliad o Gronfa Gyfunol Cymru. Bwriad hyn yw 
annog sefydliadau i gyfranogi ar sail wirfoddol ac i symleiddio’r trefniadau 
ar gyfer cyfranogwyr gorfodol. Fel sy’n ofynnol yn ôl deddfwriaeth, caiff y 
ffioedd ar gyfer cyfranogwyr gorfodol eu dangos yn Arddangosyn 2.

Arddangosyn 2: ffioedd y Fenter Twyll Genedlaethol

Ffi 2023-24

Awdurdodau unedol; comisiynwyr heddlu a throseddu 
a phrif gwnstabliaid; awdurdodau tân ac achub; 
ymddiriedolaethau’r GIG; byrddau iechyd lleol

Dim

Cyfranogwyr gwirfoddol Dim
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Ffi 2023-24

Gall pob cyfranogwr hefyd gael mynediad at Wiriwr 
Ceisiadau’r Fenter Twyll Genedlaethol (App Check). Dim

Graddfeydd ffioedd ar gyfer cyrff Llywodraeth Leol

5 Rydym yn gwahodd eich barn ar raddfeydd ffioedd arfaethedig a fydd yn 
berthnasol i gyrff Llywodraeth Leol ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23 ac ar 
gyfer gwaith archwilio Perfformiad 2023-24.

6 Mae ein graddfa ffioedd archwilio cyfrifon yn ystyried cynnydd cyfartalog 
o 15% yn gysylltiedig â gweithredu ISA315 fel y trafodwyd uchod. Rydym 
yn parhau i adolygu effaith y safon newydd hon a bydd yn adlewyrchu’r 
canlyniad yn ein Cynllun Ffioedd ar gyfer 2023-24 a fydd yn cael ei 
gyhoeddi yn gynnar yn 2023.

7 Mae ein graddfa ffioedd archwilio perfformiad arfaethedig yn ystyried y 
newid cyllid arfaethedig ar gyfer tua thraean o’n gwaith perfformiad lleol 
mewn Awdurdodau Unedol i Gronfa Gyfunol Cymru o fis Ebrill 2023.
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Awdurdodau unedol

Arddangosyn 3: graddfa ffioedd ddrafft ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod y ffioedd 

Gwariant Gros
£ miliwn

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif y 
Flwyddyn 
Flaenorol

£’000

100 135 159 182 139

200 162 191 219 167

300 181 212 244 186

400 195 229 264 200

500 207 243 280 213

600 217 255 294 223

700 226 266 306 233

800 234 276 317 241

900 242 285 327 249

1,000 249 293 337 256

1,100 255 300 345 262

1,200 261 307 353 268
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Arddangosyn 4: graddfa ffioedd ddrafft ar gyfer gwaith archwilio perfformiad 
2023-24 

Ystod y ffioedd 

Pob awdurdod 
unedol

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif y 
Flwyddyn 
Flaenorol

£’000

70 74 84 105

Cronfeydd Pensiwn Llywodraeth Leol

Arddangosyn 5: graddfa ffioedd ddrafft ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod y ffioedd 

Pob cronfa 
bensiwn

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif y 
Flwyddyn 
Flaenorol

£’000

36 48 57 41

Awdurdodau Tân ac Achub

Arddangosyn 6: graddfa ffioedd ddrafft ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod y ffioedd 

Gwariant Gros
£ miliwn

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif y 
Flwyddyn 
Flaenorol

£’000

20 40 46 53 41

40 48 56 64 49

60 53 62 72 54

80 57 67 77 59

100 61 71 82 62
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Arddangosyn 7: graddfa ffioedd ddrafft ar gyfer gwaith archwilio perfformiad 
2023-24 

Ystod y ffioedd

Pob awdurdod 
tân ac achub

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif y 
Flwyddyn 
Flaenorol

£’000

17 17 17 17

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

Arddangosyn 8: graddfa ffioedd ddrafft ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod y ffioedd 

Gwariant Gros
£ miliwn

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif y 
Flwyddyn 
Flaenorol

£’000

2 24 29 33 25

4 29 35 40 30

6 33 39 44 34

8 35 42 48 36

10 38 44 51 39
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Arddangosyn 9: graddfa ffioedd ddrafft ar gyfer gwaith archwilio perfformiad 
2023-24 

Ystod y ffioedd 

Pob awdurdod 
parc 
cenedlaethol

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif y 
Flwyddyn 
Flaenorol

£’000

22 22 27 21

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

8 Mae archwilwyr yn cynnal archwiliadau o ddau gorff statudol yn ardal pob 
heddlu – y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (PCC) a’r Prif Gwnstabliaid 
(CC). Mater i archwilwyr ei bennu fydd sut i rannu cyfanswm y ffi rhwng y 
ddau gorff mewn ardal heddlu benodol, yn seiliedig ar ofynion cyfrifyddu 
a’r trefniadau gweithredol a roddir ar waith gan y ddau gorff.

Arddangosyn 10: graddfa ffioedd ddrafft ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod ffioedd cyfunol ar gyfer PCC a CC

Gwariant Gros 
Cyfunol y PCC 
a’r CC
£ miliwn

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif y 
Flwyddyn 
Flaenorol

£’000

50 68 78 89 69

100 80 92 105 81

150 88 102 116 90

200 94 110 125 96

250 100 116 132 102

300 104 121 138 106

350 108 126 144 111
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Cynghorau tref a chymuned ag incwm neu wariant blynyddol o 
dan £2.5 miliwn

9 Mae cynghorau tref a chymuned yng Nghymru’n ddarostyngedig i 
gyfundrefn archwilio sicrwydd cyfyngedig. 

10 Ym mis Hydref 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol bapur a 
oedd yn nodi sut y bydd yr archwiliadau hyn yn cael eu cynnal ar gylch tair 
blynedd fel y nodir yn Arddangosyn 11.

Arddangosyn 11: cylch archwilio tair blynedd ar gyfer cynghorau tref a 
chymuned

Grŵp A Grŵp B Grŵp C

Blwyddyn 1 Profi trafodiadau Gweithdrefnau 
cyfyngedig

Gweithdrefnau 
cyfyngedig

Blwyddyn 2 Gweithdrefnau 
cyfyngedig Profi trafodiadau Gweithdrefnau 

cyfyngedig

Blwyddyn 3 Gweithdrefnau 
cyfyngedig

Gweithdrefnau 
cyfyngedig Profi trafodiadau

11 Mae taliadau am y gwaith hwn yn seiliedig ar yr amser a gymerir i 
gwblhau’r archwiliad yn ôl y cyfraddau ffioedd a nodir yn Arddangosyn 1 
ar dudalen 5. 

12 O dan amgylchiadau lle mae angen tystiolaeth bellach ar yr archwilydd i 
gyflawni ei gyfrifoldebau’n iawn, gan gynnwys yn dilyn cyhoeddi adroddiad 
cysylltiedig er budd y cyhoedd, bydd gwaith profi ychwanegol yn cael ei 
wneud i fynd i’r afael â phryderon yr archwilydd.

13 Pwysleisir y bydd y ffi wirioneddol a godir ar unrhyw gorff penodol yn 
ddibynnol ar yr amser a weithiwyd mewn gwirionedd ar yr archwiliad 
penodol hwnnw. Mae’r ystod ffioedd a ddarperir yn Arddangosyn 12 at 
ddibenion dangosol yn unig.
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Arddangosyn 12: taliadau amcangyfrifedig ar sail amser ar gyfer archwilio 
cyfrifon 2022-23 cynghorau tref a chymuned

 Band 1 
(<£10k) 

 Band 2 
(<£25k) 

 Band 3 
(<£50k) 

 Band 4 
(<£100k) 

 Band 5 
(<£500k) 

 Band 6 
(>£500k) 

Archwilio 
trafodiadau

£145 – 
£185

£170 – 
£200

£235 – 
£285 £360 – £440 £640 – £765 £850 – 

£1,100

Gweithdrefnau 
cyfyngedig

£110 – 
£135

£140 – 
£165

£140 – 
£165 £210 – £265 £210 – £255 £210 – £255

Cyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith arall mewn llywodraeth leol

14 Ac eithrio’r mathau hynny o gyrff y mae graddfeydd ffioedd wedi’u 
rhagnodi ar eu cyfer fel y dangosir uchod, ceir nifer bach o fathau eraill o 
gyrff llywodraeth leol lle mae ein dull o ragnodi’r raddfa ffioedd yn fater o 
drosi’r gofynion o ran adnoddau’n ffioedd yn seiliedig yn uniongyrchol ar 
gostau gwneud y gwaith neu drwy gymhwyso’r cyfraddau ffioedd a nodir 
yn Arddangosyn 1. Bydd hyn yn cynnwys archwiliadau o’r Cydbwyllgorau 
Corfforedig. Mae’n dal i fod yn wir ar gyfer archwiliadau o’r cyrff hyn ein 
bod yn defnyddio dull cwbl gynhwysfawr o gynllunio 
archwiliadau.

15 Ar gyfer pob math o gorff llywodraeth leol, i gyflawni ei gyfrifoldebau 
statudol, mae’n angenrheidiol weithiau i’r Archwilydd Cyffredinol wneud 
gwaith sy’n mynd y tu hwnt i ddyletswyddau cyffredinol (y rhai a nodir yn 
adran 17 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 ac yn adran 15 
o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015). Gall gwaith 
ychwanegol gynnwys adroddiadau er budd y cyhoedd, archwiliadau 
eithriadol, arolygiadau arbennig a gwaith pellach mewn cysylltiad â herio 
gan etholwyr ac atal gwariant anghyfreithlon. Bydd y ffioedd a godir am y 
math hwn o waith yn adlewyrchu natur y gwaith sy’n ofynnol.

16 Gall archwilwyr wneud gwaith ardystio grantiau yng nghyrff llywodraeth 
leol ar ran yr Archwilydd Cyffredinol hefyd. Mae faint o waith ardystio 
grantiau a wneir mewn unrhyw flwyddyn yn ddibynnol ar nifer y cynlluniau 
y mae’n rhaid eu harchwilio a nifer y cyrff a archwilir sy’n cyfranogi yn y 
cynlluniau hynny. Codir ffioedd am y gwaith hwn fesul awr ac maent yn 
adlewyrchu maint, cymhlethdod a/neu unrhyw faterion mewn cysylltiad â’r 
grant dan sylw fel y nodir yn Arddangosyn 13.
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Arddangosyn 13: amcangyfrifon o’r cyfrannau perthynol o raddau staff 
archwilio i’w defnyddio ar gyfer gwahanol fathau o waith ardystio grantiau.

Gradd staff

Cymysgedd o staff 
ar gyfer grantiau 

cymhleth %

Cymysgedd o staff ar 
gyfer yr holl grantiau 

eraill %

Cyfarwyddwr ymgysylltu 1 i 2 0 i 1

Rheolwr Archwilio 4 i 6 1 i 2

Arweinydd Archwilio 18 i 21 12 i 16

Archwilydd/hyfforddai 
graddedig/ prentis 71 i 77 81 i 87

17 Mae grantiau cymhleth yn cynnwys: 
• BEN01 Cynllun budd-daliadau tai a’r dreth gyngor
• LA01 Ffurflen ardrethi annomestig cenedlaethol 
• PEN05 Ffurflen pensiynau athrawon
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Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd 

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn destun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Cyd-bwyllgor Corfforaethol 

Drwy e-bost 

 

 
Cyfeirnod: AC/324/caf 
Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2022 

 

Annwyl Gydweithwyr 

Dull o archwilio'r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol a deall 
esblygiant eu trefniadau  
Fel archwilydd penodedig y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (CJCs), nodais yn y llythyr 
hwn y byddaf yn gwneud adolygiad tirwedd cynnar i ddeall esblygiant trefniadau 
CJCs. Amlinellais hefyd fy agwedd at archwilio'r CJCs ar gyfer 2021-22 a 2022-23 er 
mwyn bodloni fy gofynion o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus Cymru 2004 a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  

CJC – sylwebaeth/adolygiad tirwedd 
Yn fy mhapur ymgynghori ar y rhaglen waith ym mis Mawrth 2022, nodais y byddwn 
yn cadw golwg ar drefniadau llywodraethu ynghylch creu cyrff newydd, gan gynnwys 
y CJCs newydd mewn llywodraeth leol, lle mae gennyf rôl statudol. 

Yn hydref 2022, bydd fy nhîm yn gwneud rhywfaint o waith i gael dealltwriaeth o 
esblygiant drefniadau CJCs a'u cynlluniau. Byddaf yn cyhoeddi crynodeb o fy 
nghanfyddiadau. Bydd y sylwebaeth hefyd yn: 

• rhoi trosolwg o gynnydd y CJCs wrth sefydlu eu trefniadau i gyflawni eu tair 
swyddogaeth a bodloni eu gofynion deddfwriaethol; 

• cymharu a gwrthgyferbynnu dulliau'r pedwar CJCs; 

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 
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• sicrhau bod y CJCs yn rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian 
wrth ddefnyddio eu hadnoddau; 

• rhoi adborth cynnar i helpu'r CJCs i ddysgu a gwella, a gwneud argymhellion lle 
bo hynny'n berthnasol i wella'r economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth 
gyflawni swyddogaethau'r CJCs;  

• deall y dull y mae'r CJCs yn ei gymryd i ymateb i Ddeddf LlCD, gan gynnwys 
gosod eu hamcanion llesiant; 

• nodi unrhyw feysydd sy'n dod i'r amlwg ar gyfer gwella neu faterion y mae 
angen mynd i'r afael â nhw er mwyn hwyluso cydweithio rhanbarthol; a 

• helpu i lywio ffocws gwaith archwilio yn y dyfodol sy'n ymwneud â'r CJCs. 

Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud o dan Adran 41 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 
Cymru 2004. Mae'r Ddeddf hon yn gosod dyletswydd ar yr Archwilydd Cyffredinol i 
gynnal astudiaethau i'w alluogi i wneud argymhellion ar gyfer gwella economi, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth gyflawni swyddogaethau neu wasanaethau 
cyrff llywodraeth leol yng Nghymru. Bydd y gwaith hefyd yn cefnogi fy 
nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (y 
'Ddeddf') gan fod y CJCs bellach yn cael eu henwi yn gyrff o dan y Ddeddf. Bydd fy 
nhîm yn rhannu briff prosiect yn fuan gan roi mwy o wybodaeth am y gwaith hwn. 

Fy gofynion archwilio 
Gan fod y CJCs yn cael eu hystyried yn gyrff llywodraeth leol o dan Ran 2 o Ddeddf 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004), mae'n ofynnol i mi: 

• ddatgan barn ar gyfrifon blynyddol y CJC; 
• Bodloni fy hun bod gan y CJC drefniadau priodol i sicrhau economi, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau; 
• Rhoi cyfle i etholwyr ofyn cwestiynau neu gyflwyno gwrthwynebiadau wrth 

archwilio; a 
• Ystyried a oes unrhyw faterion sy'n dod i'm sylw y dylid eu dwyn i sylw'r 

cyhoedd a/neu a ddylwn i wneud argymhellion ysgrifenedig o dan adran 25 o 
Ddeddf 2004. 

Gan fod y CJCs hefyd bellach yn cael eu henwi'n gyrff o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n ofynnol hefyd i mi: 

• asesu i ba raddau y mae'r CJCs wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu 
cynaliadwy pan yn: 
‒ a.  gosod amcanion llesiant; a 
‒ b. chymryd camau i gyflawni'r amcanion hynny. 
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• cynnal archwiliad o'r fath ar bob corff cyhoeddus o leiaf unwaith mewn cyfnod 
adrodd ac adrodd ar ganlyniadau'r arholiadau hynny i'r Senedd.  

Archwiliad 2021-22  

Bydd arferion cyfrifo priodol yn cael ei benderfynu gan yr incwm a'r gwariant a 
gydnabyddir gan y CJCs. Ar gyfer Datganiad cyfrifon 2021-22, lle na fu unrhyw 
drafodion yn y flwyddyn ar gyfer y CJC, byddwn yn derbyn datganiad o gyfrifon sy'n 
nodi'n syml nad yw'r CJC wedi cael unrhyw drafodion yn y flwyddyn. O'r herwydd, ni 
fyddai gwaith archwilio trefniadau priodol penodol. Nid wyf yn rhagweld codi ffi i'r 
CJCs hynny sy'n perthyn i'r categori hwn. 

Fel yn achos y cyfrifon, byddem yn derbyn Datganiad Llywodraethu Blynyddol sy'n 
nodi'n syml fod y CJC wedi ei sefydlu 1 Ebrill 2021 ond i raddau helaeth wedi bod yn 
segur drwy gydol y flwyddyn. 

Yn syml, byddai fy marn archwilio yn cadarnhau ein bod yn cytuno na fu unrhyw 
weithgaredd na chyn lleied â phosib o weithgaredd. 

Bydd angen i'r CJCs hynny sydd ag incwm a gwariant o dan £2.5 miliwn baratoi 
cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol arferol ar gyfer corff bach. Mae'r ffurflen flynyddol yn 
cynnwys datganiad llywodraethu blynyddol proforma.  Bydd fy archwiliad cyfrifon a'm 
trefniadau priodol yn gweithio i lywio fy marn 2021-22 yn adlewyrchu lefel isel y 
gweithgaredd yn ystod 2021-22. Bydd fy marn archwilio yn farn sicrwydd gyfyngedig 
sy'n cadarnhau nad oes unrhyw faterion wedi'u nodi yn ystod fy archwiliad sy'n 
dangos nad yw'r ffurflen flynyddol wedi ei pharatoi'n iawn neu nad yw'r CJC wedi 
cydymffurfio â'i gyfrifoldebau statudol. Yn ogystal â'r gwaith hwn , mae fy nhîmau 
wedi bod yn ymgysylltu â chi dros y flwyddyn i ddeall eich trefniadau llywodraethu 
sy'n esblygu. Byddant yn parhau i wneud hyn. Dwi'n rhagweld codi ffi o tua £2,000 
am y gwaith yma, ond bydd fy nhîm yn trafod hyn gydag unrhyw CJCs sy'n dod o 
fewn y categori yma. 

Archwiliad 2022-23  
Ar hyn o bryd, mae'r CJCs wedi gosod cyllidebau ar gyfer 2022-23 sy'n is na'r 
trothwy o £2.5 miliwn a fyddai angen set lawn o ddatganiadau ariannol. Felly, bydd 
yn ofynnol i'r CJCs baratoi cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol arferol y corff bach. O ran 
2021-22, bydd ein gwaith archwilio yn adlewyrchu maint gweithgareddau'r CJC.  

Fodd bynnag, rwy'n cydnabod, wrth i'r CJCs ddatblygu, y gall eu cyllidebau a'u 
lefelau incwm a gwariant newid. I'r CJCs hynny sydd ag incwm neu wariant dros £2.5 
miliwn, bydd angen set lawn o ddatganiadau ariannol fel y nodir yn y Cod 
CIPFA/LASAAC.  Os yw hyn yn wir, byddaf yn trafod gyda phob un o'r CJCs fy 
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ngwaith arfaethedig ar y cyfrifon ac i fodloni fy hun bod gan y CJC drefniadau priodol 
i sicrhau economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau.  

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol  

Mae'n ofynnol i'r CJCs gyhoeddi eu hamcanion llesiant erbyn Ebrill 2023. Mae'n 
ofynnol i mi gynnal archwiliad penodol o'r graddau y mae pob CJC wedi gweithredu 
yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod eu hamcanion llesiant. Byddaf 
yn ceisio ymgorffori'r archwiliad hwn yn fy ngwaith sylwebaeth mewn ffordd gymesur.   

Mae'n ofynnol hefyd i mi gynnal arholiadau i asesu i ba raddau y mae CJCs wedi 
cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gymryd camau i gyflawni eu 
hamcanion llesiant. Byddaf yn mabwysiadu dull cymesur o'r gwaith hwn.  Byddaf 
hefyd yn integreiddio'r gwaith hwn gyda fy nhrefniadau priodol yn gweithio mewn 
cynlluniau archwilio yn y dyfodol.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwaith sylwebaeth neu'r archwiliadau, 
cysylltwch â Derwyn Owen (Derwyn.owen@archwilio.cymru) neu Sara-Jane Byrne 
(sara-jane.byrne@archwilio.cymru). 

Cofion cynnes 

 

 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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Briff Prosiect – Sylwebaeth ar 
Gydbwyllgorau Corfforedig 

Blwyddyn archwilio: 2022-23 

Dyddiad cyhoeddi: Awst 2022 

Cyfeirnod y cyhoeddiad: 3143A2022 
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Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol. Ni 

chymerir unrhyw gyfrifoldeb gan yr Archwilydd Cyffredinol na staff Archwilio Cymru mewn 

perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog neu gyflogai arall yn eu cymhwyster unigol, 

nac mewn perthynas ag unrhyw drydydd parti. 

Os ceir cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod 

Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 45 

yn nodi'r arfer o ran trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys 

ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd 

Cyffredinol Cymru ac Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw 

ymholiadau ynglŷn â datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru yn 

swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn 

Gymraeg yn arwain at oedi. 
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Briff prosiect 

 

Sail ddeddfwriaethol ar gyfer y sylwebaeth  

1 Cyflawnir y prosiect hwn yn unol ag Adran 41 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

2004. Mae’r Ddeddf hon yn gosod dyletswydd ar yr Archwilydd Cyffredinol i gynnal 

astudiaethau sydd wedi’u bwriadu i’w alluogi i wneud argymhellion ar gyfer gwella 

darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran cyflawni swyddogaethau neu 

ddarparu gwasanaethau cyrff llywodraeth leol yng Nghymru.  

2 Mae hefyd yn cynorthwyo’r Archwilydd Cyffredinol i gyflawni rhai o’i ymrwymiadau 

a’i gyfrifoldebau mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 (‘y Ddeddf’) sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl 

am effaith hirdymor eu penderfyniadau, a chydweithio’n well gyda phobl, 

cymunedau a’i gilydd.  

3 Mae ein hysbysiad preifatrwydd i’w weld ar ein gwefan ac mae’n darparu 

gwybodaeth am weithgarwch posibl i gasglu gwybodaeth bersonol gan yr 

Archwilydd Cyffredinol fel rhan o’r gwaith hwn. 

Cefndir y sylwebaeth 

4 Yn ein papur ymgynghori ar ein rhaglen ym mis Mawrth 2022, fe wnaethom nodi y 

byddem yn cadw golwg ar drefniadau llywodraethu mewn perthynas â chreu cyrff 

newydd, gan gynnwys y Cydbwyllgorau Corfforedig mewn llywodraeth leol, lle mae 

gan yr Archwilydd Cyffredinol rôl statudol.  

5 Mae pedwar cydbwyllgor corfforedig wedi cael eu sefydlu gan reoliadau dan 

Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i helpu cydweithio 

rhanbarthol rhwng awdurdodau: 

• Cydbwyllgor Corfforedig De Ddwyrain Cymru 

• Cydbwyllgor Corfforedig De Orllewin Cymru 

• Cydbwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru 

• Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 

6 Y nod wrth sefydlu’r Cydbwyllgorau Corfforedig yw cryfhau cydweithio rhanbarthol. 

Daethant yn endidau cyfreithiol o fis Ebrill 2021 a gallant fod â chyllidebau, staff, 

asedau a chyflawni swyddogaethau. Maent yn ddarostyngedig i raddau helaeth i’r 

un pwerau a dyletswyddau â chynghorau, neu i bwerau a dyletswyddau tebyg. O 

30 Mehefin 2022, mae gan y Cydbwyllgorau Corfforedig dair swyddogaeth: 

• Datblygu polisïau trafnidiaeth  

• Paratoi cynllun datblygu strategol 

• Llesiant economaidd – unrhyw beth sy’n debygol, ym marn Cydbwyllgor 

Corfforedig, o hybu neu wella llesiant economaidd ei ardal 

7 Ceir cyfres o ddogfennau canllaw statudol i roi cymorth i roi’r Cydbwyllgorau 

Corfforedig ar waith, ac mae chanllawiau pellach i fod i gael eu cyhoeddi’n 

ddiweddarach eleni. 
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Diben y sylwebaeth  

8 Diben y sylwebaeth hon yw: 

• cael dealltwriaeth gynnar am drefniadau esblygol Cydbwyllgorau Corfforedig 

a’u cynlluniau; 

• darparu trosolwg o’r cynnydd gan Gydbwyllgorau Corfforedig o ran sefydlu 

eu trefniadau i gyflawni eu tair swyddogaeth ac ateb eu gofynion 

deddfwriaethol; 

• cymharu a chyferbynnu dulliau’r pedwar Cydbwyllgor Corfforedig; 

• cael sicrwydd bod y Cydbwyllgorau Corfforedig yn sefydlu trefniadau priodol 

i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio eu hadnoddau a gwneud 

argymhellion cysylltiedig lle y bo’n berthnasol; 

• darparu adborth cynnar i helpu’r Cydbwyllgorau Corfforedig i ddysgu a 

gwella; 

• deall cynlluniau’r Cydbwyllgorau Corfforedig i bennu eu hamcanion llesiant a 

chymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy; 

• nodi unrhyw feysydd ar gyfer gwella sy’n dod i’r amlwg neu faterion y mae 

angen rhoi sylw iddynt er mwyn hwyluso cydweithio rhanbarthol gan 

gynnwys deall sut y mae’r Cydbwyllgorau Corfforedig yn cyd-fynd â 

phartneriaethau a strwythurau rhanbarthol eraill; a 

• helpu i oleuo ffocws gwaith archwilio yn y dyfodol mewn perthynas â’r 

Cydbwyllgorau Corfforedig. 

 

Dull 

9 Bydd y sylwebaeth hon yn cynnwys arsylwi ar gyfarfodydd perthnasol, adolygu 

dogfennau a chynnal cyfweliadau gyda swyddogion ac aelodau Cydbwyllgorau 

Corfforedig. Fel lleiafswm, fe hoffem gyfweld â Chadeirydd, Prif Weithredwr a 

Chyfarwyddwr Cyllid pob Cydbwyllgor Corfforedig. Byddwn hefyd yn casglu 

safbwyntiau cyrff cyfansoddol pob un o’r Cydbwyllgorau Corfforedig (h.y. y 

cynghorau ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol) trwy ein cyfarfodydd cyswllt 

rheolaidd gyda’r Prif Weithredwyr a chysylltiadau allweddol yn y cyrff hyn. 

10 Rydym hefyd yn bwriadu siarad gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru. 

Cwestiwn ar y cyfan ar gyfer y sylwebaeth 

11 Y cwestiwn y bydd y sylwebaeth hon yn ceisio’i ateb yw: A yw Cydbwyllgorau 

Corfforedig yn gwneud cynnydd da o ran datblygu eu trefniadau i gyflawni eu 

rhwymedigaethau statudol a nod Llywodraeth Cymru i gryfhau cydweithio 

rhanbarthol? I ateb y cwestiwn hwn, byddwn yn archwilio’r canlynol: 
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• y ddealltwriaeth am nodau Llywodraeth Cymru ar gyfer y Cydbwyllgorau 

Corfforedig;  

• a yw Cydbwyllgorau Corfforedig wedi sefydlu trefniadau llywodraethu 

effeithiol i gyrraedd nodau Llywodraeth Cymru a chyflawni rhwymedigaethau 

statudol;   

• pa un a oes gan Gydbwyllgorau Corfforedig gynlluniau eglur ac effeithiol i 

gyrraedd nodau Llywodraeth Cymru a chyflawni eu rhwymedigaethau 

statudol;  

• sut y bydd y Cydbwyllgorau Corfforedig yn cydberthyn â’r trefniadau 

partneriaeth presennol; a 

• sut y mae Cydbwyllgorau Corfforedig yn bwriadu ateb eu gofynion dan 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gan gynnwys sut y 

maent yn pennu eu hamcanion llesiant. 

Allbwn 

12 Byddwn yn darparu adroddiad. 

Cais am ddogfennau 

Arddangosyn 1: cais am ddogfennau  

Cyn y cyfweliadau, byddwn yn cynnal adolygiad o’r dogfennau a nodir isod. Fodd bynnag, 

byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu unrhyw ddogfennau ychwanegol ar ein cyfer a 

allai fod yn berthnasol i’r sylwebaeth hon yn eich tyb chi. Nid yw’r rhestr yn gynhwysfawr 

a gellir gwneud ceisiadau am ddogfennau ychwanegol yn ystod y sylwebaeth. Lle mae 

dogfennau yn y rhestr isod ar gael yn gyhoeddus, byddem yn ddiolchgar pe gallech ein 

cyfeirio at y mannau lle gallwn ddod o hyd iddynt. 

Teitl y Ddogfen 

• Cynlluniau/dogfennau sy’n nodi’r uchelgeisiau ar gyfer pob un o'r Cydbwyllgorau 

Corfforedig 

• Cynlluniau/dogfennau sy’n nodi sut y bydd y Cydbwyllgorau Corfforedig yn cyflawni’r tair 

swyddogaeth a roddwyd iddynt 

• Cynlluniau/dogfennau sy’n nodi sut y bydd adnoddau’n cael eu darparu ar gyfer y 

Cydbwyllgorau Corfforedig 

• Cynlluniau/dogfennau sy’n nodi sut y bydd y Cydbwyllgorau Corfforedig yn ateb gofynion 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, gan gynnwys cyhoeddi eu 

hamcanion llesiant erbyn mis Ebrill 2023 
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Teitl y Ddogfen 

• Cynlluniau/dogfennau sy’n nodi trefniadau llywodraethu’r Cydbwyllgorau Corfforedig i ateb 

gofynion deddfwriaethol Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, a rheoliadau 

 

Graddfeydd amser ar gyfer y sylwebaeth 

Arddangosyn 2: Graddfeydd amser ar gyfer y sylwebaeth 

Amserlen arfaethedig 

Cyhoeddi’r briff prosiect Awst 2022 

Adolygu dogfennau 

Arsylwi ar gyfarfodydd 

Cyfweliadau 

Medi-Hydref 2022 

Allbwn drafft Ionawr 2023 

Cysylltiadau Archwilio Cymru 

Arddangosyn 3: Cysylltiadau Archwilio Cymru 

Mae’r tabl isod yn nodi’r tîm yn Archwilio Cymru a fydd yn gweithio ar y sylwebaeth hon.  

Enw Manylion cyswllt 

Cyfarwyddwr Gary Emery 

Gary.emery@archwilio.cymru 

Rheolwr Archwilio Sara-Jane Byrne 

Sara-jane.byrne@archwilio.cymru 
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Enw Manylion cyswllt 

Uwch Archwilydd Jason Williams 

Jason.williams@archwilio.cymru 

Uwch Archwilydd Allison Rees 

Allison.Rees@archwilio.cymru  
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Briff Prosiect: Adolygiad dilynol o’r Gwasanaeth 
Cynllunio – Cyngor Sir Ceredigion 

Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2022 

Cyfeirnod dogfen: 3137A2022 

Blwyddyn archwilio: 2022-23 

Cefndir 

1. Yn dilyn ein gwaith Sicrwydd a Risg yn 2019-20 a 2020-21, cytunwyd gyda'r 

Cyngor i gynnal adolygiad o’i Wasanaeth Cynllunio. Cynhaliwyd yr adolygiad 

hwn rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2021, a gwnaethom gyhoeddi ein 

hadroddiad ym mis Hydref 2021.1 

2. Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Gwasanaeth Cynllunio yn 

effeithiol ac yn gynaliadwy wrth gyflawni ei amcanion ac yn cyfrannu tuag at 

wireddu'r blaenoriaethau yn Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor? Ar y cyfan, 

canfuom, er bod aelodau ac uwch swyddogion y Cyngor yn ystyried bod y 

gwasanaeth cynllunio yn strategol hanfodol, mae gwendidau sylweddol 

hirhoedlog yn nhrefniadau llywodraethu'r Pwyllgor Rheoli Datblygu nad 

ydynt yn gynaliadwy nac yn gydlynus wrth gefnogi'r Cyngor i wella 

perfformiad a chyflawni ei amcanion a'i flaenoriaethau strategol. 

3. Fe wnaethom gyhoeddi 10 argymhelliad fel y dangosir yn Arddangosyn 1. 

 

Arddangosyn 1: argymhellion 

 

Argymhellion  

Llywodraethu 

A1 Dylai'r Cyngor adolygu ei gyfansoddiad i gryfhau trefn lywodraethu ei 

drefniadau rheoli datblygu. Dylai'r adolygiad: 

• ddysgu o drefniadau llywodraethu rheoli datblygu Awdurdodau Cynllunio 

Lleol; 

 
1 Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio | Archwilio Cymru 

Tudalen 233

https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ceredigion-adolygiad-or-gwasanaeth-cynllunio


Tudalen 2 o 6 - Briff Prosiect: Adolygiad dilynol o’r Gwasanaeth Cynllunio – Cyngor Sir Ceredigion 

Argymhellion  

• datblygu Cylch Gorchwyl y cytunwyd arno ar gyfer Pwyllgor Rheoli 

Datblygu'r Cyngor, i ddatgan yn glir ei bwrpas, ei rôl a'i gyfrifoldebau, a 

sut mae'n cysylltu â Blaenoriaethau Corfforaethol; 

• diffinio'r hyn y mae'n ei ystyried yn gymwysiadau cynllunio strategol 

bwysig a 'mawr'; 

• cryfhau cynllun dirprwyaeth y Pwyllgor Rheoli Datblygu drwy ystyried 

codi'r trothwy ar gyfer ceisiadau cynllunio a alwyd i'r Pwyllgor er mwyn 

caniatáu iddo ganolbwyntio'n well ar geisiadau mwy strategol bwysig a 

mawr; 

• sicrhau bod ceisiadau cynllunio a gyflwynir gan swyddogion ac aelodau'r 

Cyngor, neu ar eu rhan, yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Rheoli 

Datblygu ac nid o dan bwerau dirprwyedig swyddogion i ddiogelu rhag 

unrhyw wrthdaro buddiannau tybiedig ac i hyrwyddo annibyniaeth a 

thryloywder; 

• adolygu cydbwysedd amser sydd gan aelodau ward lleol i siarad am 

geisiadau cynllunio mewn cyfarfodydd pwyllgor o'i gymharu ag ymgeiswyr 

a gwrthwynebwyr; a 

• adolygu a chynnwys Cod Ymarfer Cynllunio'r Cyngor yn y cyfansoddiad a 

sicrhau bod aelodau'n ei ddeall ac yn gweithredu yn unol ag ef. 

A2 Dylai'r Cyngor sicrhau bod ei Bwyllgor Rheoli Datblygu a threfniadau cefnogi’r 

pwyllgor yn cydymffurfio ag egwyddorion diogelu data a phrosesu gwybodaeth 

bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 20182 a Rheoliad Diogelu Data 

Cyffredinol y DU. 

A3 Mae angen i aelodau Pwyllgor Rheoli Datblygu'r Cyngor sicrhau bod unrhyw 

benderfyniadau cynllunio'n seiliedig ar ystyriaethau cynllunio materol cadarn, 

ac nid amgylchiadau personol ymgeiswyr. 

A4 Mae angen i'r Cyngor sicrhau bod cofnodion o'i gyfarfodydd Pwyllgor Rheoli 

Datblygu 'cyhoeddus' ar gael i'r cyhoedd ar ôl cyfarfodydd pwyllgor i lynu at 

ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn y dyfodol.3 

A5 Dylai'r Cyngor sicrhau bod penderfyniadau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu sy'n 

ymwneud â chartrefi 'fforddiadwy' yng nghefn gwlad agored yn cael eu 

 
2 Pennod 12 – Deddf Diogelu Data 2018 

3 Rhan 3; Adran 46 – Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) Act 2021  
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Argymhellion  

gwneud a'u hadrodd yn gywir yn unol â chanllawiau atodol Tai Fforddiadwy y 

Cyngor.4 

A6 Dylai'r Pwyllgor Rheoli Cyngor a Datblygu asesu'r goblygiadau cronnus ac 

effaith seilwaith hirdymor cymeradwyo anheddau fforddiadwy sengl a 

cheisiadau cynllunio TAN 6 yng nghefn gwlad agored i sicrhau eu bod yn 

cyfrannu'n gynaliadwy ac yn gydlynus at flaenoriaethau corfforaethol 

ehangach y Cyngor. 

Cynllunio Gwasanaethau 

Dylai Gwasanaeth Cynllunio'r Cyngor: 

A7 Gyflwyno’i wybodaeth perfformiad a'i dargedau yn fwy eglur yn ei gynlluniau 

busnes. 

A8 Adolygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd cyfuno rôl y Swyddog Rheoli 

Datblygu â rôl Gorfodi gan gynnwys yr effaith ar berfformiad. 

Monitro 

A9 Dylai'r Cyngor sefydlu fframwaith i sicrhau ei hun bod y Pwyllgor Rheoli 

Datblygu'n cyfrannu'n gydlynus ac yn gynaliadwy at gyflawni blaenoriaethau 

corfforaethol y Cyngor.  

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

A10 Wrth wneud unrhyw newidiadau i'r gwasanaeth cynllunio, dylai’r Cyngor 

achub ar y cyfle i ystyried sut y gallai weithredu'n agosach yn unol â'r 

egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyfrannu at gyflawni amcanion llesiant y 

Cyngor wrth wneud penderfyniadau cynllunio. 

 

Beth fydd yr adolygiad yn edrych arno?  

4. Bydd yr adolygiad  dilynol  hwn yn canolbwyntio ar asesu cynnydd y Cyngor 

wrth fynd i'r afael â'n 10 argymhelliad a nodwyd yn Arddangosyn 1. 

Sut bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal? 

 
4 Cyngor Sir Ceredigion, Canllawiau Cynllunio Atodol Fforddiadwy Cartrefi, Awst 2014 

Tudalen 235

http://www.ceredigion.gov.uk/media/6297/affordable-housing-supplementary-guidance-spg-2014-english.pdf


Tudalen 4 o 6 - Briff Prosiect: Adolygiad dilynol o’r Gwasanaeth Cynllunio – Cyngor Sir Ceredigion 

5. Bydd ein gwaith yn cynnwys adolygu dogfennau, cyfweliadau â swyddogion ac 

aelodau, a byddwn yn arsylwi cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu. 

6. Byddwn yn gofyn am gyfweliadau a grwpiau ffocws â swyddogion ac aelodau 

perthnasol wrth i'r adolygiad fynd rhagddo. 

Beth fydd yr allbwn? 

7. Byddwn yn cytuno â'r Cyngor y ffordd orau o roi adborth ar ganfyddiadau ein 

gwaith a byddwn yn darparu allbwn cryno.  

Dogfennau yr hoffem eu hadolygu 

8. Cyn y cyfweliadau, byddwn yn cynnal adolygiad o'r dogfennau a nodir isod. 

Fodd bynnag, byddem yn ddiolchgar pe gallech roi unrhyw ddogfennau 

ychwanegol i ni yr ydych yn teimlo y gallent fod yn berthnasol i'n gwaith yn y 

maes hwn. Nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr ac mae'n bosib y bydd ceisiadau 

am ddogfennau ychwanegol yn ystod yr adolygiad. Os oes dogfennau yn y 

rhestr isod ar gael yn gyhoeddus ar wefan y Cyngor, byddem yn ddiolchgar pe 

gallech ein cyfeirio i ble y gallwn ddod o hyd iddynt: 

• Strategaeth Gorfforaethol (os yw wedi newid ers ein hadolygiad blaenorol) 

• Cynllun gweithredu manwl y Cyngor mewn ymateb i argymhellion Gwasanaeth 

Cynllunio Archwilio Cymru ac unrhyw adroddiadau/diweddariadau cynnydd o 

ran cynllun gweithredu'r Cyngor 

• Tystiolaeth o’r hyn y mae’r Cyngor wedi’i ddysgu o adolygu trefniadau 

llywodraethu rheoli datblygu mewn Awdurdodau Cynllunio Lleol eraill 

• Cylch gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu 

• Cylch gorchwyl grŵp 'oeri' y Pwyllgor Rheoli Datblygu 

• Cod Ymarfer Cynllunio 

• Cynllun Dirprwyo 

• Deunyddiau hyfforddi’r Pwyllgor Rheoli Datblygu ers ein hadroddiad diwethaf 

• Deunyddiau cynefino aelodau ar rôl a chyfrifoldeb y Pwyllgor Rheoli Datblygu 

gan gynnwys deunyddiau a gyflwynwyd i bobl nad ydynt yn aelodau o'r 

Pwyllgor Rheoli Datblygu 

• Rhestr o'r holl geisiadau cynllunio mawr ers mis Ebrill 2022 

• Adroddiadau i Lywodraeth Cymru ar dai fforddiadwy 

• Fframwaith y Cyngor sy'n dangos cyfraniad y Pwyllgor Rheoli Datblygu at 

gyflawni blaenoriaethau corfforaethol 

• Tystiolaeth o ystyried a chymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy  
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• Tystiolaeth bod y Cyngor yn ystyried goblygiadau hirdymor ac effaith seilwaith 

cymeradwyo anheddau fforddiadwy unigol a cheisiadau TAN 6 yng nghefn 

gwlad agored 

• Strwythur staff diweddaraf ar gyfer Polisi Rheoli Datblygu a Chynllunio 

• Cynllun Busnes Rheoli Datblygu ar gyfer 2022-23 

• Cynllun Busnes Polisi Cynllunio ar gyfer 2022-23 

• Ffurflenni Arolwg Chwarterol Rheoli Datblygu ar gyfer 2021-2022 a Ch1 a Q2 

2022-23 (pan fyddant ar gael) 

• Unrhyw adroddiadau/cyflwyniadau i aelodau ar berfformiad y tîm Rheoli 

Datblygu gan gynnwys adroddiadau i’r Pwyllgor Craffu 

• Canlyniad adolygiad y Cyngor o gyfuno rolau Rheoli Datblygu a Gorfodi 

 

Amserlen a chysylltiadau  

9. Y bwriad yw cynnal ein hadolygiad Hydref 2022.  

10. Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr adolygiad hwn, cysylltwch â 

• Non Jenkins – non.jenkins@archwilio.cymru 

• Bethan Hopkins – bethan.hopkins@archwilio.cymru 

• Allison Rees – Allison.rees@archwilio.cymru 

Sail ddeddfwriaethol yr adolygiad  

11. Cynhelir y prosiect hwn i helpu i gyflawni dyletswyddau'r Archwilydd Cyffredinol 

o dan adran 17 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004) ac 

adran 18 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Gall hefyd lywio astudiaeth 

ar gyfer gwella gwerth am arian o dan adran 41 o Ddeddf 2004, a/neu 

archwiliad a gynhaliwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol o dan adran 15 o 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  

12. Mae ein hysbysiad preifatrwydd i'w weld ar ein gwefan ac mae'n rhoi 

gwybodaeth am y casgliad posib o wybodaeth bersonol gan yr Archwilydd 

Cyffredinol fel rhan o'r gwaith hwn
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
  ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

  DYDDIAD: 
 

27 Medi 2022 

  LLEOLIAD: O bell drwy gyfrwng fideo-gynadledda 
 

  TEITL: 
 

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 
 

 
  ER: 

 
Cyflwyno i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ymatebion y 
Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 
 
Penderfyniad 
 
 

Cyflwyniad 

Mae’r Adroddiad hwn yn nodi ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth a’r cynnydd a wnaed ynghylch y cynigion a’r argymhellion. 

Mae dwy ran i’r Adroddiad hwn: 

a) Arolwg tracio’r Cyngor o gynigion y Rheoleiddiwr/ Arolygiaeth ar gyfer gwella 
ac argymhellion; a 

b) Materion eraill sy’n ymwneud â’r Cyngor 
 

Y Sefyllfa Bresennol 
 
a) Arolwg tracio’r Cyngor o gynigion y Rheoleiddiwr/ Arolygiaeth ar gyfer 
gwella ac argymhellion 
 

o Diweddariad am Ffurflenni Ymateb Rheolwyr y Cyngor 2020-2021 a 2021-
2022: 

• Ffurflen Ymateb – Diweddariad ‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r 
Afael â Thwyll yng Nghymru (Atodiad 1) 

• Nodyn Cynnydd – Ffurflen Ymateb - System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru (Atodiad 2) 
 Gweler y nodyn cynnydd sydd wedi’i oleuo’n felyn 

• Ffurflen Ymateb –  Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio (Atodiad 3) 
 Fel yr adroddwyd ynghynt ar 17 Ionawr 2022. Gweler y Cynllun 

Gweithredu yn Atodiad 4 am ddiweddariad 
• Diweddariad am Gynllun Gweithredu'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 

Gynllunio 24.08.2022 (Atodiad 4) 
o Ffurflenni Ymateb Rheolwyr y Cyngor 2022-23:  

• Ffurflen Ymateb –  Llamu Ymlaen – Adolygiad o Reoli Asedau’n 
Strategol (Atodiad 5) 

• Ffurflen Ymateb –  Llamu Ymlaen – Adolygiad o Reoli’r Gweithlu’n 
Strategol (Atodiad 6) 
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b) Materion eraill sy’n ymwneud â’r Cyngor 

 
 
ARGYMHELLIAD:            Ystyried ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr 

a’r Arolygiaeth 

Rheswm dros yr  
Argymhelliad:           Rhoi gwybod i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am       

adroddiadau, cynigion a’r gwaith sydd ar y gweill 
 

Atodiadau:  Atodiad 1 -    Ffurflen Ymateb – Diweddariad ‘Gwella ein 
Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru 
Atodiad 2 - Nodyn Cynnydd – Ffurflen Ymateb - System 
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 
Atodiad 3 - Ffurflen Ymateb –  Adolygiad o’r 
Gwasanaeth Cynllunio 
Atodiad 4 - Diweddariad am Gynllun Gweithredu'r Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar Gynllunio 24.08.2022 
Atodiad 5 - Ffurflen Ymateb –  Llamu Ymlaen – 
Adolygiad o Reoli Asedau’n Strategol 
Atodiad 6 - Ffurflen Ymateb –  Llamu Ymlaen – 
Adolygiad o Reoli’r Gweithlu’n Strategol 

 

Enw Cyswllt: Elin Prysor 
 
Swydd:  Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 

Cyfreithiol a Llywodraethu, a Swyddog Monitro 
 
Dyddiad:    31/8/2022 

Tudalen 240



Tudalen 1 o 6 - Crynodeb o Adroddiad Cenedlaethol Archwilio Cymru a’r Cynigion ar gyfer Gwella fersiwn 2 

Crynodeb o Adroddiad Cenedlaethol Archwilio Cymru a’r Cynigion ar gyfer 
Gwella  
Awdurdod Rheoleiddio: Archwilio Cymru 
Teitl yr Adroddiad: ‘Gwella ein Perfformiad’ Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru  

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2020  

Pwyllgor Archwilio:  
Cyfeirnod y ddogfen: https://www.audit.wales/sites/default/files/2020-11/raising_our_game_tackling_fraud_in_wales_english.pdf  

Crynodeb o’r Adroddiad 

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio saith 'thema allweddol' y mae angen i bob corff cyhoeddus ganolbwyntio arnynt wrth wella eu perfformiad o safbwynt 
mynd i’r afael â thwyll yn fwy effeithiol: 
• arweinyddiaeth a diwylliant; 
• fframweithiau rheoli risg a sicrhau rheolaeth; 
• polisïau a hyfforddiant; 
• capasiti ac arbenigedd; 
• offer a data; 
• cydweithio; ac 
• adrodd a chraffu. 

Argymhellion 
Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad  Ymateb y Cyngor  
A1 Dylai Llywodraeth Cymru wella ei harweinyddiaeth strategol ym maes 

atal twyll ar draws y gwasanaeth cyhoeddus yng 
Nghymru, a chyflawni rôl gydlynu os yw hynny'n bosibl iddi, gan 
gydnabod bod cyrff unigol yn parhau'n gyfrifol am eu 
gweithgareddau eu hunain ym maes atal twyll. 

Byddai'r Cyngor yn croesawu rhoi rôl gydlynu i Lywodraeth 
Cymru yn y maes hwn, a fyddai'n cynorthwyo ac yn 
cefnogi cydweithio a chysondeb mewn arferion gweithio o 
fewn Llywodraeth Leol. 

A2 Dylai pob corff cyhoeddus hyrwyddo pwysigrwydd diwylliant da o ran atal 
twyll, a hyrwyddo ei bwysigrwydd yn weithredol er mwyn rhoi hyder i staff ac 
aelodau'r cyhoedd na chaiff twyll ei oddef. 

• Mae gan y Cyngor 'Strategaeth ar Atal Twyll, Llygredd 
a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu 
Arian)' a fydd yn destun ei hadolygiad 3 blynedd ym 
mis Ebrill 2021. Cyflwynwyd diweddariad i’r Pwyllgor 
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Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad  Ymateb y Cyngor  
Llywodraethu ac Archwilio ar 3/6/21 ac fe’i 
cymeradwywyd gan y pwyllgor; cafwyd 
cymeradwyaeth derfynol gan y Cyngor ar 17/6/21. 
Mae copi wedi’i ddiweddaru ar wefan y Cyngor.  

• Gall y cyhoedd adrodd am unrhyw achosion posibl o 
dwyll Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a/neu 
dwyll Budd-dal Tai / budd-daliadau'r Adran Gwaith a 
Phensiynau ar-lein trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar 
wefan y Cyngor 

• Fel rhan o drefniadau diogelu'r Cyngor, mae tudalen 
ar y wefan hefyd gyda manylion ynghylch sut y dylid 
adrodd am amheuon o gam-drin ariannol yn erbyn 
oedolyn agored i niwed (gan gynnwys twyll/lladrad).  

• Mae'r Cyngor yn cynnal ymarfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn rheolaidd er mwyn atal a chanfod 
twyll trwy baru data. Rhoddir hysbysiadau sy’n rhoi 
cyhoeddusrwydd i'r ymarfer hwn i staff a'r cyhoedd ar 
wefan y Cyngor ac ar Ceri. 

• Mae Archwilio Mewnol yn defnyddio meddalwedd 
'Activedata' i weithredu technegau gwyddor 
dadansoddi data o fewn systemau lle y bo'n briodol, 
e.e. wrth brosesu grantiau Covid.  

• Darparodd Zurich, yswiriwr y Cyngor, fodiwl hyfforddi 
ar Foeseg a Thwyll i Weithdy Corfforaethol y Cyngor 
ar 28 Mai 2021. Yn dilyn y cyflwyniad hwn, 
defnyddiwyd y sleidiau fel Sylfaen ar gyfer modiwl e-
ddysgu ar gyfer yr holl staff. Darparodd Archwilio 
Mewnol y cynnwys a chrëwyd y modiwl gan y 
gwasanaeth Dysgu a Datblygu. Mae angen aros am y 
Cod Ymddygiad diweddaraf, sy’n aros am 
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Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad  Ymateb y Cyngor  
gymeradwyaeth gan yr Undebau Llafur, cyn y gellir 
lansio’r modiwl. 

A3 Dylai pob corff cyhoeddus gynnal asesiadau cynhwysfawr o'r risgiau o dwyll, 
gan ddefnyddio staff sydd â'r sgiliau priodol ac ystyried gwybodaeth 
genedlaethol yn ogystal â gwybodaeth sy'n benodol i sefydliad. 

• Mae pob Rheolwr yn llunio cynlluniau busnes sy'n 
cynnwys eu risgiau busnes – gall twyll gael ei 
fewnbynnu fel risg os ystyrir bod hynny'n briodol, gan 
nodi'r camau lliniaru 

• Mae twyll yn bennawd â blaenoriaeth yng nghynllun 
gwaith archwilio blynyddol Archwilio Mewnol. 
Cefnogir hyn gan hysbysiadau oddi wrth gyrff allanol 
megis NAFN a CIPFA, yn ogystal ag Awdurdodau Lleol 
eraill trwy Grwpiau Prif Archwilydd Cymru a thrwy 
gynnal asesiadau risg mewnol. 

A4 Dylai asesiadau o'r risgiau o dwyll gael eu defnyddio fel adnodd byw a'u 
hintegreiddio yn y fframwaith cyffredinol ar gyfer rheoli risg, er mwyn sicrhau 
bod y risgiau dan sylw'n cael eu rheoli'n briodol a'u huwchgyfeirio yn ôl yr 
angen. 

Asesir pob risg o fewn cynlluniau busnes / gwasanaeth ar 
sail effaith a thebygolrwydd yn unol â Fframwaith Rheoli 
Risg y Cyngor. Caiff unrhyw risgiau sy'n cael sgôr ddilynol 
yn y categori risg uchel neu gritigol eu huwchgyfeirio i'r 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol sy'n cael ei monitro gan y 
Grŵp Arweiniol, a'u hadrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio.  

A5 Mae angen i bob corff cyhoeddus gael cyfres gynhwysfawr wedi'i diweddaru o 
bolisïau a gweithdrefnau, sydd gyda'i gilydd yn strategaeth gydlynus ar gyfer 
nodi a rheoli risgiau o dwyll ac ymateb iddynt. 

• Mae'r 'Strategaeth ar Atal Twyll, Llygredd a 
Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu Arian)' 
yn cwmpasu atal, canfod ac ymchwilio i dwyll. 

• Mae’r Fframwaith Rheoli Risg yn darparu proses 
gynhwysfawr ar gyfer nodi a lliniaru'r holl risgiau. 

• Mae’r 'Polisi a Chanllawiau ar gyfer Diogelu Plant ac 
Oedolion Agored i Niwed' yn cynnwys proses 
atgyfeirio gyda ffurflenni ategol os yw cam-drin 
ariannol yn cael ei amau 

• Mae gan y Cyngor Bolisi Chwythu’r Chwiban os hoffai 
staff adrodd am bryder, a gellir gwneud hynny yn 
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Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad  Ymateb y Cyngor  
ddienw. 
 

• Mae'r holl bolisïau a gweithdrefnau uchod yn cael eu 
hategu gan becynnau hyfforddi amrywiol i'r staff. 

 

A6 Dylai staff sy’n gweithio ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru gael 
hyfforddiant ynghylch ymwybyddiaeth o dwyll fel y bo’n briodol i’w rôl, er 
mwyn gwella effeithiolrwydd sefydliadau o safbwynt atal twyll, ei ganfod ac 
ymateb iddo. 

• Mae Swyddogion Gorfodi megis staff Safonau 
Masnach yn gymwysedig i gynnal cyfweliadau PACE. 

• Mae gwasanaeth Adnoddau Dynol y Cyngor yn trefnu 
hyfforddiant mewnol i staff sy'n 'swyddogion 
ymchwilio' dynodedig ar gyfer materion disgyblu. 

• Mae swyddog diogelu dynodedig hyfforddedig ar 
gyfer pob gwasanaeth ac mae honiadau o gam-drin 
yn erbyn pobl agored i niwed yn cael eu hadrodd i'r 
swyddogion hyn. 

• Mae gan y Rheolwr Archwilio Dystysgrif CIPFA mewn 
Arferion Ymchwilio (CCIP), ac mae’r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn Dechnegydd 
Atal Twyll Achrededig (ACFTech). 

• Darparodd Zurich, yswiriwr y Cyngor, fodiwl hyfforddi 
ar Foeseg a Thwyll i Weithdy Corfforaethol y Cyngor 
ar 28 Mai 2021. Yn dilyn y cyflwyniad hwn, 
defnyddiwyd y sleidiau fel sail ar gyfer modiwl e-
ddysgu i’r holl staff. Darparwyd y cynnwys gan 
Archwilio Mewnol a chrëwyd y modiwl gan y 
gwasanaeth Dysgu a Datblygu. Mae angen aros am y 
Cod Ymddygiad diweddaraf, sy’n aros am 
gymeradwyaeth gan yr Undebau Llafur, cyn y gellir 
lansio’r modiwl. 

A7 Dylid rhoi cyhoeddusrwydd i achosion lle caiff twyll ei ganfod a lle eir i'r afael 
ag ef yn llwyddiannus, er mwyn atgyfnerthu neges gadarn o'r brig na chaiff 
twyll ei oddef. 

• Mae unrhyw waith gorfodi sy’n arwain at achosion llys 
llwyddiannus yn cael sylw yn y wasg leol. 
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Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad  Ymateb y Cyngor  
• Mae’r gwaith atal twyll Archwilio Mewnol a wneir yn 

cael ei adrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
yn flynyddol. 

• Gall unrhyw aelod o staff sy’n gyfrifol am risg ar y 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol, neu am gam 
gweithredu mewn adroddiad archwilio, gael ei alw 
gerbron y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i roi 
sicrwydd bod y systemau / camau gweithredu priodol 
ar waith. 

A8 Mae angen i bob corff cyhoeddus greu digon o gapasiti i sicrhau bod gwaith 
atal twyll yn cael adnoddau effeithiol, fel bod ymchwiliadau'n cael eu cynnal yn 
broffesiynol ac mewn modd sy'n arwain at gosbi'r tramgwyddwyr yn 
llwyddiannus ac at adennill colledion. 

Nid oes gan y Cyngor dîm twyll dynodedig, ond mae 
ymchwiliadau’n cael eu cynnal gan swyddogion yr ystyrir 
eu bod yn briodol i bob achos yn ôl eu profiad / 
cymwysterau (gweler pwynt A6 uchod). 

A9 Dylai pob corff cyhoeddus fod yn medru cael gafael ar staff sydd wedi cael 
hyfforddiant ynghylch atal twyll ac sy'n bodloni safonau proffesiynol 
cydnabyddedig. 

Gweler pwynt A8 uchod. 

A10 Dylai pob corff cyhoeddus ystyried modelau a fabwysiadwyd mewn rhannau 
eraill o'r DU, sy'n ymwneud â chyfuno / rhannu adnoddau er mwyn sicrhau bod 
cynifer ag sy'n bosibl o staff ar gael sydd â'r sgiliau priodol.  

Mae Grŵp Prif Archwilydd Gogledd a Chanolbarth Cymru 
wrthi’n atgyfodi’r Gweithgor Twyll Arbenigol a fydd yn 
cynorthwyo trwy roi cymorth a chysondeb ar gyfer 
arferion twyll Archwilio Mewnol yn yr aelod-awdurdodau. 

A11 Mae angen i bob corff cyhoeddus ddatblygu a chynnal ymatebion deinamig a 
hyblyg ym maes atal twyll, sy'n cynyddu'r tebygolrwydd y bydd camau gorfodi 
llwyddiannus yn cael eu cymryd ac sy'n ategu'r agwedd o'r brig nad yw'r 
sefydliad yn goddef twyll. 

Gweler pwynt A8 uchod.  

A12 Dylai pob corff cyhoeddus archwilio a chroesawu cyfleoedd i arloesi gyda 
gwyddor dadansoddi data, er mwyn cryfhau trefniadau ar gyfer atal a chanfod 
twyll. 

Mae Archwilio Mewnol yn defnyddio meddalwedd 
'Activedata' i weithredu technegau gwyddor dadansoddi 
data o fewn systemau lle y bo'n briodol, e.e. wrth brosesu 
grantiau Covid. 

A13 Dylai cyrff cyhoeddus weithio gyda'i gilydd, dan Ddeddf yr Economi Ddigidol a 
chan ddefnyddio datblygiadau ym maes gwyddor dadansoddi data, i rannu 
data a gwybodaeth er mwyn helpu i ganfod twyll a brwydro yn ei erbyn.  

Mae'r Cyngor yn cynnal ymarfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn rheolaidd er mwyn atal a chanfod twyll 
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Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad  Ymateb y Cyngor  
trwy baru data rhwng ei wasanaethau ei hun a gyda chyrff 
sector cyhoeddus cenedlaethol eraill. 

A14 Mae angen i gyrff cyhoeddus grynhoi gwybodaeth am golledion ac adenillion a 
rhannu gwybodaeth â'i gilydd am dwyll er mwyn creu darlun cenedlaethol 
mwy cywir, cryfhau rheolaeth, gwella gwaith monitro a hybu camau 
gweithredu a gaiff eu targedu. 

Ym marn y Cyngor mae hon yn dasg sy'n briodol i 
Lywodraeth Cymru os yw'n derbyn y rôl gydlynu o 
ddarparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer atal twyll ar 
draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru (gweler 
pwynt A1 uchod) 

A15 Rhaid i Bwyllgorau Archwilio a Llywodraethu ddechrau ymwneud yn llawn ag 
atal twyll, gan ddarparu cymorth a chyfeiriad, monitro a dwyn swyddogion i 
gyfrif. 

• Mae'r gwaith atal twyll Archwilio Mewnol a wneir yn 
cael ei adrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
yn flynyddol. 

• Gall unrhyw aelod o staff sy'n gyfrifol am risg ar y 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol, neu am gam 
gweithredu mewn adroddiad archwilio, gael ei alw 
gerbron y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i roi 
sicrwydd bod y systemau / camau gweithredu priodol 
ar waith. 
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Crynodeb o Adroddiad Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru a Chynigion ar 
gyfer Gwella  
Awdurdod Rheoleiddio: Swyddfa Archwilio Cymru 
Teitl yr adroddiad: System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru  

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2020 

Pwyllgor Archwilio: 12 Tachwedd 2020 
Cyfeirnod y ddogfen: https://audit.wales/sites/default/files/WCCIS-Eng_10.pdf  

Crynodeb o’r Adroddiad  
Bwriad System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yw galluogi staff iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon ac 
effeithiol gan ddefnyddio un system a chofnod electronig a rennir. Mae'r trefniadau ar gyfer adrodd ar fanteision cyflwyno WCCIS wedi bod yn destun 
trafod ac adolygu o'r cychwyn cyntaf. Mae gwaith yn parhau i ddatblygu fframwaith adrodd addas. 

Argymhellion  

Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad  Ymateb y Cyngor 
A1 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, cyn ymrwymo unrhyw gyllid 

canolog pellach, yn gweithio gyda Thîm Rhaglen Genedlaethol WCCIS, byrddau 
iechyd, awdurdodau lleol a'r cyflenwr i: 
 
• lunio achos busnes wedi'i ddiweddaru sy'n ystyried costau lleol, rhanbarthol 
a chenedlaethol ac sy'n nodi disgwyliadau ar gyfer cyflwyno'r system 
ymhellach, ei defnyddio dros weddill tymor y contract, datblygu safonau data 
cenedlaethol a chynllunio ar gyfer unrhyw drefniadau olynol; 
 
• sicrhau bod gan y sefydliadau dan sylw'r gallu angenrheidiol i gefnogi 
gweithredu a'u bod yn rhoi digon o flaenoriaeth i'r rhaglen o fewn cynllun y 
cytunwyd arno’n glir; a 
 
• dwyn ynghyd ddarlun cenedlaethol clir ar adborth gan ddefnyddwyr rheng 
flaen am berfformiad ac ymarferoldeb cyffredinol y system. 

Cynllun datblygu clir rhwng yr Awdurdod Lleol ac Iechyd ar 
ddatblygiad y system yn y dyfodol. Yn rhanbarthol rydym 
yn rhannu data â’n Bwrdd Iechyd trwy’r system ac wedi 
gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu’r system. Nid yw 
Awdurdodau Lleol eraill yn y rhanbarth wedi llofnodi’r 
gorchymyn eto, felly dim ond ymgysylltiad cyfyngedig sydd 
gennym ar hyn o bryd. 
 
Yn rhanbarthol, rydym yn datblygu cynlluniau lleol ar 
ddatblygu’r safonau data cenedlaethol a rhyng-
weithrededd yr holl systemau o fewn y rhanbarth. 
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Page 2 of 2 - Crynodeb o Adroddiad Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru a Chynigion ar gyfer Gwella 

Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad  Ymateb y Cyngor 
A2 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Thîm y Rhaglen 

Genedlaethol i ystyried: 
• sut y gellid bod wedi cryfhau contract WCCIS i gefnogi a chymell y broses o 
gyflawni a rheoli risg; a 
• sut y gellir cymhwyso gwersi perthnasol i unrhyw drefniadau contractio 
olynol a chaffael cyhoeddus ehangach.  

Adnodd canolog o ddylunio a datblygu busnes - cynllunio 
unwaith ar gyfer pob defnyddiwr, setiau data cyffredin, 
llifau gwaith cyffredin. 
 
Rhaid i bob rhanddeiliad fod wedi ymrwymo i’r cynnyrch a 
rhoi llinell amser glir ar gyfer gweithredu. Gellir cyflawni 
hyn dim ond os yw pob un yn rhan o’r fanyleb a’r broses 
gaffael. 

 
Sylwer: Nid oes diweddariad pellach i’w ddarparu ar hyn o bryd gan fod yr argymhellion i Lywodraeth Cymru eu gweithredu ac 
mae’r Cyngor yn aros am eu cynllun. Mae’r Cyngor yn dal i weithio gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda lle bo modd. 
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Ffurflen Ymateb y Cyngor 

Camau gweithredu gan y Cyngor wedi'u cynllunio mewn ymateb i'r argymhellion gan 
Archwilio Cymru 
 
Cyngor: Cyngor Sir Ceredigion 
Teitl yr adroddiad: Adolygiad o Wasanaethau Cynllunio 

Dyddiad cyhoeddi: 16eg Tachwedd 2021 

Cyfeirnod y ddogfen: 2602A2021-22 
 

Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi'u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol 

 Llywodraethu    
A1 
 
 
 
 
 
 
 

Dylai'r Cyngor adolygu ei gyfansoddiad i 
gryfhau’r broses o lywodraethu ei drefniadau 
rheoli datblygu. Dylai'r adolygiad: 

• dysgu o drefniadau llywodraethu 
rheoli datblygu Awdurdodau 
Cynllunio Lleol (ACLlau) eraill;  

• datblygu Cylch Gorchwyl y cytunwyd 
arno ar gyfer Pwyllgor Rheoli 
Datblygu'r Cyngor, i ddatgan yn glir 

• Mae'r Cyngor wedi sefydlu Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen i ddatblygu camau a 
fydd yn gwella'r Gwasanaeth Cynllunio 
gan gynnwys gwneud penderfyniadau.  

• Cytunodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
Gynllun Gweithredu ar 6ed Gorffennaf a 
oedd yn cynnwys ystod o dasgau. Mae'r 
Cynllun Gweithredu yn cael ei 
ddiweddaru'n rheolaidd ac fe'i 

Mawrth 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Russell Hughes-
Pickering (RHP), Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen. 
Cefnogaeth gan Reoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu a 
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Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi'u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ei ddiben, ei rôl a'i gyfrifoldebau, a 
sut mae'n cysylltu â Blaenoriaethau 
Corfforaethol; 

• diffinio’r hyn y mae’n ei ystyried yn 
geisiadau cynllunio strategol bwysig 
a ‘mawr’; 

• cryfhau cynllun dirprwyo'r Pwyllgor 
Rheoli Datblygu drwy ystyried codi'r 
trothwy ar gyfer ceisiadau cynllunio a 
elwir yn Bwyllgor i’w alluogi i 
ganolbwyntio'n well ar geisiadau 
mwy strategol bwysig a cheisiadau 
mawr; 

• sicrhau bod ceisiadau cynllunio a 
gyflwynir gan neu ar ran swyddogion 
ac aelodau'r Cyngor yn cael eu 
hystyried gan y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu ac nid o dan bwerau 
dirprwyedig swyddogion i ddiogelu 
rhag unrhyw wrthdaro buddiannau 
canfyddedig ac i hyrwyddo 
annibyniaeth a thryloywder; 

• adolygu cydbwysedd yr amser y 
mae'n rhaid i aelodau wardiau lleol 
siarad ar geisiadau cynllunio mewn 
cyfarfodydd pwyllgor o'i gymharu ag 
ymgeiswyr a gwrthwynebwyr; a 

• adolygu a chynnwys Cod Ymarfer 
Cynllunio’r Cyngor yn y cyfansoddiad 

diwygiwyd ar 10fed Tachwedd i gynnwys 
argymhellion Adroddiad Cynllunio 
Archwilio Cymru. 

• Mae adolygiad o'r Cyfansoddiad ac arfer 
ar hyn o bryd, gan ystyried trefniadau 
mewn awdurdodau eraill, yn mynd 
rhagddo ar hyn o bryd. 

• Mae Cylch Gorchwyl diwygiedig wedi'i 
ddrafftio. Bydd hyn yn cael ei ystyried 
gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 10fed 
Rhagfyr ac yn cael ei adrodd gyda 
newidiadau arfaethedig eraill i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ym mis 
Ionawr.  

• Mae diwygiadau i'r Cyfansoddiad wedi'u 
drafftio sy'n cynnig diwygiadau i'r adran 
ar ddirprwyaethau. Mae cynigion drafft 
yn cynnwys adrodd yn awtomatig: 
ceisiadau strategol a mawr; ceisiadau'r 
cyngor ei hun; Ceisiadau aelodau a staff 
penodol i'r Pwyllgor. Bydd y rhain yn 
cael eu trafod i ddechrau gan y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar 10fed Rhagfyr. 

• Mae papur wedi'i ddrafftio ar y rôl ac 
amser a ganiateir i Aelodau Wardiau 
lleol siarad yn y Pwyllgor. Mae hyn i'w 
ystyried gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
ar 10fed Rhagfyr. 

• Mae Cod Ymarfer diwygiedig a'r 
Gweithdrefnau Gweithredol sy'n cyd-

Gwasanaethau 
Democrataidd.  
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Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi'u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol 

 
 
 

a sicrhau bod aelodau’n ei ddeall ac 
yn gweithredu yn unol ag ef. 

fynd wedi'i ddrafftio. Ystyriwyd hyn i 
ddechrau gan y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ar 30ain Tachwedd. Efallai y 
bydd angen diwygiadau pellach wrth i 
ymatebion eraill gael eu cytuno.  

 
 

A2 Dylai'r Cyngor sicrhau bod ei Bwyllgor Rheoli 
Datblygu a'i drefniadau cymorth pwyllgorau 
yn cydymffurfio ag egwyddorion diogelu data 
a phrosesu gwybodaeth bersonol yn unol â 
Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol y DU. 

• Bydd aelodau'n cael hyfforddiant ar eu 
rhwymedigaethau o dan y Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data fel rhan o'r 
hyfforddiant i aelodau newydd ac mae 
adran ar y ddeddfwriaeth honno bellach 
wedi'i chynnwys yn y protocol drafft ar 
gyfer aelodau wrth gynllunio. 

Mai / Mehefin 
2022 

RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd a 
Chyswllt Cwsmeriaid 

A3 Mae angen i aelodau Pwyllgor Rheoli 
Datblygu'r Cyngor sicrhau bod unrhyw 
benderfyniadau cynllunio yn seiliedig ar 
ystyriaethau cynllunio perthnasol cadarn, ac 
nid amgylchiadau personol ymgeiswyr. 

• Cytunodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
broses ohirio er mwyn ‘callio’ ym mis 
Gorffennaf 2021. Rhannwyd a 
chytunwyd ar hyn gan y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu ar 14eg Gorffennaf 2021.  

• Gweithredwyd y broses gyntaf mewn 
achosion a ystyriwyd yn y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu ar 28ain Gorffennaf 
2021.  

• Mae sawl achos wedi cael eu hystyried 
a'u hadrodd yn ôl ers hynny.  

Ar waith RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd. 
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Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi'u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol 

• Bydd y broses hon yn cael ei hadolygu 
ar ôl chwe mis fel y gellir rhoi trefniadau 
mwy parhaol ar waith.  

• Yn ychwanegol at y broses ohirio er 
mwyn callio, cytunodd y Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen, ar 26ain Hydref 2021, i 
ailddechrau rhaglen hyfforddi ar gyfer 
Aelodau o Ionawr 2022.  

• Bydd yn canolbwyntio i ddechrau ar 
Bolisi Cynllunio Cymru a Chymru’r 
Dyfodol; Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a’r Ddyletswydd Economaidd-
Gymdeithasol; Ffosffadau; a Chyfraith 
Achosion 

A4 Mae angen i'r Cyngor sicrhau bod cofnodion 
o'i gyfarfodydd Pwyllgor Rheoli Datblygu 
'cyhoeddus' ar gael i'r cyhoedd ar ôl 
cyfarfodydd pwyllgor i gadw at ofynion Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 yn y dyfodol. 

• Yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae 
trefniadau’n cael eu gwneud i alluogi 
cynnal cyfarfodydd hybrid o Fai 2022. Ar 
hyn o bryd mae offer newydd yn cael ei 
osod yn y Siambr Rhagfyr 2021/Ionawr 
2022. Bydd y system yn caniatáu i 
gyfarfodydd gael eu recordio ac yn 
sicrhau eu bod ar gael ar-lein. 

Mai 2022 Gwasanaethau 
Democrataidd, Cyswllt 
Cwsmeriaid.  

A5 Dylai'r Cyngor sicrhau bod penderfyniadau'r 
Pwyllgor Rheoli Datblygu sy'n ymwneud â 
chartrefi 'fforddiadwy' yng nghefn gwlad 
agored yn cael eu gwneud a'u hadrodd yn 
gywir yn unol â chanllawiau atodol Tai 
Fforddiadwy'r Cyngor. 
 

• Ychwanegwyd gwybodaeth ychwanegol 
mewn perthynas â chydymffurfiad â'r 
Canllawiau Cynllunio Atodol o ran 
Cartrefi Fforddiadwy at nifer o systemau 
monitro mewnol y cyngor a bydd 
adroddiadau’r pwyllgor Rheoli Datblygu 
ar gyfer eiddo Cartrefi Fforddiadwy yn 

Mawrth 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio a 
Gwasanaethau 
Democrataidd. 
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Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi'u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol 

nodi'n benodol a yw'r cynnig yn unol â'r 
Canllawiau Cynllunio Atodol o ran 
Cartrefi Fforddiadwy.  

• Gwneir adolygiad o'r holl ganiatadau 
cyfredol a blaenorol ar gyfer Cartrefi 
Fforddiadwy a bydd eu statws yn unol â 
chydymffurfiad yn cael ei ddiweddaru ar 
systemau'r cyngor. 

• Adroddir am hyn i'r Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ym mis Ionawr 2022. 

A6 Dylai'r Cyngor a'r Pwyllgor Rheoli Datblygu 
asesu goblygiadau cronnol ac effaith 
seilwaith hirdymor cymeradwyo anheddau 
fforddiadwy sengl a cheisiadau cynllunio TAN 
6 yng nghefn gwlad agored er mwyn sicrhau 
eu bod yn cyfrannu'n gynaliadwy ac yn 
gydlynol at flaenoriaethau corfforaethol 
ehangach y Cyngor. 
 

• Bydd ymateb i'r argymhelliad hwn yn 
edrych ar dai fforddiadwy ac anheddau 
TAN6 ar wahân. Yn ôl eu hunion 
ddiffiniad, bydd angen lleoli ceisiadau 
TAN6 yn ymarferol agos at y daliad 
amaethyddol neu'r annedd. Mae 
polisïau hefyd yn caniatáu ar gyfer tai 
fforddiadwy lle maent yn aneddiadau 
neu'n gyfagos iddynt.  

• Mae swyddogion yn datblygu rhestr 
wirio cynaliadwyedd i'w defnyddio gan 
aelodau yn y Pwyllgor Rheoli Datblygu i 
asesu effeithiau unigol a chronnol 
gwneud penderfyniadau – yn sail i hyn y 
mae Polisi Cynllunio Cymru 11, Llawlyfr 
Cynlluniau Datblygu 3 a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol a 
blaenoriaethau corfforaethol y cyngor. 
Bydd y rhestr wirio yn cael ei chwblhau 
ymlaen llaw ar gyfer aelodau gan 

Mawrth 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio a 
Gwasanaethau 
Democrataidd. 
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6 

 

Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi'u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol 

swyddogion cynllunio a bydd yn rhan o'r 
pecyn agenda yn y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu ar gyfer gwneud 
penderfyniadau. 

• Adroddir am hyn i'r Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ym mis Ionawr 2022. 

 Cynllunio Gwasanaethau    

A7 Dylai Gwasanaeth Cynllunio'r Cyngor: 
Cyflwyno ei wybodaeth a'i thargedau 
perfformiad yn gliriach yn ei gynlluniau 
busnes. 
 

• Bydd Cynlluniau Busnes a Gwasanaeth 
yn cael eu hadolygu.  

• Mae Briff Tendr wedi'i ddrafftio ar gyfer 
penodi ymgynghorwyr i helpu i glirio ôl-
groniadau o ran ceisiadau cynllunio a 
gorfodi.  

• Bydd hyn yn helpu i fod yn sail i 
dargedau a mesurau perfformiadau 
diwygiedig.  
 

Mawrth 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli Datblygu 
a Pholisi Cynllunio. 

A8 Adolygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
cyfuno rolau'r Swyddog Rheoli Datblygu a 
Gorfodi gan gynnwys yr effaith ar 
berfformiad. 

• Mae hyn i'w adolygu pan fydd llwyth 
achosion wedi'u lleihau. 
 

Hydref 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen a Rheoli 
Datblygu. 

 Monitro    

A9 
 
 
 
 

Dylai'r Cyngor sefydlu fframwaith i sicrhau ei 
hun bod y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn 
cyfrannu'n gydlynol ac yn gynaliadwy at 
gyflawni blaenoriaethau corfforaethol y 
Cyngor. 

• Bydd penderfyniadau a wneir yn groes i 
gyngor swyddogion ac nad ydynt yn 
cyflawni meini prawf y rhestr wirio sy'n 
cael eu datblygu o dan A6 yn cael eu 
hadolygu bob blwyddyn fel rhan o'r 
broses Adroddiad Monitro Blynyddol ac 

Mawrth 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
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7 

 

Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi'u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol 

 
 

yn cael eu hadrodd i'r gweithdrefnau 
archwilio mewnol. 

Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd 

 Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol    

A10 
 
 
 
 
 

Wrth wneud unrhyw newidiadau i'r 
gwasanaeth cynllunio, dylai'r Cyngor 
fanteisio ar y cyfle i ystyried sut y gallai 
weithredu'n agosach yn unol â'r egwyddor 
datblygu cynaliadwy wrth gyfrannu at 
gyflawni amcanion llesiant y Cyngor wrth 
wneud penderfyniadau cynllunio. 

• Adolygu Polisi Cynllunio Cymru a 
fframweithiau monitro eraill i nodi ffyrdd 
o ddal cyfraniadau at gyflawni amcanion 
llesiant. 

• Adolygu sut y gellir gwneud hyn yn 
gliriach yn adroddiadau'r Pwyllgor. Ar 
hyn o bryd yn adolygu adroddiadau 
awdurdodau eraill. 

• Briffiau / hyfforddiant ar Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a 
chynaliadwyedd. 

Mawrth 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd 
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Cynllun Gweithredu’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynllunio   
 

Cyf Cam Gweithredu Amserlen Statws / Sylwadau Pwy Dogfennau 
Allweddol 

Tasg 1: Sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen a phenodi Cadeirydd 
1.1  Cytuno ar Aelodaeth y Grŵp Gorchwyl a 

Gorffen 
28 Mehefin 2021 Cwblhawyd   

1.2 Penodi Cadeirydd 28 Mehefin 2021 Cwblhawyd   
1.3  Trefnu cyfarfodydd 29 Mehefin 2021 Cwblhawyd   
1.4 Cytuno ar Gynllun Gweithredu 6 Gorffennaf 2021 Cwblhawyd 

Mae’r Cynllun Gweithredu 
yn ddogfen ‘fyw’. Caiff y 
ddogfen ei hadolygu ymhob 
cyfarfod.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, RHP 

 

Cynllun 
Gweithredu 
(Dogfen TF1) y 
cytunwyd arno ac 
a adolygwyd 

 
Tasg 2: Cytuno ar drefniadau ar gyfer ystyried penderfyniadau ‘coch’ sy’n uchel o ran risg 
2.1 Ystyried cyflwyno cyfnod ‘callio’ o 28 diwrnod  Canol mis 

Gorffennaf 2021 
Cwblhawyd 
Cyflwynwyd y broses ‘callio’ 
ym mis Gorffennaf 2021 
gan ystyried paragraff  
9.6.17 – Y Llawlyfr Rheoli 
Datblygu (Dogfen TF2)  
Dogfen TF10 – Trafodwyd y 
‘Cyfnod Callio’ yn y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar 20 
Gorffennaf. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, RHP, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu  

 

Cyflwynwyd y 
geiriad diwygiedig 
fel TF10.  

2.2  Cytuno ar ddiffiniad ar gyfer achosion ‘coch’ 
sy’n uchel o ran risg 

Canol mis 
Gorffennaf 2021 

Cwblhawyd 
Ystyriwyd y diffiniadau 
drafft (Dogfen TF4) gan y 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
ar 20 Gorffennaf. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, RHP 

 

Y diffiniadau drafft 
(Dogfen TF4) 

2.3 Ceisio cael cytundeb ar y trefniadau newydd 
ac amserlen ar gyfer eu cyflwyno gyda’r 
Aelodau eraill 

Diwedd mis 
Gorffennaf 2021 

Cwblhawyd 
Rhannwyd y Cynllun 
Gweithredu â’r Pwyllgor a’r 
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Aelodau eraill cyn cyfarfod 
y Pwyllgor Rheoli Datblygu 
ar 14 Gorffennaf.  

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen 

Y Cynllun 
Gweithredu 
(Dogfen TF1) 

2.4 Cytuno ar eiriad ar gyfer y Cyfansoddiad a / 
neu’r Cod Ymddygiad Cynllunio ar gyfer 
Aelodau a Swyddogion  

Gorffennaf / Awst 
2021 – Mawrth 
2022 

Cwblhawyd 
Rhannwyd enghreifftiau yn 
y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
ar 27 Gorffennaf.  
Cytunwyd ar newidiadau i’r 
Cyfansoddiad ym mis 
Mawrth 2022.  
Roedd hyn yn cynnwys – 
Gweithdrefnau Gweithredol, 
Cod Ymarfer, Pwerau 
Dirprwyedig Diwygiedig  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
RHP 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

2.5 Gweithredu am gyfnod prawf Gorffennaf 2021 Cwblhawyd 
Gweithredwyd yn y 
Pwyllgor Rheoli Datblygu ar 
28 Gorffennaf. Ers hynny, 
cyfeiriwyd ceisiadau at y 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, y 
Pwyllgor  

 

2.5 Mae angen i aelodau Pwyllgor Rheoli 
Datblygu’r Cyngor sicrhau bod unrhyw 
benderfyniadau cynllunio yn seiliedig ar 
ystyriaethau cynllunio perthnasol cadarn, ac 
nid amgylchiadau personol ymgeiswyr. 
Argymhelliad A3 Archwilio Cymru 

Tachwedd 2021-
Mawrth 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar waith 
Mae hyn yn cysylltu â 
Gweithred 3.10 isod. 
Rhesymau enghreifftiol ar 
gyfer penderfyniadau sy’n 
mynd yn groes i’r polisi. 
Hefyd Tasg 9: Hyfforddiant i 
Aelodau.  
 
Cytunodd y Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen ar broses ohirio 
er mwyn ‘callio’ ym mis 
Gorffennaf 2021.  
 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, y 
Pwyllgor, RHP 
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Mai 2022 

Ar 26 Hydref 2021, 
cytunodd y Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen i ailddechrau 
rhaglen hyfforddi ar gyfer 
Aelodau o fis Ionawr 2022 
ymlaen. Dylai ganolbwyntio 
ar Bolisi Cynllunio Cymru a 
Chymru’r Dyfodol; Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a’r Ddyletswydd 
Economaidd-Gymdeithasol; 
Ffosffadau; a Chyfraith 
Achosion. 
 
Trafodwyd y rhain yn yr 
hyfforddiant i Aelodau yn 
dilyn yr etholiadau.  
 

2.6 Dirprwyo awdurdod i’r Aelod Cabinet a’r 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Economi ac 
Adfywio 

Mawrth 2022 Cwblhawyd 
Ystyriwyd fel rhan o’r 
newidiadau i’r pwerau 
dirprwyedig yn y 
Cyfansoddiad. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
RHP  

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

 
Tasg 3: Adolygu Dirprwyaethau a Phrosesau’r Pwyllgor – Dylai’r Cyngor adolygu ei gyfansoddiad i gryfhau’r broses o lywodraethu ei 
drefniadau rheoli datblygu (Argymhelliad A1 Archwilio Cymru) 
3.1 Dysgu o drefniadau llywodraethu rheoli 

datblygu Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLlau) 
eraill. Argymhelliad A1a Archwilio Cymru.  

Rhagfyr 2021 Cwblhawyd 
Mae’r newidiadau a gododd 
o’r Cynllun Gweithredu 
wedi ystyried arferion 
awdurdodau eraill.   

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, y 
Pwyllgor, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
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Llywodraethu,  
Rheoli 
Datblygu, 
Polisi, RHP 

3.2  Diwygio’r Pwerau Dirprwyedig 
• Achosion ‘coch’ 
• Ceisiadau â diffyg gwybodaeth 
• Ffosffadau 
• Pan fo Aelodau’n datgan buddiant 

Medi – Mawrth 
2022 

Cwblhawyd 
Cytunwyd ar newidiadau i’r 
Cyfansoddiad ym mis 
Mawrth 2022.  
Roedd hyn yn cynnwys – 
Gweithdrefnau Gweithredol, 
Cod Ymarfer, Pwerau 
Dirprwyedig Diwygiedig  
 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
RHP 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

3.3  Adolygu’r achosion a gyflwynir i’r Pwyllgor 
• Ceisiadau Mawr 
• Datblygiadau’r Cyngor ei hun 

 
Diffinio’r hyn y mae’n ei ystyried yn geisiadau 
cynllunio strategol bwysig a ‘mawr’. 
Argymhelliad A1c Archwilio Cymru.  
 
Cryfhau cynllun dirprwyo’r Pwyllgor Rheoli 
Datblygu drwy ystyried codi’r trothwy ar gyfer 
ceisiadau cynllunio a gyflwynir i’r Pwyllgor, i’w 
alluogi i ganolbwyntio’n well ar geisiadau mwy 
strategol bwysig a cheisiadau mawr. 
Argymhelliad A1d Archwilio Cymru.  

Medi – Mawrth 
2022 

Cwblhawyd 
Cytunwyd ar newidiadau i’r 
Cyfansoddiad ym mis 
Mawrth 2022.  
Roedd hyn yn cynnwys – 
Gweithdrefnau Gweithredol, 
Cod Ymarfer, Pwerau 
Dirprwyedig Diwygiedig  
 
Mae’r newidiadau i’r 
pwerau dirprwyedig yn 
gwahaniaethu rhwng y 
ceisiadau strategol / mawr 
a’r ceisiadau llai. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
RHP, Rheoli 
Datblygu 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

3.4  Sicrhau bod ceisiadau cynllunio a gyflwynir 
gan neu ar ran swyddogion ac aelodau’r 
Cyngor yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu ac nid o dan bwerau 
dirprwyedig swyddogion i ddiogelu rhag 
unrhyw wrthdaro buddiannau canfyddedig ac i 
hyrwyddo annibyniaeth a thryloywder. 
Argymhelliad A1e Archwilio Cymru. 

Tachwedd 2021 – 
Mawrth 2022 

Cwblhawyd 
Mae’r newidiadau i’r 
Cyfansoddiad yn cynnwys 
adrodd yn awtomatig am y 
canlynol: ceisiadau 
strategol a mawr; 
ceisiadau’r Cyngor ei hun; 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 
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ceisiadau gan Aelodau a 
staff penodol i’r Pwyllgor.  

Rheoli 
Datblygu 

3.5 Adolygu cydbwysedd yr amser sydd gan 
aelodau wardiau lleol i siarad ar geisiadau 
cynllunio mewn cyfarfodydd pwyllgor o’i 
gymharu ag ymgeiswyr a gwrthwynebwyr. 
Argymhelliad A1f Archwilio Cymru.  

Tachwedd 2021 – 
Mawrth 2022 

Cwblhawyd 
Ystyriwyd papur ynghylch 
rôl Aelodau Wardiau lleol 
a’r amser a roddir iddynt 
siarad yn y Pwyllgor. Mae’r 
newidiadau wedi’u cynnwys 
yn y Cyfansoddiad.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
Rheoli 
Datblygu, RHP 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

3.6 Cytuno ar Gylch Gorchwyl 
 
Datblygu Cylch Gorchwyl y cytunwyd arno ar 
gyfer Pwyllgor Rheoli Datblygu’r Cyngor, i 
ddatgan yn glir ei ddiben, ei rôl a’i 
gyfrifoldebau, a sut mae’n cysylltu â’r 
Blaenoriaethau Corfforaethol. Argymhelliad 
A1b Archwilio Cymru. 

Tachwedd 2021 -
Mawrth 2022 

Cwblhawyd 
Ceir Cylch Gorchwyl 
diwygiedig yn y 
Cyfansoddiad.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

3.7 Adolygu maint y Pwyllgor Hydref 2021 – 
Mawrth 2022 

Cwblhawyd 
Trafodwyd yng nghyfarfod y 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
ar 30 Tachwedd. Ar 27 
Ionawr 2022, cytunodd y 
Cyngor i ostwng y nifer i 15.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
Rheoli 
Datblygu  

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 
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3.8 Cyflwyno Cod Ymddygiad Cynllunio ar gyfer 
Aelodau a Swyddogion a Phrotocol ar gyfer 
ystyried ceisiadau.  
 
Adolygu a chynnwys Cod Ymarfer Cynllunio’r 
Cyngor yn y cyfansoddiad a sicrhau bod 
aelodau’n ei ddeall ac yn gweithredu yn unol 
ag ef. Argymhelliad A1g Archwilio Cymru.  

Hydref – Mawrth 
2022 

Cwblhawyd 
Mae’r Cod Ymarfer a’r 
Gweithdrefnau Gweithredol 
cysylltiedig wedi’u cynnwys 
yn y Cyfansoddiad.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
RHP, Rheoli 
Datblygu  

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

3.9 Darparu rhesymau enghreifftiol dros gyfeirio 
achos at y Pwyllgor.  

Mawrth 2022 Cwblhawyd 
Wedi’u cynnwys yn y Cod 
Ymarfer.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, RHP, 
Rheoli 
Datblygu 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

3.10 Darparu cyngor ynghylch rhoi rhesymau ar 
gyfer achosion sy’n mynd yn groes i’r polisi.  
 
Mae angen i aelodau Pwyllgor Rheoli 
Datblygu’r Cyngor sicrhau bod unrhyw 
benderfyniadau cynllunio yn seiliedig ar 
ystyriaethau cynllunio perthnasol cadarn, ac 
nid amgylchiadau personol ymgeiswyr. 
Argymhelliad A3 Archwilio Cymru. 

Mawrth 2022 Cwblhawyd 
Mae cyngor wedi’i gynnwys 
yn y Cod Ymarfer.  
Bydd cyngor pellach yn 
cael ei ddarparu mewn 
hyfforddiant a sesiynau 
briffio ar gyfer Aelodau.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, RHP, 
Rheoli 
Datblygu 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

3.11 Adolygu’r Broses a’r Protocolau ar gyfer y 
Panel Archwilio Safleoedd. 

Mawrth 2022 Cwblhawyd 
Wedi’i gynnwys fel rhan o’r 
newidiadau i’r 
Cyfansoddiad a’r Protocol. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 
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RHP, Rheoli 
Datblygu  

3.12 Dylai’r Cyngor sicrhau bod ei Bwyllgor Rheoli 
Datblygu a’i drefniadau cymorth pwyllgorau yn 
cydymffurfio ag egwyddorion diogelu data a 
phrosesu gwybodaeth bersonol yn unol â 
Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol y DU. Argymhelliad 2 
Archwilio Cymru. 

Mai / Mehefin 
2022 

Cwblhawyd 
Derbyniodd yr Aelodau 
hyfforddiant ynghylch eu 
goblygiadau o dan y 
Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data fel rhan o’r 
hyfforddiant ar gyfer 
aelodau newydd ac mae 
adran ynghylch y 
ddeddfwriaeth honno wedi’i 
chynnwys yn y Cod 
Ymarfer. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Diogelu Data, 
Rheoli 
Datblygu, RHP 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

3.13 Mae angen i’r Cyngor sicrhau bod cofnodion o’i 
gyfarfodydd Pwyllgor Rheoli Datblygu 
‘cyhoeddus’ ar gael i’r cyhoedd ar ôl 
cyfarfodydd pwyllgor i gadw at ofynion Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
yn y dyfodol. Argymhelliad A4 Archwilio 
Cymru. 

Mai / Mehefin 
2022 

Ar waith 
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 ymlaen. Bydd y 
system yn caniatáu i 
gyfarfodydd gael eu 
recordio a gallant gael eu 
rhannu ar-lein. Ni wnaed 
penderfyniad eto ynghylch 
a ddylai’r recordiadau fod ar 
gael neu beidio.    

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
RHP 

 

3.14 Adolygu’r Cyfansoddiad Mawrth 2022 Cwblhawyd 
 
 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 
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Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
RHP, Rheoli 
Datblygu, 
Polisi 
Cynllunio 

 
Tasg 4: Adolygu Effaith y Penderfyniadau a Wneir ar gyflwyno Datblygu Cynaliadwy ac Amcanion Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
4.1 Dylai’r Cyngor sefydlu fframwaith i sicrhau ei 

hun bod y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn 
cyfrannu’n gydlynol ac yn gynaliadwy at 
gyflawni blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor. 
Argymhelliad A9 Archwilio Cymru.  

Ionawr – Rhagfyr 
2022 

Ar waith 
Mae fframwaith yn cael ei 
ddatblygu.  
Gellir adolygu’r wybodaeth 
yn flynyddol fel rhan o 
broses yr Adroddiad 
Monitro Blynyddol.  
 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Polisi 
a 
Pherfformiad, 
Rheoli 
Datblygu, 
Polisi 
Cynllunio, 
RHP 

 

4.2 Wrth wneud unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth 
cynllunio, dylai’r Cyngor fanteisio ar y cyfle i 
ystyried sut y gallai weithredu’n agosach yn 
unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 
gyfrannu at gyflawni amcanion llesiant y 
Cyngor wrth wneud penderfyniadau cynllunio. 
Argymhelliad A10 Archwilio Cymru.  

Ionawr – Rhagfyr 
2022 

Ar waith 
Adolygu Polisi Cynllunio 
Cymru a fframweithiau 
monitro eraill er mwyn 
canfod ffyrdd o ddal y 
cyfraniadau at gyflawni’r 
amcanion llesiant a’r 
cysylltiadau â’r Strategaeth 
Gorfforaethol. Mae’r 
Strategaeth Gorfforaethol 
ar gyfer 2022-2027 yn nodi 
sut y mae egwyddorion 
datblygu cynaliadwy’n sail 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Polisi 
a 
Pherfformiad, 
Rheoli 
Datblygu, 
Polisi 
Cynllunio, 
RHP 
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i’r amcanion a’r camau 
gweithredu yn y cynllun.   
 
Sesiynau briffio / 
hyfforddiant ynghylch Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a chynaliadwyedd.  

4.3 Dylai’r Cyngor a’r Pwyllgor Rheoli Datblygu 
asesu goblygiadau cronnol ac effaith seilwaith 
hirdymor cymeradwyo anheddau fforddiadwy 
sengl a cheisiadau cynllunio TAN 6 yng nghefn 
gwlad agored er mwyn sicrhau eu bod yn 
cyfrannu’n gynaliadwy ac yn gydlynol at 
flaenoriaethau corfforaethol ehangach y 
Cyngor. Argymhelliad A6 Archwilio Cymru.  

Ionawr – Rhagfyr 
2022 

Ar waith 
Bydd y grŵp Gorchwyl a 
Gorffen yn edrych ar dai 
fforddiadwy ac anheddau 
TAN6 ar wahân. Yn ôl eu 
hunion ddiffiniad, bydd 
angen lleoli ceisiadau TAN6 
yn ymarferol agos at y 
daliad amaethyddol neu’r 
annedd. Mae polisïau hefyd 
yn caniatáu tai fforddiadwy 
pan maent mewn 
aneddiadau neu’n gyfagos 
iddynt.   
 
Mae swyddogion yn 
datblygu rhestr wirio i’w 
defnyddio wrth ystyried 
effeithiau unigol a chronnol 
y penderfyniadau a wneir – 
yn sail i hyn y mae Polisi 
Cynllunio Cymru 11, 
Llawlyfr Cynlluniau 
Datblygu 3 a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
ynghyd â blaenoriaethau 
corfforaethol y Cyngor.   

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Polisi 
a 
Pherfformiad, 
Rheoli 
Datblygu, 
Polisi 
Cynllunio, 
RHP 
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Mae’r gwaith hwn yn dal i 
fynd rhagddo. 

4.4 Dylai’r Cyngor sicrhau bod penderfyniadau’r 
Pwyllgor Rheoli Datblygu sy’n ymwneud â 
chartrefi ‘fforddiadwy’ yng nghefn gwlad 
agored yn cael eu gwneud a’u hadrodd yn 
gywir yn unol â chanllawiau atodol Tai 
Fforddiadwy’r Cyngor. Argymhelliad A5 
Archwilio Cymru.  

Ionawr – Rhagfyr 
2022 

Ar waith 
Mae gwybodaeth 
ychwanegol yn cael ei 
chynnwys yn adroddiadau’r 
pwyllgor ar gyfer eiddo 
Cartrefi Fforddiadwy sy’n 
nodi’n benodol a yw’r 
cynnig yn cyd-fynd â’r 
Canllawiau Cynllunio Atodol 
o ran Cartrefi Fforddiadwy.   
 
Ar hyn o bryd, mae’r 
Cyngor wrthi’n adolygu’r 
holl ganiatadau cyfredol a 
blaenorol ar gyfer Cartrefi 
Fforddiadwy er mwyn 
asesu eu cydymffurfiad â’r 
polisïau a’r canllawiau 
cynllunio atodol.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, 
Polisi 
Cynllunio, 
RHP  

 

 
Tasg 5: Adolygu Rôl yr Aelod Lleol 
5.1 Cytuno ar gyngor a phrotocol ar gyfer yr Aelod 

Lleol 
Mawrth 2022 Cwblhawyd 

Wedi’u cynnwys yn y 
newidiadau i’r 
Cyfansoddiad – 
gweithdrefnau gweithredol 
a’r Cod Ymarfer 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
RHP, Rheoli 
Datblygu 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 
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5.2 Adolygu’r protocol ar gyfer cyswllt gan 
swyddogion yn ystod y cyfnod ymgeisio a chyn 
y Pwyllgor 

Mawrth 2022 Cwblhawyd 
Wedi’i gynnwys yn y 
newidiadau i’r 
Cyfansoddiad – 
gweithdrefnau gweithredol 
a’r Cod Ymarfer 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, RHP, 
Rheoli 
Datblygu 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

5.3 Ystyried a ddylai’r Aelod lleol gael pleidleisio 
os yw’n Aelod o’r Pwyllgor 

Mawrth 2022 Cwblhawyd 
Wedi’i gynnwys yn y 
newidiadau i’r 
Cyfansoddiad – 
gweithdrefnau gweithredol 
a’r Cod Ymarfer 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

5.4 Cytuno ar broses ar gyfer pwerau dirprwyedig 
pan fo’r Aelod lleol wedi datgan buddiant 

Mawrth 2022 Cwblhawyd 
Wedi’i chynnwys yn y 
newidiadau i’r 
Cyfansoddiad – 
gweithdrefnau gweithredol 
a’r Cod Ymarfer 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
RHP, Rheoli 
Datblygu 

 

Cyfansoddiad 
Mawrth 2022 

 
Tasg 6: Protocol ar gyfer Derbyn Cyngor Swyddogion yn y Pwyllgor 
6.1 Adolygu’r trefniadau presennol Medi 2021 Cwblhawyd 

Trafodwyd y trefniadau 
presennol yn y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar 20 
Gorffennaf. Ni fwriedir 
newid y trefniadau 
presennol. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
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RHP, Rheoli 
Datblygu 

6.2 Cytuno ar brotocol ar gyfer ystyried ceisiadau 
yn y Pwyllgor 

Rhagfyr 2021 Cwblhawyd 
Ni fwriedir newid y 
trefniadau presennol. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
RHP, Rheoli 
Datblygu 

 

 
Tasg 7:  Gwella’r Ffordd y Caiff Gwasanaethau eu Cynllunio 
7.1  Cyflwyno gwybodaeth a thargedau perfformiad 

yn gliriach yn y cynlluniau busnes. 
Argymhelliad A7 Archwilio Cymru 

Mawrth 2022 a 
Hydref 2022 

Ar waith 
Mae ymrwymiad i ddatblygu 
data perfformiad wedi’i 
gynnwys yn y cynlluniau 
busnes a gwasanaeth ar 
gyfer 2022/23. Erbyn mis 
Hydref 2022 bydd targed ar 
gyfer perfformiad a safon y 
gwasanaeth yn cael ei 
bennu a’i gytuno. 
 
Mae’r amserlen yn 
adlewyrchu’r amser sydd ei 
angen i ddatblygu elfennau 
eraill y Cynllun Gweithredu, 
materion yn ymwneud â 
staffio, yr angen i roi 
trefniadau ar waith er mwyn 
ymgysylltu ag 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu 
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ymgynghorwyr a delio â 
chwynion.   
 
Erbyn hyn mae’r Cyngor 
wedi penodi ymgynghorwyr 
i helpu i glirio’r ôl-groniadau 
o ran ceisiadau cynllunio a 
gorfodi.  
 
Bydd hyn yn helpu i 
gyfrannu at dargedau a 
mesurau perfformiad 
diwygiedig.  

7.2 Adolygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
cyfuno rolau’r Swyddog Rheoli Datblygu a 
Gorfodi gan gynnwys yr effaith ar berfformiad. 
Argymhelliad A8 Archwilio Cymru.  

Rhagfyr 2022 Ar waith 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu pan fydd llwythi 
achosion wedi’u lleihau.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, RHP 

 

7.3 Adolygu adnoddau, ystyried cymryd camau 
gweithredu i glirio ôl-groniadau ac ychwanegu 
cydnerthedd i’r tîm.  

Mawrth 2022 Ar waith 
Mae’r Cyngor wedi penodi 
ymgynghorwyr i helpu i 
glirio’r ôl-groniadau o ran 
ceisiadau cynllunio a 
gorfodi.   
 
Hefyd, mae’r Cyngor wedi 
penodi Cadnant, sy’n 
arbenigo mewn adeiladau 
hanesyddol ac adeiladau 
rhestredig, er mwyn 
cynorthwyo gyda’r cynigion 
ar gyfer Yr Hen Goleg.  
 
Mae’r Cyngor hefyd yn 
chwilio am gymorth i ddelio 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, RHP 
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gyda’r materion ecolegol 
sy’n codi o’r sefyllfa gyda 
ffosffadau. 
 
Mae’r Cyngor hefyd yn 
ceisio recriwtio staff ar gyfer 
y timoedd Rheoli Datblygu 
a Pholisi.  

 
Tasg 8: Gwella safon y wybodaeth a gyflwynir i’r Awdurdod Cynllunio Lleol 
8.1  Ailgychwyn cyfarfodydd rheolaidd gyda’r 

Fforwm Asiantiaid 
Hydref 2021 Ar waith 

Ystyriwyd hyn gan y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar 20 
Gorffennaf. Cynhaliwyd 
cyfarfod gyda’r Asiantiaid ar 
22 Hydref.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu 

 

8.2 Adolygu’r canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac 
asiantiaid – er mwyn hyrwyddo pwysigrwydd 
cael cyngor cyn ymgeisio 

Rhagfyr 2022 Ar waith 
Bu oedi yn y gwaith hwn 
oherwydd pwysau gwaith 
eraill. Bydd adolygiadau’n 
cael eu hystyried yn ystod 
tymor yr hydref eleni.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu 

 

8.3  Adolygu’r canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac 
asiantiaid – er mwyn pwysleisio pwysigrwydd 
safon yr hyn a gyflwynir yn y cais – glynu at 
bolisi, maint addas, lleoliad a’r wybodaeth 
ategol.  

Rhagfyr 2022 Ar waith 
Bu oedi yn y gwaith hwn 
oherwydd pwysau gwaith 
eraill. Bydd adolygiadau’n 
cael eu hystyried yn ystod 
tymor yr hydref eleni. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu 

 

8.4 Adolygu’r canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac 
asiantiaid – lobio Aelodau a chyflwyno 
gwybodaeth cyn y Pwyllgor 

Rhagfyr 2022 Ar waith 
Gwnaed newidiadau yn y 
Cod Ymarfer. Bydd 
arweiniad pellach yn cael ei 
ddarparu i asiantiaid.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu 
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Tasg 9: Darparu Hyfforddiant a Sesiynau Briffio i Aelodau 
9.1 Trefnu rhaglen o hyfforddiant a sesiynau briffio 

rheolaidd, gan gynnwys: 
• Polisi Cynllunio Cymru a Chymru’r 

Dyfodol 
• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

a’r Ddyletswydd Economaidd-
Gymdeithasol 

• Ffosffadau 
• Cyfraith Achosion 

Gorffennaf 2022 Ar waith 
Darparwyd hyfforddiant i’r 
holl Aelodau yn dilyn yr 
etholiadau.   
 
Bydd hyfforddiant pellach 
yn cael ei ddarparu drwy 
sesiynau briffio rheolaidd, 
gyda’r un cyntaf ym mis 
Gorffennaf.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd, 
RHP, Rheoli 
Datblygu, 
Polisi 
Cynllunio 

 

9.2  Cytuno ar hyfforddiant ar gyfer Cynghorwyr yn 
dilyn yr etholiad 

Mai / Mehefin 
2022 

Cwblhawyd 
Darparwyd hyfforddiant ym 
mis Mai 2022. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Democrataidd 

 

 
Tasg 10: Adolygu’r modd yr ariennir adnoddau er mwyn gwneud mwy o waith gorfodi ar ddatblygiadau diawdurdod 
10.1 Adolygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 

cyfuno rolau’r Swyddog Rheoli Datblygu a 
Gorfodi gan gynnwys yr effaith ar berfformiad. 
Argymhelliad A8 Archwilio Cymru. 

Mehefin / Medi / 
Rhagfyr 2022 

Ar waith 
Caiff hyn ei ystyried ochr yn 
ochr â 7.3 uchod. Bydd hyn 
yn cael ei adolygu pan fydd 
y llwythi achosion wedi’u 
lleihau.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, RHP 

 

10.2 Paratoi adroddiad ynghylch: 
• Adnoddau o ran staff 
• Nifer yr achosion 
• Dadansoddiad o’r math 
• Incwm 

Medi 2021 Cwblhawyd 
Cyflwynwyd diweddariad i’r 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
ar 7 Medi a 25 Ionawr 
2022.     
 
Bydd cymorth yn cael ei 
ddarparu drwy benodi 

 

RHP, Rheoli 
Datblygu 
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ymgynghorwyr. Caiff y 
tendr ei gyhoeddi erbyn 11 
Chwefror 2022. 

10.3  Ystyried yr angen i adrodd i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu perthnasol.  

Rhagfyr 2022 Ar waith 
Bydd gwybodaeth bellach 
yn cael ei darparu i’r Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen 

 

10.4 Ystyried y gyllideb sydd ar gael a chytuno ar 
adnoddau newydd os ystyrir bod hynny’n 
angenrheidiol.  

Mawrth 2022 Cwblhawyd 
Trafodwyd yn y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar 26 
Hydref. Wedi hynny 
cytunwyd ar gyllidebau ar 
gyfer penodi ymgynghorwyr 
ac ymestyn y tîm gyda 
swydd barhaol, llawn amser 
ychwanegol.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen 

 

10.5 Adolygu’r Siarter Gorfodi – pennu categori ar 
gyfer yr achosion a’r amserlen ar gyfer delio â 
chwynion gorfodi  

Rhagfyr 2022 Ar waith 
I’w adolygu’n ddibynnol ar 
yr uchod.  

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, RHP, 
Rheoli 
Datblygu 

 

10.6 Ystyried pwerau eraill – Enillion Troseddau Rhagfyr 2022 Heb ddechrau 
Penderfynwyd canolbwyntio 
ar y trefniadau ar gyfer clirio 
ôl-groniadau a gwella 
perfformiad cyn mynd i’r 
afael â dulliau newydd. 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
RHP, Rheoli 
Datblygu 

 

10.7 Cyflwyno trefniadau i fonitro ac adrodd yn 
rheolaidd am ddata perfformiad gorfodi 

Mawrth 2022 Ar waith 
Mae’r trefniadau hyn yn 
rhan o’r Cynllun Busnes a 
Gwasanaeth ar gyfer 
2022/23. Bydd perfformiad 

 

Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen, RHP, 
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a safon y gwasanaeth yn 
cael eu hystyried yn ystod 
tymor yr hydref 2022.  

Rheoli 
Datblygu 
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1 

 

 

Ffurflen Ymateb y Cyngor 

Camau gweithredu sydd wedi eu trefnu mewn ymateb i’r argymhellion a gyhoeddwyd gan 
Archwilio Cymru  

 
Cyngor: Cyngor Sir Ceredigion  
Teitl yr adroddiad: Llamu Ymlaen – Adolygiad Rheoli Asedau’n Strategol   

Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2022 

Cyfeirnod y ddogfen: 2970A2022 
 

Cyfeirnod Argymhelliad Y cam gweithredu a drefnwyd mewn 
ymateb i’r argymhelliad a gyhoeddwyd 
gan Archwilio Cymru  

Dyddiad targed ar 
gyfer cwblhau’r 
camau gweithredu  

Y swyddog sy’n 
gyfrifol  

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymgysylltu’n gynnar ynghylch 
newidiadau allweddol i’r modd y 
defnyddir asedau  
Dylai’r Cyngor sicrhau ei fod yn 
ymgysylltu’n gynnar ag Aelodau’r 
Cyngor, y Grŵp Arwain ehangach, 
dinasyddion a rhanddeiliaid eraill 
ynghylch yr effaith y bydd newidiadau 
allweddol yn ei Strategaeth Gweithio 
Hybrid yn ei chael ar rai o asedau 

Mae’r Strategaeth Hybrid a’r Polisi 
Gweithio Hybrid Dros Dro wedi eu 
datblygu yn sgil cryn ymgysylltu â’r 
gweithlu.  Mae’r gwaith hwn wedi 
cyfrannu at waith y Grŵp Ffyrdd 
Newydd o Weithio o safbwynt 
patrymau presennol a phatrymau 
gwaith disgwyliedig, yn ogystal â faint 
o le sydd ei angen ar gyfer desgiau a 
pha fath o le sydd ei angen ar gyfer 
desgiau.   O ganlyniad, mae Mannau 

 
 
Mawrth 2023 – ar 
gyfer datblygu 
opsiynau o 
safbwynt y modd y 
bydd asedau yn 
cael eu defnyddio 
yn y dyfodol  
 

 
 
RHP / Grŵp 
Ffyrdd Newydd 
o Weithio  
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2 

 

Cyfeirnod Argymhelliad Y cam gweithredu a drefnwyd mewn 
ymateb i’r argymhelliad a gyhoeddwyd 
gan Archwilio Cymru  

Dyddiad targed ar 
gyfer cwblhau’r 
camau gweithredu  

Y swyddog sy’n 
gyfrifol  

allweddol y Cyngor, megis y 
swyddfeydd ym Mhenmorfa a’r 
cynlluniau yn y dyfodol ar gyfer y 
modd y bydd dinasyddion yn cael 
mynediad at wasanaethau. 
 
 
 
 
 

Hybrid Peilot wedi eu trefnu, er mwyn 
helpu i fonitro’r ffyrdd newydd o 
weithio.  
 
Bydd hyn yn help i fesur faint o le 
sydd ar gael a’r cyfleoedd sydd i 
ddefnyddio lle a darparu 
gwasanaethau mewn ffordd wahanol.   
Bydd y cam nesaf yn golygu 
ymgysylltu ag ystod eang o 
randdeiliaid gan gynnwys partneriaid 
allanol a dinasyddion er mwyn 
ystyried yr opsiynau a gwneud y 
defnydd gorau posibl o asedau’r 
Cyngor.   

 

A2 Gweledigaeth ar gyfer y gweithlu a 
chynllunio’r gweithlu 
Gallai prosesau’r Cyngor ar gyfer 
cynllunio, monitro a llywodraethu ei 
asedau gael eu cryfhau trwy:  
• ddiweddaru ei Gynlluniau Rheoli 
Asedau Gwasanaethau a 
Chorfforaethol 2018, gan sicrhau bod 
y rhain yn adlewyrchu’r weledigaeth 
hirdymor gyfredol ar gyfer asedau a’u 
bod yn cael eu hintegreiddio â’r 
broses cynllunio busnes;  

 
Cydnabyddir y byddai modd gwneud 
gwelliannau er mwyn bod â 
gweledigaeth a chynlluniau hirdymor 
fwy strategol ar gyfer yr asedau.  
Dyma sut y bydd hyn yn digwydd:  
 

• Diweddaru Cynllun Rheoli 
Asedau Corfforaethol y 
Cyngor.  

 

 
Medi / Hydref 2022 
–  adolygu 
trefniadau sydd 
eisoes yn bodoli ar 
gyfer rheoli a 
datblygu asedau.    
 
Mawrth 2023 – er 
mwyn paratoi 
Cynllun Rheoli 
Asedau 

RHP 

T
udalen 274



3 

 

Cyfeirnod Argymhelliad Y cam gweithredu a drefnwyd mewn 
ymateb i’r argymhelliad a gyhoeddwyd 
gan Archwilio Cymru  

Dyddiad targed ar 
gyfer cwblhau’r 
camau gweithredu  

Y swyddog sy’n 
gyfrifol  

• datblygu cynlluniau cadarn i reoli’r 
risgiau a ganfuwyd gan arolwg cyflwr  
2019; a 
• disgrifio’n glir sut y mae’n 
defnyddio’r egwyddor Datblygu 
Cynaliadwy i drefnu strategaethau a 
chynlluniau sydd â ffocws ar asedau 
yn y dyfodol. 

• Adolygu’r trefniadau rheoli 
asedau a datblygu asedau fel 
eu bod yn fwy strategol a haws 
eu dilyn. 

 
• Datblygu rhaglen gyfalaf 10 

mlynedd er mwyn cynnal, 
gwella a, lle bo hynny’n 
briodol, cael gwared ar 
asedau’r Cyngor.   

Corfforaethol 
newydd, gan 
gynnwys cynllun 
10 mlynedd i gadw 
a chynnal asedau.    
 
 

A3 Meincnodi  
Dylai’r Cyngor ddatblygu a defnyddio 
data meincnodi pellach i:  
• roi cymorth yn fwy fel rhan o’r drefn 
reolaidd i ddatblygu ei Gynllun Rheoli  
Asedau Corfforaethol a 
Gwasanaethau; a 
• chryfhau ei drefniadau cynllunio 
busnes a hunanasesu. 

 
Bydd y Cyngor yn adolygu ei 
ddefnydd o ddata i gyfrannu at 
baratoi cynlluniau a darparu 
fframwaith er mwyn gwella trefniadau 
yn y dyfodol.   
 
 

 
Mawrth 2023 – er 
mwyn datbygu 
data meincnodi 
wrth i gynlluniau 
gael eu drafftio.   

 
RHP 
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Ffurflen Ymateb y Cyngor 

Camau gweithredu’r Cyngor mewn ymateb i argymhellion Archwilio Cymru 
 

Cyngor:  Cyngor Sir Ceredigion 

Teitl yr Adroddiad:  Llamu Ymlaen – Adolygiad o Reoli’r Gweithlu’n Strategol 
Dyddiad cyhoeddi:  Mehefin 2022 

Cyfeirnod y ddogfen:  2971A2022 

 

Cyf. Argymhelliad Camau gweithredu’r Cyngor mewn 
ymateb i argymhellion Archwilio Cymru 

Dyddiad targed ar 
gyfer cwblhau’r 
camau 

Swyddog cyfrifol 

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gweledigaeth ar gyfer y gweithlu a 
chynllunio’r gweithlu 
Gallai gweledigaeth y Cyngor a’i 
drefniadau cynllunio a monitro ar 
gyfer y gweithlu gael eu cryfhau trwy: 
• ddiweddaru ei weledigaeth 

gorfforaethol ar gyfer y gweithlu;  
• eu hintegreiddio’n fwy eglur â’i 

broses Cynllunio Busnes flynyddol 
haen un;  

• adolygiad blynyddol o’i gynlluniau 
strategol ar gyfer y gweithlu;  

Mae Cynllun Strategol pum mlynedd o 
hyd ar gyfer y Gweithlu 2022 – 2027 ar y 
gweill ac yn cyd-fynd â’r weinyddiaeth 
newydd a’r Strategaeth Gorfforaethol.  
 
Hefyd bydd y broses yn cynnwys y 
canlynol: 
 
• Adolygu’r dull adrodd blynyddol ar 

gyfer cynlluniau strategol i’r gweithlu 
a’r integreiddio â’r broses cynllunio 
busnes 
 

• Adolygu’r Strategaeth Gweithio 
Hybrid gan gynnwys cyflwyno 
targedau ac amserlenni   

Medi/Hydref 2022 - 
Gwasanaethau i 
gwblhau Pecyn 
Cymorth Cynllunio'r 
Gweithlu yn 
Strategol  
 
Rhagfyr 2022 - 
Gweithredu 
targedau ac 
amserlenni’r 
Strategaeth 
Gweithio Hybrid 
 
Mawrth 2023 – 
drafftio a 

Geraint 
Edwards 
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Cyf. Argymhelliad Camau gweithredu’r Cyngor mewn 
ymateb i argymhellion Archwilio Cymru 

Dyddiad targed ar 
gyfer cwblhau’r 
camau 

Swyddog cyfrifol 

• datblygu darlun mwy cynhwysfawr 
o sgiliau a chymwyseddau’r 
gweithlu;  

• dangos yn fwy eglur sut y mae’n 
defnyddio’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy’n gyson i roi cymorth i 
gynllunio’r gweithlu; a 

• datblygu targedau a graddfeydd 
amser penodol ar gyfer mesurau 
llwyddiant ei Strategaeth Gweithio 
Hybrid. 

 
• Ymchwilio ar gyfer fframwaith 

cymhwysedd sgiliau a datblygu 
proses asesu'r gweithlu  
 

chymeradwyo 
Cynllun Strategol y 
Gweithlu 2022 – 
2027  
 
Mawrth 2023 – 
Datblygu ac asesu 
fframwaith 
cymhwysedd sgiliau  
 
 

A2 Meincnodi 
Dylai’r Cyngor fynd ati’n fwy fel rhan 
o’r drefn reolaidd i wneud gwaith 
meincnodi mewn perthynas â’r 
gweithlu er mwyn cryfhau ei 
drefniadau cynllunio busnes a 
hunanasesu. 

• Bydd y Cyngor yn adolygu ei fesurau 
meincnodi presennol a'i ddefnydd o 
data er mwyn llywio'r gwaith o baratoi 
cynlluniau a chynnig fframwaith ar 
gyfer gwella trefniadau hunanasesu 
yn y dyfodol. 

Mawrth 2023 Geraint Edwards 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

DYDDIAD:  21 Medi 2022 
 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL:  
 

Arolygiadau Estyn, tymor yr Haf 2022 

PWRPAS YR ADRODDIAD:  Er gwybodaeth 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR WEDI GOFYN 
AM Y WYBODAETH: 
 

Er gwybodaeth 

  Mae Estyn wedi ail afael mewn arolygu Ysgolion, gydag ymweliadau peilot yn digwydd yn nhymor y 
Gwanwyn 2022, ac yna’r drefn arolygu’n parhau yn ei dull arferol o dymor yr Haf 2022 ymlaen. Mae’r 
Fframwaith Arolygu wedi’i diwygio a bellach ni roddir barnau megis Anfoddhaol, Boddhaol, Da a 
Rhagorol am wahanol elfennau o’r Fframwaith. Yn hytrach, mae naratif arfarnol yn nodi cryfderau a 
meysydd gwella ysgolion ar gyfer agweddau penodol o’u gwaith. Mae argymhellion gan Estyn yn 
parhau, ac fe ddaw Estyn i farn os ydy’r ysgol angen gwelliannau sylweddol ac angen ail ymweliad 
Estyn oddi fewn i gyfnod penodol.  

 
Arolygwyd yr ysgolion a ganlyn yn ddiweddar: 

 Ysgol Uwchradd Aberteifi 

https://www.estyn.gov.wales/provider/6674044 
 Ysgol Gynradd Llangwyryfon 

https://www.estyn.gov.wales/provider/6672310 

 Ysgol Gyfun Penglais 
https://www.estyn.gov.wales/provider/6674047 

 
Nid oes angen ail ymweliad gan yr un o’r dair ysgol, ac mae’r argymhellion a godwyd gan 
Estyn yn rhan o Gynlluniau Datblygu Ysgol yr ysgolion hyn. 
 

 
 
 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

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

 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  
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ARGYMHELLION: Eitem er gwybodaeth yw hon. 
 

 

RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: Eitem er gwybodaeth yw hon.  
 

 
 
 Enw Cyswllt: Mary Davies 

 Swydd: Rheolwr Corfforaethol Gwella Ysgolion 

 Dyddiad yr Adroddiad: 8:09:22 

 Acronymau:  

 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 280



CYNGOR SIR CEREDIGION 

Adroddiad i’r: 

Dyddiad y Cyfarfod: 

Teitl: 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

27 Medi 2022 

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/4/22 – 30/6/22 

Pwrpas yr adroddiad: Darparu diweddariad i’r Aelodau ynglŷn â’r gwaith a 
wnaed gan yr adain archwilio mewnol yn ystod y cyfnod 
dan sylw 

Bu i’r Pwyllgor ystyried y Strategaeth Archwilio Mewnol blynyddol 2022/23 yn ei 
gyfarfod ym mis Mawrth 2022 lle pennwyd y prif feysydd gwaith i’r cynllun archwilio 
2022/23. Ddaru’r Cynllun cynnwys adolygiadau a gafodd eu dwyn ymlaen o gynllun 
archwilio’r flwyddyn flaenorol, archwiliadau rheolaidd ee ardystio grantiau a gwaith 
cafodd ei flaenoriaethu ar sail risg, a ddefnyddir gan yr Adain Archwilio Mewnol er 
mwyn ffurfio barn sicrwydd. 

O ran 2022/23, cynhaliwyd y asesiad risg yn ogystal â ddefnyddio gwybodaeth 
ychwanegol o Cofrestr Risg Corfforaethol y Cyngor gan fod y Cyngor yn wynebu 
risgiau newydd sy’n newid o hyd. Bydd IA felly yn asesu ei waith yn barhaus, gan 
ystyried anghenion a blaenoriaethau newidiol y Cyngor yn rheolaidd. 

Mae’r adroddiad cynnydd hwn yn nodi’r camau a gymerwyd hyd yma o ran cyflawni’r 
cynllun archwilio drwy ddarparu crynodeb o’r gwaith a wnaed. Mae hefyd yn nodi’r 
sefyllfa bresennol o ran adnoddau yn ogystal â chynllun gwella’r Adain.  

Argymhelliad: Ystyried y gwaith a wnaed a’r sefyllfa bresennol o ran yr 
Adain Archwilio Mewnol. 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor yn fodlon bod yr Adain 
Archwilio Mewnol yn ymgymryd â gwaith priodol a 
digonol i ddarparu sicrwydd realistig ar ddiwedd y 
flwyddyn gan ychwanegu gwerth a chynorthwyo’r 
Cyngor wrth gyflawni ei amcanion.  

Atodiadau: Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/4/22-30/6/22 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro 

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad: 27 Gorffennaf 2022 
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Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu  
 

 
 

Gwasanaeth Archwilio Mewnol  
 

 

 

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 
 
 

1 Ebrill 2022 – 30 Mehefin 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Paratowyd gan: Alex Jenkins, 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad Cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2022  

Cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio: 21 Medi 2022 
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ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL 
 

                                                                                                                                                                                                                                                      01/04/2022 – 30/06/2022 
 
 

 
1 CYFLWYNIAD 
 
1.1 Cyflwynwyd y Strategaeth Archwilio a’r Rhaglen Flynyddol 

am 2022/23 i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor (PLlA) ar 10 
Fawrth 2022. 

 
1.2 Cynhaliwyd yr asesiad risg cychwynnol gan y Rheolwr 

Corfforaethol - Archwilio Mewnol (RhCAM) a rhoddwyd 
ystyriaeth ychwanegol i’r risgiau sydd wedi’u nodi yn y 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol wrth baratoi’r cynllun 
gweithredol ar gyfer 2022/23. Mae’r pandemig yn dal i beri 
risgiau i’r Cyngor ac yn fwy diweddar, mae risgiau sy’n 
gysylltiedig â’r argyfwng Costau Byw wedi dod i’r amlwg. 
Mae’r Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol felly wedi 
asesu’r gwaith yn barhaus, gan ystyried anghenion a 
blaenoriaethau’r Cyngor yn rheolaidd, wrth iddynt newid. 

 
1.3 Bwriedir i’r adroddiad hwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 

PLlA am y gwaith a wnaed gan y gwasanaeth Archwilio 
Mewnol (AM) drwy gydol pedwerydd chwarter blwyddyn 
ariannol 2022/23, a thynnu sylw at unrhyw bryderon a allai 
fod wedi dod i’r amlwg yn ystod yr archwiliadau a 
gwblhawyd. Mae copi o’r Rhaglen Archwilio Mewnol Dros 
Dro hyd at 30/06/22 yn Atodiad 1.  

 

 
 
 
2 Y GWAITH ARCHWILIO A WNAED 
 
2.1 Y Cynnydd a wnaed o ran y Cynllun Archwilio: 
 

 
 
 

3

11 11

1 6

25

14

Wedi
dyrannu /
Allocated

Arwaith /
In Progress

Adolygu /
Review

Drafft /
Draft

Terfynol /
Final

Cyfredol /
Ongoing

Ar stop /
On hold

Safle Cyfredol / Current Progress 
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2.2 Erbyn 30/06/2022 roedd cyfanswm o 87 eitem yn y Rhaglen Archwilio weithredol dros dro. Mae canran fwyaf o 71 o’r rhain naill 
ai wedi’u cario mlaen o’r flwyddyn flaenorol (ee archwiliadau sydd ar waith) neu’n ddarn o waith blynyddol (ee grantiau) sydd 
wedi’u cynnwys yn eitemau ‘wedi’u cynllunio’. Mae’r 16 eitem arall wedi’u hychwanegu yn ystod y chwarter cyntaf, hy ‘heb eu 
cynllunio’. (Mae’r eitemau heb eu cynllunio wedi’u nodi yn Atodiad I). 

 
2.3 Cwblhawyd chwech darn o waith yn ystod y chwarter (gweler y tabl isod) a bydd y rhain yn cael eu hystyried wrth benderfynu 

ynghylch barn flynyddol yr Adain Archwilio Mewnol: 
 

Maes Archwilio 
Math o 

Archwiliad 
Sicrwydd 

Cyfrif yr Harbyrau  

Sgôp: Archwiliad o’r cyfrif. Rhaid i’r Cyngor baratoi cyfrifon blynyddol gan ddilyn arferion priodol 
fel y nodir yn y ddogfen a gyhoeddwyd gan Un Llais Cymru / Cymdeithas Clercod Cynghorau 
Lleol Cymru, ‘Llywodraethu ac Atebolrwydd ar gyfer Cynghorau Lleol yng Nghymru– Canllaw i 
Ymarferwyr. Mae’r Canllaw yn nodi y gall cyrff baratoi eu cyfrifon ar ffurflen flynyddol a baratowyd 
gan Archwilio Cymru, sy’n cynnwys mewnbwn gan archwilio mewnol ynglŷn â pharatoi cyfrifon. 
Mae’r archwiliad yng nghyswllt cyfrif 2020/21. 

Cyfrif 
Ddim yn 

berthnasol 

Rheoli’r Trysorlys – Rheolaeth Allweddol 

Sgôp: Prif faes risg ariannol. Cwblheir bob 3 blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y trefniadau 
sydd ar waith ar gyfer buddsoddiadau a benthyciadau, monitro cofrestrau, cysoni â phrif system 
gyfrifyddu, cydymffurfio â pholisi, awdurdodi, gwahanu dyletswyddau a chynlluniau wrth gefn. NID 
yw’n cynnwys y system TGCh 

Rheolaeth 
allweddol 

Uchel 

Adolygu Fframwaith y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 - Diweddariad 

Sgôp: Adolygiad o’r trefniadau llywodraethu sy’n ystyried effeithiolrwydd y Fframwaith 
Llywodraethu, yn enwedig o ran y meysydd y rhoddir sylw penodol iddynt yng nghynllun 
gweithredu’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

Llywodraethu Uchel 

Crwneriaid – Adroddiad Diwygiedig 

Sgôp: Gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i’r gwasanaeth gymharu ffioedd Trefnwyr 
Angladdau Ceredigion â ffioedd Trefnwyr Angladdau Awdurdodau Lleol eraill Cymru  

Cynghori 
Ddim yn 

berthnasol 
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• Cyfrif yr Harbwr – er mwyn cefnogi’r cyfrif, mae papurau gwaith manwl ar gael sy’n cael eu defnyddio i sicrhau 
bod y balansau yn y cyfriflyfr yn gywir. 

• Adolygiad o Fframwaith y Datganiad Llywodraethu Blynyddol – cafwyd cydweithio effeithiol ar draws y 
gwasanaethau perthnasol a chynhaliwyd gweithdy effeithiol i drafod y mesurau a gymerwyd . Cafwyd ymateb 
prydlon gan y gwasanaethau i wella’r prosesau wrth ymateb i adroddiad Archwilio Cymru.  

• Prif Reolaethau Rheoli’r Trysorlys – mae monitro rheolaidd ar waith ac mae’r gwaith adrodd rheolaidd yn 
amserol, yn ddigonol ac yn cydymffurfio â’r rheoliadau. 

• Canolfan Croeso mewn Argyfwng – cafwyd cydweithio effeithiol wrth ystyried diogelwch ‘arian parod’, rheoli 
cofnodion a monitro’r Gronfa Arian mewn Argyfwng. 

• Taliadau Uniongyrchol – Trefniadau Llywodraethu, Rheolaethau a Dogfennau – cafwyd cydweithio 
effeithiol o fewn y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ynghylch y Trefniadau Llywodraethu, y Rheolaethau a’r Dogfennau 
a rhoddwyd ystyriaeth i’r trefniadau llywodraethu, y risgiau a’r  rheolaethau ar draws y Gwasanaeth Cymorth 
Taliadau Uniongyrchol wrth i’r gwasanaeth gael ei drosglwyddo o ddarparwr allanol i’r Cyngor. 

 

 
2.4 Rhestrir isod enghreifftiau o arfer da sydd wedi’i nodi o’r archwiliadau a gwblhawyd y chwarter hwn. Mae’r gwaith hwn hefyd yn 

rhan o’r broses sicrwydd flynyddol:  
 
    

   
    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Mae cyfanswm o 25 o eitemau yn ddarnau o waith sy’n parhau (gweler Atodiad I). Mae Archwilio Mewnol wedi nodi enghreifftiau 

o arferion da o blith y rhain yn ystod y chwarter. Bydd y rhain hefyd yn cael eu hystyried wrth ffurfio barn flynyddol yr Adain 
Archwilio Mewnol:  

Canolfan Croeso mewn Argyfwng  

Sgôp: Darparu cyngor am y trefniadau llywodraethu a’r rheolaethau yn y Ganolfan Groeso mewn 
Argyfwng. 

Cynghori / 

Llywodraethu 
Ddim yn 

berthnasol 

Taliadau Uniongyrchol – Trefniadau Llywodraethu, Rheolaethau a Dogfennau  

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau bod y trefniadau 
llywodraethu a’r rheolaethau yn cael eu hystyried wrth roi systemau newydd ar waith a gwella’r 
systemau a’r gweithdrefnau presennol yn y gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol.  

Cynghori / 

Llywodraethu 

Ddim yn 
berthnasol 
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• Grantiau (a dalwyd oherwydd y pandemig neu’r argyfwng Costau Byw) – Mae cydweithio da rhwng y Rheolwyr 
Corfforaethol, y swyddogion a’r gwasanaethau wedi cefnogi effeithiolrwydd y systemau. Trwy wneud y swyddogion yn 
ymwybodol o gamgymeriadau / twyll ynghyd â’r angen i fod yn brydlon, cynorthwywyd i sicrhau bod y taliadau cywir yn cael eu 
gwneud yn amserol. Hefyd, mae cynnal archwiliad o’r hawliadau cyn talu wedi lleihau’r risg o’r angen i adennill taliadau 
anghywir neu daliadau a hawliwyd drwy dwyll. Trwy ddefnyddio system ddadansoddi ‘ActiveData’, bu modd gwirio taliadau a’u 
cymharu â’r wybodaeth a gafwyd oddi wrth y Rhwydwaith Gwrth-dwyll Cenedlaethol a ffynonellau eraill  

• Datganiad Llywodraethu Blynyddol – trefniadau mewn lle i ddechrau’r broses o adolygu’r fframwaith lywodraethu a’r cynllun 
gwelliant dilynol. 

• Taliadau Uniongyrchol – mae grŵp llywio wedi ei roi ar waith. Mae Cam 1 wedi’i gwblhau ac mae’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
ynghylch y Trefniadau Llywodraethu, Rheolaethau a Dogfennau wedi sicrhau bod trefniadau llywodraethu a rheolaethau 
digonol ar waith i leihau’r risgiau ar ôl i’r Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol symud o ddarparwr allanol i fod yn 
wasanaeth mewnol. Mae cydweithio da yn parhau drwy’r Cyngor wrth baratoi ar gyfer Cam 2 (gwella). 

• Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes – mae’r gwasanaethau a staff y Tîm Argyfyngau Sifil Posib yn adolygu ac yn 
diweddaru’r Cynlluniau Parhad Busnes Corfforaethol. Rhoddwyd hyfforddiant i’r Rheolwyr Corfforaethol er mwyn datblygu 
cynlluniau ar gyfer ymateb i ymosodiadau meddalwedd wystlo. Cynhyrchwyd Pecyn ar gyfer y staff ynghylch Gweithdrefnau’r 
Canolfannau Gorffwys mewn Argyfwng ; cafodd gwirfoddolwyr eu recriwtio a’u hyfforddi i redeg y canolfannau. Gwnaed hyn er 
mwyn sicrhau bod gweithdrefnau priodol ar waith pan fyddai argyfwng yn digwydd. 

• Cod Ymddygiad - archwilio mewnol a’r swyddog llywodraethu wedi cynnig mewnbwn i gynorthwyo’r gwasanaeth dysgu a 
datblygu i greu e-modiwl hyfforddiant ar Gòd, Moeseg a Thwyll. 

• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 - paratoadau mewn llaw i sicrhau bod rhif cywir o Aelodau Etholedig / 
Aelodau Lleyg ar BLlA o fis Mai, yn unol â’r Ddeddf. 

• Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol - cynigion prosiectau newydd wedi’u darparu & panel wedi gofyn am gamau pellach 
lle’n addas. 

• Gweithdy’r Rheolwyr Corfforaethol – diweddariadau i reolwyr cyf ffyrdd o weithio, polisi gofalwyr, strategaeth llesiant a nodau 
llesiant er gwybodaeth ac i ddatblygu rôl.  

• Ystwythder Seiber & Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth - mae’r Grŵp yn darparu cefnogaeth weithredol, parodrwydd a 
chyfeiriad i ddelio ag a lleihau risgiau seiber a gwella diogelwch seiber y Cyngor, diogelwch a rheolaeth gwybodaeth. Mi fydd yn 
ffynhonnell o wybodaeth ac arbenigedd ac yn arolygu a monitro’r Risgiau a Chynlluniau Gweithredu Rheoli Gwybodaeth a 
Diogelu Seiber. 

• NMWAG - Grŵp Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru - Twyll: nod yw rhannu gwybodaeth a sgiliau cyf atal twyll i adeiladu 
ystwythder trwy’r ALl. Rhannwyd atebion holiadur Twyll Archwilio Cymru i benderfynu cyfeiriad dyfodol y grŵp. 
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2.6 Mae’r lefelau o sicrwydd a ddarparwyd ar gyfer yr holl 

archwiliadau a gwblhawyd, fel a ganlyn: 
 
 

 
  
2.7 Ceir canllaw i’r meini prawf a ddefnyddiwyd i 

benderfynu’r lefel sicrwydd yn Atodiad II.  

2.8 Cafodd cyfanswm o phump ‘cam i’w cymryd’ eu hargymell 
yn yr adroddiadau terfynol. O’r rheiny, barnwyd bod dim un 
yn angenrheidiol ac un yn sylweddol:  

 

 
 
2.9 Amlinellir y meini prawf a ddefnyddiwyd i benderfynu’r 

‘camau i’w cymryd’ yn Atodiad III.

 
 
 
2.10 Ni chyhoeddwyd camau sylweddol neu sylfaenol yn Chwarter 1 

2

1
0 0

3

Uchel / High Sylweddol /
Substantial

Canolig /
Moderate

Cyfyngedig /
Limited

Cyngor yn unig /
Advice only

Sicrwydd a Ddarparwyd / 
Assurance Provided

0 0

4

1

Angenrheidiol /
Fundamental

Sylfaenol / Significant Canolig / Moderate Mân Sylwadau /
Merits Attention

Camau i'w Cymryd / Actions 
Required

T
udalen 287



 

6 

 

 
3 ADNODDAU 

3.1 Llanwyd strwythur yr Adain Archwilio Mewnol, fel y nodwyd yn Atodiad IV, yn ystod chwarter cyntaf 2022/23.   
 
3.2 Treuliwyd cyfanswm o 166 o ddiwrnod yn cyflawni gwaith archwilio yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 30 Mehefin 2022, sy’n 

cynrychioli 23% o’r diwrnodau a aseswyd yr oedd eu hangen i gwblhau’r rhaglen archwilio hyd at ddiwedd y flwyddyn (neu 90% o’r 
diwrnodau oedd eu hangen i gwblhau’r cynllun archwilio yn y chwarter cyntaf).   

3.3 Mae’r RhCAM yn parhau i gefnogi Grŵp Prif Archwilwyr Cymru (GPAC) sy’n sicrhau bod pob awdurdod yn dilyn arferion gorau ac 
yn gweithredu mewn ffordd gyson; ac yn cefnogi Grŵp Prif Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru (GPAGChC) sy’n cymharu 
arferion ac yn rhannu dogfennau cyffredinol. Cynhelir y cyfarfodydd hyn gan ddefnyddio ‘Teams’. 

3.4 Yn ystod y flwyddyn, cyflwynodd y GPAGChC Is-Grŵp i ystyried Atal Twyll, sy’n medru treulio mwy o amser ar y pwnc penodol 
yma. Mae’r Is-Grŵp yma’n cael ei fynychu gan y Rheolwr Archwilio (ar Teams). 

3.5 Mae pob aelod staff yn sicrhau ei bod yn bodloni unrhyw amodau sy’n ymwneud â datblygiad proffesiynol parhaus, a’i bod yn 
cwblhau hyfforddiant gorfodol y Cyngor. Yn ystod y flwyddyn:  

• Mae pob aelod o’r staff archwilio wedi gwneud y gweminarau a’r modiwlau e-ddysgu angenrheidiol. Roedd y system e-
ddysgu wedi’i ail-ddatblygu ac roedd nifer o’r staff archwilio wedi gwneud cyrsiau diweddaru. 

• Mae’r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol wedi cwblhau’r holl hyfforddiant ar Raglen Rheolwr Ceredigion. 

• Mae’r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol wedi ‘mynychu’ gweminarau rheolaidd yr oedd Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol, 
CIPFA a Data Cymru yn eu cynnal. 

• Mae dau aelod o staff yn parhau i wneud cymwysterau Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol. 

• Mae pob aelod o staff wedi ‘mynychu’ hyfforddiant Pentana ar gyfer gweithwyr sy’n defnyddio’r feddalwedd yn aml. 
 

3.6 Mae trefniadau hefyd ar waith i feithrin sgiliau staff y gwasanaeth AM yn barhaus yn y meysydd archwilio / digidol / TGCh / atal 
twyll, a hynny drwy gael hyfforddiant a thrwy danysgrifio i ffynonellau gwybodaeth fel Fforwm Llywodraethu Gwell CIPFA.    

3.7 Mae holl staff y gwasanaeth AM yn gweithio o gartref ar hyn o bryd. 
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4 CYNLLUN GWELLA 2022/23  

Cyf Cydymffurfio â’r Safon Camau sydd angen eu cymryd Dyddiad 
targed  

Safon 
1210 

5.3.1 A oes gan y Prif Swyddog Archwilio gymhwyster proffesiynol, megis 
cymhwyster gyda Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol (CMIIA) / Pwyllgor 
Ymgynghorol y Cyrff Cyfrifyddiaeth (CCAB) neu unrhyw gymwysterau cyfatebol? 

Roedd gan y RhCAM a oedd yn y swydd tan 31/12/21 gymhwyster CIPFA (Y 
Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth) sy’n un o gyrff y CCAB. 
Mae’r RhCAM a ddechreuodd ar ei swydd ar 1/1/22 yn astudio cymhwyster 
Tystysgrif Archwilio Mewnol Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol. 

Bydd y Rheolwr Corfforaethol 
Archwilio Mewnol yn sicrhau 
cymhwyster proffesiynol gyda 
Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr 
Mewnol. 

O fewn 3 
blynedd o 

gael ei 
phenodi  

Safon 
1311 

5.4.5 A ydy’r gwaith o fonitro perfformiad parhaus yn cynnwys cael adborth oddi 
wrth randdeiliaid? 

Ni chyhoeddwyd yr un Holiadur Rheoli Ansawdd (HRhA) yn ystod y pandemig. 
Caiff HRhA eu cyhoeddi yn ystod Chwarter 2 ynghylch y gwaith a wnaed yn 
ystod Chwarter 1. Roedd templed o’r holiadur hefyd yn cael ei osod ar Pentana. 

Unwaith y byddai’r Cynllun Archwilio 
yn ei le, byddai’r HRhA yn cael eu 
rhoi i’r rheini sy’n cael eu harchwilio.  

Yn ystod 
2022/23 

Safon 
2010 

6.1.1 A yw'r PSGA wedi pennu blaenoriaethau'r gweithgarwch archwilio mewnol 

mewn cynllun seiliedig ar risg ac a yw'r blaenoriaethau hyn yn gyson â nodau'r 

sefydliad? 

Nid yw'r Strategaeth a'r Cynllun AM yn nodi blaenoriaethau gweithgarwch AM na 
sut maent yn cyfateb â nodau'r sefydliad. 

Cynhyrchu cynllun archwilio 
seiliedig ar risg yn unol â 
chynlluniau ffyrdd gwasanaethau 
sy'n nodi'n glir blaenoriaethau 
archwiliadau sy'n gyson â 
blaenoriaethau'r Cyngor. 

Yn ystod 
2022/23 

Safon 
2050 

6.1.15 Defnyddio ffynonellau eraill o sicrwydd. 

Mae’r system mapio sicrwydd ar waith a chaiff ei thrafod yn ystod y cyfarfodydd 
tîm wythnosol. Mae’r system yn cael ei hadolygu a’i datblygu ar hyn o bryd. Caiff 
y system ei mewnbynnu i Pentana fel y gellid ei monitro a’u diweddaru. 

Caiff y system mapio sicrwydd ei 
hadolygu a’i datblygu fel y gellid ei 
hymgorffori ymhellach yng ngwaith 
yr adain AM. 

Trwy 
2022/23 

Safon 
2500 

6.6.1 Pan fo materion yn codi yn ystod yr archwiliadau dilynol, a ydy’r Prif 
Swyddog Archwilio wedi ystyried newid y farn archwilio mewnol? 

Caiff yr archwiliadau dilynol sydd 
angen eu gwneud eu dwyn ymlaen i 
2022/23. 

31 
Mawrth 

23 
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Oherwydd y pandemig, ni chynhaliwyd archwiliadau dilynol yn 2021/22. Caiff yr 
archwiliadau dilynol eu monitro ar Pentana. 

AJ Nid oedd system Pentana (MKI) mor ddefnyddiol pan oedd yn ymdrin â gwaith 
adweithiol.  

Byddai Pentana (MKI) yn cael ei gyflwyno’n llawn ar gyfer archwiliadau sydd 
wedi’u cynllunio ond byddai rhywfaint o waith adweithiol yn parhau i gael ei 
wneud a byddai’n cael ei gofnodi gan ddefnyddio ffolderi electronig a rennir. 

Mae’r system wedi’i gwerthuso ac 
mae’r tîm AM wedi cael hyfforddiant 
ar y system. Byddai’r Cynllun AM yn 
cael ei fewnbynnu i’r system ar gyfer 
gwaith Chwarter 3 a 4. 

31 
Mawrth 

23 
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Atodiad I 
Rhaglen Archwilio Dros Dro 2022/23   

   

Pwnc Archwilio Sgôp / Nodiadau Statws 

Newidiadau oherwydd y pandemig     

Gwaith adweithiol ar sail asesiad risg 
Bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn adolygu systemau a gweithdrefnau ac yn ymgymryd 
ag unrhyw waith arall lle gall ychwanegu gwerth at weithrediadau’r Cyngor yn ystod y 
pandemig.   

  

  - Grantiau Caledi i Denantiaid 
Sgôp: Yn debyg i Grantiau 2021 hy gwirio sampl o’r ceisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r 
dogfennau; cynnal profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar banel ymholi / apelion.  

Heb ei gynllunio       
Cyfredol 

  - Taliadau Costau Byw  

Mae aelod o staff yr Adain Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau bod trefniadau 
boddhaol ar waith o fewn Cyngor Sir Ceredigion ac mae’n rhoi cyngor ac arweiniad pan fo 
angen. Caiff y gweithdrefnau sydd ar waith eu hasesu o ran sicrwydd er mwyn sicrhau bod 
taliadau yn cael eu gwneud yn effeithiol ac yn gywir a bod rheolaethau ar waith i leihau’r risg o 
dwyll. 

Heb ei gynllunio       
Cyfredol 

  - Taliadau i ofalwyr di-dâl  
Grantiau 2022 – gwirio sampl o geisiadau cyn talu; dilysu’r wybodaeth a’r dogfennau; gwneud 
profion eraill fel y bo’n briodol; eistedd ar baneli ymholiadau / apeliadau.  

Heb ei gynllunio       
Cyfredol 

  - Gwasanaeth Cofrestru – casglu incwm  
Sgôp: Gwasanaeth Cofrestru – cynnal dilysiad annibynnol o’r taliadau a ddaeth i law ac a 
fanciwyd tra’r oedd y swyddfa ar gau. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

  - Prydau Ysgol am Ddim   
Sgôp: Prydau Ysgol am Ddim – gwirio sampl o’r lwfansau a dalwyd (tocyn & arian parod); 
hefyd y cais i LlC. Gwirio ychwanegol i'w wneud 

Ar waith 

  - Cyfarpar Diogelu Personol Sgôp – Archwiliad annibynnol o’r lefelau stoc a drosglwyddwyd wrth symud o daenlenni 
cymryd stoc i systemau cyfrifiadurol  

 

Grŵp Llywio – Grant Cymorth Tai  

Sgôp: Mae aelod staff Archwilio Mewnol yn rhoi sylw i’r Grŵp a gafodd y dasg o wneud yn siŵr 
bod trefniadau boddhaol yn eu lle o ran Llywodraethu mewn perthynas â’r Grant Cymorth Tai a 
rhoi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn.  Asesu sicrwydd o ran rhoi gweithdrefnau yn eu lle i 
wneud yn siŵr bod y Grŵp yn cael cefnogaeth ddigonol a’i fod yn cyflawni ei amcanion.   

Heb ei gynllunio       
Cyfredol  

Addasu’r Economi – y Drefn Reoli Arian 

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. 

Cwblhawyd 
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Archwiliadau rheolau allweddol     

Y brif system gyfrifyddu 

Sgôp: Prif faes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’n ystyried y trefniadau i 
fonitro prif system gyfrifyddu’r Cyngor, ei chysoni, a sicrhau ei bod yn cydymffurfio â pholisïau, 
ynghyd â’r trefniadau awdurdodi, y trefniadau i wahanu dyletswyddau, a’r cynlluniau wrth gefn. 
NID yw’n cynnwys y system TGCh.  

Ar waith 

Treth y Cyngor  

Sgôp: Prif faes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i brosesi taliadau treth y Cyngor: trefniadau gwahanu dyletswyddau rhwng 
creu a casglu debyd; trefniadau talu; cysoni’r debyd i’r rhestr prisiant; cyflymder prosesi 
newidiadau; postio dyddiol i’r cyfrifon; eitemau anhysbys wedi’u postio i’r cyfrif dros dro; 
taliadau coll; monitro casgliadau; cysoni taliadau i’r cyfriflyfr; diogelwch y system TGCh. 
Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd 
gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Rheoli’r Trysorlys  

Sgôp: Prif faes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith ar gyfer buddsoddiadau a benthyciadau: monitro cofrestri, eu cysoni gyda’r 
brif system gyfrifyddu, cydymffurfio â pholisïau, trefniadau awdurdodi, y trefniadau i wahanu 
dyletswyddau a’r cynlluniau wrth gefn. NID yw’n cynnwys y system TGCh.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Ardreth Annomestig Genedlaethol 

Sgôp: Prif faes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i brosesi taliadau ardreth annomestig genedlaethol: trefniadau gwahanu 
dyletswyddau rhwng creu a casglu debyd; modd talu; cysoni’r debyd i’r rhestr prisiant; 
cyflymder prosesi newidiadau; postio dyddiol i’r cyfrifon; eitemau anhysbys wedi’u postio i’r 
cyfrif dros dro; taliadau coll; monitro casgliadau; cysoni taliadau i’r cyfriflyfr; diogelwch y system 
TGCh.  

Ar waith 

Credydwyr 

Sgôp: Prif faes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i: awdurdodi a thalu costau’r Cyngor a’r rheolau yn y broses. Dyw’r sgôp 
ddim yn ystyried natur y taliad na chyflawniad gwerth am arian. Wedi’i gynnwys eleni i sicrhau 
bod rheolau dal mewn lle tra bod staff yn gweithio o adre. Profion archwilio wedi’u cwblhau, 
adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / 
Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Man-ddyledwyr 

Sgôp: Prif faes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried y 
trefniadau ar waith i: godi archebion i ddyledwyr y Cyngor; cywirdeb gwerth a codio; 
prydlondeb yn codi’r anfonebau; monitro casgliadau; dyled yn cae ei wirio’n annibynnol i’r 
cyfriflyfr; casglu ôl-ddyledion ar waith; atebolrwydd anfonebau; diogelwch y system. Wedi’i 
gynnwys eleni i sicrhau bod rheolau dal mewn lle tra bod staff yn gweithio o adre. Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 
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Y gyflogres 

Sgôp: Maes allweddol o ran risg ariannol. Caiff ei gwblhau bob 3 blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau ar gyfer prosesu’r gyflogres gan gynnwys gwahaniaethu rhwng y gwaith o 
greu a diwygio rolau swyddi a manylion staff a’r gwaith o brosesu’r gyflogres; mae hefyd yn 
ystyried diogelwch y system. NID yw hyn yn cynnwys y system TGCh.  

Ar waith 

Newidiadau o ran Adnoddau Dynol / Y Gyflogres  
Archwiliad o’r rheolaethau sydd ar waith o ran y newidiadau yn system y gyflogres staff e.e. ail-
raddio, newid yn rôl y swydd, ac ati. Bydd yr archwiliad hefyd yn ystyried y drefn gywir o ran 
awdurdodi newidiadau a gwahanu dyletswyddau. 

  

Adolygiad dilynol o gamau gweithredu 2018/19 
ymlaen 

Sgôp: Sicrwydd bod y camau gweithredu a gafodd eu hargymell mewn archwiliadau blaenorol 
wedi’u cwblhau lle bo’n briodol. Taenlen wedi’i pharatoi o’r holl gamau gweithredu sydd angen 
ail-edrych arnynt sy’n cael ei ddiweddaru’n reolaidd. 

Wedi’i ohirio 

Llywodraethu Corfforaethol      

Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Sgôp: Mae’r Fframwaith Llywodraethu yn cael ei redeg ar sail adolygiad cyson. Mewnbwn i 
derfynu DLlB 2020/21 a system 2021/22, lle mae’n briodol, trwy gydol y flwyddyn. 

Cyfredol 

Adolygu Fframwaith Y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021/22 - Diweddaredig 

Sgôp: Adolygiad llywodraethu sy’n ystyried effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu, yn 
enwedig y meysydd cyfeirir ato yn rhaglen weithredol y DLlB. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Adolygu Fframwaith Y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2022/23 

Sgôp: Adolygiad llywodraethu sy’n ystyried effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu, yn 
enwedig y meysydd cyfeirir ato yn rhaglen weithredol y DLlB. 

 

Y Grŵp Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes 

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Parhad Busnes 
Sgôp: Adolygiad o’r risg gan ystyried y trefniadau sydd ar waith ynghylch Parhad Busnes. 
Rhoddir sicrwydd drwy asesu’r gweithdrefnau sydd wedi’u nodi yn y Cynlluniau Parhad Busnes 
Corfforaethol a Chynlluniau Parhad Busnes y Gwasanaethau 

I’w Adolygu 

Adolygu’r Cyfansoddiad 
Sgôp: Mae’r Cyfansoddiad yn cael ei adolygu’n reolaidd gan y Swyddog Monitro a’r Swyddog 
Llywodraethu i sicrhau ei bod yn gyfoes ac yn briodol. Archwilio Mewnol yn cael mewnbwn yn 
ôl y gofyn. Sicrwydd yn cael ei asesu ar y broses ar waith.   

Cyfredol 

Rheoli Risg a’r Gofrestr Risg Gorfforaethol:     

Rheoli Risg 
Sgôp: Mae trefniadau’r Fframwaith Risg yn cael ei monitro a’i adrodd yn reolaidd i’r PLlA. 
Archwilio Mewnol yn cyfannu lle mae’n briodol.  
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Y Gofrestr Risg Gorfforaethol: Gwirio’r rheolau sydd 
ar waith i liniaru risgiau 

Sgôp: Rheoli risg. Mae’r adolygiad yn asesu pa mor effeithiol yw’r trefniadau sydd ar waith i 
reoli’r risgiau a nodir yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol. Byddwn yn dewis elfennau penodol ac 
yn adolygu effeithiolrwydd y rheolaethau a bennwyd i’w lliniaru. Cyfyngir cwmpas yr archwiliad 
i’r trefniadau a nodir yn yr adroddiad.   

I’w Adolygu 

Grŵp Brexit  

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. 

Cwblhawyd 

Brexit  Sgôp: Adolygiad risg sy’n ystyried y trefniadau mewn lle i monitro newidiadau o ganlyn Brexit. 
Heb ei gynllunio       

Ar waith 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Cydraddoldeb     

Adolygu ac asesu Asesiadau Effaith Integredig 
Sgôp: Mae’r adolygiad yn ystyried y trefniadau sydd ar waith i baratoi ac i gyflwyno Asesiadau 
Effaith Integredig, a’r cysondeb o ran y modd y maent yn cael eu paratoi.  

Wedi’i ohirio 

Y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol 
Sgôp: Adolygiad o’r trefniadau sydd mewn lle i gydymffurfio gyda gofynion y Ddyletswydd 
newydd. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad 
ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Safonau Cymraeg 
Sgôp: Archwiliad i ystyried y trefniadau mewn lle i gydymffurfio gyda gofynion y Safonai 
Cymraeg.  

Heb ei gynllunio       
I’w Adolygu 

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)     

Cydymffurfio gyda’r Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data (Canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth) 

Sgôp: GDPR. Daeth y Rheoliad i rym ym mis Mai 2018 ac mae wedi effeithio’n fawr ar y modd 
y caiff data eu cadw a’u diogelu. Os na fydd y Cyngor yn cydymffurfio â’r Rheoliad, gallai 
beryglu ei enw da a gallai wynebu cosb ariannol. Bydd yr adolygiad yn asesu trefniadau’r 
Cyngor i gydymffurfio â gwahanol rannau o’r Rheoliad, ee hysbysiadau preifatrwydd ac 
archwiliadau data. 

Ar waith 

Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn yr 
Ysgolion 

Sgôp: Mae’n rhaid i bob ysgol sy’n prosesu data personol dalu ffi i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth (SCG).  Mae’r adolygiad yn cynnwys gwirio’r sefyllfa yn achlysurol, er mwyn 
sicrhau bod holl ysgolion CSC wedi talu eu ffi flynyddol i SCG.  NID yw’r gwaith yn cynnwys 
adolygiad o’r data a ddarparwyd i SCG. 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth 
Sgôp: Mae’r tîm llywodraethu gwybodaeth yn cwrdd yn fisol. Nid oes aelod o archwilio mewnol 
yn mynychu’r cyfarfodydd, ond mae’r RhCAM yn cael gair gyda’r Swyddog Diogelu Data yn 
reolaidd ar gyfer sicrwydd. 

Cyfredol 
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Gwirio’r Trefniadau Llywodraethu o ran 
Gwybodaeth  

Byddai Zurich Municipal yn gwirio’r trefniadau llywodraethu o ran gwybodaeth yn seiliedig ar y 
Risgiau Corfforaethol a nodwyd. Bydd hyn yn galluogi Cyngor Sir Ceredigion i feincnodi’r ffordd 
y mae’n rheoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â gwybodaeth a bydd yn caniatáu iddo ddatblygu 
strategaethau lliniaru ychwanegol i geisio lleihau’r tebygolrwydd y bydd yn mynd yn groes i’r 
rheoliadau sy’n ymwneud â chadw gwybodaeth yn ddiogel. 

Heb ei gynllunio 
Wedi’i neilltuo 

Prosiectau     

Y Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol 

Sgôp: Prosiectau newydd. Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i 
sicrhau ein bod yn gwybod am unrhyw newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes 
angen i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y 
gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Panel yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni 
ei amcanion. Cwrdd bob pythefnos. 

Cyfredol 

Grŵp Datblygu  

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau ein bod yn 
gwybod am unrhyw newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes angen i’r gwasanaeth 
Archwilio Mewnol gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i 
sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn 
chwarterol. 

Cyfredol 

Taliadau Uniongyrchol – Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Llywodraethu  

Mae aelod o staff yr Adain Archwilio Mewnol yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau bod trefniadau 
llywodraethu a rheolaethau yn cael eu hystyried wrth weithredu gweithdrefnau unrhyw 
systemau newydd a gwella gweithdrefnau’r systemau sydd eisoes yn bodoli yn y Gwasanaeth 
Taliadau Uniongyrchol ac mae’n penderfynu a oes angen mewnbwn yr Adain Archwilio 
Mewnol. Hefyd, mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn 
cael ei gefnogi’n ddigonol a’i fod yn cyflawni ei amcanion. 

Cwblhawyd yn  
Chwarter 1 

Rheolaeth Gorfforaethol     

Gweithdy’r Rheolwyr Corfforaethol 

Sgôp: Mae’r RhCam yn mynd i’r cyfarfodydd i sicrhau ein bod yn gwybod am unrhyw 
newidiadau mawr i systemau ac i benderfynu a oes angen i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol 
gyfrannu at y gwaith. Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y 
Grŵp yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Grantiau     

Cyllid Ôl-16 - 2020/21 
Sgôp: Archwilio grantiau. Casglu gohebiaeth a gwybodaeth i’w hanfon at Lywodraeth Cymru i 
ategu’r datganiadau a wnaed. 

 

Grant Gwella Addysg - 2020/21 archwiliad diwedd 
blwyddyn  

Sgôp: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhestr brofi archwiliad diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd ei fod yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y 
rhoddwr grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac 
amodau ariannu’r rhoddwr grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y 
derbynnydd grant.  
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Grant Datblygu Disgyblion - 2020/21 archwiliad 
diwedd blwyddyn 

Sgôp: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhestr brofi archwiliad diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd ei fod yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
ardystio Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan y 
rhoddwr grant yn 2020/21 wedi’i ddyrannu’n briodol at ddibenion y grant, yn unol â thelerau ac 
amodau ariannu’r rhoddwr grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y 
derbynnydd grant.  

 

Gwasanaethau a Systemau Eraill     

CLIC Sgôp: Gwerthuso’r gwasanaeth a ddarperir – cwmpas yr archwiliad i’w gytuno. Wedi’i ohirio 

Cardiau Credyd 
Archwilio system. Canolbwyntio ar systemau / cardiau newydd. Dogfennu’r system; pennu’r 
risgiau yn y system; gwerthuso’r trefniadau llywodraethu a’r rheolaethau gofynnol; profi’r 
system.    

Wedi’i ohirio 

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân  – Cysoni â’r 
cyfriflyfr ar ddiwedd blwyddyn  

Gwirio’r gweithdrefnau diwedd blwyddyn ynghylch cysoni’r cronfeydd â’r cyfriflyfr. Cefnogir hyn 
gan ddatganiadau’r gwasanaethau ar gyfer 2020/21 a 2021/22. 

Heb ei gynllunio 
Ar waith 

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân  – 
ARCHWILIAD DILYNOL – dilysu’r cronfeydd  
(datganiadau blynyddol oddi wrth ddeiliaid y 
cronfeydd) 

Oherwydd yr anghysonderau a ganfuwyd yn ystod yr archwiliad cyntaf yn 2021, gwaith dilynol i 
wneud y canlynol 1. dilysu deiliaid y cronfeydd; 2. gofyn am ddatganiadau oddi wrth bob un i 
gadarnhau’r symiau a gedwir yn y cronfeydd a  3. cysoni’r symiau hyn â’r cyfrifyfr gan eu gwirio 
am gysondeb / anghysonderau.  

Ar waith 

Cyfrif yr Harbyrau 2021/22  

Sgôp: Rhaid i’r Cyngor baratoi cyfrifon blynyddol gan ddilyn arferion priodol fel y’u nodir yng 
nghyhoeddiad Un Llais Cymru/Cymdeithas Clercod Llywodraeth Leol, Llywodraethu ac 
Atebolrwydd i Gynghorau Lleol yng Nghymru – Canllaw i Ymarferwyr. Mae’r Canllaw yn datgan 
y caiff cyrff baratoi eu cyfrifon gan ddefnyddio ffurflen flynyddol a baratoir gan Archwilio Cymru 
sy’n cynnwys mewnbwn gan y gwasanaeth archwilio mewnol o ran paratoi’r cyfrifon. Roedd 
hyn yn ymwneud â chyfrif 2021/22. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Incwm Harbyrau - wedi'i ddiweddaru i gynnwys pob 
cyfrif gwybodaeth ategol 

Sgôp: Profion a wnaed i gefnogi cyfrif Harbyrau, fel y nodir gan ffurflen Archwilio Cymru: llyfrau 
priodol o gyfrif a gynhelir, rheoliadau ariannol wedi'u bodloni, risgiau a asesir, proses gyllidebol 
ddigonol, incwm disgwyliedig a dderbyniwyd yn llawn, cyflogau a didyniadau wedi'u 
cymhwyso'n briodol, cofrestrau asedau a buddsoddiadau a gynhelir, datganiadau cyfrifo wedi'u 
paratoi'n iawn. 

Drafft 

TAW 

Sgôp: Profion ar gyfrifo a chodio taliadau TAW gan gynnwys anfonebau credydwyr a dyledwyr 
a thrafodion eiddo. Ystyried a ydy’r canllawiau o ran TAW yn cyd-fynd â gofynion HMRC. 
Gwirio bod TAW yn cael ei gyfrifo ar y gyfradd gywir ac yn amserol a bod y ffurflen TAW yn 
cael ei chwblhau’n gywir a’i chyflwyno’n brydlon. 

Ar waith 
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Canolfan Llesiant Llambed 
Sgôp: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). Fydd y 
gwasanaeth yn cynnwys AM wrth baratoi’r systemau newydd i gynnwys yr amnewidiad i’r 
system bwcio cyfoes.  

Heb ei gynllunio  

Gwastraff 

Gwerthuso’r gweithdrefnau a gyflwynwyd i gasglu gwastraff, yn unol â’r drafodaeth ag AC. 
Ystyried trefniadau llywodraethu’r system – yn enwedig sefyllfa’r Strategaeth. Sut aethpwyd i’r 
afael â phroblemau ee gwylanod? A gafwyd llwyddiant? Os na, pam? Beth sydd yn yr arfaeth? 
Ymgysylltu â’r cyhoedd?   

Wedi’i ohirio 

Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS) 
Sgôp: Gwirio bod gan y Cyngor systemau mewn lle, i gydymffurfio hefo gofynion. Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM.  

I’w Adolygu 

Archwiliad Amgylcheddol 
Sgôp: Gwirio bod gan y Cyngor systemau mewn lle, i gydymffurfio hefo gofynion.   Profion 
archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y 
Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Amgueddfa   

Sgôp: Archwilio system. I ganolbwyntio ar wasanaethau newydd 'arian parod' a 'stoc' 
cyflwynwyd i’r Amgueddfa hy caffeteria, siop a bar. (Dogfennu systemau. Penodi’r risgiau yn y 
system; a’r modd llywodraethu a rheolau y disgwylir. Profi)  Cododd cwestiynau yn dilyn 
adolygiad ansawdd sydd angen sylw unwaith bod staff yn dychwelyd i’w swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Troi Tai’n Gartrefi - cyffredinol 
Sgôp: Menter eiddo gwag. Cais i adolygu’r gweithdrefnau. Cytunir ar gwmpas yr archwiliad. I’w 
gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Crwneriaid – Gwaith cymharu – Adroddiad 
diwygiedig 

Gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i’r gwasanaeth gymharu ffioedd Trefnwyr 
Angladdau Ceredigion â ffioedd Trefnwyr Angladdau Awdurdodau Lleol eraill Cymru 

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn  

Chwarter 1 

Newid hinsawdd a chynaliadwyedd  

Bydd Zurich Municipal yn darparu sicrwydd ynghylch effeithiolrwydd y rheolaethau a amlinellir 
yng nghofrestr risg y Cyngor ynghylch rheoli’r risg o ran Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd. 
Bydd y Gwiriad hwn yn cael cipolwg ar y cynlluniau a’r gweithredoedd presennol a bydd yn 
darparu asesiad i helpu’r Cyngor i gael gwell dealltwriaeth o’r prif ffactorau sy’n peri risgiau a 
syniadau ynghylch lle mae angen gwneud gwelliannau wrth gefnogi camau i fynd i’r afael â’r 
argyfwng hinsawdd a chymryd mesurau lliniaru i geisio gwella’r sefyllfa.  

Heb ei gynllunio 
Wedi’i neilltuo 

Diogelu     

Gweithdrefnau diogelu’r gwasanaethau  
Sgôp: Sicrhau bod pob gwasanaeth wedi cyflwyno polisi diogelu ar gyfer staff, a’i fod yn cael ei 
archwilio’n rheolaidd. 

Wedi’i ohirio 

Gweithdrefnau diogelu corfforaethol 

Sgôp: Archwiliad system, wedi’i selio ar argymhellion CIPFA o’i canllawiau ar TISonline. 
Ambell brawf heb ei wneud oherwydd y pandemig. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad 
drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio/Rheolwr 
Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 
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Taliadau Uniongyrchol 
Sicrhau bod rheolaethau digonol ar waith wrth i’r Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol 
gael ei drosglwyddo i Gyngor Sir Ceredigion o Ebrill 2021 ymlaen. 

Wedi’i gwblhau 

Taliadau Uniongyrchol – Ail gam 
Bydd aelod o’r Adain Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y Grŵp Llywio i oruchwylio’r 
gwaith ac i roi cyngor am y mesurau llywodraethu a'r rheolaethau sy’n gysylltiedig â’r risgiau a 
nodwyd. 

Cyfredol 

Atal Twyll (gan gynnwys y Fenter Twyll 
Genedlaethol) 

    

Y Fenter Twyll Genedlaethol 

Sgôp: Mae’r adolygiad hwn yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da’r Cyngor a cholledion 
ariannol oherwydd gweithgarwch twyllodrus, a hynny drwy gymryd rhan yn y Fenter Twyll 
Genedlaethol sy’n paru data electronig cyrff yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat i atal ac i 
ganfod twyll. 

Cyfredol 

Modiwl hyfforddiant Cod, Moeseg a Thwyll 
Sgôp: Yn dilyn cyflwyniad llwyddiannus gan Zurich i’r Gweithdy Rheolwyr ar 28/5/21 mae 
trefniadau ar waith gan Ddysgu & Datblygu i ymgorffori'r wybodaeth mewn modiwl e-ddysgu i 
staff ac Aelodau. 

Ar waith 

Archwiliad Moeseg 

Sgôp: Archwiliad system, wedi’i selio ar argymhellion CIPFA o’i canllawiau ar TISonline. 
Ambell prawf heb ei wneud oherwydd y pandemig. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad 
drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr 
Corfforaethol AM. 

I’w Adolygu 

Adolygiad y Cod Ymddygiad 
Sgôp: Mae’r Cod yn cael ei adolygu’n reolaidd gan y Swyddog Monitro a’r Swyddog 
Llywodraethu i sicrhau ei bod yn gyfoes ac yn briodol. Archwilio Mewnol yn cael mewnbwn yn 
ôl y gofyn. Sicrwydd yn cael ei asesu ar y broses ar waith.  

Cyfredol 

ActiveData - Credydwyr a Manylion banc y 
Gyflogres  

Paru / dadansoddi data. Mae’r adolygiad yn darparu sicrwydd yn erbyn niwed i enw da’r 
Cyngor a cholledion ariannol oherwydd twyll trwy ddefnyddio system dadansoddi data 'Active 
Data'. 

 

ActiveData – Grantiau Cofid a Manylion banc y 
Gyflogres  

Paru / dadansoddi data. Mae’r adolygiad yn darparu sicrwydd yn erbyn niwed i enw da’r 
Cyngor a cholledion ariannol oherwydd twyll trwy ddefnyddio system dadansoddi data 'Active 
Data'. Mae’n gwirio bod aelodau staff yn adrodd yn gywir ynghylch Datgan / Cofrestru 
Buddiannau. 

 

ActiveData – Grantiau Ardrethi Busnes / Grantiau 
Caledi  

ActiveData – Defnyddio ActiveData drwy wirio’r cofnodion ynghylch talu grantiau yn erbyn 
unrhyw gofnodion amheus a gaiff eu nodi e.e. rhybuddion / gwybodaeth gan NAFN.  

Yn parhau 

Papur Audit Scotland 
Papur Audit Scotland sy’n awgrymu cwestiynau am atal twyll a chwestiynau eraill y gellir eu 
codi â’r rheolwyr – lluniwyd yr holiadur ar gyfer yr elfen archwiliio ond mae’r Grŵp Arweiniol 
wedi gofyn am ei ohirio oherwydd llwyth gwaith y Rheolwyr Corfforaethol. 

Wedi’i ohirio 

Caffael a Chredydwyr newydd Sgôp: Gwirio sampl o’r credydwyr newydd i sicrhau eu bod yn fusnesau go iawn.  Cyfredol 

Recriwtio  
Sgôp: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr holl fanylion gofynnol wedi’u 
darparu. 

Wedi’i ohirio 

Y Gyflogres / twyll Sgôp: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr unigolion mewn swydd. Cyfredol 
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Archwilio TGCh     

Safon PCI (Diwydiant Carden Taliad)  Sgôp: Gwirio cydymffurfiaeth â gofynion y Safon.  Wedi’i ohirio 

Logiau Archwilio 
Sgôp: Profi’r logiau archwilio a gynhyrchir gan sampl o’r systemau, a gwerthuso’r modd y 
mae’r gwasanaeth yn eu defnyddio.  

Wedi’i ohirio 

Diogelwch – ffisegol ac amgylcheddol 
Sgôp: Gwerthuso trefniadau diogelwch y prif adeiladu (ac yna i'w gyflwyno mewn swyddfeydd 
llai o faint a sefydliadau eraill fel ysgolion).  

Wedi’i ohirio 

Grŵp Ystwythder Seiber a Llywodraethu 
Gwybodaeth  

Sgôp: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yn y Cyngor i roi cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 
Mae’n asesu sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith i sicrhau bod y Grŵp yn cael cefnogaeth 
ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion. Bydd y grŵp yn ystyried a lleihau risg seiber a gwella 
diogelwch seiber y Cyngor, diogelwch gwybodaeth a llywodraethu. Cwrdd yn fisol.  

Cyfredol 

Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru - Grŵp 
Twyll 

Sgôp: NMWA - Grŵp Twyll: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp 
sy’n gyfrifol am rhannu gwybodaeth a  & sgiliau cyf atal twyll i adeiladu ystwythder trwy’r 
Cynghorau. Cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021   

  

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 

Sgôp: Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  gynllunio, paratoi 
a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

Cyfredol 

Cyflwyniad Grwpiau Cydbwyllgor Corfforaethol 
Sgôp: Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  gynllunio, paratoi 
a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

Cyfredol 

Trefniadau Hunan-asesiad 
Sgôp: Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  gynllunio, paratoi 
a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

  

Ymgynghorol (ac eraill)     

Cefnogi’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Sgôp: Cynorthwyo’r Pwyllgor Archwilio yn ôl y gofyn. Cyfredol 

Protocol AC 
Sgôp: Cefnogi PLlA. Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  
gynllunio, paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r protocol newydd. 

Cyfredol 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC – Taclo Twyll Sgôp: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer trefniadau twyll. Cyfredol 

Adolygiadau ychwanegol / ymholiadau / 
adolygiadau wrth gefn 

    

Cynllun Gofal Plant Ymholiadau a gwaith maes cychwynnol – sgôp i’w benderfynu 
Heb ei gynllunio 
Wedi’i neilltuo 

Canolfan Croeso mewn Argyfwng 
Darparu cyngor am y trefniadau llywodraethu a’r rheolaethau o ran y Ganolfan Groeso mewn 
Argyfwng  

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn  

Chwarter 1 
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Canolfan Croeso mewn Argyfwng – Cronfa Arian Darparu gwiriad annibynnol o’r arian a roddwyd o’r Gronfa Arian mewn Argyfwng. 
Heb ei gynllunio 

Ar waith 

Effeithiolrwydd y Grŵp Rheoli Aur  Sgôp i’w benderfynu    

Sicrwydd     

Mapio Sicrwydd  Sgôp: Ystyried sicrwydd sydd ar gael o ffynonellau eraill. Cyfredol 
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Atodiad II 
Canllaw i’r meini prawf sicrwydd a ddefnyddiwyd: 

 
 

Lefel: Uchel Sylweddol Cymedrol Cyfyngedig 

Digonolrwydd y 
rheolaethau: 

Mae rheolaethau ar waith i 
sicrhau bod amcanion y 
gwasanaeth yn cael eu 
cyflawni ac i amddiffyn y 
Cyngor yn erbyn risgiau 
rhagweladwy sylweddol.   
Ni chanfuwyd dim 
gwendidau sylfaenol. 

Mae rheolaethau ar waith i 
sicrhau bod amcanion y 
gwasanaeth yn cael eu 
cyflawni ac i leihau risgiau 
rhagweladwy sylweddol.   
Nodwyd rhai meysydd i’w 
gwella. 

Mae rheolaethau ar waith i 
raddau amrywiol. Nodwyd 
bylchau sy’n golygu bod y 
gwasanaeth yn agored i 
risgiau penodol. Mae 
angen sicrhau 
gwelliannau. 

Ystyrir bod y rheolaethau yn 
annigonol. Mae angen 
cryfhau’r gweithdrefnau yn 
fawr gan sicrhau 
cydymffurfiaeth.   

Risgiau: Mân risgiau yn unig. Mae’r cyfle yn bodoli i 
wella’r sefyllfa o ran bod 
yn agored i risg.       

Mae angen cyflwyno 
rheolaethau ychwanegol 
a/neu wella 
cydymffurfiaeth. 

Os na chaiff y rheolaethau eu 
gwella, mae’r Cyngor yn 
agored i risg sylweddol 
(colled ariannol fawr, colli 
enw da, methu â chyflawni 
amcanion allweddol y 
gwasanaeth). 

Canllaw: Nid oes angen cymryd 
camau gweithredu 
sylfaenol na sylweddol. 

Nid oes angen cymryd 
camau gweithredu 
sylfaenol . Mae angen 
cymryd rhai camau 
gweithredu sylweddol. 

Mae angen cymryd nifer o 
gamau gweithredu 
sylweddol. 

Mae angen cymryd nifer o 
gamau gweithredu sylfaenol / 
sylweddol. 

Camau dilynol sydd 
angen eu cymryd: 

Archwiliad cychwynnol yn 
unig.  

Camau dilynol o ran 
unrhyw gamau gweithredu 
sylweddol yn unig / 
hunanasesiad gyda 
samplau i ddangos 
tystiolaeth o gydymffurfio. 

Camau dilynol i’w cymryd 
gan Archwilio Mewnol gan 
gynnwys cynnal profion 
sampl i sicrhau bod pob 
cam wedi’i weithredu ac i 
ailasesu’r sicrwydd. 

Camau dilynol i’w cymryd 
gan Archwilio Mewnol gan 
gynnwys cynnal profion llawn 
i sicrhau bod pob cam wedi’i 
weithredu ac i ailasesu’r 
sicrwydd. 
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Atodiad III 
 

Canllaw i’r camau gweithredu fesul dosbarth: 
 

Y camau gweithredu fesul dosbarth 

Sylfaenol Sylweddol Cymedrol Teilyngu sylw 

Gwendid sy’n 
hanfodol i reoli’r 
risg o fewn y 
gwasanaeth.  
Angen rhoi 
gwybod amdano 
ac angen i’r 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol roi 
sylw iddo. 

Canfyddiadau 
pwysig sy’n nodi na 
chydymffurfiwyd â’r 
gweithdrefnau sydd 
wedi’u sefydlu a 
allai arwain at risg 
ariannol i’r 
gwasanaeth neu 
golli enw da. 

Canfyddiadau 
pwysig sy’n nodi na 
chydymffurfiwyd â’r 
gweithdrefnau sydd 
wedi’u sefydlu ond 
nad ydyw’n risg 
fawr i’r gwasanaeth 
o ran colled 
ariannol / colli enw 
da. 

Eitemau lle mae 
angen cymryd 
ychydig o gamau 
neu ddim camau o 
gwbl. Wedi’i 
gynnwys gan y 
gallai fod o 
ddiddordeb i’r 
gwasanaeth neu am 
ei fod yn rhoi cyngor 
ynghylch arferion 
gorau. 

 

 

T
udalen 302



 

21 

 

Strwythur Archwilio Mewnol 

 

Atodiad IV 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Dyddiad y Cyfarfod: 27 Medi 2022 

Teitl: Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2021-22 
Pwrpas yr adroddiad: Cynnig sicrwydd i Aelodau’r Pwyllgor Archwilio bod y 

Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cydymffurfio â 
Safonau Archwilio  
Mewnol y Sector Cyhoeddus 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet ar gyfer 
Partneriaethau, Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a 
Llywodraethu a Diogelu’r Cyhoedd 

Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus a Nodyn Cymhwyso  
Llywodraeth Leol y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yn disodli 
Cod 2006 ar gyfer Archwilio Mewnol. Daeth hwn i rym ym mis Ebrill 2013. Rhaid 
cydymffurfio gyda Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus a’r Nodyn 
Cydymffurfio er mwyn sicrhau bod arferion archwilio mewnol cywir yn cael eu 
cymhwyso.  

Mae’r Nodyn Cymhwyso yn cynnwys rhestr wirio a ddatblygwyd i ddiwallu’r gofynion 
fel y’u hamlinellir yn Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) 1311 a 
1312 ar gyfer hunanasesiadau cyfnodol fel rhan o’r rhaglen Sicrhau Ansawdd a 
Gwelliant. Mae’n ymgorffori gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 
(PSIAS) yn ogystal â’r Nodyn Cymhwyso er mwyn cwmpasu’r ddwy ddogfen mewn 
ffordd gynhwysfawr.  

Amgaeir yr hunanasesiad llawn yn ei grynswth, yn ogystal â’r cynllun gwella a ddaeth 
yn sgil yr hunanasesiad. 
Argymhelliad: Bod y Pwyllgor Archwilio yn nodi cynnwys yr 

hunanasesiad.   
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Bod y Pwyllgor Archwilio yn fodlon bod yr Adran 
Archwilio Mewnol yn cydymffurfio’n ddigonol gyda 
Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) 
a’r Nodyn Cymhwyso wrth ymgymryd â’i ddyletswyddau, 
er mwyn rhoi sicrwydd dibynadwy ar ddiwedd y 
flwyddyn. 

Atodiadau: Atodiad 1 Hunanasesiad yr Archwilio Mewnol  
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro 

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad: 25 Fehefin 2022 

Tudalen 305 Eitem Agenda 12



1 
 

Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2021/22 
 

Cwestiynau i'w Hystyried Tystiolaeth / Sylwadau 

1 Cenhadaeth Archwilio Mewnol 

1.1 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â gofynion Safonau 
Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 
(SAMSC) a Nodyn Cymhwysiad 
Llywodraeth Leol (NCLlL), a yw'r 
gweithgarwch archwilio mewnol yn anelu 
at gyflawni Cenhadaeth Archwilio 
Mewnol fel y'i nodir yn SAMSC? 

Mae'r gweithgarwch archwilio mewnol 
yn ystyried Strategaeth Gorfforaethol y 
Cyngor yn ei Gynllun Busnes sy'n 
rhaeadru i lawr i'r cynlluniau arfarnu 
staff i sicrhau bod ffocws ar werth 
sefydliadol. 
Mae'r cynllun archwilio blynyddol 
seiliedig ar risg (sy'n ystyried y Gofrestr 
Risg Gorfforaethol) yn darparu 
amserlen waith arfaethedig y 
gweithgarwch ar gyfer y flwyddyn; fodd 
bynnag, mae'n cynnwys gwaith wrth 
gefn os ceisir cyngor ychwanegol gan 
wasanaethau. Rhoddir tystiolaeth o'r 
holl sicrwydd, cyngor a mewnwelediad i 
gadarnhau gwrthrychedd. Roedd 
angen gwneud rhai newidiadau yn 
ystod 2020/21 a 2021/22 oherwydd y 
pandemig, ond o fewn canllawiau 
IASAB. 

Gwella a diogelu gwerth sefydliadol trwy 
ddarparu sicrwydd, cyngor a 
mewnwelediad gwrthrychol seiliedig ar 
risg. 

 

 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

 

Cwestiynau i'w Hystyried Tystiolaeth / Sylwadau 

2 Diffiniad o Archwilio Mewnol 

2.1 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â gofynion eraill SAMSC a 
NCLlL, a yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn annibynnol ac yn wrthrychol? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r gofyniad am annibyniaeth a 
gwrthrychedd wedi'i gynnwys yn y 
Siarter Archwilio Mewnol, sy'n 
cynnwys: 

• Gofyniad staff i ddatgan unrhyw 
fuddiant a allai effeithio ar eu 
gwrthrychedd mewn datganiad 
ysgrifenedig blynyddol (yn 
ogystal ag yn unol â pholisi 
corfforaethol y Cyngor ar 
ddatgan a chofrestru lletygarwch 
a buddiannau) er mwyn i'r 
Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol (RhCAM) allu 
cynllunio dyrannu gwaith i 
osgoi'r risg o unrhyw wrthdaro 
buddiannau; 

• Ni chaniateir i unrhyw archwilwyr 
mewnol a benodir o'r tu mewn i'r 
Cyngor gynnal archwiliad sy'n 
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CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

ymwneud mewn unrhyw ffordd 
â'u swydd flaenorol, am o leiaf 1 
flwyddyn ar ôl eu penodi er 
mwyn sicrhau nad amharir ar 
wrthrychedd; hefyd, mae neilltuo 
gwaith archwilio arferol yn 
ddarostyngedig i gylchdro 
blynyddol, lle bo angen. 

2.2 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â gofynion eraill SAMSC a 
NCLlL, a yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn defnyddio dull systematig a 
disgybledig i werthuso a gwella 
effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, 
rheolaeth a llywodraethu o fewn y 
sefydliad? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynhelir archwiliadau mewnol trwy 
ddilyn 'rhaglen archwilio' benodol o'r 
gwaith sy'n ofynnol ar gyfer pob 
aseiniad. Mae'r rhaglen yn cwmpasu'r 
holl feysydd gwaith sydd i gael sylw. 
Mae'r meysydd risg, rheolaethau a 
llywodraethu wedi'u cynnwys yn y 
rhaglenni archwilio fel sy'n briodol i bob 
aseiniad (a bennir gan y RhCAM). 
Roedd angen gwneud rhai newidiadau 
yn ystod 2020/21 a 2021/22 oherwydd 
y pandemig, ond o fewn canllawiau 
IASAB. Caiff pob archwiliad ei adolygu 
ar ôl ei gwblhau gan y RhCAM, y 
Rheolwr Archwilio (RhA) neu'r Uwch 
Archwilydd (UA) i sicrhau bod yr holl 
waith sy'n ofynnol gan y rhaglen wedi'i 
wneud i ansawdd a safon foddhaol. 
Cyhoeddir adroddiadau archwilio yn 
enw'r RhCAM. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

 

Cwestiynau i'w Hystyried Tystiolaeth / Sylwadau 

3 Egwyddorion craidd 

Mae'r Egwyddorion Craidd, a'u hystyried 
yn eu cyfranwydd, yn mynegi 
effeithiolrwydd archwilio mewnol, ac yn 
darparu sail ar gyfer ystyried a yw'r 
adolygiad o gydymffurfio â'r safonau 
priodoledd a safonau perfformiad yn 
adlewyrchu cydymffurfio'n llawn, 
cydymffurfio'n rannol neu heb 
gydymffurfio â SAMSC a NCLIL. Wrth 
wneud yr asesiad hwn, dylai'r aseswr 
ystyried tystiolaeth gadarnhaol o 
gydymffurfio neu heb gydymffurfio a'r 
diffyg tystiolaeth o heb gydymffurfio lle 
mae'n anodd cael tystiolaeth gadarnhaol. 

 

Lle ceir achosion o gydymffurfio'n 
rhannol neu heb gydymffurfio mewn 
meysydd penodol, efallai y bydd angen i 
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chi ystyried perthnasedd a ffactorau 
eraill er mwyn llunio barn ynghylch a yw'r 
gweithgarwch archwilio mewnol yn 
cydymffurfio ag Egwyddor Graidd 
benodol. Dylid tynnu sylw at unrhyw 
farnau o'r fath a'u hesbonio. 

Arddangos Uniondeb Yn arddangos uniondeb. Mae staff 
Archwilio Mewnol (AM) yn ystyried Cod 
Ymddygiad Gweithwyr y Cyngor sy'n 
cael ei ategu gan saith egwyddor 
bywyd cyhoeddus. Yn cael ei 
ddiweddaru ar hyn o bryd. Mae'r gwaith 
a wneir gan yr adran AM yn destun 
craffu gan y RhCAM neu'r RhA i 
sicrhau ei fod yn gyflawn, yn gywir ac o 
safon. Mae angen papurau gwaith clir a 
chryno, fel y nodir yn y Llawlyfr 
Archwilio (diweddarwyd Mai 2022). 
Mae'n rhaid cael tystiolaeth ddigonol ar 
gyfer yr holl ganfyddiadau a 
chasgliadau. Mae unrhyw wendidau a 
ddarganfyddir yn ystod yr adolygiadau 
yn cael eu hamlygu a'u trafod gyda'r 
gwasanaeth sy'n cael ei archwilio. 
Mae staff yn ystyried Strategaeth Atal 
Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (i 
gynnwys Gwyngalchu Arian) y Cyngor 
(diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio Mehefin 2021); ac yn 
ymwybodol o'r gweithdrefnau i'w dilyn 
os ydynt yn amau unrhyw dwyll neu 
afreoleidd-dra yn ystod eu gwaith, fel y 
nodir yn y Llawlyfr Archwilio. 
Mae staff AM yn llofnodi cod moeseg 
blynyddol i gadarnhau eu bod wedi 
darllen gofynion moeseg SAMSC, eu 
bod wedi'u deall, ac yn cytuno i 
gydymffurfio â nhw. 
Hyfforddiant Moeseg ac Atal Twyll i'w 
gyflwyno i Reolwyr 27/5/21 – caiff ei 
gyflwyno hefyd gan y RhCAM i staff 
AM. Mae e-fodiwl newydd wedi'i 
gwblhau ac yn cael ei ddatblygu ar hyn 
o bryd gyda'r Adran Dysgu a Datblygu 
i'w ryddhau fel modiwl dysgu gorfodol 
i'r holl staff. 
Mae'r adran AM yn ystyried ac yn 
cyfrannu at amcanion corfforaethol y 
Cyngor trwy wella a diogelu gwerth 
sefydliadol trwy ddarparu sicrwydd, 

3.1 Gan ystyried eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r Cod Moeseg (Uniondeb, 
Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus), 
ydych chi o'r farn bod y gweithgarwch 
archwilio mewnol yn cydymffurfio'n llawn 
â SAMSC a NCLlL trwy arddangos 
uniondeb? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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cyngor a mewnwelediad gwrthrychol a 
seiliedig ar risg. 

Arddangos cymhwysedd a gofal 
proffesiynol dyladwy  

Mae pob adolygiad AM yn cael ei 
ddyrannu i staff yn seiliedig ar 
wybodaeth, sgiliau a phrofiad pob 
archwilydd. Mae pob aelod o staff yn 
ymwybodol o ofynion SAMSC, yn 
ogystal â'r Siarter Archwilio Mewnol a'r 
Llawlyfr Archwilio, a ddiweddarwyd ym 
Mai 2022 i sicrhau bod 
gwasanaethau'n cael eu cyflawni yn 
unol â safonau penodol. 
Mae pob aelod o staff AM yn 
cydymffurfio â Chynllun Arfarnu 
Corfforaethol y Cyngor, sy'n ei gwneud 
yn ofynnol i wella gwybodaeth, sgiliau a 
chymwyseddau yn barhaus (gan 
gynnwys modiwlau hyfforddiant 
gorfodol). (Yn ofynnol erbyn 1 Mehefin 
2022). 
Bydd staff newydd yn dilyn rhaglen 
gynefino AM yn ogystal â chynefino 
corfforaethol a'u hanfon ar gwrs 
hyfforddi 'Cyflwyniad i Archwilio' 
CIPFA. 
Mae'r rhai sy'n aelodau o gyrff 
proffesiynol hefyd yn cydymffurfio â 
gofynion DPP y cyrff hynny. 
Cynhelir cyfarfodydd tîm wythnosol i 
drafod llwyth gwaith AM a materion 
eraill, a gefnogir gan gyfarfodydd un-i-
un cyfnodol gyda'r RhCAM. 
Anfonir Holiaduron Rheoli Ansawdd 
(HRhA) at y rhai a archwilir i geisio 
adborth am y gwasanaeth a gafwyd. 
Yn hanesyddol, mae'r rhain wedi'u 
dosbarthu ar ddiwedd y flwyddyn. Ni 
anfonwyd unrhyw HRhA yn 2020/21 na 
2021/22 oherwydd y pandemig. Fodd 
bynnag, cafodd y gwasanaeth adborth 
cadarnhaol gan y rhai a gafodd eu 
harchwilio yn ystod y flwyddyn. 

3.2 Gan ystyried eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r Cod Moeseg 
(Cymhwysedd, Cyfrinachedd, Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus) ac unrhyw 
dystiolaeth arall o'r adolygiad o 
gydymffurfio â'r safonau, ydych chi o'r 
farn bod y gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cydymffurfio'n llawn â 
SAMSC a NCLlL trwy arddangos 
cymhwysedd a gofal proffesiynol 
dyladwy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Yn wrthrychol ac yn rhydd rhag 
unrhyw ddylanwad gormodol 
(annibynnol) 

(R2.1) Mae'r gofyniad o ran 
annibyniaeth a gwrthrychedd wedi'i 
gynnwys yn y Siarter Archwilio Mewnol 
sy'n nodi: 

• Gofyniad staff i ddatgan unrhyw 
fuddiant a allai effeithio ar eu 
gwrthrychedd mewn datganiad 
ysgrifenedig blynyddol (yn 

3.3 Gan ystyried eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r Cod Moeseg 
(Gwrthrychedd, Saith Egwyddor Bywyd 
Cyhoeddus) ac unrhyw dystiolaeth arall 
o'r adolygiad o gydymffurfio â'r safonau, 
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ydych chi o'r farn bod y gweithgarwch 
archwilio mewnol yn cydymffurfio'n llawn 
â SAMSC a NCLlL trwy fod yn 
wrthrychol ac yn rhydd rhag unrhyw 
ddylanwad gormodol (annibynnol)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ogystal ag yn unol â pholisi 
corfforaethol y Cyngor ar 
ddatgan a chofrestru lletygarwch 
a buddiannau) i alluogi'r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio 
Mewnol (RhCAM) i gynllunio sut 
i ddyrannu gwaith er mwyn 
osgoi'r risg o unrhyw wrthdaro 
buddiannau; 

• Ni chaniateir i unrhyw archwilwyr 
mewnol a benodir o'r tu mewn i'r 
Cyngor gynnal archwiliad sy'n 
ymwneud mewn unrhyw ffordd 
â'u swydd flaenorol, am o leiaf 1 
flwyddyn ar ôl eu penodi er 
mwyn sicrhau nad amharir ar 
wrthrychedd; hefyd, mae neilltuo 
gwaith archwilio arferol yn 
amodol ar gylchdro blynyddol, 
lle bo angen. 

 
CYDYMFFURFIO 
 

RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Bod yn gyson â strategaethau, 
amcanion a risgiau'r sefydliad 

(R1.1) Mae'r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn ystyried Strategaeth 
Gorfforaethol y Cyngor yn ei Gynllun 
Busnes sy'n rhaeadru i lawr i'r 
cynlluniau arfarnu staff i sicrhau bod 
ffocws ar werth sefydliadol. 
Mae'r cynllun archwilio blynyddol 
seiliedig ar risg (sy'n ystyried y Gofrestr 
Risg Gorfforaethol) yn darparu 
amserlen waith arfaethedig y 
gweithgarwch ar gyfer y flwyddyn; fodd 
bynnag, mae'n cynnwys gwaith wrth 
gefn os ceisir cyngor ychwanegol gan 
wasanaethau. Rhoddir tystiolaeth o'r 
holl sicrwydd, cyngor a mewnwelediad 
a ddarperir i gadarnhau gwrthrychedd. 

3.4 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r safonau, ydych chi o'r 
farn bod y gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cydymffurfio'n llawn â 
SAMSC a NCLlL trwy fod yn gyson â 
strategaethau, amcanion a risgiau'r 
sefydliad? 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Mewn safle priodol gydag adnoddau 
digonol  

Mae safle'r RhCAM yn y Cyngor yn 
caniatáu iddi ymgysylltu'n rheolaidd ac 
yn agored ar draws y Cyngor, gan 
gynnwys y Grŵp Arweinyddiaeth (GA) 
a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
(PLlA); ac aelodau unigol o bob un. 
(5.2.1) 
Cyflwynir y strategaeth a'r cynllun 
archwilio blynyddol i'r PLlA i'w 
cymeradwyo, sy'n cynnwys y cynllun 
gweithredol blynyddol a'i ofynion o ran 
adnoddau. Ad-drefnwyd y gwasanaeth 
yn Nhachwedd 2020 a gwnaed newid 
pellach i'r swydd Archwilydd 

3.5 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r safonau, ydych chi o'r 
farn bod y gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cydymffurfio'n llawn â 
SAMSC a NCLlL trwy fod mewn safle 
priodol gydag adnoddau digonol? 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Tudalen 310



6 
 

Cynorthwyol ar Brentisiaeth i fod yn 
swydd Cynorthwyydd Llywodraethu ac 
Archwilio yn Ebrill 2022 (6.1.9) 

Arddangos ansawdd a gwelliant 
parhaus 

Mae gan RhSAG gan AM yr adroddir 
arni yn Adroddiad Blynyddol (diwedd 
blwyddyn) y RhCAM i'r PLlA. Mae'r 
RhSAG yn ymdrin â phob agwedd ar 
AM, gan gynnwys yr asesiad blynyddol 
a 5 mlynedd i wirio cydymffurfiaeth â 
SAMSC a NCLlL. Mae Asesu Ansawdd 
yn Allanol yn mynd rhagddo ar hyn o 
bryd gan Ynys Môn. Mae canlyniadau'r 
RhSAG yn sail i gynllun gwella AM ar 
gyfer y flwyddyn ganlynol. 

3.6 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r safonau, ydych chi o'r 
farn bod y gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cydymffurfio'n llawn â 
SAMSC a NCLlL trwy arddangos 
ansawdd a gwelliant parhaus? 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Cyfathrebu'n effeithiol Mae gan y RhCAM fynediad rhydd a 
dilyffethair at y Grŵp Arweinyddiaeth, 
PLlA, rheolwyr ac Aelodau. 
Mae ymgysylltiadau a chanlyniadau yn 
cael eu cyfathrebu'n effeithiol i 
gleientiaid, naill ai trwy adroddiad, 
memo neu ebost. 
 
 

3.7 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r safonau, ydych chi o'r 
farn bod y gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cydymffurfio'n llawn â 
SAMSC a NCLlL trwy gyfathrebu'n 
effeithiol? 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Darparu sicrwydd seiliedig ar risg Mae'r holl sicrwydd, cyngor a 
mewnwelediad a ddarperir yn seiliedig 
ar risg, yn wrthrychol ac yn cael ei roi 
gyda thystiolaeth. 
Roedd angen gwneud rhai newidiadau 
yn ystod 2020/21 a 2021/22 oherwydd 
y pandemig, ond o fewn canllawiau 
IASAB. 
 
 

3.8 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r safonau, ydych chi o'r 
farn bod y gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cydymffurfio'n llawn â 
SAMSC a NCLlL trwy ddarparu sicrwydd 
seiliedig ar risg, wedi'i seilio ar asesiad 
risg digonol? 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Yn graff, yn rhagweithiol a 
chanolbwyntio ar y dyfodol 

Mae AM yn ystyried y Strategaeth 
Gorfforaethol yn ystod unrhyw 
gynllunio sy'n cynnwys gweledigaeth 
gorfforaethol, blaenoriaethau ac 
amcanion llesiant y Cyngor er mwyn eu 
gwneud yn gyson â'r ddarpariaeth 
gwasanaeth. Roedd y pandemig yn 
golygu bod angen gweithio mewn 
ffordd fwy 'adweithiol'. 
 
 

3.9 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r safonau, ydych chi o'r 
farn bod y gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cydymffurfio'n llawn â 
SAMSC a NCLlL trwy fod yn graff, yn 
rhagweithiol a chanolbwyntio ar y 
dyfodol? 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Hyrwyddo gwelliant sefydliadol Darperir camau gweithredu a 
argymhellir ar gyfer gweithgarwch os 
canfyddir unrhyw wendidau yn ystod 
adolygiad yn ei brosesau llywodraethu, 
rheoli risg a rheolaeth. Rhoddir gwybod 

3.10 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â'r safonau, ydych chi o'r 
farn bod y gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cydymffurfio'n llawn â 
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SAMSC a NCLlL trwy hyrwyddo 
gwelliant sefydliadol? 

i'r PLlA am unrhyw rai y bernir eu bod 
yn sylfaenol neu'n arwyddocaol. 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

 

Cwestiynau i'w Hystyried Tystiolaeth / Sylwadau 

4 Cod Moeseg 

Uniondeb Mae staff Archwilio Mewnol (AM) yn 
ystyried Cod Ymddygiad Gweithwyr y 
Cyngor sy'n seiliedig ar saith egwyddor 
bywyd cyhoeddus. 
Mae'r gwaith a wneir gan yr adran AM 
yn destun craffu gan y RhCAM neu'r 
RhA i sicrhau cyflawnder, cywirdeb ac 
ansawdd. Mae angen papurau gwaith 
clir a chryno, fel y nodir yn y Llawlyfr 
Archwilio. Mae'n rhaid cael tystiolaeth 
ddigonol ar gyfer yr holl ganfyddiadau a 
chasgliadau. Mae unrhyw wendidau a 
ddarganfyddir yn ystod yr adolygiadau 
yn cael eu hamlygu a'u trafod gyda'r 
gwasanaeth sy'n cael ei archwilio. 
Mae staff yn ystyried Strategaeth Atal 
Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (i 
gynnwys Gwyngalchu Arian) y Cyngor; 
ac yn ymwybodol o'r gweithdrefnau i'w 
dilyn os ydynt yn amau unrhyw dwyll 
neu afreoleidd-dra yn ystod eu gwaith, 
fel y nodir yn y Llawlyfr Archwilio. 
Mae staff AM yn llofnodi cod moeseg 
blynyddol i gadarnhau eu bod wedi 
darllen gofynion moeseg SAMSC, eu 
bod wedi'u deall, ac yn cytuno i 
gydymffurfio â nhw. 
Mae'r adran AM yn ystyried ac yn 
cyfrannu at amcanion corfforaethol y 
Cyngor trwy wella a diogelu gwerth 
sefydliadol trwy ddarparu sicrwydd, 
cyngor a mewnwelediad gwrthrychol 
seiliedig ar risg. 

4.1 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 

gydymffurfio â gofynion eraill SAMSC a 
NCLlL, ydych chi o'r farn bod archwilwyr 
mewnol yn arddangos uniondeb trwy: 

• Gyflawni eu gwaith gyda 
gonestrwydd, diwydrwydd a 
chyfrifoldeb? 

• Parchu'r gyfraith a gwneud y 
datgeliadau a ddisgwylir gan y 
gyfraith a'r proffesiwn? 

• Peidio â chymryd rhan yn fwriadol 
mewn unrhyw weithgarwch 
anghyfreithlon na chymryd rhan 
mewn gweithredoedd sy'n dwyn anfri 
ar y proffesiwn archwilio mewnol neu'r 
sefydliad? 

• Parchu a chyfrannu at amcanion 
cyfreithlon a moesegol y sefydliad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Gwrthrychedd Mae'r gofyniad am annibyniaeth a 
gwrthrychedd wedi'i gynnwys yn y 
Siarter Archwilio Mewnol, sy'n 
cynnwys: 

• Gofyniad staff i ddatgan unrhyw 
fuddiant a allai effeithio ar eu 
gwrthrychedd mewn datganiad 
ysgrifenedig blynyddol (yn 

4.2 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â gofynion eraill SAMSC a 
NCLlL, ydych chi o'r farn bod archwilwyr 
mewnol yn dangos gwrthrychedd trwy: 

• Beidio â chymryd rhan mewn unrhyw 
weithgarwch neu berthynas a allai 
amharu ar eu hasesiad diduedd neu 
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gael ei weld ei fod yn amharu ar eu 
hasesiad diduedd? 

• Peidio â derbyn unrhyw beth a allai 
amharu neu gael ei weld ei fod yn 
amharu ar eu barn broffesiynol? 

• Datgelu'r holl ffeithiau perthnasol sy'n 
hysbys iddynt a allai, os na chânt eu 
datgelu, ystumio'r adroddiadau ar 
weithgarwch sy'n cael ei adolygu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ogystal ag yn unol â pholisi 
corfforaethol y Cyngor ar 
ddatgan a chofrestru lletygarwch 
a buddiannau) er mwyn i'r 
RhCAM allu cynllunio sut i 
ddyrannu gwaith er mwyn 
osgoi'r risg o unrhyw wrthdaro 
buddiannau; 

• Ni chaniateir i unrhyw archwilwyr 
mewnol a benodir o'r tu mewn i'r 
Cyngor gynnal archwiliad sy'n 
ymwneud mewn unrhyw ffordd 
â'u swydd flaenorol, am o leiaf 1 
flwyddyn ar ôl eu penodi i 
sicrhau nad amharir ar 
wrthrychedd; hefyd, mae neilltuo 
gwaith archwilio arferol yn 
ddarostyngedig i gylchdro 
blynyddol, lle bo angen. 

Caiff pob archwiliad ei adolygu'n 
annibynnol cyn ei ddosbarthu i sicrhau 
bod gwaith yn cael ei wneud i safon 
foddhaol, gan gynnwys datgelu'r holl 
ffeithiau perthnasol sy'n hysbys, fel y 
bo'n briodol. Cefnogir y rhain gan 
dystiolaeth. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Cyfrinachedd Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth a 
gesglir yn electronig, ac yn cael ei 
chadw mewn ffeil AM bersonol. Bydd 
unrhyw wybodaeth sensitif a 
chyfrinachol â llaw a gesglir yn ystod 
eu dyletswyddau yn cael ei chloi gan 
staff AM yn eu tabyrddau dros nos neu 
pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. 
Yn ystod y pandemig, mae staff wedi 
gweithio gartref yn 'ddi-bapur'. 
Archwiliad Data cyfredol yn mynd 
rhagddo gan y Swyddog Diogelu Data. 
Mae pob aelod o staff AM wedi darllen 
canllawiau'r Cyngor ac wedi derbyn 
hyfforddiant ar Ddiogelwch 
Gwybodaeth, Diogelu Data a'r Rheoliad 
Diogelu Data Cyffredinol. 

4.3 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â gofynion eraill SAMSC a 
NCLlL, ydych chi o'r farn bod archwilwyr 
mewnol yn dangos parch a gofal 
dyladwy trwy: 

• Gweithredu'n ddarbodus wrth 
ddefnyddio gwybodaeth a gafwyd 
wrth gyflawni eu dyletswyddau a 
diogelu'r wybodaeth honno? 

• Peidio â defnyddio gwybodaeth ar 
gyfer unrhyw fudd personol neu 
mewn unrhyw fodd a fyddai'n groes i'r 
gyfraith neu'n niweidiol i amcanion 
cyfreithlon a moesegol y sefydliad? 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Cymhwysedd  Mae pob adolygiad AM yn cael ei 
ddyrannu i staff yn seiliedig ar 
wybodaeth, sgiliau a phrofiad pob 
archwilydd. Mae pob aelod o staff yn 
ymwybodol o ofynion SAMSC, yn 

4.4 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â gofynion eraill SAMSC a 
NCLlL, ydych chi o'r farn bod archwilwyr 
mewnol yn dangos cymhwysedd trwy: 
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• Cyflawni'r gwasanaethau y mae 
ganddynt y wybodaeth, y sgiliau a'r 
profiad angenrheidiol i'w cyflawni yn 
unig? 

• Cyflawni gwasanaethau yn unol â 
SAMSC? 

• Gwella'n barhaus eu hyfedredd a'u 
heffeithiolrwydd ac ansawdd eu 
gwasanaethau, er enghraifft trwy 
gynlluniau DPP? 

 
 
 
 
 

ogystal â'r Siarter AM a'r Llawlyfr 
Archwilio, i sicrhau bod 
gwasanaethau'n cael eu cyflawni yn 
unol â safonau penodol. 
Mae holl aelodau staff AM yn 
cydymffurfio â Chynllun Arfarnu 
Corfforaethol y Cyngor sy'n gofyn 
iddynt wella eu gwybodaeth, sgiliau a 
chymwyseddau yn barhaus (gan 
gynnwys modiwlau hyfforddi gorfodol). 
Mae dau aelod o staff yn astudio ar hyn 
o bryd i ennill cymhwyster IIA. Mae'r 
rhai sy'n aelodau o gyrff proffesiynol 
hefyd yn cydymffurfio â gofynion DPP y 
cyrff hynny. 
Cynhelir cyfarfodydd tîm wythnosol i 
drafod llwyth gwaith AM a materion 
eraill, a gefnogir gan gyfarfodydd un-i-
un cyfnodol gyda'r RhCAM. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Mae'r holl staff AM yn ystyried Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus y 
Pwyllgor ar Safonau Bywyd Cyhoeddus 
gan eu bod yn sail i God Ymddygiad 
Gweithwyr y Cyngor. 
 
 
 
 
 
 

4.5 Yn seiliedig ar eich adolygiad o 
gydymffurfio â gofynion eraill SAMSC a 
NCLlL, ydych chi o'r farn bod archwilwyr 
mewnol, boed yn ymwybodol neu trwy 
gydymffurfio â gweithdrefnau a normau 
sefydliadol, yn rhoi sylw dyladwy i Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus y Pwyllgor 
ar Safonau Bywyd Cyhoeddus? 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

 

Cwestiynau i'w Hystyried Tystiolaeth / Sylwadau 

Safonau 

5 Safonau Priodoledd 

5.1 1000 Pwrpas, Awdurdod a Chyfrifoldeb 

Mae'r cwestiynau yn yr adran hon yn 
ceisio cadarnhau bod diben, awdurdod a 
chyfrifoldeb y gweithgarwch archwilio 
mewnol wedi'u diffinio'n gywir ac yn 
gyson â SAMSC, wedi'u cymeradwyo'n 
ffurfiol mewn siarter archwilio mewnol a'u 
hadolygu'n gyfnodol. 

 

5.1.1 A yw'r siarter archwilio mewnol yn 
cydymffurfio â SAMSC trwy gynnwys 
diffiniad ffurfiol o: 

• Bwrpas 

• Awdurdod, a 

A yw'r siarter archwilio mewnol yn 
cydymffurfio â SAMSC trwy gynnwys 
diffiniad ffurfiol o: Mae'r Siarter AM yn 
diffinio pwrpas AM, ei awdurdod a'i 
hawl mynediad o fewn y Cyngor a 
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• Chyfrifoldeb 
y gweithgarwch archwilio mewnol ac yn 
gyson â Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus (SAMSC)? 

chyda thrydydd partïon, a chwmpas ei 
gyfrifoldebau. Mae hawl mynediad 
hefyd wedi'i gynnwys fel rhan o'r 
Rheoliadau Ariannol yng 
Nghyfansoddiad y Cyngor. 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.1.2 A yw'r siarter archwilio mewnol yn 
cydymffurfio â SAMSC trwy ddiffinio'r 
termau 'bwrdd' ac 'uwch reolwyr' yn glir 
ac yn briodol at ddibenion y 
gweithgarwch archwilio mewnol? 

Sylwer, disgwylir i'r pwyllgor archwilio 
gyflawni rôl y bwrdd yn y mwyafrif o 
achosion. 

 

Mae'r Siarter AM yn diffinio'r PLlA fel y 
'Bwrdd' at ddibenion gweithgarwch AM 
a'r GA fel 'uwch reolwyr'. 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.1.3 A yw'r siarter archwilio mewnol 
hefyd yn: 

• Amlinellu safle'r gweithgarwch 
archwilio mewnol o fewn y sefydliad? 

• Sefydlu perthynas adrodd 
swyddogaethol y prif swyddog 
gweithredol archwilio (PSGA) gyda'r 
bwrdd? 

• Sefydlu'r atebolrwydd, y llinell adrodd 
a'r berthynas rhwng y PSGA a'r rhai y 
gall y PSGA adrodd yn weinyddol 
iddynt? Lle y bo'n berthnasol, bydd 
angen i hyn gynnwys gwasanaethau 
a rennir neu ddarparwyr allanol 
archwilio mewnol, a rôl y rheolwr 
contractau. 

• Sefydlu cyfrifoldeb y bwrdd a hefyd rôl 
y swyddogion statudol (fel y Prif 
Swyddog Ariannol (PSA), y swyddog 
monitro a'r pennaeth gwasanaeth 
cyflogedig) mewn perthynas ag 
archwilio mewnol? 

• Sefydlu hawl archwilio mewnol i gael 
mynediad at yr holl gofnodion, 
asedau, personél ac adeiladau a'i 
awdurdod i gael y fath wybodaeth ac 
esboniadau y mae'n eu hystyried yn 
angenrheidiol er mwyn cyflawni ei 
gyfrifoldebau? 

• Diffinio cwmpas gweithgarwch 
archwilio mewnol? 

• Cydnabod bod cylch gwaith archwilio 
mewnol yn ymestyn i holl amgylchedd 
rheoli'r sefydliad? 

Mae'r Siarter AM yn: 

• Nodi safle AM o fewn y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu; 

• Cadarnhau perthynas adrodd 
swyddogaethol y RhCAM gyda'r 
PLlA; 

• Cadarnhau perthynas adrodd 
gweinyddol y RhCAM gyda'r 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro; 

• Nodi cyfrifoldeb y PLlA o ran AM, 
(yn unol â'i gylch gorchwyl) a bod 
gan y RhCAM fynediad 
anghyfyngedig i bob lefel o reolwyr 
ac Aelodau etholedig, a rhyddid i 
adrodd heb ofn na ffafriaeth; 

• Datgan awdurdod a hawl mynediad 
AM yn unol â Rheoliadau Ariannol y 
Cyngor a'r Gweithdrefnau Ariannol 
Atodol sy'n rhan o'r cyfansoddiad; 

• Diffinio cwmpas gwaith adolygu ac 
ymgynghori AM; 

• Cadarnhau bod cylch gwaith AM yn 
ymestyn i holl amgylchedd rheoli'r 
Cyngor; 

• Nodi sut mae AM yn cyflawni ac yn 
cynnal ei annibyniaeth; 

• Nodi sut y caiff gofynion o ran 
adnoddau eu mesur i sicrhau y 
cyflawnir y cynllun archwilio 
blynyddol yn effeithiol; 
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• Sefydlu annibyniaeth sefydliadol 
archwilio mewnol? 

• Cwmpasu'r trefniadau ar gyfer 
adnoddau priodol? 

• Diffinio rôl archwilio mewnol mewn 
unrhyw waith sy'n ymwneud â thwyll? 

• Nodi'r trefniadau presennol ym 
mholisïau atal twyll a llygredd y 
sefydliad, sy'n ei gwneud yn ofynnol i 
hysbysu'r PSGA am bob twyll, 
llygredd neu amhriodoldeb a amheuir 
neu a ganfyddir? 

• Cynnwys trefniadau ar gyfer osgoi 
gwrthdaro buddiannau os yw 
archwilio mewnol neu'r PSGA yn 
ymgymryd â gweithgarwch nad yw'n 
ymwneud ag archwilio? 

• Diffinio natur y gwasanaethau 
sicrwydd a ddarperir i'r sefydliad, yn 
ogystal â'r sicrwydd a roddir i bartïon 
y tu allan i'r sefydliad? 

• Diffinio natur gwasanaethau 
ymgynghori? 

• Cydnabod natur orfodol SAMSC? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nodi rôl AM pan ddarganfyddir 
unrhyw dwyll neu afreoleidd-dra, yn 
unol â Strategaeth Atal Twyll, 
Llwgrwobrwyo a Llygredd (i 
gynnwys Gwyngalchu Arian) y 
Cyngor; 

• Nodi sut y dylai staff adrodd eu 
pryderon neu amheuon i AM, yn 
unol â Strategaeth y Cyngor ar Atal 
Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd (i 
gynnwys Gwyngalchu Arian); 

• Cadarnhau bod staff AM yn osgoi 
ymgymryd â dyletswyddau 
gweithredol, er mwyn sicrhau bod 
barnau a phenderfyniadau 
proffesiynol diduedd ac effeithiol yn 
cael eu gwneud bob amser *; 

• Cadarnhau bod AM yn rhoi sicrwydd 
annibynnol, gwrthrychol a rhesymol i 
reolwyr ac Aelodau bod trefniadau 
ar waith a'u bod yn gweithredu'n 
effeithiol, a bod y farn AM flynyddol 
ar sicrwydd yn seiliedig ar 
ganfyddiadau AM o'r holl 
adolygiadau archwilio a gynhaliwyd 
yn ystod bob blwyddyn. Mae'r farn 
hon yn cefnogi'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol; 

• Datgan bod yr adran AM yn 
cyfrannu at gyflawni amcanion y 
Cyngor trwy ddarparu gweithgarwch 
cynghori ac ymgynghori i 
wasanaethau; 

• Amlinellu natur orfodol y Safonau. 
CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.1.4 A yw'r PSGA yn adolygu'r siarter 
archwilio mewnol yn gyfnodol ac yn ei 
chyflwyno i uwch reolwyr a'r bwrdd i'w 
chymeradwyo? 

Cymeradwywyd y Siarter AM wreiddiol 
gan y Pwyllgor Archwilio ar 16/5/13. 
Caiff ei adolygu'n flynyddol gan y 
RhCAM a chymeradwywyd y 
diweddariad diwethaf ym Mawrth 2022. 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2 1100 Annibyniaeth a Gwrthrychedd 

Mae'r cwestiynau yn yr adran hon yn 
ceisio cadarnhau bod y gweithgarwch 
archwilio mewnol yn annibynnol a bod 
archwilwyr mewnol yn wrthrychol wrth 
gyflawni eu gwaith. 

 

5.2.1a) A oes gan y PSGA fynediad 
uniongyrchol ac anghyfyngedig at uwch 
reolwyr a'r bwrdd? 

Mae gan y RhCAM fynediad 
anghyfyngedig i bob lefel o reolwyr ac 
Aelodau (gan gynnwys y Prif 
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5.2.1b) A oes gan y PSGA fynediad 
rhydd a dilyffethair at y prif weithredwr 
neu'r swyddog cyfatebol a chadeirydd y 
pwyllgor archwilio, yn ogystal â 
chyfathrebu'n effeithiol â nhw? 

 

Weithredwr a Chadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio), a rhyddid i adrodd heb ofn 
na ffafriaeth (gan gynnwys y Prif 
Weithredwr a Chadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio), yn unol â'r Siarter Archwilio 
Mewnol ac fel y'i dogfennir yn nogfen 
CIPFA 'Rhoi Egwyddorion ar Waith'. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.2a) A yw'r PSGA yn mynychu 
cyfarfodydd y pwyllgor archwilio? 

5.2.3b) A yw'r PSGA yn cyfrannu at 
agendâu'r pwyllgorau archwilio? 

 

 

 

 

 

 
 

Mae'r RhCAM a/neu gynrychiolydd yn 
mynychu pob cyfarfod o'r PLlA (a 
gynhelir trwy Zoom ar hyn o bryd). 
Mae'r RhCAM yn cyfrannu at y Siarter 
AM ac unrhyw adolygiadau; y 
Strategaeth a Chynllun Archwilio 
Blynyddol; Adroddiadau Cynnydd 
Chwarterol; Adroddiadau Blynyddol 
(diwedd blwyddyn) sy'n cynnwys 
canlyniadau'r Hunanasesiadau 
Blynyddol ynghyd ag unrhyw 
ddogfennau priodol eraill; neu 
adroddiadau y mae'r Pwyllgor Archwilio 
wedi gofyn amdanynt. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.3 A yw bygythiadau i wrthrychedd yn 
cael eu nodi a'u rheoli ar y lefelau 
canlynol: 

• Archwilydd unigol? 

• Ymgysylltu? 

• Swyddogaethol? 

• Sefydliad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mae'n ofynnol i bob archwilydd 
unigol ddatgan unrhyw fuddiant a 
allai effeithio ar ei wrthrychedd 
mewn datganiad ysgrifenedig 
blynyddol; 

• Mae'r RhCAM yn cynllunio 
ymgysylltiadau i osgoi unrhyw 
fygythiadau i wrthrychedd a nodwyd 
trwy ystyried y datganiadau 
blynyddol; 

• Yn swyddogaethol, ni chaniateir i 
unrhyw archwilwyr mewnol a 
benodir o'r tu mewn i'r Cyngor 
gynnal archwiliad sy'n ymwneud 
mewn unrhyw ffordd â'i swydd 
flaenorol am o leiaf 1 flwyddyn ar ôl 
ei benodi i sicrhau nad amharir ar 
wrthrychedd; hefyd, mae neilltuo 
gwaith archwilio arferol yn 
ddarostyngedig i gylchdro blynyddol, 
lle bo angen; 

• Mae'n ofynnol i bob aelod o staff yn 
y Cyngor gydymffurfio â'r polisi 
corfforaethol ar ddatgan a chofrestru 
lletygarwch a buddiannau a 
dosberthir nodyn atgoffa chwarterol 
ar gyfer hyn. 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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1110 Annibyniaeth Sefydliadol  

Mae'r is-adran hon yn ceisio cadarnhau 
bod trefniadau adrodd a rheoli wedi'u 
rhoi ar waith sy'n sicrhau annibyniaeth a 
gwrthrychedd y PSGA. 
Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd 
swyddog arall o'r awdurdod yn rheolwr llinell 
y PSGA. 

 

5.2.4a) A yw'r PSGA yn adrodd i lefel 
sefydliadol sy'n gyfartal neu'n uwch na'r 
tîm rheoli corfforaethol? 

5.2.4b) A yw'r PSGA yn adrodd i lefel o 
fewn y sefydliad sy'n caniatáu i'r 
gweithgarwch archwilio mewnol gyflawni 
ei gyfrifoldebau? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r RhCAM yn adrodd yn sefydliadol 
i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
(SAC) – Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu. Mae'r SAC yn adrodd i'r 
Cyfarwyddwyr Corfforaethol a'r Prif 
Weithredwr. Gyda'i gilydd maent yn 
ffurfio'r Grŵp Arweinyddiaeth. 
Nid yw hyn yn amharu ar annibyniaeth 
y RhCAM gan fod ganddi fynediad 
anghyfyngedig a rhyddid i adrodd heb 
ofn na ffafriaeth i bob lefel o reolwyr ac 
Aelodau (gan gynnwys y Prif 
Weithredwr a Chadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio) yn unol â'r Siarter AM ac fel 
y'i dogfennir yn nogfen CIPFA 'Rhoi 
Egwyddorion ar Waith'. 
Yn bennaf mae adroddiadau archwilio 
yn cyfleu barn annibynnol a 
gwrthrychol i reolwyr ar lywodraethu, 
risg a rheolaethau ar y maes sydd o 
fewn eu cyfrifoldeb, ac yn rhoi camau 
unioni ar waith yn brydlon i gryfhau / 
gwella systemau / rheolaethau o fewn y 
gwasanaeth a archwiliwyd. Mae'r risg 
sy'n gysylltiedig â phob cam 
gweithredu a argymhellir wedi'i nodi yn 
y cynllun gweithredu. Os bydd y 
RhCAM yn penderfynu bod y 
gwasanaeth wedi derbyn lefel o risg a 
all fod yn annerbyniol i'r Cyngor, bydd y 
RhCAM yn trafod hyn gyda'r uwch 
reolwyr a gall hefyd ddod â hyn at 
sylw'r Pwyllgor Archwilio. 
Mae safle'r RhCAM yn y Cyngor felly 
yn caniatáu iddi ymgysylltu'n rheolaidd 
ac yn agored ar draws y Cyngor, gan 
gynnwys y GA a'r PLlA. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.5 A yw safle'r PSGA yn y strwythur 
rheoli yn: 

• Rhoi statws digonol i'r PSGA i sicrhau 
bod cynlluniau archwilio, adroddiadau 

Mae gan y RhCAM fynediad 
anghyfyngedig a rhyddid i adrodd heb 
ofn na ffafriaeth i bob lefel o reolaeth 
gan gynnwys y Prif Weithredwr; ac fe'i 
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a chynlluniau gweithredu yn cael eu 
trafod yn effeithiol gyda'r bwrdd? 

• Sicrhau bod ef neu hi yn ddigon uchel 
ac annibynnol er mwyn gallu darparu 
her hygrededd adeiladol i'r uwch 
reolwyr? 

 
 
 

hanogir i ddarparu adroddiadau a 
chyflwyniadau i gyfarfodydd y GA. 
Mae'r cymorth hwn yn hanfodol fel 
ffordd o sicrhau bod y rôl yn cael ei 
chyflawni'n effeithiol; ac mae'n rhoi 
hyder i'r RhCAM, wrth herio rheolwyr 
gan sicrhau y rhoddir sylw i'r camau 
gweithredu a'r argymhellion gofynnol, 
gan wybod y rhoddir sylw i unrhyw 
bryderon sydd wedi'u huwch-gyfeirio 
cyn yr angen i'w cyfeirio at y PLlA. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.6 A yw'r PSGA yn cadarnhau i'r 
bwrdd, o leiaf unwaith y flwyddyn, fod y 
gweithgarwch archwilio mewnol yn 
sefydliadol annibynnol? 

Mae'r RhCAM yn nodi sut y cyflawnir 
annibyniaeth yn yr Adroddiad 
Blynyddol (diwedd blwyddyn) i'r PLlA. 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.7a) A yw annibyniaeth sefydliadol 
archwilio mewnol yn cael ei gwireddu 
trwy adroddiadau swyddogaethol gan y 
PSGA i'r bwrdd? 

Mae AM yn sefydliadol annibynnol gan 
fod y RhCAM yn adrodd yn 
swyddogaethol i'r PLlA. 
Mae'r ffactorau i gefnogi hyn yn 
cynnwys y Pwyllgor Archwilio yn: 

• Cymeradwyo'r Siarter AM; 

• Cymeradwyo'r strategaeth a 
chynllun archwilio blynyddol 
seiliedig ar risg; 

• Cymeradwyo'r cynllun adnoddau 
(sy'n rhan o'r cynllun archwilio); 

• Adrodd ar weithgarwch, perfformiad 
a gwelliant AM yn chwarterol ac yn 
flynyddol; a 

• Rhoi sicrwydd ynghylch cwmpas a 
lefelau adnoddau. 

Fel sy'n arferol yn sector cyhoeddus y 
DU, nid yw'r PLlA yn cymeradwyo 
taliad cydnabyddiaeth y RhCAM. 
Er mwyn sicrhau bod y RhCAM yn cael 
ei ddiogelu ac nad yw ei thâl a/neu 
berfformiad yn cael ei ddylanwadu'n 
amhriodol gan y rhai sy'n destun 
archwiliad: 

• Mae safle'r RhCAM yn y Cyngor 
wedi'i nodi yn y Siarter AM; 

• Nodir unrhyw newidiadau i safle'r 
RhCAM yn yr Adroddiad Blynyddol 
(diwedd blwyddyn) a chaiff y Siarter 
AM ei diweddaru yn unol â hynny; 

• Cynhelir arfarniad o berfformiad y 
RhCAM gan y SAC – 

5.2.7b) Mae'r 'Dehongliad' i SAMSC 
1110 yn rhoi enghreifftiau o ffactorau a 
allai ddangos bod y PSGA yn adrodd yn 
swyddogaethol i'r Bwrdd, sy'n cynnwys 
lle mae'r bwrdd yn: 

• Cymeradwyo'r siarter archwilio 
mewnol 

• Cymeradwyo'r cynllun archwilio 
seiliedig ar risg 

• Cymeradwyo'r gyllideb archwilio 
mewnol a'r cynllun adnoddau 

• Derbyn gwybodaeth gan y PSGA ar 
berfformiad y gweithgarwch (mewn 
perthynas â'r cynllun, er enghraifft) 

• Cymeradwyo penderfyniadau sy'n 
ymwneud â phenodi a diswyddo'r 
PSGA 

• Cymeradwyo taliad cydnabyddiaeth y 
PSGA 

• Ceisio sicrwydd gan y rheolwyr a'r 
PSGA ynghylch a oes unrhyw 
gyfyngiadau priodol o ran cwmpas 
neu adnoddau. 

Mae Dehongliad y Sector Cyhoeddus i 
SAMSC 1110 yn nodi nad yw 
cymeradwyaeth y bwrdd ar gyfer taliad 
cydnabyddiaeth y PSGA yn digwydd yn 
gyffredinol yn y sector cyhoeddus yn y 
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DU, a'r egwyddor sylfaenol felly yw bod 
yn rhaid diogelu annibyniaeth y PSGA 
trwy sicrhau nad yw ei daliad 
cydnabyddiaeth neu asesiad perfformiad 
yn cael ei ddylanwadu'n amhriodol gan y 
rhai sy'n destun archwiliad. 
Felly, dylai aseswyr AAA ystyried a yw 
camau digonol yn cael eu cymryd i 
ddiogelu annibyniaeth y PSGA trwy 
sicrhau nad yw taliad cydnabyddiaeth 
neu asesiad perfformiad yn cael ei 
ddylanwadu'n amhriodol gan y rhai sy'n 
destun archwiliad. Er enghraifft, gallai 
hyn adlewyrchu rhywfaint o gyfranogiad 
y prif weithredwr yn y broses asesu 
perfformiad neu adborth gan gadeirydd y 
pwyllgor archwilio. 

Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1111 Rhyngweithio'n Uniongyrchol â'r 
Bwrdd 

 

5.2.8 A yw'r PSGA yn cyfathrebu ac yn 
rhyngweithio'n uniongyrchol â'r bwrdd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae gan y RhCAM fynediad rhydd a 
dilyffethair at y Prif Weithredwr a'r rhai 
sy'n eistedd ar y GA, ac fe'i hanogir i 
ddarparu adroddiadau a chyflwyniadau 
yng nghyfarfodydd y grŵp. 
Mae'r cymorth hwn yn hanfodol fel 
ffordd o sicrhau bod y rôl yn cael ei 
chyflawni'n effeithiol. Mae'r GA yn 
annog swyddogion arweiniol i wahodd 
y RhCAM i gyfarfodydd eu rheolwyr a 
digwyddiadau eraill megis gweithdai a 
diwrnodau hyfforddi penaethiaid i 
drafod sut y gall AM ychwanegu gwerth 
at eu gwasanaethau. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1112 Swyddogaethau'r Prif Swyddog 
Gweithredol Archwilio y Tu Hwnt i 
Archwilio Mewnol 

 

5.2.9a) Lle mae gan y PSGA rolau neu 
gyfrifoldebau sydd y tu allan i archwilio 
mewnol, a oes mesurau diogelu digonol 
ar waith i gyfyngu ar yr hyn sy'n amharu 
ar annibyniaeth neu wrthrychedd? 

Amh – nid oes gan y RhCAM unrhyw 
rolau na chyfrifoldebau sydd y tu allan i 
archwilio mewnol. 
Roedd rhaid gwneud newidiadau yn 
ystod 2020/21 a 2021/22 oherwydd y 
pandemig, ond o fewn canllawiau 
IASAB, e.e. 'archwilio' grantiau cyn eu 
talu. Rhoddwyd gwybod i'r PLlA am y 
newidiadau hyn a'r mesurau diogelu a 
roddwyd ar waith. 

5.2.9b) A yw'r bwrdd yn adolygu'r 
mesurau diogelu yn gyfnodol? 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1120 Gwrthrychedd Unigol  
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5.2.10 A oes gan archwilwyr mewnol 
agwedd ddiduedd a theg? 
 

Mae pob penderfyniad neu farn 
archwilio a ddarperir yn ddiduedd ac yn 
deg ac yn seiliedig ar y ffeithiau sydd 
wedi eu profi sydd ar gael. Cesglir 
tystiolaeth i gefnogi pob penderfyniad a 
barn. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.11 A yw archwilwyr mewnol yn osgoi 
unrhyw wrthdaro buddiannau, boed yn 
ymddangosiad neu'n wirioneddol? 
 
 
 

Mae'n ofynnol i staff ddatgan unrhyw 
wrthdaro buddiannau posibl mewn 
datganiad blynyddol i'r RhCAM. 
Mae'r RhCAM yn dyrannu gwaith gan 
gymryd hyn i ystyriaeth yn ogystal â'r 
dyletswyddau a gyflawnwyd o fewn y 
Cyngor a'r gwasanaeth AM yn y 
gorffennol. Os bydd unrhyw beth yn 
codi yn ystod archwiliad, gellir ail-
ddyrannu gwaith. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1130 Amharu ar Annibyniaeth neu 
Wrthrychedd 

 

5.2.12 Os bu unrhyw amhariad 
gwirioneddol neu ymddangosiadol ar 
annibyniaeth neu wrthrychedd, a yw hyn 
wedi'i ddatgelu i bartïon priodol (yn 
dibynnu ar natur yr amhariad a'r 
berthynas rhwng y PSGA a'r uwch 
reolwyr/y bwrdd fel y nodir yn y siarter 
archwilio mewnol)? 

Amh – dim amhariad wedi'i nodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.13 A yw adolygiad yn dangos bod 
dyraniadau gwaith wedi gweithredu ac 
felly nid yw archwilwyr mewnol wedi 
asesu'r gweithrediadau penodol y buont 
yn gyfrifol amdanynt yn ystod y flwyddyn 
flaenorol? 

Fel y nodir yn y Siarter Archwilio 
Mewnol, ni chaniateir i unrhyw 
archwilwyr mewnol a benodir o'r tu 
mewn i'r Cyngor gynnal archwiliad sy'n 
ymwneud mewn unrhyw fodd â'u 
swydd flaenorol, am o leiaf 1 flwyddyn 
ar ôl eu penodi i sicrhau nad amharir ar 
wrthrychedd. 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.14 Os bu unrhyw ymgysylltiadau 
sicrwydd mewn meysydd y mae gan y 
PSGA gyfrifoldeb gweithredol drostynt 
hefyd, a yw'r ymgysylltiadau hyn wedi 
cael eu goruchwylio gan rywun y tu allan 
i'r gweithgarwch archwilio mewnol? 

Amh – nid oes gan y RhCAM unrhyw 
rolau na chyfrifoldebau sydd y tu allan i 
archwilio mewnol. 
Y RhCAM yw rheolwr llinell y Swyddog 
Llywodraethu (SLl), ond dim ond ar sail 
weinyddol. Mae'r SLl yn cynorthwyo 
AM gydag eitemau megis mapio 
sicrwydd, ond mae'r holl waith 
gweithredol arall yn cael ei ddarparu, ei 
fonitro a'i reoli gan y Swyddog Monitro. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.15 A yw'r risg o fod yn or-gyfarwydd 
neu'n hunanfodlon yn cael ei reoli'n 

Fel y nodir yn y Siarter Archwilio 
Mewnol, mae neilltuo gwaith archwilio 
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effeithiol: er enghraifft trwy gylchdroi 
aseiniadau ar gyfer ymgysylltiadau 
sicrwydd parhaus a chyfrifoldebau 
archwilio eraill yn gyfnodol o fewn y tîm 
archwilio mewnol? 

arferol yn amodol ar gylchdro 
blynyddol. 
 
 
 
 CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.16 A yw'r archwilwyr mewnol wedi 
datgan buddiannau yn unol â gofynion 
sefydliadol? 
 
 

Fel y nodir yn y Siarter Archwilio 
Mewnol, mae'n ofynnol i archwilwyr 
ddatgan unrhyw fuddiant a allai 
effeithio ar eu gwrthrychedd mewn 
datganiad ysgrifenedig blynyddol (yn 
ogystal ag yn unol â pholisi 
corfforaethol y Cyngor ar ddatgan a 
chofrestru lletygarwch a buddiannau). 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.17 Lle mae unrhyw archwilydd 
mewnol wedi derbyn unrhyw roddion, 
lletygarwch, cymhellion neu fuddion eraill 
gan weithwyr, cleientiaid, cyflenwyr neu 
drydydd partïon eraill (ac eithrio fel y 
caniateir gan bolisïau'r sefydliad ei hun), 
a yw hyn wedi'i ddatgan a'i ymchwilio'n 
llawn? 

Amh – ni dderbyniwyd unrhyw roddion, 
lletygarwch, cymhellion na buddion 
eraill gan weithwyr, cleientiaid, 
cyflenwyr neu drydydd partïon eraill 
(ond mae staff yn ymwybodol o bolisi'r 
Cyngor os cynigiwyd unrhyw eitemau). 
 
 
 CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.18 A yw adolygiad yn nodi nad yw 
unrhyw achosion wedi'u canfod lle mae 
archwilydd mewnol wedi defnyddio'r 
wybodaeth a gafwyd yn ystod ei 
ddyletswyddau er budd personol? 

Wedi'i gadarnhau – nid yw unrhyw 
achosion wedi'u nodi lle mae 
archwilydd mewnol wedi defnyddio'r 
wybodaeth a gafwyd yn ystod ei 
ddyletswyddau er budd personol. 
 CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.19 A yw archwilwyr mewnol wedi 
datgelu'r holl ffeithiau perthnasol sy'n 
hysbys iddynt a allai, os na chânt eu 
datgelu, ystumio eu hadroddiadau neu 
guddio arferion anghyfreithlon, yn 
amodol ar unrhyw gytundebau 
cyfrinachedd? 

Caiff pob archwiliad ei adolygu'n 
annibynnol cyn ei ddosbarthu i sicrhau 
bod gwaith yn cael ei wneud i safon 
foddhaol, gan gynnwys datgelu'r holl 
ffeithiau perthnasol sy'n hysbys, fel y 
bo'n briodol. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.20 Os bu unrhyw amhariad 
gwirioneddol neu ymddangosiadol ar 
annibyniaeth neu wrthrychedd yn 
ymwneud ag ymgysylltiad gwasanaethau 
ymgynghori arfaethedig, a ddatgelwyd 
hyn i'r cleient cyn derbyn yr 
ymgysylltiad? 

Amh – dim amhariad wedi'i nodi. 
 
 
 
 
 
 
 CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.2.21 Lle y cytunwyd ar wasanaethau 
ymgynghori ychwanegol sylweddol yn 
ystod y flwyddyn nad oeddent eisoes 
wedi'u cynnwys yn y cynllun archwilio, a 

Mae'r PLlA yn cydnabod bod y cynllun 
archwilio yn hyblyg ac wedi cytuno y 
caniateir i'r RhCAM adolygu a diwygio'r 
cynllun yn gyfnodol mewn ymateb i 

Tudalen 322



18 
 

geisiwyd cymeradwyaeth gan y bwrdd 
cyn i'r ymgysylltiad gael ei dderbyn? 
 
 

unrhyw ddatblygiadau a mentrau a 
ystyrir yn berthnasol. Mae'r cynllun 
archwilio gweithredol blynyddol yn 
cynnwys diwrnodau wrth gefn ar gyfer 
gwaith o'r fath. Caiff unrhyw 
newidiadau eu cynnwys mewn 
adroddiadau cynnydd rheolaidd i'r PA. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.3 1200 Hyfedredd a Gofal Proffesiynol Dyladwy 

Mae'r adran hon yn ceisio cadarnhau 
bod ymgysylltiadau'n cael eu cyflawni 
gyda hyfedredd a gofal proffesiynol 
dyladwy, gan ystyried sgiliau a 
chymwysterau'r PSGA a'i staff, a sut 
mae yn arfer ei allu yn ymarferol. 

 

1210 Hyfedredd  

5.3.1 A oes gan y PSGA gymhwyster 
proffesiynol, fel CMIIA/CCAB neu 
gymhwyster cyfatebol? 
 
 
 
 

Roedd gan y RhCAM oedd yn y swydd 
hyd at 31/12/21 gymhwyster Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth, CIPFA, sy'n gorff 
CCAB. Mae'r RhCAM sydd wedi bod 
yn y swydd o 1/1/22 yn astudio ar gyfer 
Tystysgrif mewn Archwilio Mewnol CIIA 
ar hyn o bryd ac mae wedi ymrwymo i 
symud ymlaen gyda chymwysterau 
pellach unwaith y bydd wedi ennill y 
dystysgrif. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.3.2 A yw'r PSGA yn gyfrifol am 
recriwtio staff archwilio mewnol priodol, 
yn unol â phrosesau adnoddau dynol y 
sefydliad? 

A yw'r PSGA yn sicrhau bod swydd-
ddisgrifiadau cyfoes yn bodoli sy'n 
adlewyrchu rolau a chyfrifoldebau a bod 
manylebau person yn diffinio'r 
cymwysterau, cymwyseddau, sgiliau, 
profiad a nodweddion personol 
gofynnol? 

 

 

 

 
 

Mae'r RhCAM yn gyfrifol am recriwtio 
staff priodol, yn unol â pholisïau a 
phrosesau Adnoddau Dynol y Cyngor 
(gan ddefnyddio system Ceri) sydd â'r 
wybodaeth, y cymwysterau, y 
cymwyseddau, y sgiliau, y profiad a'r 
priodoleddau personol sydd eu hangen 
i ddarparu'r gwasanaeth archwilio. 
O ganlyniad i'r ad-drefnu diweddar, 
cafodd yr holl swydd-ddisgrifiadau a 
manylebau person eu diweddaru a'u 
gwerthuso yn ystod 2018/19 neu 
2019/20. 
Daeth swydd y RhCAM i rym o 1/1/19, 
tra bo gweddill y swyddi wedi cychwyn 
o 4/5/19, 1/11/20 a 1/12/20. Mae pob 
swydd yn cael ei gwerthuso'n 
annibynnol. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.3.3 Gan ystyried yr atebion i'r 
cwestiynau eraill yn yr adran hon a 
materion eraill, a yw'r gweithgarwch 
archwilio mewnol ar y cyd yn meddu ar 
y sgiliau, y wybodaeth a'r cymwyseddau 

Ystyrir profiad a chymwysterau wrth 
recriwtio trwy lunio matricsau sgiliau. 
Ystyrir anghenion hyfforddi a datblygu 
pellach yn ystod arfarniadau staff, gan 
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eraill sydd eu hangen i gyflawni ei 
gyfrifoldebau? 

Lle nad yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn meddu ar y sgiliau, y 
wybodaeth a'r cymwyseddau eraill sydd 
eu hangen i gyflawni ei gyfrifoldebau, a 
yw'r PSGA yn cael cyngor a chymorth 
cymwys? 

 

 

 
 

gynnwys gofynion DPP cyrff 
proffesiynol lle bo'n briodol. 
Mae dau aelod o staff yn astudio ar hyn 
o bryd i ennill cymhwyster IIA. 
Yn y gorffennol, lle nad yw sgiliau a 
gwybodaeth arbenigol megis archwilio 
TGCh ar gael yn yr adran, cafwyd y 
gwasanaeth hwn gan gyrff cyfrifyddu 
eraill neu ALlau cyfagos. 
Derbyniodd y RhCAM a'r RhA 
hyfforddiant a datblygiad gan 
Mindgrove i fynd i'r afael â'r gofyniad 
hwn yn ystod 2019/20. CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.3.4 A oes gan yr archwilwyr mewnol 
ddigon o wybodaeth i werthuso'r risg o 
dwyll a threfniadau atal twyll yn y 
sefydliad? 

 

 

 

 

Mae'r holl staff yn gyfarwydd â 
Strategaeth Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a 
Llygredd y Cyngor (gan gynnwys 
Gwyngalchu Arian); ac yn ymwybodol 
o'r camau i'w cymryd os amheuir 
unrhyw afreoleidd-dra. 
Mae gan y RhCAM a'r RhA Dystysgrif 
mewn Arferion Ymchwilio CIPFA. Mae'r 
Uwch Archwilydd yn meddu ar 
gymhwyster Technegydd Atal Twyll. CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.3.5 A oes gan yr archwilwyr mewnol 
wybodaeth ddigonol am risgiau a 
rheolaethau technoleg gwybodaeth 
allweddol? 
 
 
 
 
 
 
 

Mae gan staff AM wybodaeth ddigonol 
am risgiau a rheolaethau allweddol o 
ran gwybodaeth, ei diogelwch a'r 
amgylchedd TGCh; fodd bynnag, 
cafwyd cymorth ychwanegol yn y 
gorffennol pan oedd angen 
gwybodaeth fanylach o systemau 
cyfrifiadurol. 
Derbyniodd y RhCAM a'r RhA 
hyfforddiant a datblygiad gan 
Mindgrove i fynd i'r afael â'r gofyniad 
hwn yn ystod 2019/20. CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.3.6 A oes gan yr archwilwyr mewnol 
wybodaeth ddigonol am y technegau 
archwilio â chymorth cyfrifiadur priodol 
sydd ar gael iddynt gyflawni eu gwaith, 
gan gynnwys technegau dadansoddi 
data? 
 

Mae dau aelod o staff wedi derbyn 
hyfforddiant yn y system IDEA CAATS. 
Mae'r Adran hefyd yn dibynnu ar 
ganlyniadau ymarfer paru data Menter 
Twyll Genedlaethol Archwilio Cymru. 
Cafwyd data gweithredol hefyd yn 
ystod 2019/20 y gellir eu defnyddio ar 
gyfer samplu yn ogystal â pharu data. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1220 Gofal Proffesiynol Dyladwy  

5.3.7 A yw archwilwyr mewnol yn arfer 
gofal proffesiynol dyladwy trwy ystyried: 

• Faint o waith sydd ei angen i gyflawni 
amcanion yr ymrwymiad? 

• Penderfynir ar gwmpas pob 
archwiliad cyn ei gychwyn. Mae 
rhaglen archwilio yn cael ei llunio ar 
gyfer pob adolygiad, sy'n sicrhau bod 
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• Cymhlethdod, perthnasedd neu 
arwyddocâd perthynol materion y 
cymhwysir gweithdrefnau sicrwydd 
iddynt? 

• Digonolrwydd ac effeithiolrwydd 
prosesau llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth? 

• Tebygolrwydd camgymeriadau 
sylweddol, twyll, neu ddiffyg 
cydymffurfio? 

• Cost sicrwydd mewn perthynas â 
buddion posibl? 

Wrth wneud yr uchod, rhaid i archwilwyr 
mewnol hefyd ystyried sut y gall 
archwilio yn seiliedig ar dechnoleg a 
thechnegau dadansoddi data eraill roi 
sicrwydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

amcan yr archwiliad yn cael ei 
gyflawni. 

• Mae'r RhCAM yn sicrhau bod gan 
archwilwyr y wybodaeth a'r sgiliau 
angenrheidiol wrth ystyried dyrannu 
gwaith a chymhlethdod systemau ac 
ati. 

• Mae'r rhaglen archwilio yn cynnwys 
adolygiad priodol o brosesau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 
yn unol ag amcan yr archwiliad. 

• Mae'r cynllun archwilio yn destun 
asesiad risg sy'n ystyried y 
tebygolrwydd o gamgymeriadau 
sylweddol, ac ati wrth ei lunio. Ystyrir 
y materion hyn hefyd pan ofynnir am 
archwiliadau / ymgynghoriadau 
newydd yn ystod y flwyddyn a 
fyddai'n gofyn am ail-flaenoriaethu 
gwaith. Mae'r staff yn ymwybodol o'r 
gweithdrefnau i'w dilyn os ydynt yn 
amau unrhyw dwyll neu afreoleidd-
dra, fel y'i dogfennir yn y Siarter 
Archwilio Mewnol. 

• Mae cost sicrwydd / budd yn cael ei 
hystyried yn ôl ei ddichonoldeb ac 
unrhyw risgiau canfyddedig. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.3.8 A yw archwilwyr mewnol yn arfer 
gofal proffesiynol priodol yn ystod 
ymgysylltiad ymgynghori trwy ystyried: 

• Anghenion a disgwyliadau cleientiaid, 
gan gynnwys natur, amseriad a 
chyfathrebu canlyniadau'r 
ymgysylltiad? 

• Cymhlethdod cymharol a maint y 
gwaith sydd ei angen i gyflawni 
amcanion yr ymgysylltiad? 

• Y gost i'r ymgysylltiad ymgynghori o'i 
gymharu â'r buddion posibl? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mae ymgysylltiadau ymgynghori yn 
cael eu hystyried fesul achos. 
Gwneir gwaith yn unol â'r brîff y 
cytunwyd arno gyda'r cleient i 
sicrhau'r budd mwyaf posibl o'r 
adolygiad (oni bai y darganfyddir 
unrhyw wendidau a/neu afreoleidd-
dra y byddai angen ymchwilio iddynt 
ymhellach). Darperir canlyniadau yn 
y modd mwyaf effeithiol ac 
effeithlon, e.e. gall ebost neu femo 
fod yn fwy priodol nag adroddiad ar 
gyfer ymgynghoriadau cynghori llai 
arwyddocaol. 

• Mae'r RhCAM yn sicrhau bod gan 
archwilwyr y wybodaeth a'r sgiliau 
angenrheidiol wrth ystyried dyrannu 
gwaith a chymhlethdod systemau, 
ac ati, i sicrhau'r canlyniad gorau. 
Cytunir ar gwmpas pob adolygiad 
cyn ei gychwyn sy'n sicrhau bod 
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amcan yr ymgynghoriad yn cael ei 
gyflawni. 

• Mae cost sicrwydd / budd yn cael ei 
ystyried yn ôl ei ddichonoldeb ac 
unrhyw risgiau canfyddedig. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1230 Datblygiad Proffesiynol Parhaus  

5.3.9 A yw'r PSGA wedi diffinio'r sgiliau 
a'r cymwyseddau ar gyfer pob lefel o 
archwilydd? 
Ac 
A yw'r PSGA yn asesu archwilwyr unigol 
yn gyfnodol yn erbyn y sgiliau a'r 
cymwyseddau gofynnol? 
 
 

Amlinellir y sgiliau a'r cymwyseddau 
gofynnol wrth recriwtio yn ôl y swydd-
ddisgrifiad a'r fanyleb person sy'n 
briodol i bob swydd. Mae pob 
ymgeisydd yn cael ei werthuso yn 
erbyn matrics sgiliau. 
Caiff sgiliau eu monitro'n ffurfiol yn 
rheolaidd trwy weithdrefnau arfarnu 
corfforaethol y Cyngor ac yn anffurfiol 
yn ystod y flwyddyn trwy'r broses 
adolygu archwilio.  

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.3.10 A yw archwilwyr mewnol yn dilyn 
rhaglen o ddatblygiad proffesiynol 
parhaus? 
Ac 
A yw archwilwyr mewnol yn cadw cofnod 
o'u datblygiad proffesiynol a'u 
gweithgarwch hyfforddi? 

Mae'r holl archwilwyr yn cofnodi eu 
hanghenion hyfforddi a datblygu a'u 
cyflawniadau ar system Ceri. Ystyrir 
hyn yn ystod y broses arfarnu 
flynyddol, lle caiff unrhyw anghenion 
hyfforddi a datblygu pellach eu nodi a'u 
gweithredu arnynt. 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.4 1300 Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella 

Mae'r cwestiynau yn yr adran hon yn 
ceisio cadarnhau bod y PSGA wedi 
datblygu a chynnal Rhaglen Sicrhau 
Ansawdd a Gwella (RhSAG) y gellir ei 
defnyddio i asesu cydymffurfio â SAMSC 
yn gywir. 

 

5.4.1 A yw'r PSGA wedi datblygu 
RhSAG sy'n cwmpasu pob agwedd ar y 
gweithgarwch archwilio mewnol ac sy'n 
cynnig modd gwerthuso cydymffurfiaeth 
â phob agwedd ar SAMSC? 

A yw'r RhSAG yn asesu effeithlonrwydd 
ac effeithiolrwydd y gweithgarwch 
archwilio mewnol ac yn nodi cyfleoedd i 
wella? 

A yw'r PSGA yn cynnal y RhSAG? 

A yw unrhyw ofynion statudol ar gyfer 
adolygu'r gweithgarwch archwilio 
mewnol wedi'u bodloni? 

 

 

Mae RhSAG gan AM yr adroddir arni 
yn Adroddiad Blynyddol (diwedd 
blwyddyn) y RhCAM. Mae'r RhSAG yn 
ymdrin â phob agwedd ar AM, gan 
gynnwys cwblhau hunanasesiad 
blynyddol (ac adolygiad allanol 5 
mlynedd) sy'n gwerthuso 
cydymffurfiaeth AM â SAMSC. 
Mae'r RhSAG yn cynnwys cyfres o 
Ddangosyddion Perfformiad a bennir 
gan y PLlA sy'n asesu effeithlonrwydd 
ac effeithiolrwydd AM ac a adroddir 
hefyd yn Adroddiad Blynyddol (diwedd 
blwyddyn) y RhCAM. Mae'r Adroddiad 
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hefyd yn cynnwys cynllun gwella 
canlyniadol AM ar ôl cwblhau'r RhSAG. 
Mae'r RhSAG yn cael ei monitro a'i 
chynnal gan y RhCAM. 
Mae'r PLlA yn adolygu AM yn rheolaidd 
trwy adroddiadau cynnydd ac 
adroddiadau diwedd blwyddyn AM, a 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol y 
Cyngor. 
Asesir y gwasanaeth AM yn flynyddol 
gan archwilwyr allanol y Cyngor, fel 
rhan o'u hadolygiad o reolaethau ar 
gyfer eu hadroddiad ISA 260; a 
chynhelir adolygiad allanol annibynnol 
o'r hunanasesiad AM bob 5 mlynedd fel 
sy'n ofynnol gan SAMSC. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1310 Gofynion y Rhaglen Sicrhau a 
Gwella Ansawdd 

 

5.4.2 A yw'r RhSAG yn cynnwys 
asesiadau mewnol ac allanol? 
 

Mae'r RhCAM yn cynnal hunanasesiad 
mewnol blynyddol, a ategir gan 
adolygiad allanol bob 5 mlynedd, fel 
sy'n ofynnol gan SAMSC (wedi'i gynnal 
ddiwethaf yn Nhachwedd 2016. 
Asesiad nesaf gan Ynys Môn ar y 
gweill ar hyn o bryd). 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1311 Asesiadau Mewnol  

5.4.3 A yw'r PSGA yn sicrhau bod gwaith 
archwilio'n cael ei ddyrannu i staff sydd 
â'r sgiliau, y profiad a'r cymhwysedd 
priodol? 

 

 

 

 

 

(R3.2) Dyrennir pob adolygiad AM i 
staff yn seiliedig ar wybodaeth, sgiliau 
a phrofiad pob archwilydd. Mae pob 
aelod o staff yn ymwybodol o ofynion 
SAMSC, yn ogystal â'r Siarter AM a'r 
Llawlyfr Archwilio, gan sicrhau bod 
gwasanaethau'n cael eu darparu yn 
unol â safonau penodol; a bod cyngor 
ac arweiniad ar gael, a dylid eu ceisio 
os oes ei angen gan y RhCAM, RhA, 
UA, Archwilwyr eraill, polisïau neu 
weithdrefnau. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.4.4 A yw asesiadau mewnol yn 
cynnwys monitro gweithgarwch archwilio 
mewnol yn barhaus, megis: 

• Prosesau monitro ansawdd arferol? 

• Asesiadau cyfnodol ar gyfer 
gwerthuso cydymffurfio â SAMSC? 

Mae pob archwiliad yn cael ei adolygu 
gan y RhCAM, RhA neu UA o ran 
ansawdd, cywirdeb a chyflawnrwydd; 
fel arfer anfonir holiaduron rheoli 
ansawdd at gleientiaid i gael adborth ar 
y gwasanaeth a ddarperir; cyflwynir 
adroddiadau cynnydd chwarterol, yr 
adroddiad blynyddol (diwedd 
blwyddyn), canlyniadau'r hunanasesiad 
a'r RhSAG i'r PLlA. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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5.4.5 A yw monitro perfformiad parhaus 
yn cyfrannu at wella ansawdd trwy 
ddefnyddio targedau perfformiad yn 
effeithiol? 

• A oes cyfres o dargedau cynhwysfawr 
sydd rhyngddynt yn cwmpasu'r holl 
weithgarwch archwilio mewnol 
arwyddocaol? 

• A yw'r targedau perfformiad a 
ddatblygir trwy ymgynghori â phartïon 
priodol ac yn cael eu cynnwys mewn 
unrhyw gytundeb lefel gwasanaeth? 

• A yw'r PSGA yn mesur, monitro ac 
adrodd ar gynnydd yn erbyn y 
targedau hyn? 

• A yw monitro perfformiad parhaus yn 
cynnwys ceisio adborth gan 
randdeiliaid? 

 
 

Caiff perfformiad ei fonitro trwy 
gynnydd AM yn erbyn y cynllun 
archwilio gweithredol blynyddol, 
diweddariad o'r cynllun gwella a 
thargedau. 
Mae'r Dangosyddion Perfformiad a 
ddefnyddir yn seiliedig ar y rhai a 
ddefnyddir gan glwb meincnodi 
archwilio CIPFA ac maent yn cael eu 
cymharu â chyfartaledd Cymru gyfan. 
Mae'r Dangosyddion Perfformiad yn 
cael eu cymeradwyo gan y PLlA fel 
rhan o'r RhSAG. 
Caiff cynnydd, perfformiad a thargedau 
eu monitro'n rheolaidd gan y RhCAM 
a'u hadrodd yn chwarterol/blynyddol i'r 
PLlA. 
Anfonir holiaduron rheoli ansawdd at y 
rhai a archwilir i geisio adborth am y 
gwasanaeth a ddarperir. Caiff y rhain 
eu dosbarthu fel arfer ar ddiwedd y 
flwyddyn. Ni anfonwyd unrhyw 
Holiaduron Rheoli Ansawdd yn 
2021/22 oherwydd y pandemig. Fodd 
bynnag, derbyniodd y Gwasanaeth 
adborth cadarnhaol gan y rhai a gafodd 
eu harchwilio yn ystod y flwyddyn. 
Bydd Holiaduron Rheoli Ansawdd yn 
dechrau cael eu cyhoeddi a'u monitro 
yn Pentana ar gyfer 2022/23 ar gyfer 
archwiliadau a gynhelir ar y 
feddalwedd. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.4.6 A yw'r hunanasesiadau neu'r 
asesiadau cyfnodol a gynhelir gan bobl 
y tu allan i'r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn cael eu cynnal gan y rhai 
sydd â gwybodaeth ddigonol am 
arferion archwilio mewnol? 

Byddai digonolrwydd yn gofyn am 
wybodaeth o SAMSC a'r canllawiau 
ehangach sydd ar gael megis y Nodyn 
Cymhwysiad Llywodraeth Leol a/neu 
gynghorion ymarfer IIA, ac ati. 

 

Cynhelir yr hunanasesiad blynyddol 
gan y RhCAM a'i gyflwyno i'r PLlA; 
cynhaliwyd yr adolygiad allanol 
diwethaf gan reolwr archwilio o Gyngor 
Sir Conwy sy'n gyfarwydd â gofynion 
SAMSC a NCLlL. Mae'r asesiad nesaf 
gan Ynys Môn ar y gweill ar hyn o bryd. 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.4.7 A yw'r asesiad cyfnodol yn 
cynnwys adolygiad o'r gweithgarwch yn 
erbyn y cynllun seiliedig ar risg a 
chyflawni ei nodau a'i amcanion? 

Nodir cynnydd y cynllun archwilio 'hyd 
yma' ym mhob adroddiad cynnydd 
chwarterol, yn ogystal â chwmpas / 
amcan pob adolygiad, y sicrwydd a 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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ddarparwyd a nifer y camau gweithredu 
gofynnol. 
 

1312 Asesiadau Allanol  

5.4.8 A yw asesiad allanol wedi'i gynnal, 
neu a yw un wedi'i gynllunio i'w gynnal, o 
leiaf unwaith bob pum mlynedd? 

A yw'r PSGA wedi trafod y dulliau amgen 
o asesu allanol gyda'r bwrdd? Dylai hyn 
adlewyrchu costau cymharol y gwahanol 
ddulliau gweithredu, manteision posibl 
cael safbwynt allanol, ac a oes ffactorau 
y gellid eu hystyried sy'n cyfiawnhau 
asesiad annibynnol. 

Cynhaliwyd yr adolygiad allanol 
diwethaf yn Nhachwedd 2016. Mae'r 
asesiad nesaf gan Ynys Môn ar y 
gweill ar hyn o bryd. 
Mae'r RhCAM wedi trafod y dulliau 
amgen o asesu allanol gyda'r PLlA cyn 
yr adolygiad diwethaf. 
Penderfynwyd dewis dilysiad 
annibynnol o hunanasesiad y RhCAM 
(yn hytrach nag asesiad 'llawn') a 
fyddai'n osgoi dyblygu gwaith, ac yn 
golygu llai o amser ac arian. 
Dewiswyd yr aseswr ei hun ar gyfer y 
Cyngor gan archwilwyr WCAG sy'n 
gweinyddu'r cydweithrediad, er mwyn 
sicrhau annibyniaeth. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.4.9 A yw'r PSGA wedi trafod 
cymwysterau ac annibyniaeth yr aseswr 
neu'r tîm asesu gyda'r bwrdd? 

Wrth wneud hyn, dylai'r PSGA ystyried a 
yw'r aseswr neu'r tîm asesu wedi dangos 
ei gymhwysedd o ran ymarfer 
proffesiynol archwilio mewnol a'r broses 
asesu allanol. Gellir dangos 
cymhwysedd trwy brofiad a dysgu 
damcaniaethol. Mae profiad sefydliadau 
neu sectorau tebyg yn fwy gwerthfawr na 
phrofiad llai perthnasol. Yn achos tîm 
asesu, nid oes angen i bob aelod feddu 
ar yr holl gymwyseddau – y tîm cyfan 
sy'n gymwysedig. 

Os nad yw gallu'r aseswr neu'r tîm asesu 
yn amlwg ar unwaith, dylai'r PSGA 
gofnodi sut y gwnaethant ddefnyddio 
barn broffesiynol i benderfynu a yw hyn 
yn ddigonol i gynnal yr asesiad allanol. 

Os oes gan yr aseswr neu'r tîm asesu 
unrhyw wrthdaro buddiannau 
gwirioneddol neu ymddangosiadol â'r 
sefydliad, dylid esbonio hyn yn glir i'r 
bwrdd, a dylid rhoi mesurau diogelu ar 
waith i leihau effaith hyn ar y modd y 
cynhelir yr asesiad allanol. 
Gall gwrthdaro buddiannau gynnwys, 
ond heb fod yn gyfyngedig i, fod yn rhan 

Cynhaliwyd yr adolygiad allanol 
diwethaf gan reolwr archwilio o Gyngor 
Sir Conwy sy'n gyfarwydd â gofynion 
SAMSC a NCLlL. 
Mae gan yr aseswr flynyddoedd lawer 
o brofiad o archwilio a rheoli ac mae'n 
mynychu'r NMWCAG / WCAG ar ran 
Cyngor Sir Conwy. 
Dewiswyd yr aseswr ei hun ar gyfer y 
Cyngor gan archwilwyr WCAG sy'n 
gweinyddu'r cydweithrediad, er mwyn 
sicrhau annibyniaeth. 
Heblaw am fynychu WCAG ac 
NMWCAG, nid oes gan Gyngor Sir 
Conwy a Cheredigion unrhyw 
weithgarwch ar y cyd arall mewn 
perthynas ag archwilio. 
Ni chofnodwyd unrhyw wrthdaro 
buddiannau mewn perthynas â'r 
penodiad hwn. Roedd yr un broses yn 
ei lle ar gyfer yr aseswr presennol – 
dewisodd WCAG Ynys Môn fel aseswr 
allanol; heblaw am fynychu WCAG ac 
NMWCAG nid oes gan Ynys Môn a 
Chyngor Sir Ceredigion unrhyw 
weithgarwch ar y cyd arall o ran 
archwilio. 
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o'r sefydliad y mae'r gweithgarwch 
archwilio mewnol yn perthyn iddo, neu o 
dan ei reolaeth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.4.10 A yw'r PSGA wedi cytuno ar 
gwmpas yr asesiad allanol gyda noddwr 
priodol, megis cadeirydd y pwyllgor 
archwilio, y Prif Swyddog Ariannol neu'r 
Prif Weithredwr? 
Dylai'r PSGA hefyd gytuno ar y cwmpas 
hwn gyda'r aseswr allanol neu'r tîm 
asesu.  

Trafododd RhCAM y dulliau amgen o 
asesu allanol gyda'r PLlA cyn yr 
adolygiad diwethaf. 
Penderfynwyd dewis dilysiad 
annibynnol o hunanasesiad y RhCAM 
(yn hytrach nag asesiad 'llawn'). 
Rhoddwyd gwybod i'r aseswr am hyn 
cyn dechrau'r adolygiad. 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1320 Adrodd ar y Rhaglen Sicrhau 
Ansawdd a Gwella 

 

5.4.11 A yw'r PSGA wedi adrodd ar 
ganlyniadau'r RhSAG i uwch reolwyr a'r 
bwrdd? 
Sylwch fod: 

• Rhaid cyfathrebu canlyniadau 
asesiadau mewnol ac allanol a 
chyfnodol ar ôl eu cwblhau 

• Rhaid cyfathrebu canlyniadau monitro 
parhaus o leiaf unwaith y flwyddyn 

• Rhaid i'r canlyniadau gynnwys 
gwerthusiad yr aseswr neu'r tîm 
asesu o ran i ba raddau y mae'r 
gweithgarwch archwilio mewnol yn 
cydymffurfio â SAMSC. 

Cyflwynir canlyniadau'r hunanasesiad 
blynyddol gorffenedig, a'r adroddiad 
blynyddol (diwedd blwyddyn) (gyda 
RhSAG) i'r PLlA yn flynyddol. 
Cyflwynir yr asesiad allanol 5 mlynedd 
i'r PLlA ar ôl ei gwblhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.4.12 A yw'r PSGA wedi cynnwys 
canlyniadau'r RhSAG a chynnydd yn 
erbyn unrhyw gynlluniau gwella yn yr 
adroddiad blynyddol? 

 

(R5.4.1) Mae RhSAG gan AM yr 
adroddir arni yn Adroddiad Blynyddol 
(diwedd blwyddyn) y RhCAM. Mae'r 
RhSAG yn ymdrin â phob agwedd ar 
AM, gan gynnwys cwblhau 
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hunanasesiad blynyddol (ac adolygiad 
allanol bob 5 mlynedd) sy'n gwerthuso 
cydymffurfiaeth AM â SAMSC. 
Mae'r RhSAG yn cynnwys cyfres o 
Ddangosyddion Perfformiad a bennir 
gan y PLlA sy'n asesu effeithlonrwydd 
ac effeithiolrwydd AM ac a adroddir 
hefyd yn Adroddiad Blynyddol (diwedd 
blwyddyn) y RhCAM. Mae'r Adroddiad 
hefyd yn cynnwys cynllun gwella 
canlyniadol AM ar ôl cwblhau'r RhSAG. 
Mae'r RhSAG yn cael ei monitro a'i 
chynnal gan y RhCAM, sy'n adrodd ar 
gynnydd i'r PLlA bob chwarter. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1321 Defnydd o 'Cydymffurfio â'r 
Safonau Rhyngwladol ar gyfer Arfer 
Proffesiynol Archwilio Mewnol' 

 

5.4.13 A yw'r PSGA wedi datgan bod y 
gweithgarwch archwilio mewnol yn 
cydymffurfio â SAMSC dim ond os yw 
canlyniadau'r RhSAG yn cefnogi hynny? 

Amh – datganiad heb ei ddefnyddio ar 
hyn o bryd mewn Adroddiadau 
Archwilio. 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

1322 Datgelu Heb Gydymffurfio  

5.4.14 A yw'r PSGA wedi rhoi gwybod i'r 
bwrdd am unrhyw achosion o heb 
gydymffurfio â SAMSC? 

Adroddir canlyniadau'r hunanasesiad i'r 
PLlA. Bydd unrhyw achosion o heb 
gydymffurfio neu gydymffurfio'n rhannol 
yn cael eu hamlygu a'u nodi yn y 
cynllun gwella canlyniadol. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

5.4.15 Os yw'n briodol, a yw'r PSGA 
wedi ystyried cynnwys unrhyw wyriadau 
sylweddol o SAMSC yn y datganiad 
llywodraethu ac a oes tystiolaeth o 
hynny? 

Amh – ni chanfuwyd unrhyw wyriadau 
sylweddol. 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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Cwestiynau i'w Hystyried Tystiolaeth / Sylwadau 

6 Safonau Perfformiad 

6.1 2000 Rheoli Gweithgarwch Archwilio Mewnol 

Mae'r cwestiynau yn yr adran hon yn 
ceisio cadarnhau bod gwaith y 
gweithgarwch archwilio mewnol yn 
cyflawni dibenion a chyfrifoldeb y 
gweithgarwch, fel y'u nodir yn y siarter 
archwilio mewnol, a bod y gweithgarwch 
archwilio mewnol yn ychwanegu gwerth 
at y sefydliad a'i randdeiliaid trwy: 

• Ddarparu sicrwydd gwrthrychol a 
pherthnasol 

• Cyfrannu at effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd y prosesau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 
fewnol. 

 

2010 Cynllunio  

6.1.1 A yw'r PSGA wedi pennu 
blaenoriaethau'r gweithgarwch archwilio 
mewnol mewn cynllun seiliedig ar risg ac 
a yw'r blaenoriaethau hyn yn gyson â 
nodau'r sefydliad? 

A yw'r cynllun seiliedig ar risg yn 
ystyried y gofyniad i lunio barn archwilio 
mewnol flynyddol? 

A yw'r cynllun seiliedig ar risg yn 
ymgorffori neu'n gysylltiedig â 
datganiad strategol neu lefel uchel o 
ran: 

• Sut bydd y gwasanaeth archwilio 
mewnol yn cael ei ddarparu? 

• Sut bydd y gwasanaeth archwilio 
mewnol yn cael ei ddatblygu yn unol 
â'r siarter archwilio mewnol? 

• Sut mae'r gwasanaeth archwilio 
mewnol yn cysylltu ag amcanion a 
blaenoriaethau sefydliadol? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r RhCAM yn penderfynu ar 
flaenoriaethau, cwmpas a dulliau 
gweithgarwch archwilio'r Cyngor trwy 
sefydlu cynllun archwilio yn seiliedig ar 
risg, wedi'i ddatblygu yn unol â 
Fframwaith Rheoli Risg a Chofrestr 
Risg Gorfforaethol y Cyngor. 
Cyfeirir at ddogfennau corfforaethol 
amrywiol wrth lunio'r cynllun archwilio, i 
gynnwys y Strategaeth Gorfforaethol 
sy'n nodi gweledigaeth gorfforaethol, 
blaenoriaethau ac amcanion llesiant y 
Cyngor, er mwyn eu cyfateb â'r 
ddarpariaeth gwasanaeth. 
Mae'r cynllun archwilio yn nodi'r 'math' 
o archwiliad sydd i'w gynnal ar gyfer 
pob adolygiad. Rhoddir y flaenoriaeth i 
waith sicrwydd, gan mai dyma brif 
amcan AM, a ddefnyddir i seilio barn 
archwilio blynyddol y RhCAM. 
Mae'r cynllun archwilio seiliedig ar risg 
yn rhan o'r Strategaeth Archwilio 
Flynyddol, sy'n nodi: 

• Sut mae'r gwasanaeth AM yn cael ei 
ddarparu a'i ddatblygu yn unol â'r 
Siarter AM, a 

• Sut mae'r gwasanaeth AM yn 
cysylltu â gweledigaeth 
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gorfforaethol, blaenoriaethau ac 
amcanion llesiant y Cyngor. 

Mae AM yn asesu ei waith yn barhaus, 
gan ystyried anghenion a 
blaenoriaethau newidiol y Cyngor yn 
rheolaidd. Fodd bynnag, ar gyfer 
2021/22, ni chynhaliwyd yr asesiad risg 
arferol gan fod y pandemig wedi 
cyflwyno risgiau newydd i'r Cyngor, 
sy'n parhau i newid yn gyson. Bydd AM 
felly yn asesu ei waith yn barhaus, gan 
ystyried anghenion a blaenoriaethau 
newidiol y Cyngor yn rheolaidd. 
Mae'r RhCAM newydd wedi defnyddio'r 
asesiad risg a'r mewnbwn o'r Gofrestr 
Risg Gorfforaethol wrth greu'r cynllun 
AM ar gyfer 2022/23, yn ogystal â 
gwaith ychwanegol a gynlluniwyd 
megis grantiau ac archwiliadau 
presennol sydd wedi'u dwyn drosodd o 
2021/22. Fodd bynnag, nid yw 
Strategaeth a Chynllun AM yn nodi'n 
glir flaenoriaethau'r archwiliadau yn y 
cynllun AM na sut maent yn cyfateb â 
Strategaeth Gorfforaethol a 
blaenoriaethau'r sefydliad. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.2 A yw'r cynllun seiliedig ar risg yn 
nodi sut y bydd gwaith archwilio 
mewnol yn nodi ac yn rhoi sylw i 
faterion a risgiau lleol a chenedlaethol? 

Wrth ddatblygu'r cynllun seiliedig ar 
risg, a yw'r PSGA wedi ystyried 
fframwaith rheoli risg y sefydliad ac 
aeddfedrwydd risg cymharol y 
sefydliad? 

Os nad yw fframwaith rheoli risg o'r fath 
yn bodoli, a yw'r PSGA wedi defnyddio 
ei farn am risgiau ar ôl cael mewnbwn 
gan uwch reolwyr a'r bwrdd ac wedi 
dangos tystiolaeth o hyn? 

 

 

 
 

Cyfeirir at dogfennau a gohebiaeth 
fewnol ac allanol amrywiol wrth lunio'r 
cynllun seiliedig ar risg. Gall fod yn 
ddangosol yn unig oherwydd mae'n 
cymryd yn ganiataol nad oes unrhyw 
newidiadau mewn risg. Mae'r 
Strategaeth Archwilio Flynyddol yn nodi 
sut y bydd y cynllun yn cael ei 
adolygu'n gyfnodol mewn ymateb i 
unrhyw faterion / datblygiadau lleol a 
chenedlaethol a ystyrir yn berthnasol. 
Mae'r cynllun archwilio sy'n seiliedig ar 
risg yn cael ei ddatblygu a'i lunio yn 
unol â Fframwaith Rheoli Risg y 
Cyngor, ac mae'n ystyried y gofrestr 
risg gorfforaethol sy'n cael ei hadrodd 
yn rheolaidd i'r PLlA. 
Yn ystod 2021/22 a 2022/23 bydd AM 
yn asesu ei waith yn unol â newidiadau 
mewn risgiau yn barhaus, gan ystyried 
anghenion a blaenoriaethau newidiol y 
Cyngor yn rheolaidd. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.3 A yw'r cynllun seiliedig ar risg yn 
nodi: 

Mae'r cynllun archwilio blynyddol yn 
cynnwys y cynllun gwaith gweithredol 
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• Y gwaith archwilio sydd i'w wneud? 

• Blaenoriaethau'r darnau hynny o 
waith archwilio? 

• Amcangyfrif o'r adnoddau sydd eu 
hangen ar gyfer y gwaith? 

A yw'r cynllun sy'n seiliedig ar risg yn 
gwahaniaethu rhwng archwilio a 
mathau eraill o waith? 

A yw'r cynllun sy'n seiliedig ar risg yn 
ddigon hyblyg i adlewyrchu risgiau a 
blaenoriaethau newidiol y sefydliad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cychwynnol seiliedig ar risg i'w gyflawni 
ar gyfer y Cyngor, a chwmpas pob darn 
o waith. Rhoddir y flaenoriaeth i waith 
sicrwydd, er bod ystyriaethau eraill e.e. 
terfynau amser LlC. Mae amcangyfrif o 
nifer y diwrnodau a neilltuir ar gyfer pob 
darn o waith yn cael ei nodi yn y 
cynllun, yn ogystal â chyfanswm nifer y 
diwrnodau sydd eu hangen i gwblhau'r 
cynllun cyfan, er mwyn asesu'r 
adnoddau angenrheidiol. 
Mae'r cynllun yn nodi'r 'math' o 
archwiliad sydd i'w gwblhau ar gyfer 
pob adolygiad, a gwaith arall i'w 
wneud, e.e. ymgynghoriadau. 
Mae'r RhCAM yn adolygu ac yn 
addasu'r cynllun yn ystod y flwyddyn, 
mewn ymateb i ddylanwadau mewnol 
a/neu allanol, a adroddir i'r PLlA. 
Yn ystod 2022/23 bydd y cynllun 
gwaith yn hyblyg yn unol â risg. 
Fodd bynnag, nid yw Strategaeth a 
Chynllun AM yn nodi'n glir 
flaenoriaethau'r archwiliadau yn y 
cynllun AM na sut y maent yn cyfateb â 
Strategaeth Gorfforaethol a 
blaenoriaethau'r sefydliad. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.4 A yw'r PSGA yn adolygu'r cynllun 
yn rheolaidd ac a yw wedi addasu'r 
cynllun pan fydd angen mewn ymateb i 
newidiadau ym musnes, risgiau, 
gweithrediadau, rhaglenni, systemau a 
rheolaethau'r sefydliad? 

Mae gweithrediad y cynllun yn cael ei 
fonitro gan y RhCAM yn barhaus ac, yn 
anochel, mae angen gwneud nifer o 
newidiadau yn ystod y flwyddyn am 
amrywiaeth o resymau, sy'n golygu bod 
angen ailflaenoriaethu tasgau, a 
diwygio'r gwaith gwreiddiol a 
gynlluniwyd, a manylir ar hyn yn yr 
Adroddiadau Cynnydd chwarterol i'r 
PLlA. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.5 A yw cynllun ymgysylltu 
gweithgarwch archwilio mewnol yn 
seiliedig ar asesiad risg wedi'i 
ddogfennu? 

A ddefnyddir yr asesiad risg i 
ddatblygu'r cynllun ymgysylltu a 
gynhelir o leiaf unwaith y flwyddyn? 

 

Mae'r asesiad risg a ddefnyddiwyd 
wedi'i ddogfennu yn y Strategaeth 
Archwilio Flynyddol fel y'i 
cymeradwywyd gan y PLlA. Cynhelir 
asesiad risg o holl wasanaethau'r 
Cyngor yn flynyddol gan y RhCAM. 
Yn ystod 2021/22 a 2022/23 bydd y 
cynllun gwaith yn hyblyg yn unol â'r 
risg. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.6 Wrth ddatblygu'r cynllun seiliedig ar 
risg, a yw'r PSGA hefyd wedi rhoi 
ystyriaeth ddigonol i'r canlynol: 

• Mae'n ofynnol i staff ddatgan unrhyw 
fuddiant a allai effeithio ar eu 
gwrthrychedd mewn datganiad 
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• Unrhyw ddatganiadau o fuddiant (er 
mwyn osgoi gwrthdaro buddiannau)? 

• Y gofyniad i ddefnyddio arbenigwyr, 
e.e. TG neu archwilwyr contract a 
chaffael? 

• Caniatáu amser wrth gefn i gynnal 
adolygiadau ad hoc neu ymchwiliadau i 
dwyll yn ôl yr angen? 

• Yr amser sydd ei angen i gynnal y 
broses cynllunio archwiliad yn effeithiol 
yn ogystal ag adrodd yn rheolaidd i'r 
bwrdd a bod yn bresennol yn y bwrdd, 
datblygiad yr adroddiad blynyddol a 
barn y PSGA? 

 
 
 
 
 

ysgrifenedig blynyddol i'r RhCAM 
sydd felly'n gallu cynllunio sut i 
ddyrannu gwaith er mwyn osgoi'r risg 
o unrhyw wrthdaro buddiannau. 

• Ceir cymorth ychwanegol lle mae 
angen sgiliau arbenigol e.e. 
archwiliadau TGCh cymhleth, megis 
archwiliad Financials ICT yn 2018/19. 
Derbyniodd y RhCAM a'r RhA 
hyfforddiant a datblygiad gan 
Mindgrove i fynd i'r afael â'r gofyniad 
hwn yn ystod 2019/20. 

• Cyfrifir gofynion adnoddau'r cynllun a 
nodir unrhyw adnoddau ychwanegol 
sydd ar gael fel adnoddau wrth gefn 
ar gyfer unrhyw ddarnau o waith na 
ellir eu rhagweld. 

• Mae amser y RhCAM a'r RhA yn 
cynnwys dyraniadau ar gyfer 
gweithgarwch cynllunio ac adrodd, ac 
ati. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.7 Wrth ddatblygu'r cynllun seiliedig 
ar risg, a yw'r PSGA wedi ymgynghori 
ag uwch reolwyr a'r bwrdd i gael 
dealltwriaeth o strategaethau'r 
sefydliad, ei amcanion busnes 
allweddol, y risgiau cysylltiedig a'r 
prosesau rheoli risg? 

A yw'r PSGA yn nodi ac yn ystyried 
disgwyliadau uwch reolwyr, y bwrdd a 
rhanddeiliaid eraill o ran barn archwilio 
mewnol ac unrhyw gasgliadau eraill? 

 

 

 
 

Mae'r RhCAM yn mynychu'r GA yn 
gyfnodol ac yn cael cyfarfodydd gyda 
Swyddogion Corfforaethol Arweiniol i 
drafod y cynllun archwilio a/neu 
ddarnau eraill o waith a wneir gan y 
gwasanaeth, lle bo angen. 
Mae'r RhCAM yn gyfarwydd â 
Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor 
sy'n cynnwys gweledigaeth 
gorfforaethol, blaenoriaethau ac 
amcanion llesiant y Cyngor; a'r 
Fframwaith Rheoli Risg. Mae'r gofrestr 
risg gorfforaethol yn cael ei hadrodd yn 
rheolaidd i'r PLlA. 
Mae amcanion y gwasanaeth AM yn 
cynnwys deall a chefnogi anghenion ac 
amcanion y Cyngor yn ei gyfanrwydd, 
rôl y gwasanaeth wrth werthuso ac 
adrodd ar weithgarwch y Cyngor. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.8 A yw'r PSGA yn ystyried potensial 
unrhyw ymgysylltiad ymgynghori 
arfaethedig i wella rheoli risgiau, 
ychwanegu gwerth a gwella 
gweithrediadau'r sefydliad cyn eu 
derbyn? 

A yw ymgysylltiadau ymgynghori sydd a 
dderbyniwyd wedi'u cynnwys yn y 
cynllun seiliedig ar risg? 

 

Mae amcanion y gwasanaeth AM yn 
cynnwys ychwanegu gwerth a 
chynorthwyo'r Cyngor i gyflawni ei 
amcanion trwy ddarparu cyngor ac 
arweiniad priodol a pherthnasol pan 
gyflwynir systemau a gweithdrefnau 
newydd. 
Mae'r cynllun yn hyblyg ac yn cael ei 
ddiweddaru mewn ymateb i unrhyw 
newidiadau ym mlaenoriaethau, CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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busnes, risgiau, gweithrediadau, 
rhaglenni, systemau a rheolaethau'r 
Cyngor, ac ati. 

2020 Cyfathrebu a Chymeradwyo  

6.1.9 A yw'r PSGA wedi cyfleu 
cynlluniau'r gweithgarwch archwilio 
mewnol a'r gofynion o ran adnoddau i'r 
uwch reolwyr a'r bwrdd i'w hadolygu a'u 
cymeradwyo? 
 
 

Mae'r RhCAM yn mynychu'r GA yn 
gyfnodol ac yn cael cyfarfodydd â'r 
Swyddogion Arweiniol Corfforaethol i 
drafod y cynllun archwilio a/neu 
ddarnau eraill o waith a wneir gan y 
gwasanaeth, lle bo angen. 
Cyflwynir y strategaeth a'r cynllun 
archwilio blynyddol i'r PLlA i'w 
cymeradwyo, sy'n cynnwys y cynllun 
blynyddol a'i ofynion o ran adnoddau. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.10 A yw'r PSGA wedi cyfleu effaith 
unrhyw gyfyngiadau ar adnoddau i uwch 
reolwyr a'r bwrdd? 
 

Mae unrhyw gyfyngiadau y gwyddys 
amdanynt yn cael eu hadrodd yn yr 
adroddiadau cynnydd chwarterol pan 
ddaw hyn at sylw'r RhCAM. Mae'r 
effaith ddilynol ar y gwasanaeth hefyd 
yn cael ei dogfennu, e.e. yr angen am 
hyfforddiant ychwanegol. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2030 Rheoli Adnoddau  

6.1.11 A yw'r cynllun seiliedig ar risg yn 
esbonio sut yr aseswyd gofynion 
adnoddau archwilio mewnol? 

Mae dadansoddiad o sut mae nifer y 
diwrnodau sydd eu hangen i gwblhau'r 
cynllun archwilio gweithredol (a 
swyddogaethau eraill) yn cael eu cyfrifo 
a'r cyfanswm yn cael ei gynnwys yn y 
strategaeth. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.12 A yw'r PSGA wedi cynllunio'r 
defnydd o adnoddau, yn enwedig 
amseriad ymgysylltiadau, ar y cyd â 
rheolwyr er mwyn amharu cyn lleied â 
phosibl ar y swyddogaethau sy'n cael eu 
harchwilio, yn amodol ar y gofyniad i 
gael sicrwydd digonol? 

Mae archwilwyr yn sicrhau bod 
ymgysylltiadau yn cael eu cynllunio ar y 
cyd â rheolwyr er mwyn lleihau gwaith 
ac amser a wastreffir (ac eithrio pan 
fydd angen ymweliadau dirybudd). 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.1.13 Os yw'r PSGA yn credu y bydd 
lefel yr adnoddau y cytunwyd arnynt yn 
effeithio'n andwyol ar ddarparu'r farn 
archwilio mewnol, a yw ef neu hi wedi 
dwyn y canlyniadau hyn at sylw'r 
bwrdd? 

Gall hyn gynnwys anghydbwysedd 
rhwng y cynllun gwaith a'r adnoddau 
sydd ar gael a/neu faterion 
arwyddocaol eraill sy'n peryglu'r broses 
o gyflawni'r cynllun neu sy'n gofyn iddo 
gael ei newid. 

 

Os yw diffyg adnoddau yn cael ei nodi 
wrth lunio'r cynllun archwilio blynyddol, 
byddai'n cael effaith ar y farn archwilio 
gan na fydd adolygiadau digonol yn 
cael eu cynnal i roi barn archwilio ar 
sicrwydd. 
Byddai hyn yn cael ei adrodd i'r PLlA 
gan y RhCAM. 
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CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2040 Polisïau a Gweithdrefnau  

6.1.14 A yw'r PSGA wedi datblygu a rhoi 
polisïau a gweithdrefnau ar waith i 
arwain y gweithgarwch archwilio 
mewnol? 
Mae enghreifftiau'n cynnwys cynnal 
llawlyfr archwilio a/neu ddefnyddio 
systemau rheoli electronig i arwain staff 
wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau 
mewn modd sy'n cydymffurfio â SAMSC. 
A yw'r polisïau a gweithdrefnau'n cael eu 
hadolygu a'u diweddaru yn rheolaidd i 
adlewyrchu newidiadau mewn arferion a 
safonau gwaith? 
 
 
 
 
 
 

Mae'r Siarter Archwilio Mewnol, 
strategaeth a chynllun archwilio 
blynyddol, llawlyfr archwilio a rhaglenni 
archwilio yn rhoi arweiniad i'r adran 
AM. Mae AM hefyd wedi dechrau 
defnyddio meddalwedd rheoli archwilio 
Pentana (MKI) yn ystod 2018/19 a 
ddefnyddiwyd ar gyfer yr holl 
archwiliadau a gynlluniwyd yn ystod 
2019/20 (er nad oedd hyn mor 
ddefnyddiol ar gyfer cofnodi gwaith ad-
hoc / adweithiol ag a gyflawnwyd yn 
ystod 2020 /21 a 2021/22). 
Gwerthuswyd Pentana yn gynnar yn 
2022 ac mae hyfforddiant llawn wedi'i 
drefnu ar gyfer Mehefin 2022 i'r holl 
staff AM er mwyn i'r feddalwedd gael ei 
hail-lansio a'i defnyddio'n effeithiol i 
ychwanegu gwerth at y gwasanaeth 
AM. Mae polisïau a chanllawiau priodol 
CIPFA hefyd yn cael eu dosbarthu i 
aelodau staff. 
Caiff y polisïau a'r gweithdrefnau eu 
hadolygu'n rheolaidd a'u diweddaru yn 
ôl yr angen. Cyflwynwyd y Siarter 
Archwilio Mewnol ddiweddaraf i'r 
Pwyllgor Archwilio ym Mawrth 2022 a 
diweddarwyd y Llawlyfr Archwilio ym 
Mai 2022. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2050 Cydlynu  

6.1.15 A yw'r cynllun seiliedig ar risg yn 
cynnwys dull sydd wedi'i ddatblygu'n 
ddigonol ar gyfer defnyddio ffynonellau 
sicrwydd eraill ac unrhyw waith y gallai 
fod angen ei wneud i ddibynnu ar y 
ffynonellau hynny? 
Yn gyffredinol, dylai'r PSGA rannu 
gwybodaeth a chydlynu gweithgarwch 
gyda darparwyr sicrwydd ac ymgynghori 
mewnol ac allanol eraill. Gallant hefyd 
gynnal ymarfer mapio sicrwydd, neu 
ddefnyddio mapio sicrwydd a wneir gan 
ddarparwyr sicrwydd eraill. 
Dylent hefyd gwrdd yn rheolaidd â'r 
cynrychiolydd archwilio allanol 
enwebedig i ymgynghori ar eu cynlluniau 
archwilio priodol a'u cydlynu. 

Mae amcanion y gwasanaeth AM yn 
cynnwys deall ei rôl ochr yn ochr â 
ffynonellau sicrwydd eraill o fewn y 
Cyngor, a chynllunio ei waith yn unol â 
hynny. Mae unrhyw sicrwydd 
uniongyrchol a roddir ar ffynonellau 
eraill yn cael ei nodi yn yr Adroddiad 
Blynyddol. Dechreuodd ymarfer mapio 
sicrwydd yn 2018/19, sydd hefyd wedi'i 
ddogfennu yn yr Adroddiad Blynyddol. 
Mae hwn wedi'i ddiweddaru ac 
ychwanegwyd ato yn ystod 2020/21 a 
2021/22. Mae'r broses o gasglu 
sicrwydd wedi'i hadolygu ym Mai 2022 
gan y RhCAM a'r UA, ac mae meysydd 
i'w gwella wedi'u nodi ac wrthi'n cael eu 
datblygu. 
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Lle mae risgiau sefydliadol allweddol yn 
ymwneud â gwaith a wneir trwy 
bartneriaethau, efallai y bydd yr 
archwilydd yn gallu cael sicrwydd o waith 
a wneir gan eraill, neu drwy gael 
sicrwydd yn uniongyrchol. 

Mae'r RhCAM yn cwrdd yn rheolaidd 
â'r archwilwyr allanol, ac mae'r ddau yn 
cyflwyno eu cynlluniau i'r Pwyllgor 
Archwilio i sicrhau nad oes unrhyw 
ddyblygu gwaith. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2060 Adrodd i'r Uwch Reolwyr a'r Bwrdd  

6.1.16 A yw'r PSGA yn adrodd yn 
gyfnodol i'r uwch reolwyr a'r bwrdd ar 
ddiben, awdurdod, cyfrifoldeb a 
pherfformiad y gweithgarwch archwilio 
mewnol mewn perthynas â'i gynllun? 

A yw'r adroddiadau cyfnodol hefyd yn 
cynnwys datgelu risg sylweddol a 
materion rheoli, gan gynnwys risgiau 
twyll, materion llywodraethu a materion 
eraill y mae eu hangen ar yr uwch 
reolwyr a'r bwrdd, neu maent yn gofyn 
amdanynt? 

A yw amlder a chynnwys adroddiadau o'r 
fath yn cael ei bennu mewn trafodaethau 
â'r uwch reolwyr a'r bwrdd, ac a ydynt yn 
dibynnu ar bwysigrwydd y wybodaeth 
sydd i'w chyfleu a'r brys ynghylch y 
camau gweithredu cysylltiedig sydd i'w 
cymryd gan uwch reolwyr y bwrdd? 

Mae'r RhCAM yn adrodd yn rheolaidd 
i'r PLlA ar ddiben, awdurdod, 
cyfrifoldeb a pherfformiad 
gweithgarwch archwilio mewnol mewn 
perthynas â'i gynllun (adroddiadau 
cynnydd chwarterol). Rhoddir 
cyflwyniadau i'r GA, cyfarfodydd rheoli, 
diwrnodau hyfforddi penaethiaid, 
gweithdy trawsnewid, ac ati ad-hoc i 
hysbysu staff ar draws y Cyngor o 
ddiben, awdurdod a chyfrifoldeb AM. 
Mae'r adroddiadau cynnydd i'r PLlA 
hefyd yn cynnwys unrhyw adolygiadau 
ychwanegol a gynhaliwyd gan AM yn 
ystod y cyfnod, gan gynnwys y rhai a 
gynhaliwyd lle amheuir twyll, ac ati. 
Adroddir ar y rhain i'r GA fesul achos, 
lle bo angen, yn unol â'r cylch gorchwyl 
cytunedig. 
 
 CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2070 Darparwr Gwasanaeth Allanol a 
Chyfrifoldeb Sefydliadol am Archwilio 
Mewnol 

 

6.1.17 Pan fydd darparwr gwasanaeth 
archwilio mewnol allanol yn gweithredu 
fel y gweithgarwch archwilio mewnol, a 
yw'r darparwr hwnnw'n sicrhau bod y 
sefydliad yn ymwybodol mai'r sefydliad 
sy'n parhau i fod yn gyfrifol am gynnal 
gweithgarwch archwilio mewnol 
effeithiol? 

Amh – darperir archwilio mewnol yn 
fewnol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.2 2100 Natur y Gwaith 
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Mae'r cwestiynau yn yr adran hon yn 
ceisio cadarnhau bod y gweithgarwch 
archwilio mewnol yn gwerthuso ac yn 
cyfrannu at wella prosesau llywodraethu, 
rheoli risg a rheolaeth fewnol y sefydliad 
gan ddefnyddio dull systematig a 
disgybledig. 

 

2110 Llywodraethu  

6.2.1 A yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn asesu ac yn gwneud 
argymhellion priodol i wella prosesau 
llywodraethu'r sefydliad ar gyfer: 

• Gwneud penderfyniadau strategol a 
gweithredol? 

• Goruchwylio rheoli risg a rheolaeth? 

• Hyrwyddo moeseg a gwerthoedd 
priodol o fewn y sefydliad? 

• Sicrhau rheolaeth perfformiad 
sefydliadol ac atebolrwydd effeithiol? 

• Cyfathrebu gwybodaeth risg a 
rheolaeth i feysydd priodol o'r 
sefydliad? 

• Cydlynu gweithgarwch a chyfathrebu 
gwybodaeth ymhlith y bwrdd, 
archwilwyr allanol a mewnol a'r 
rheolwyr? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae AM yn gwerthuso gwasanaethau, 
systemau a gweithdrefnau'r Cyngor; ac 
yn argymell camau gweithredu lle nodir 
gwendidau. 
Mae'r meysydd a archwilir bob 
blwyddyn yn cael eu pennu gan 
ganlyniadau'r cynllun archwilio seiliedig 
ar risg, neu ar sail asesiad risg 
parhaus. 
Mae'r Fframwaith Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol yn cael ei 
adolygu'n flynyddol gan AM i 
gadarnhau y gellir dangos tystiolaeth o 
arbedion effeithlonrwydd. 
Mae'r fframwaith rheoli risg 
corfforaethol yn cael ei adolygu'n 
rheolaidd a chynhaliwyd adolygiad yn 
ddiweddar yn ystod 2020/21 (2018/19 
yn flaenorol). 
Cynhaliwyd archwiliad o foeseg hefyd 
yn ystod 2018/19 (ond oherwydd 
sefyllfa adnoddau AM yn ystod y 
flwyddyn, fe'i cynhaliwyd gan Gyngor 
Sir Caerfyrddin). 
Nid yw rheoli perfformiad wedi'i 
adolygu'n ddiweddar oherwydd bod y 
system newydd Teifi wedi'i chyflwyno, 
a phenodiadau newydd, ond bydd yn 
cael ei gynnwys ym mlaengynllun 
gwaith AM. 
Mae 'Protocol Archwilio Cymru' wedi'i 
gymeradwyo'n ddiweddar gan y GA i 
hwyluso'r gwaith o gydlynu 
gweithgarwch a chyfathrebu 
gwybodaeth ymhlith y bwrdd, 
archwilwyr allanol a mewnol a 
rheolwyr. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.2.2 A yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol wedi gwerthuso cynllun, 
gweithrediad ac effeithiolrwydd 
amcanion, rhaglenni a gweithgarwch y 

Cynhaliwyd archwiliad o foeseg yn 
ystod 2018/19 (ond oherwydd sefyllfa 
adnoddau AM yn ystod y flwyddyn, fe'i 
cynhaliwyd gan Gyngor Sir 
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sefydliad sy'n ymwneud â moeseg? Mae 
hwn yn faes lle mae'n bosibl y bydd y 
PSGA yn gallu defnyddio ffynonellau 
eraill o sicrwydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caerfyrddin). Mae dilyniant wedi'i 
gychwyn yn fewnol yn ystod 2020/21. 
Mae hyn, ynghyd â gwybodaeth am 
brosesau o fewn y Cyngor sy'n 
ymwneud â moeseg, wedi rhoi 
sicrwydd uchel ynghylch amcanion, 
rhaglenni a gweithgarwch y Cyngor 
sy'n ymwneud â moeseg e.e. y 
Pwyllgor Moeseg a Safonau; swyddog 
cwynion corfforaethol penodedig, 
hyfforddiant staff gorfodol, cofrestr 
rhoddion a lletygarwch a nodiadau 
atgoffa, cyfres o bolisïau sy'n cael eu 
diweddaru'n rheolaidd, diweddaru'r 
Cod Ymddygiad, ac ati. 
Cynhaliwyd arolwg o farn staff ar 
ddiwylliant moeseg y Cyngor yn ystod 
2019/20 gan AM, a disgwylir gwneud 
gwaith dilynol ar hyn unwaith y bydd 
archwiliad 2020/21 wedi'i gwblhau. 
Mae sesiwn hyfforddi moeseg ac atal 
twyll wedi'i threfnu ar gyfer rheolwyr a 
fydd yn cael ei chyflwyno gan Zurich i'r 
gweithdy rheolwyr ar 28/5/21. Mae AM 
wedi cyfrannu at fodiwl e-ddysgu 
moeseg gorfodol sydd bellach yn cael 
ei ddatblygu gyda'r Adran Dysgu a 
Datblygu. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.2.3 A yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol wedi asesu a yw trefn 
lywodraethu technoleg gwybodaeth y 
sefydliad yn cefnogi strategaethau ac 
amcanion y sefydliad? Mae hwn yn faes 
lle mae'n bosibl y bydd y PSGA yn gallu 
defnyddio ffynonellau eraill o sicrwydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibynnir ar yr asesiadau allanol sy'n 
ofynnol gan TGCh, gan fod y 
gwasanaeth yn destun monitro parhaus 
gan wahanol gyrff e.e. cydymffurfiaeth 
y Rhwydwaith Gwasanaethau 
Cyhoeddus (RhGC) â'r Cod Cysylltu 
(CC). Mae CC yn ei gwneud yn ofynnol 
i'r Cyngor ddangos bod y seilwaith yn 
ddigon diogel ac na fyddai'n peri risg 
annerbyniol i ddiogelwch y rhwydwaith. 
Mae hefyd yn angenrheidiol i fodloni 
gofynion sicrwydd gwybodaeth y RhGC 
a gwneud nifer o ymrwymiadau i 
sicrhau diogelwch parhaus y 
rhwydwaith. 
Mae NTA Monitor Ltd (darparwr 
blaenllaw o wasanaethau 
ymgynghoriaeth diogelwch 
gwybodaeth, archwilio a phrofi 
treiddiad) hefyd wedi cwblhau Prawf 
Rhwydwaith Allanol ar systemau'r 
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Cyngor, ac wedi cynnal Archwiliad 
Iechyd TG RhGC ar y safle. 
Cwblheir prawf cydymffurfio PCI-DSS 
yn flynyddol. 
Cynhaliodd archwilwyr arbenigol o 
Gyngor Sir Caerfyrddin archwiliad 
TGCh o system TGCh newydd 
Cyflogres Ceri yn ystod 2017/18, a 
dychwelodd yn 2018/19 i archwilio 
systemau ariannol cyfrifiadurol y 
Cyngor. 
Ategwyd hyn gan archwiliadau TGCh 
cyffredinol AM o gydymffurfiaeth o fewn 
systemau allweddol. 
Derbyniodd y RhA hyfforddiant a 
datblygiad gan Mindgrove i fodloni'r 
gofyniad hwn yn ystod 2019/20. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2120 Rheoli Risg  

6.2.4 A yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol wedi gwerthuso effeithiolrwydd 
prosesau rheoli risg y sefydliad trwy 
bennu bod: 

• Amcanion sefydliadol yn cefnogi ac 
yn gyson â chenhadaeth y sefydliad? 

• Risgiau sylweddol yn cael eu nodi a'u 
hasesu? 

• Ymatebion risg priodol yn cael eu 
dewis sy'n cysoni risgiau ag 
archwaeth risg y sefydliad? 

• Gwybodaeth risg berthnasol yn cael 
ei chasglu a'i chyfleu mewn modd 
amserol ar draws y sefydliad, gan 
alluogi'r staff, y rheolwyr a'r bwrdd i 
gyflawni eu cyfrifoldebau? 

Mae gan y Cyngor amcanion strategol 
clir sy'n cefnogi ei ddatganiad o'i 
weledigaeth ac sydd wedi'u 
cymeradwyo gan y Cyngor 
(Strategaeth Gorfforaethol). 
Mae risgiau unigol yn cael eu nodi a'u 
hasesu gan reolwyr yn eu cynlluniau 
busnes sy'n cael eu monitro a'u 
hadrodd yn chwarterol a'u hadolygu'n 
flynyddol. Mae risgiau sylweddol yn 
cael eu cynnwys yn y gofrestr risg 
gorfforaethol a adolygir yn chwarterol 
gan y GA, ac mae'n eitem agenda 
safonol yn y PLlA. Nodir camau lliniaru 
i gysoni risgiau ag archwaeth risg y 
sefydliad. Mae'r fframwaith rheoli risg 
yn cael ei adolygu'n rheolaidd ac fe'i 
adolygwyd yn ddiweddar yn ystod 
2020/21 (a chyn hynny yn 2018/19). 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.2.5 A yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol wedi gwerthuso'r risgiau sy'n 
ymwneud â llywodraethu, 
gweithrediadau a systemau gwybodaeth 
y sefydliad o ran: 

• Cyflawni amcanion strategol y 
sefydliad? 

• Dibynadwyedd a chywirdeb 
gwybodaeth ariannol a gweithredol? 

• Effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
gweithrediadau a rhaglenni? 

Mae AM yn gwerthuso gwasanaethau'r 
Cyngor yn unol â'r cynllun archwilio 
blynyddol seiliedig ar risg, neu ar sail 
asesu risg yn barhaus, ac yn darparu 
cyngor ac arweiniad priodol a 
pherthnasol pan gyflwynir systemau a 
gweithdrefnau newydd. Mae 
llywodraethu, gweithrediadau a 
systemau gwybodaeth wedi'u cynnwys 
yn y rhaglenni archwilio. Adolygir y 
Fframwaith Llywodraethu yn flynyddol. 
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• Diogelu asedau? 

• Cydymffurfio â chyfreithiau, 
rheoliadau, polisïau, gweithdrefnau a 
chontractau? 

 
 
 
 
 
 
 

Cynhelir pob adolygiad gan ystyried 
nodau ac amcanion y gwasanaethau 
yn y dyfodol. Mae'r prif systemau 
ariannol yn destun adolygiad treigl 3 
blynedd (yn amlach yn ystod y 
pandemig oherwydd risgiau 
ychwanegol e.e. wfh). Mae AM yn 
asesu digonolrwydd gweithdrefnau i 
sicrhau bod asedau'r Cyngor yn cael 
eu diogelu'n ddigonol a bod 
gwasanaethau'n cydymffurfio â 
pholisïau, cynlluniau, gweithdrefnau, 
cyfreithiau a rheoliadau arwyddocaol. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.2.6 A yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol wedi gwerthuso'r potensial ar 
gyfer twyll a hefyd sut mae'r sefydliad ei 
hun yn rheoli'r risg o dwyll? 

Mae CIPFA wedi cyhoeddi Cod 
Ymarfer ar Reoli'r Risg o Dwyll a 
Llygredd, ac mae'n argymell yn gryf ei 
fod yn cael ei ddefnyddio fel sail i asesu 
sut mae awdurdod yn rheoli ei risg o 
dwyll. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mae pob archwilydd yn ymwybodol o'r 
posibilrwydd o ganfod gwallau, twyll 
neu ddiffyg cydymffurfio o fewn 
systemau a gweithdrefnau'r Cyngor. 
Mae'r Cyngor yn benderfynol o anelu at 
gael diwylliant o onestrwydd ac 
uniondeb, gwrthwynebu twyll, llygredd 
a chamymddwyn. Mae ganddo 
Strategaeth gynhwysfawr ar Atal Twyll, 
Llwgrwobrwyo a Llygredd (gan 
gynnwys Gwyngalchu Arian) sy'n 
cynnwys cynllun ymateb seiliedig ar 
ganllawiau CIPFA. Cyflwynwyd y 
strategaeth hon i'r PLlA i'w 
chymeradwyo ar 3/6/21. 
Mae AM yn cyflwyno adroddiad atal 
twyll blynyddol i'r PLlA ar ddiwedd y 
flwyddyn. 
Mae sesiwn hyfforddi moeseg ac atal 
twyll wedi'i threfnu ar gyfer rheolwyr a 
fydd yn cael ei chyflwyno gan Zurich i'r 
gweithdy rheolwyr ar 28/5/21. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.2.7 A yw archwilwyr mewnol yn mynd 
i'r afael â risg yn ystod ymgysylltiadau 
ymgynghori yn unol ag amcanion yr 
ymgysylltiad? 

A yw archwilwyr mewnol yn effro i 
risgiau sylweddol eraill wrth ymgymryd 
ag ymgysylltiadau ymgynghori? 

A yw archwilwyr mewnol yn ymgorffori 
gwybodaeth am y risgiau sy'n codi o 
ymgysylltiadau ymgynghori yn eu 
gwerthusiad o brosesau rheoli risg y 
sefydliad? 

 

Mae risgiau yn sail i bob rhaglen 
archwilio, gan gynnwys 
ymgynghoriadau. 
Mae pob archwilydd yn ymwybodol o'r 
posibilrwydd o ganfod gwallau, twyll 
neu ddiffyg cydymffurfio o fewn 
systemau a gweithdrefnau'r Cyngor. 
Mae unrhyw risgiau a ganfyddir yn 
ystod ymgysylltiad ymgynghori yn cael 
eu hadrodd i'r rheolwyr bryd hynny, 
gyda chamau lliniaru yn cael eu 
hargymell. Adroddir ymhellach ar y 
rhain, yn unol â'r broses rheoli risg, os 
na chymerir camau a bod y risg yn fwy 
nag archwaeth risg y Cyngor. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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6.2.8 A yw archwilwyr mewnol yn 
llwyddo i osgoi rheoli risgiau eu hunain, 
a fyddai mewn gwirionedd yn arwain at 
gymryd cyfrifoldeb rheoli, wrth 
gynorthwyo rheolwyr i sefydlu neu wella 
prosesau rheoli risg? 

Nodir camau i liniaru risgiau 
canfyddedig mewn adroddiadau 
archwilio, gydag enw'r swyddog sy'n 
gyfrifol am roi'r cam ar waith a dyddiad 
targed ar gyfer ei gwblhau. Mae 
archwilwyr yn ymwybodol o beidio â 
chymryd rhan weithredol yn y broses 
(e.e. grantiau / taliadau uniongyrchol). 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2130 Rheolaeth  

6.2.9 A yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol wedi gwerthuso digonolrwydd ac 
effeithiolrwydd y rheolaethau yn nulliau 
llywodraethu, gweithrediadau a 
systemau gwybodaeth y sefydliad o ran: 

• Cyflawni amcanion strategol y 
sefydliad? 

• Dibynadwyedd a chywirdeb 
gwybodaeth ariannol a gweithredol? 

• Effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
gweithrediadau a rhaglenni? 

• Diogelu asedau? 
• Cydymffurfio â chyfreithiau, 

rheoliadau, polisïau, gweithdrefnau a 
chontractau? 

 
 
 

(R6.2.5) Mae AM yn gwerthuso 
gwasanaethau'r Cyngor yn unol â'r 
cynllun archwilio blynyddol seiliedig ar 
risg, neu ar sail asesu risg yn barhaus, 
ac yn darparu cyngor ac arweiniad 
priodol a pherthnasol pan gyflwynir 
systemau a gweithdrefnau newydd. 
Mae llywodraethu, gweithrediadau a 
systemau gwybodaeth wedi'u cynnwys 
yn y rhaglenni archwilio. Cynhelir pob 
adolygiad gan ystyried nodau ac 
amcanion y gwasanaethau yn y 
dyfodol. Mae'r prif systemau ariannol 
yn destun adolygiad treigl 3 blynedd. 
Mae AM yn asesu digonolrwydd 
gweithdrefnau i sicrhau bod asedau'r 
Cyngor yn cael eu diogelu'n ddigonol a 
bod gwasanaethau'n cydymffurfio â 
pholisïau, cynlluniau, gweithdrefnau, 
cyfreithiau a rheoliadau arwyddocaol. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.2.10 A yw archwilwyr mewnol yn 
defnyddio gwybodaeth am y rheolaethau 
a gafwyd yn ystod ymgysylltiadau 
ymgynghori wrth werthuso prosesau 
rheoli'r sefydliad? 

Mae gwerthuso rheolaethau yn rhan o 
bob rhaglen archwilio. 
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6.3 2200 Cynllunio Ymgysylltiad 

6.3.1 A yw archwilwyr mewnol yn 
datblygu ac yn dogfennu cynllun ar 
gyfer pob ymgysylltiad? 

A yw'r cynllun ymgysylltu yn cynnwys: 

• Amcanion? 

• Cwmpas? 

• Amseriad? 

• Dyrannu adnoddau? 
 

Pan ofynnir amdano, caiff Briff Aseiniad 
Archwilio ei lunio i gefnogi pob 
archwiliad; mae amcanion a chwmpas 
archwiliad wedi'u cynnwys yn y cynllun 
archwilio (a'r adroddiad) a phob 
rhaglen tra bod yr amseriad yn cael ei 
gytuno gyda'r sawl a archwilir, ac mae'r 
adnoddau a ddyrennir yn cael eu cyfleu 
i bob archwilydd pan ddyrennir gwaith. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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Mae arferion presennol yn newid yn 
dilyn cyflwyno Pentana (MKI) a fydd yn 
symleiddio'r system hon. 

6.3.2 A yw archwilwyr mewnol yn 
ystyried y canlynol wrth gynllunio ac 
ymgysylltu, ac a yw hyn wedi'i 
ddogfennu: 

• Amcanion y gweithgarwch sy'n cael ei 
adolygu? 

• Sut mae'r gweithgarwch yn rheoli ei 
berfformiad? 

• Y risgiau sylweddol i'r gweithgarwch 
sy'n cael ei archwilio? 

• Adnoddau'r gweithgarwch? 

• Gweithrediadau'r gweithgarwch? 

• Sut mae effaith bosibl risg yn cael ei 
chadw i lefel dderbyniol? 

• Pa mor ddigonol ac effeithiol yw 
prosesau llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth y gweithgarwch o'i gymharu 
â'r fframwaith neu'r model 
perthnasol? 

• Y cyfleoedd ar gyfer gwneud 
gwelliannau sylweddol i brosesau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y 
gweithgarwch? 

Mae risgiau ac adnoddau'r 
gweithgarwch yn cael eu hystyried yn 
ystod y cam cynllunio archwiliad; mae 
amcanion a gweithrediadau'r 
gweithgarwch yn cael eu hystyried yn y 
cam cynllunio ac ymgysylltu; ac mae 
dulliau o leihau unrhyw risgiau 
canfyddedig, digonolrwydd prosesau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y 
gweithgarwch, a'r cyfleoedd i wneud 
gwelliannau yn cael eu gwerthuso yn 
ystod yr adolygiad. Cynhelir yr 
adolygiad trwy ddilyn rhaglen archwilio 
benodol, gan ddogfennu'r profion 
gofynnol a'r materion llywodraethu, risg 
a rheolaeth perthnasol sy'n gymwys. 
Dim ond pan fydd hyn yn ffurfio rhan o 
amcan yr archwiliad y caiff y modd y 
mae'r gweithgarwch yn monitro ei 
berfformiad ei ystyried. 
Darperir camau gweithredu a 
argymhellir ar gyfer y gweithgarwch os 
canfyddir unrhyw wendidau yn ei 
brosesau llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth. 
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6.3.3 Lle mae cynllun ymgysylltu wedi'i 
lunio ar gyfer archwiliad ar gyfer parti y 
tu allan i'r sefydliad, a yw'r archwilwyr 
mewnol wedi sefydlu dealltwriaeth 
ysgrifenedig gyda'r parti hwnnw ynghylch 
y canlynol: 

• Amcanion? 

• Cwmpas? 

• Cyfrifoldebau a disgwyliadau eraill yr 
archwilwyr mewnol a'r parti allanol 
(gan gynnwys cyfyngiadau ar 
ddosbarthu canlyniadau'r ymgysylltiad 
a mynediad at gofnodion ymgysylltu)? 

Yr ymgysylltiad allanol diwethaf a 
dderbyniwyd gan CIMA oedd adolygiad 
gan gymheiriaid o Gyngor Sir y Fflint, a 
chytunwyd ar gytundeb ysgrifenedig clir 
rhwng y ddau barti. 
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6.3.4 Ar gyfer ymgysylltiadau 
ymgynghori, a yw archwilwyr mewnol 
wedi sefydlu dealltwriaeth gyda'r 

Fel arfer derbynnir manylion ymgysylltu 
yn ysgrifenedig mewn ebost gan y 
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cleientiaid ymgysylltu ynghylch y 
canlynol: 

• Amcanion? 

• Cwmpas? 

• Priod gyfrifoldebau'r archwilwyr 
mewnol a disgwyliadau'r cleient a 
chleientiaid eraill? 

Ar gyfer ymgynghoriadau sylweddol, a 
yw'r ddealltwriaeth hon wedi'i dogfennu? 

cleient; fel arall, bydd y cwmpas yn 
cael ei ddogfennu gan AM. 
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2210 Amcanion yr Ymgysylltiad  

6.3.5 A gytunwyd ar amcanion ar gyfer 
pob ymgysylltiad? 
A yw archwilwyr mewnol wedi cynnal 
asesiad risg rhagarweiniol o'r 
gweithgarwch sy'n cael ei adolygu? 
A yw'r amcanion ymgysylltu yn 
adlewyrchu canlyniadau'r asesiad risg 
rhagarweiniol a gynhaliwyd? 
A yw'r archwilwyr mewnol wedi ystyried 
tebygolrwydd y canlynol wrth ddatblygu'r 
amcanion ymgysylltu: 

• Gwallau sylweddol? 

• Twyll? 

• Heb gydymffurfio? 
• Unrhyw risgiau eraill? 

Mae amcanion a chwmpas archwiliad 
wedi'u cynnwys yn y cynllun archwilio. 
Cynhelir asesiad risg o bob 
gweithgarwch fel rhan o'r gwaith o 
lunio'r cynllun archwilio blynyddol 
seiliedig ar risg. 
Oni bai bod yr archwiliad yn archwiliad 
rheolaeth allweddol, er enghraifft, sy'n 
cael ei gynnal yn rheolaidd ar sail 
adolygiad treigl 3 blynedd, mae'r 
rheswm dros gynnwys y gweithgarwch 
yn y cynllun archwilio yn cael ei 
ddogfennu. 
Mae risgiau amrywiol yn cynnwys 
gwallau, twyll neu heb gydymffurfio yn 
cael eu hystyried fel rhan o'r asesiad 
risg wrth lunio'r cynllun archwilio 
blynyddol. 
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6.3.6 A yw'r archwilwyr mewnol wedi 
cadarnhau a yw'r rheolwyr a/neu'r bwrdd 
wedi sefydlu meini prawf digonol i 
werthuso a phenderfynu a yw amcanion 
a nodau sefydliadol wedi'u cyflawni? 
Os barnwyd bod y meini prawf yn 
ddigonol, a yw'r archwilwyr mewnol wedi 
defnyddio'r meini prawf wrth werthuso 
dulliau llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaethau? 

Mae'r Cyngor yn destun adolygiadau 
parhaus. Mae'r fframwaith llywodraethu 
yn seiliedig ar ganllawiau CIPFA a 
chaiff ei gwblhau'n flynyddol gyda 
mewnbwn gan reolwyr ac Aelodau 
(mewn gweithdy) ac wedi'i 
gymeradwyo gan y GA, PLlA a'r 
Cyngor fel rhan o'r Datganiad Cyfrifon. 
Mae'r fframwaith yn cael ei adolygu'n 
flynyddol gan AM i gadarnhau y gellir 
dangos tystiolaeth o effeithlonrwydd, ac 
mae hyn yn rhan o werthusiad AM o 
ddulliau llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaethau'r Cyngor. 

Os bernir bod y meini prawf yn 
annigonol, a yw'r archwilwyr mewnol 
wedi gweithio gyda'r rheolwyr a/neu'r 

Amh – meini prawf yn seiliedig ar 
ganllawiau CIPFA. 
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bwrdd i ddatblygu meini prawf gwerthuso 
priodol? 
Os cyfeiriwyd at y meini prawf gwerth am 
arian, a ystyriwyd defnyddio holl brif 
fathau o adnoddau'r sefydliad, gan 
gynnwys arian, pobl ac asedau? 
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6.3.7 A yw'r amcanion a osodwyd ar 
gyfer ymgysylltiadau ymgynghori yn 
mynd i'r afael â phrosesau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fel 
y cytunwyd gyda'r cleient? 

A yw'r amcanion a osodwyd ar gyfer 
ymgysylltiadau ymgynghori yn gyson â 
gwerthoedd, strategaethau ac 
amcanion y sefydliad ei hun? 

 

Gosodir amcanion ymgysylltu fesul 
achos. Bydd y mwyafrif yn cwmpasu un 
neu bob un o'r prosesau llywodraethu, 
rheoli risg a rheolaeth, a chytunir 
arnynt ymlaen llaw gyda'r cleient. 
Cynhelir pob adolygiad gan gadw 
mewn cof nodau ac amcanion y 
gwasanaethau yn y dyfodol. 
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2220 Cwmpas yr Ymgysylltiad  

6.3.8 A yw'r cwmpas a sefydlir ar gyfer 
pob ymgysylltiad yn gyffredinol ddigonol i 
fodloni amcanion yr ymgysylltiad? 
A yw'r cwmpas ar gyfer pob ymgysylltiad 
yn cynnwys ystyried systemau, 
cofnodion, personél a phriodweddau 
ffisegol perthnasol? A yw'r ystyriaeth hon 
yn cynnwys meysydd sydd o dan 
reolaeth partïon allanol, lle bo'n briodol? 

Mae cwmpas ymgysylltiad yn seiliedig 
ar ei amcanion, ac yn cael ei lunio fesul 
achos. 
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6.3.9 Lle mae cyfleoedd ymgynghori 
sylweddol wedi codi yn ystod 
ymgysylltiad sicrwydd, a luniwyd 
dealltwriaeth ysgrifenedig benodol o'r 
amcanion, cwmpas, cyfrifoldebau a 
disgwyliadau eraill? 
Lle mae cyfleoedd ymgynghori 
sylweddol wedi codi yn ystod 
ymgysylltiad sicrwydd, a gafodd 
canlyniadau'r ymgysylltiad dilynol eu 
cyfleu yn unol â'r safonau ymgynghori 
perthnasol? 

Pan nodir cyfleoedd ymgynghori, neu 
gwmpas archwilio pellach yn ystod 
ymgysylltiad, mae'r gwaith yn cael ei 
wneud gan AM fel arfer ochr yn ochr â'r 
archwiliad gwreiddiol (yn enwedig lle 
mae'r gwaith ychwanegol yn ganlyniad 
i adolygiad risg). Bydd hyn yn cael ei 
gyfathrebu'n ysgrifenedig i'r cleient. 
Bydd canlyniadau'n cael eu cyfleu 
mewn adroddiad archwilio fel arfer (a 
all fod yn adroddiad ar wahân i'r un a 
gyhoeddwyd yn dilyn y gwaith sicrwydd 
gwreiddiol). Penderfynir ar hyn fesul 
achos, a defnyddir y dull mwyaf priodol. 
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6.3.10 Ar gyfer pob ymgynghoriad, a 
oedd cwmpas yr ymgysylltiad yn 
ddigonol ar y cyfan i fynd i'r afael ag 
unrhyw amcanion y cytunwyd arnynt? 

Os datblygodd yr archwilwyr mewnol 
unrhyw amheuon ynghylch cwmpas 
ymgysylltiad ymgynghori wrth ymgymryd 
â'r ymgysylltiad hwnnw, a wnaethant 
drafod yr amheuon hynny gyda'r cleient 
ac felly penderfynu a ddylid parhau â'r 
ymgysylltiad ai peidio? 

Yn ystod ymgysylltiadau ymgynghori, a 
aeth yr archwilwyr mewnol i'r afael â'r 
rheolaethau sy'n gyson ag amcanion yr 
ymgysylltiadau hynny? 

Mae cwmpas ymgysylltiad yn seiliedig 
ar ei amcanion, ac yn cael ei lunio fesul 
achos. 
Mae archwilwyr yn trafod unrhyw 
amheuon gyda'r RhCAM/RhA/UA. 
Gwneir penderfyniad ynghylch sut i 
barhau â'r gwaith, a byddai unrhyw 
amrywiadau mawr yn cael eu cyfleu i'r 
cleient. 
Mae AM yn ystyried y materion 
llywodraethu, risg a rheolaeth sy'n 
berthnasol i bob ymgysylltiad. 
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2230 Dyrannu Adnoddau ar gyfer 
Ymgysylltiad 

 

6.3.11 A yw archwilwyr mewnol wedi 
penderfynu ar y lefel briodol a digonol o 
adnoddau sydd eu hangen i gyflawni 
amcanion pob ymgysylltiad yn seiliedig 
ar: 

a) Natur a chymhlethdod yr 
ymgysylltiad unigol? 

b) Unrhyw gyfyngiadau amser? 

c) Yr adnoddau sydd ar gael? 
 

Mae pob un o'r tair eitem: natur a 
chymhlethdod yr ymgysylltiad unigol, 
cyfyngiadau amser a'r adnoddau sydd 
ar gael yn cael eu hystyried wrth 
dyrannu adnoddau ar gyfer 
ymgysylltiad fel rhan o'r cynllun 
archwilio. 
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2240 Rhaglen Waith yr Ymgysylltiad  

6.3.12 A yw archwilwyr mewnol wedi 
datblygu a dogfennu rhaglenni gwaith 
sy'n cyflawni'r amcanion ymgysylltu? 
A yw rhaglenni gwaith yr ymgysylltiad 
yn cynnwys gweithdrefnau ar gyfer: 

• Adnabod gwybodaeth? 

• Dadansoddi gwybodaeth? 

• Gwerthuso gwybodaeth? 

• Dogfennu gwybodaeth? 
A gafodd rhaglenni gwaith eu 
cymeradwyo cyn eu gweithredu ar gyfer 
pob ymgysylltiad? 
A gafodd unrhyw addasiadau 
angenrheidiol ar gyfer rhaglenni gwaith 
eu cymeradwyo'n brydlon? 

 

Mae gan yr Adran AM gyfres o raglenni 
gwaith archwilio mewnol sy'n cael eu 
diweddaru'n barhaus, mewn ymateb i 
unrhyw newidiadau gofynnol. 
Mae AM yn cyflwyno, ac yn defnyddio 
peth o fewnbwn rhaglenni gwaith ar 
Pentana (MKI) ar hyn o bryd. Mae'r 
rhaglenni'n nodi pa wybodaeth sydd ei 
hangen a sut y dylid ei dadansoddi 
a/neu ei gwerthuso. Yna gall yr 
archwilwyr ddogfennu'r wybodaeth a 
gasglwyd. 
Mae angen i bob rhaglen waith, boed â 
llaw neu ar Pentana (MKI) geisio 
cymeradwyaeth RhCAM/RhA/UA cyn 
ei defnyddio. CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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Bydd unrhyw addasiadau y bernir eu 
bod yn angenrheidiol yn cael eu 
gwneud i raglenni gwaith yn brydlon yn 
ystod y cam cymeradwyo. 

6.4 2300 Cyflawni'r Ymgysylltiad 

Mae'r cwestiynau yn yr adran hon yn 
ceisio cadarnhau bod archwilwyr mewnol 
yn dadansoddi, gwerthuso a dogfennu 
gwybodaeth ddigonol, ddibynadwy, 
berthnasol a defnyddiol i gefnogi 
canlyniadau a chasgliadau'r 
ymgysylltiad. 

 

2310 Adnabod Gwybodaeth  

6.4.1 A yw archwilwyr mewnol yn 
gyffredinol yn nodi gwybodaeth (digonol, 
dibynadwy, perthnasol a defnyddiol) sy'n 
cefnogi canlyniadau a chasgliadau'r 
ymgysylltiad? 
Mae gwybodaeth ddigonol yn ffeithiol, yn 
ddigonol ac yn argyhoeddiadol fel y 
byddai person call, gwybodus yn dod i'r 
un casgliadau â'r archwilydd. 
Gwybodaeth ddibynadwy yw'r 
wybodaeth orau y gellir ei chael trwy 
ddefnyddio technegau ymgysylltu 
priodol. Mae gwybodaeth berthnasol yn 
cefnogi arsylwadau ac argymhellion yr 
ymgysylltiad, ac mae'n gyson â'r 
amcanion ar gyfer yr ymgysylltiad. Mae 
gwybodaeth ddefnyddiol yn helpu'r 
sefydliad i gyflawni ei nodau. 

Mae angen papurau gwaith clir a 
chryno, fel y nodir yn y Llawlyfr 
Archwilio. Mae'r holl bapurau gwaith 
archwilio yn cael eu hadolygu gan y 
RhCAM, RhA neu UA i sicrhau bod yr 
Adran yn cynnal ansawdd gwaith cyson 
bob amser a bod y safonau gofynnol yn 
cael eu cyflawni. 
Ceir tystiolaeth o'r holl ganfyddiadau a 
chasgliadau trwy wybodaeth ddigonol, 
ddibynadwy, berthnasol a defnyddiol. 
Os na ddarperir gwybodaeth ddigonol, 
anfonir taflen adolygu at yr archwilydd 
yn gofyn am y wybodaeth ychwanegol / 
gwaith i'w wneud. 
Mae gwybodaeth annibynadwy yn cael 
ei diystyru (oni bai y gellir cyflwyno 
tystiolaeth). 
Anwybyddir gwybodaeth amherthnasol 
heb unrhyw ddefnydd, ac atgoffir 
archwilwyr o'r gofynion. 
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2320 Dadansoddi a Gwerthuso  

6.4.2 A yw archwilwyr mewnol wedi 
seilio eu casgliadau a'u canlyniadau 
ymgysylltu ar ddadansoddiadau a 
gwerthusiadau priodol yn gyffredinol? 
 
 
 
 
 

Mae'r RhCAM yn ei gwneud yn ofynnol 
i bapurau gwaith AM fod yn ddigonol, 
yn gryno ac wedi'u cyfeirio'n ddigonol i 
sicrhau bod yr holl ganfyddiadau, 
argymhellion a chasgliadau, a'r farn 
archwilio gyffredinol, yn cael eu 
cefnogi, ac yn darparu cofnod clir o'r 
gwaith a gyflawnwyd. 
Anfonir taflen adolygu at yr archwilydd 
yn gofyn am y wybodaeth / gwaith 
ychwanegol lle na chyflawnir y gofyniad 
hwn. 
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6.4.3 Yn gyffredinol a yw archwilwyr 
mewnol wedi parhau i fod yn effro i'r 

Mae archwilwyr yn arfer gofal 
proffesiynol dyladwy trwy fod yn 
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posibilrwydd o'r canlynol wrth gynnal eu 
harchwiliadau unigol, ac a yw hyn wedi'i 
ddogfennu: 

• Drwgweithredu bwriadol? 

• Gwallau neu hepgoriadau? 

• Gwerth am arian gwael? 

• Methu â chydymffurfio â pholisi 
rheoli? 

• Gwrthdaro buddiannau? 

ymwybodol o'r tebygolrwydd o 
gamgymeriadau sylweddol, twyll neu 
ddiffyg cydymffurfio. 
Bod unrhyw wendidau neu faterion 
difrifol yn cael eu hadrodd i'r RhCAM 
neu'r RhA ar unwaith i benderfynu ar y 
ffordd orau o weithredu; bydd materion 
eraill yn cael eu dogfennu'n llawn i 
sicrhau yr eir i'r afael â hwy fel rhan o'r 
archwiliad. 
Nodir y gofyniad hwn yn y Llawlyfr 
Archwilio. 
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2330 Dogfennu Gwybodaeth  

6.4.4 A yw'r archwilwyr mewnol wedi 
dogfennu'r wybodaeth berthnasol sydd ei 
hangen i gefnogi casgliadau a 
chanlyniadau'r ymgysylltiad? 
A yw papurau gwaith yn ddigon cyflawn 
a manwl i alluogi archwilydd mewnol 
profiadol arall heb gysylltiad blaenorol â'r 
archwiliad i ganfod pa waith a 
gyflawnwyd, i'w ail-berfformio os oes 
angen, ac i gefnogi'r casgliadau y 
daethpwyd iddynt? 

(R6.4.2) Mae'r RhCAM yn ei gwneud 
yn ofynnol i bapurau gwaith AM fod yn 
ddigonol, yn gryno ac wedi'u cyfeirio'n 
ddigonol i sicrhau bod yr holl 
ganfyddiadau, argymhellion a 
chasgliadau, a'r farn archwilio 
gyffredinol, yn cael eu cefnogi, ac yn 
darparu cofnod clir o'r gwaith a 
gyflawnwyd. 
Anfonir taflen adolygu at yr archwilydd 
yn gofyn am y wybodaeth / gwaith 
ychwanegol lle na chyflawnir y gofyniad 
hwn. 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.4.5 A yw'r PSGA yn rheoli mynediad at 
gofnodion ymgysylltu? 
A yw'r PSGA wedi cael cymeradwyaeth 
uwch reolwyr a/neu gwnsler cyfreithiol fel 
y bo'n briodol cyn rhyddhau cofnodion o'r 
fath i bartïon allanol? 
A yw'r PSGA wedi datblygu a gweithredu 
gofynion cadw ar gyfer pob math o 
gofnodion ymgysylltu? 
 
 

Mae gan yr Adran AM system ffeilio 
electronig a rennir; dim ond y RhCAM 
all gael mynediad at rai cofnodion. 
Nid yw unrhyw gofnodion o'r fath 
wedi'u rhyddhau i bartïon allanol. 
Byddai hyn yn cael ei drafod â'r 
Swyddog Diogelu Data / SAC – 
Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro / 
Rheolwr Cwynion Corfforaethol a 
Rhyddid Gwybodaeth fel y bo'n briodol 
pe byddai cais o'r fath yn dod i law. 
Mae gan AM bolisi cadw sydd wedi'i 
gynnwys yn y Llawlyfr Archwilio. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.4.6 A yw'r gofynion cadw ar gyfer 
cofnodion ymgysylltu yn gyson â 
chanllawiau'r sefydliad ei hun yn ogystal 
ag unrhyw ofynion rheoleiddiol neu 
ofynion eraill? 

Mae polisi cadw AM wedi'i ysgrifennu 
ar y cyd â pholisi rheoli cofnodion 
corfforaethol y Cyngor, a chanllawiau'r 
Gymdeithas Rheoli Cofnodion. 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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2340 Goruchwylio'r Ymgysylltiad  

6.4.7 A yw pob ymgysylltiad yn cael ei 
oruchwylio'n briodol i sicrhau bod 
amcanion yn cael eu cyflawni, bod 
ansawdd yn cael ei sicrhau a bod staff 
yn cael eu datblygu? 

A yw tystiolaeth briodol o oruchwyliaeth 
yn cael ei dogfennu a'i chadw ar gyfer 
pob ymgysylltiad? 

 

 

Goruchwylir archwilwyr gan y RhCAM, 
RhA neu UA trwy gydol yr archwiliad. 
Mae'r holl waith yn destun adolygiad 
ansawdd. Mae pob adroddiad yn cael 
ei wirio gan y RhCAM cyn ei gyhoeddi. 
Mae papurau gwaith yn cael eu llofnodi 
gan yr adolygydd (mae hyn yn digwydd 
yn awtomatig ar adolygiadau a gynhelir 
ar Pentana (MKI)). Mae'r holl 
adroddiadau terfynol yn cael eu llofnodi 
gan y RhCAM (neu ddirprwy). 
Ymdrinnir ag unrhyw faterion 
perfformiad trwy ddefnyddio Polisi 
Rheoli Perfformiad Gweithwyr y Cyngor 
– mae'r RhCAM a'r RhA wedi 
mynychu'r hyfforddiant rheoli gorfodol 
ar Grymuso Perfformiad Staff. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5 2400 Cyfathrebu Canlyniadau 

Mae'r cwestiynau yn yr adran hon yn 
ceisio cadarnhau bod archwilwyr mewnol 
yn cyfathrebu canlyniadau'r 
ymgysylltiadau mewn ffordd briodol. 

 

2410 Meini Prawf ar gyfer Cyfathrebu  

6.5.1 A yw'r cyfathrebu ynghylch 
canlyniadau ymgysylltu yn cynnwys y 
canlynol: 

• Amcanion yr ymgysylltiad? 

• Cwmpas yr ymgysylltiad? 

• Casgliadau perthnasol? 

• Argymhellion a chynlluniau 
gweithredu, os yn briodol? 

Fel arfer mae adroddiad archwilio yn 
amlinellu amcanion yr adolygiad, y dull 
archwilio (h.y. cwmpas), crynodeb o'r 
canfyddiadau (i gynnwys canlyniadau 
cadarnhaol), barn sicrwydd (casgliad) a 
chynllun gweithredu i ddogfennu'r 
camau gweithredu sydd eu hangen i 
fynd i'r afael ag unrhyw wendidau a 
ganfuwyd yn y gwasanaeth / system 
(lle bo angen). CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.2 A yw archwilwyr mewnol yn 
gyffredinol yn trafod cynnwys yr 
adroddiadau terfynol drafft gyda'r lefelau 
priodol o reolwyr i gadarnhau cywirdeb 
ffeithiol, ceisio sylwadau a chadarnhau'r 
camau rheoli y cytunwyd arnynt? 

Trefnir cyfarfod ymadael i drafod pob 
adroddiad archwilio drafft cyn ei 
gyhoeddi, i sicrhau ei fod yn ffeithiol 
gywir a bod y rheolwyr yn cytuno ar y 
camau gweithredu, pwy sy'n gyfrifol am 
bob cam gweithredu gyda'r dyddiad 
targed ar gyfer ei roi ar waith, ac a 
ydynt am gynnwys unrhyw sylwadau 
pellach. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.3 Os oes argymhellion a chynllun 
gweithredu wedi'u cynnwys, a yw 
argymhellion yn cael eu blaenoriaethu yn 
ôl risg? 
Os yw argymhellion a chynllun 
gweithredu wedi'u cynnwys, a yw'r 

Mae'r camau gweithredu wedi'u 
graddio: haeddu sylw, cymedrol, 
arwyddocaol neu sylfaenol (yn dibynnu 
ar y risg ariannol a gweithredol i'r 
gwasanaeth / Cyngor). 
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cyfathrebu hefyd yn nodi'r cytundebau y 
daethpwyd iddynt eisoes gyda'r rheolwyr 
ynghyd ag amserlenni priodol? 
Os oes unrhyw feysydd o anghytuno 
rhwng yr archwilydd mewnol a'r rheolwyr 
na ellir eu datrys trwy drafodaeth, a yw'r 
rhain yn cael eu cofnodi yn y cynllun 
gweithredu a'r risg weddilliol wedi'i 
hamlygu? 

Mae'r cynllun gweithredu yn nodi a 
gytunwyd ar gamau gweithredu gyda'r 
rheolwyr (ac unrhyw sylwadau y 
dymunant eu nodi fel y bo'n 
berthnasol), pwy yw'r swyddog sy'n 
gyfrifol am roi pob cam gweithredu ar 
waith, a'r dyddiad targed ar gyfer 
gweithredu. 
Nodir unrhyw anghytundeb yn y cynllun 
gweithredu, ac os bernir bod y cam 
gweithredu yn sylfaenol neu'n 
arwyddocaol, caiff ei amlygu fel risg i'r 
uwch reolwyr a'r PLlA. 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.4 Yn amodol ar ofynion cyfrinachedd 
a chyfyngiadau eraill ar adrodd, a yw 
cyfathrebiadau yn datgelu'r holl ffeithiau 
perthnasol sy'n hysbys iddynt yn eu 
hadroddiadau archwilio a allai, os na 
chânt eu datgelu, ystumio eu 
hadroddiadau neu guddio arfer 
anghyfreithlon? 

Pan gyhoeddir barn neu gasgliad, a gaiff 
disgwyliadau uwch reolwyr, y bwrdd a 
rhanddeiliaid eraill eu hystyried?  

Mae'r holl ganfyddiadau a chasgliadau 
perthnasol yn cael eu cofnodi mewn 
adroddiadau. 
Mae pob adroddiad archwilio yn 
cynnwys barn yr archwilydd sydd wedi'i 
graddio: uchel, sylweddol, cymedrol 
neu isel (yn dibynnu ar nifer y camau 
gweithredu gofynnol a'u safle risg). 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.5 Dylai safbwyntiau gael eu hategu 
gan wybodaeth ddigonol, ddibynadwy, 
berthnasol a defnyddiol (yn unol ag 
ymatebion i gwestiynau ar gyfer SAMSC 
2300). 
Lle bo'n briodol, a yw cyfathrebiadau 
ymgysylltu yn cydnabod perfformiad 
boddhaol y gweithgarwch dan sylw? 

Gweler pwynt 6.4.1 
Cyhoeddir memo sy'n rhoi barn 
sicrwydd 'uchel' ar gyfer adolygiad 
boddhaol sy'n arwain at 'ddim angen 
camau gweithredu'. Mae hefyd yn 
cynnwys cwmpas y gwaith i amlygu 
unrhyw gyfyngiadau i'r adolygiad. 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.6 Pan fydd canlyniadau ymgysylltu 
wedi'u rhyddhau i bartïon y tu allan i'r 
sefydliad, a yw'r cyfathrebu yn cynnwys 
cyfyngiadau ar ddosbarthu a defnyddio'r 
canlyniadau? 

Amh – ni ryddheir adroddiadau i 
bartïon allanol. 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.7 Lle bu'n ofynnol i'r PSGA roi 
sicrwydd i sefydliadau partneriaeth eraill, 
neu gyrff hyd braich megis cwmnïau 

Amh – dim gwaith o'r fath wedi'i wneud. 
(Mae cyfrif yr harbwr yn rhan o 
weithgarwch y Cyngor). 
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masnachu, a yw'r risgiau o wneud hynny 
wedi'u rheoli'n effeithiol, gan roi sylw i 
brif gyfrifoldeb y PSGA i reoli'r sefydliad 
y maent yn gweithio ar ei gyfer i 
ddarparu gwasanaethau archwilio 
mewnol? 

 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2420 Ansawdd Cyfathrebu  

6.5.8 A yw cyfathrebu archwilio mewnol 
yn gywir, yn wrthrychol, yn glir, yn gryno, 
yn adeiladol, yn gyflawn ac yn amserol? 
 
 
 
 
 
 

Cadarnheir cywirdeb adroddiadau cyn 
eu cyhoeddi; rhaid i'r holl ganfyddiadau 
gael eu cefnogi gan dystiolaeth, ac felly 
maent yn wrthrychol; mae adroddiadau 
yn glir ac yn gryno gan nad ydynt yn 
cynnwys unrhyw wybodaeth ddiangen; 
bwriad y cynllun gweithredu yw bod yn 
adeiladol gan ei fod yn cynnig camau 
gweithredu i wella unrhyw wendidau a 
ddarganfuwyd. Y nod yw cyhoeddi 
adroddiadau o fewn 10 diwrnod i 
ddiwedd y gwaith maes archwilio. Ar 
gyfartaledd, cyflawnir hyn yn unol â'r 
Dangosyddion Perfformiad. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2421 Gwallau a Hepgoriadau  

6.5.9 Os yw cyfathrebu terfynol yn 
cynnwys gwall neu hepgoriad sylweddol, 
a yw'r PSGA wedi cyfleu'r wybodaeth 
gywir i bob parti a dderbyniodd y 
cyfathrebu gwreiddiol? 

Os caiff adroddiad archwilio drafft ei 
ddiwygio, anfonir y fersiwn wedi'i 
diweddaru i'r holl dderbynwyr ar y 
rhestr ddosbarthu wreiddiol. 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2430 Defnydd o 'Wedi'i Gynnal yn Unol 
â'r Safonau Rhyngwladol ar gyfer Arfer 
Proffesiynol Archwilio Mewnol' 

 

6.5.10 Ai dim ond os yw canlyniadau'r 
RhSAG yn cefnogi datganiad o'r fath y 
mae'r archwilwyr mewnol yn adrodd bod 
ymgysylltiadau 'wedi'u cynnal yn unol â 
SAMSC'? 

Amh – ni ddefnyddir y datganiad ar hyn 
o bryd. 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2431 Datgelu bod Ymgysylltiad Heb 
Gydymffurfio 

 

6.5.11 Lle mae unrhyw ddiffyg 
cydymffurfio â SAMSC wedi effeithio ar 
ymgysylltiad penodol, a yw cyfathrebu'r 
canlyniadau yn datgelu'r canlynol: 

• Egwyddor neu reol ymddygiad y Cod 
Moeseg neu'r Safon(au) na 

Amh – dim digwyddiad o'r fath wedi'i 
gofnodi. 
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chyflawnwyd cydymffurfiaeth lawn â 
nhw? 

• Y rheswm/rhesymau dros beidio â 
chydymffurfio? 

• Effaith peidio â chydymffurfio ar yr 
ymgysylltiad a chanlyniadau'r 
ymgysylltiad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2440 Lledaenu Canlyniadau  

6.5.12 A yw'r PSGA wedi penderfynu ar 
gylchrediad adroddiadau archwilio o 
fewn y sefydliad, gan ystyried 
cyfrinachedd a gofynion deddfwriaethol? 

Fel arfer bydd adroddiadau wedi'u 
cyfyngu i reolwr y gwasanaeth a 
archwiliwyd (sydd fel arfer yn gyfrifol 
am roi'r camau gofynnol ar waith), yn 
ogystal â'r SAC priodol. 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.13 A yw'r PSGA wedi cyfleu 
canlyniadau'r ymgysylltiad i bob parti 
priodol? 

Mae'r rhestr ddosbarthu yn cael ei 
gwirio yn ystod y cyfarfod ymadael, a'i 
nodi yn yr adroddiad, felly mae unrhyw 
hepgoriadau'n cael eu canfod fel arfer. 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.14 Cyn rhyddhau canlyniadau 
ymgysylltu i bartïon y tu allan i'r 
sefydliad, a oedd y PSGA wedi: 

• Asesu'r risg bosibl i'r sefydliad 

• Ymgynghori ag uwch reolwyr a/neu 
gwnsler cyfreithiol fel y bo'n briodol? 

• Lledaenu rheolaeth trwy gyfyngu ar y 
defnydd o'r canlyniadau? 

Ddim yn berthnasol – dim adroddiadau 
wedi'u rhyddhau i bartïon allanol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.15 Lle nodwyd unrhyw faterion 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth 
arwyddocaol yn ystod ymgysylltiadau 
ymgynghori, a gafodd y rhain eu cyfleu i'r 
uwch reolwyr a'r bwrdd? 

Mae unrhyw gamau gweithredu 
sylfaenol ac arwyddocaol sydd eu 
hangen yn cael eu hadrodd yn 
chwarterol yn adroddiad cynnydd y 
RhCAM i'r PLlA. 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

2450 Barn Gyffredinol  

6.5.16 A yw'r PSGA wedi rhoi barn 
archwilio mewnol flynyddol? 
A yw'r farn archwilio mewnol flynyddol yn 
dod i gasgliad ynghylch digonolrwydd ac 

Mae'r farn wedi'i chynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol y RhCAM i'r PLlA. 
Mae'r farn yn seiliedig ar y gwaith a 
wnaed a'r sicrwydd a ddarparwyd yn 
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effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y 
sefydliad? 
A yw'r farn archwilio mewnol flynyddol yn 
ystyried disgwyliadau uwch reolwyr, y 
bwrdd a rhanddeiliaid eraill? 
A yw'r farn archwilio mewnol flynyddol 
wedi'i hategu gan wybodaeth ddigonol, 
ddibynadwy, berthnasol a defnyddiol 
(gan ystyried yr atebion i'r cwestiynau ar 
SAMSC 2300)? 

ystod y flwyddyn, ar fframwaith 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y 
Cyngor. Cefnogir y farn gan wybodaeth 
ddigonol, ddibynadwy, berthnasol a 
defnyddiol – gweler pwynt 6.4.1. 
Mae'r Adroddiad Blynyddol hefyd yn 
cynnwys map sicrwydd, gan nodi 
ffynonellau eraill o sicrwydd sy'n 
cefnogi'r farn. 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.17 A yw'r cyfathrebu yn nodi'r 
canlynol: 

• Cwmpas y farn, gan gynnwys y 
cyfnod y mae'r farn yn berthnasol 
iddo? 

• Unrhyw gyfyngiadau cwmpas? 

• Ystyried yr holl brosiectau cysylltiedig 
gan gynnwys y ddibyniaeth ar 
ddarparwyr sicrwydd eraill? 

• Y fframwaith risg neu reolaeth neu 
feini prawf eraill a ddefnyddir fel sail i'r 
farn gyffredinol? 

Os rhoddir barn archwilio mewnol 
amodol neu anffafriol, a nodir y 
rhesymau dros y farn honno? 

A yw'r PSGA wedi cyflwyno adroddiad 
blynyddol y gall y sefydliad ei ddefnyddio 
i lywio ei ddatganiad llywodraethu?  

Mae Adroddiad Blynyddol y RhCAM yn 
gorffen gyda'r farn. Rhoddir y farn ar 
gyfer bob blwyddyn ariannol, ac mae'n 
seiliedig ar nifer a chwmpas yr 
adolygiadau a'r camau dilynol a 
gwblhawyd, y sicrwydd a roddwyd (gan 
gynnwys unrhyw sicrwydd gan 
ddarparwyr eraill y dibynnir arno), a'r 
camau a gymerwyd gan reolwyr (yn 
enwedig y camau hynny yr ystyrir eu 
bod yn sylfaenol ac arwyddocaol). 
Mae'r farn yn hysbysu Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol y Cyngor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.5.18 A yw'r adroddiad blynyddol yn 
ymgorffori'r canlynol: 

• Barn yr archwiliad mewnol blynyddol? 

• Crynodeb o'r gwaith sy'n cefnogi'r 
farn? 

• Datgelu unrhyw amodau i'r farn? 

• Y rhesymau dros unrhyw amodau i'r 
farn? 

• Datgelu unrhyw namau neu 
gyfyngiadau yn y cwmpas? 

• Cymhariaeth neu waith a wnaed 
mewn gwirionedd â'r gwaith a 
gynlluniwyd? 

Mae'r farn AM flynyddol wedi'i 
chynnwys yn Adroddiad Blynyddol y 
RhCAM i'r PLlA. 
Mae crynodeb o'r gwaith a wnaed yn 
ystod y flwyddyn sy'n cefnogi'r farn 
flynyddol wedi'i gynnwys yn yr 
adroddiadau cynnydd chwarterol a'r 
Adroddiad Blynyddol i'r PLlA. 
Ni ddarparwyd amodau yn ystod 
2020/21. 
Mae unrhyw namau neu gyfyngiadau o 
ran cwmpas yn cael eu dwyn ar sylw'r 
PLlA e.e. cyfyngiadau o ran adnoddau. 
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• Datganiad ar gydymffurfio â SAMSC? 

• Canlyniadau'r RhSAG? 

• Cynnydd yn erbyn unrhyw gynlluniau 
gwella sy'n deillio o'r RhSAG? 

• Crynodeb o berfformiad y 
gweithgarwch archwilio mewnol yn 
erbyn ei fesurau perfformiad a 
thargedau? 

• Unrhyw faterion eraill y mae'r PSGA 
yn barnu eu bod yn berthnasol i 
baratoi'r datganiad llywodraethu? 

 
 

Cynhwysir cymhariaeth neu waith a 
wnaed mewn gwirionedd yn erbyn y 
cynllun gwreiddiol. 
Mae canlyniadau'r hunanasesiad yn 
erbyn SAMSC wedi'u cynnwys gyda'r 
cynllun gwella dilynol. 
Mae canran y cynllun archwilio a 
gwblhawyd wedi'i gynnwys ynghyd â 
Dangosyddion Perfformiad eraill, fel y'u 
defnyddir gan grŵp meincnodi archwilio 
CIPFA, a mesurau ansawdd eraill sy'n 
rhan o'r RhSAG. 
Mae cynnydd yn erbyn cynllun gwella'r 
flwyddyn yn cael ei nodi'n chwarterol ac 
yn flynyddol. Nodir unrhyw faterion 
eraill y mae'r RhCAM yn eu hystyried 
yn berthnasol. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.6 2500 Monitro Cynnydd 

Mae'r cwestiynau yn yr adran hon yn 
ceisio cadarnhau bod system ar waith i 
fonitro effeithiolrwydd canlyniadau 
cyfathrebu archwilio i reolwyr, gan 
gynnwys gweithgarwch dilynol priodol 
pan na chymerir unrhyw gamau gan 
reolwyr. 
A yw'r PSGA wedi sefydlu proses i 
fonitro a dilyn camau rheoli i sicrhau bod 
y camau y cytunwyd arnynt wedi'u 
gweithredu'n effeithiol neu fod uwch 
reolwyr wedi derbyn y risg o beidio â 
chymryd camau? 

 

6.6.1 Lle mae materion wedi codi yn 
ystod y broses ddilynol (er enghraifft, lle 
na weithredwyd camau y cytunwyd 
arnynt), a yw'r PSGA wedi ystyried 
diwygio'r farn archwilio mewnol? 
A yw canlyniadau monitro camau rheoli 
yn llywio'r gwaith o gynllunio gwaith 
archwilio yn y dyfodol yn seiliedig ar 
risg? 
 
 
 
 
 

Mae gan yr Adran broses ddilyn i fyny 
a lle bo modd, cynhelir archwiliadau 
dilynol unwaith y cyrhaeddir yr holl 
ddyddiadau targed (fel arall, yn ystod y 
flwyddyn ariannol ganlynol). Bydd hyn 
yn haws i'w fonitro ar Pentana (MKI). 
Mae barn AM yn cael ei hailasesu yn 
unol â chanlyniadau archwiliadau 
dilynol. 
Mae'r canlyniadau hyn yn llywio 
cynlluniau archwilio seiliedig ar risg yn 
y dyfodol. 
Fodd bynnag, oherwydd y pandemig, ni 
fu modd cynnal archwiliadau dilynol. 
Bydd y rhain yn cael eu cario ymlaen i 
2022/23. 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.6.2 A yw'r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn monitro canlyniadau 

Os ymgynghorir ag AM e.e. gweithredu 
system newydd, fel arfer cytunir gyda 
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ymgysylltiadau ymgynghori fel y 
cytunwyd gyda'r cleient? 

chleientiaid bod archwiliad yn cael ei 
gynllunio yn ddiweddarach pan fydd y 
system yn weithredol. CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 

6.7 2600 Cyfathrebu Derbyn Risgiau 

Mae'r adran hon yn ystyried y trefniadau 
sy'n gymwys os yw'r PSGA wedi dod i'r 
casgliad bod y rheolwyr wedi derbyn 
lefel o risg a allai fod yn annerbyniol i'r 
sefydliad. 
Mae disgwyl i sefyllfaoedd o'r fath fod yn 
brin. Mae SAMSC 2600 yn nodi gofynion 
cyfathrebu ar gyfer y PSGA. Nid 
cyfrifoldeb y PSGA yw datrys y risg. 

 

6.7.1 Os yw'r PSGA wedi dod i'r casgliad 
bod y rheolwyr wedi derbyn lefel o risg a 
allai fod yn annerbyniol i'r sefydliad, a yw 
ef neu hi wedi trafod y mater gyda'r uwch 
reolwyr? 
Os yw'r PSGA, ar ôl trafod ag uwch 
reolwyr, yn parhau i ddod i'r casgliad y 
gallai lefel y risg fod yn annerbyniol i'r 
sefydliad, a yw ef neu hi wedi cyfleu'r 
sefyllfa i'r bwrdd? 

Mae unrhyw anghytundeb ynghylch 
derbyn risg rhwng yr archwilydd a'r 
rheolwyr yn cael ei nodi yng nghynllun 
gweithredu'r adroddiad; ac os bernir 
bod y cam gweithredu a argymhellir yn 
sylfaenol neu'n arwyddocaol, caiff ei 
ddwyn at sylw'r uwch reolwyr a'r PLlA. 
 
 
 
 
 
 

CYDYMFFURFIO RHANNOL HEB GYDYMFFURFIO 
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Cydymffurfio â Safonau Canlyniadol: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Cydymffurfio â'r Safonau Cydymffurfiaeth 2021/22 
Cyfans

wm 

 Ie Rh Na  

1. Cenhadaeth Archwilio Mewnol 1   1 

2. Diffiniad o Archwilio Mewnol 2   2 

3. Egwyddorion Craidd 10   10 

4. Cod Moeseg 5   5 

5. Safonau Priodoledd     

1000 Pwrpas, Awdurdod a Chyfrifoldeb 4   4 

1100 Annibyniaeth a Gwrthrychedd 21   21 

1200 Hyfedredd a Gofal Proffesiynol Dyladwy 9 1  10 

1300 Sicrhau Ansawdd a Gwella 14 1  15 

6. Safonau Perfformiad     

2000 Rheoli Gweithgarwch Archwilio Mewnol 14 3  17 

2100 Natur y Gwaith 10   10 

2200 Cynllunio Ymgysylltiad 12   12 

2300 Cyflawni'r Ymgysylltiad 7   7 

2400 Cyfathrebu Canlyniadau 18   18 

2500 Monitro Cynnydd 1 1  2 

2600 Cyfathrebu Derbyn Risgiau 1   1 

Cyfanswm 
229 
97% 

6 
3% 

0 
- 

235 
100% 
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Cynllun Gwella Canlyniadol (2022/23): 
 

Cyf Cydymffurfio â'r Safon 
Camau Gweithredu 

Gofynnol 
Dyddiad 
Targed 

Safon 
1210 

5.3.1 A oes gan y PSGA 
gymhwyster proffesiynol, fel 
CMIIA/CCAB neu 
gymhwyster cyfatebol? 
Roedd gan y RhCAM oedd 
yn y swydd hyd at 31/12/21 
gymhwyster Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus 
a Chyfrifyddiaeth, CIPFA, 
sy'n gorff CCAB. Mae'r 
RhCAM oedd yn y swydd o 
1/1/22 yn astudio ar gyfer 
Tystysgrif Archwilio Mewnol 
IIA ar hyn o bryd. 

RhCAM i ennill cymhwyster 
proffesiynol CMIIA. 

O fewn 3 
blynedd i'r 
apwyntiad 

Safon 
1311 

5.4.5 A yw monitro 
perfformiad parhaus yn 
cynnwys cael adborth gan 
randdeiliaid? 
Ni chyhoeddwyd unrhyw 
Holiaduron Rheoli Ansawdd 
(HRhA) yn ystod y 
pandemig. HRhA i'w 
gyhoeddi yn Ch2 ar gyfer 
gwaith a wneir yn Ch1. 
Templed HRhA hefyd yn 
cael ei osod ar Pentana. 

HRhA i'w rhoi i'r rhai a 
archwilir. Bydd archwiliadau 
sydd i ddod yn cael HRhA 
i'w roi i'r rhai a archwilir trwy 
Pentana. 

Yn ystod 
2022/23 

2010 6.1.1 A yw'r PSGA wedi 
pennu blaenoriaethau'r 
gweithgarwch archwilio 
mewnol mewn cynllun 
seiliedig ar risg ac a yw'r 
blaenoriaethau hyn yn 
gyson â nodau'r sefydliad? 
Nid yw'r Strategaeth a'r 
Cynllun AM yn nodi 
blaenoriaethau 
gweithgarwch AM na sut 
maent yn cyfateb â nodau'r 
sefydliad. 

Cynhyrchu cynllun archwilio 
seiliedig ar risg yn unol â 
chynlluniau ffyrdd 
gwasanaethau sy'n nodi'n 
glir blaenoriaethau 
archwiliadau sy'n gyson â 
blaenoriaethau'r Cyngor. 

Yn ystod 
2022/23 

2050 6.1.15 Defnyddio ffynonellau 
eraill o sicrwydd. 
System fapio sicrwydd yn ei 
lle ac yn cael ei thrafod 
mewn cyfarfodydd tîm 
wythnosol, sy'n cael ei 
hadolygu a'i datblygu ar hyn 

System fapio sicrwydd i'w 
diweddaru a'i monitro mewn 
cyfarfodydd tîm wythnosol. 

Drwy gydol 
2022/23 
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o bryd trwy ddefnyddio 
'Model Tair Llinell' IIA – bydd 
hwn yn cael ei fewnbynnu i 
Pentana i'w fonitro a'i 
ddiweddaru. 

2500 6.6.1 Lle mae materion wedi 
codi yn ystod y broses 
ddilynol a yw'r PSGA wedi 
ystyried diwygio'r farn 
archwilio mewnol? 
Oherwydd y pandemig, ni 
chynhaliwyd unrhyw 
archwiliadau dilynol yn 
2021/22. Bydd archwiliadau 
dilynol yn cael eu monitro ar 
Pentana. 

Bydd yr archwiliadau dilynol 
sydd i'w cynnal yn cael eu 
cario ymlaen i 2022/23. 
Bydd tracio argymhellion ar 
gyfer archwiliadau yn y 
dyfodol yn cael ei fonitro yn 
Pentana. 

31 Mawrth 2 
3 

AJ Ni chanfuwyd bod system 
Pentana (MKI) yn 
ddefnyddiol wrth weithio'n 
adweithiol. 
Bydd Pentana (MKI) yn cael 
ei weithredu'n llawn ar gyfer 
archwiliadau sydd wedi'u 
cynllunio, ond bydd 
rhywfaint o waith adweithiol 
yn parhau i gael ei wneud a'i 
gofnodi trwy ddefnyddio 
ffolderi electronig a rennir. 

Mae'r system wedi'i 
gwerthuso ac mae'r tîm AM 
wedi cael hyfforddiant ar y 
system. Cynllun AM i gael ei 
fewnbynnu ar gyfer Ch3 a 
Ch4. 

Drwy gydol 
2022/23 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

  ADRODDIAD I’R: 

  DYDDIAD: 

  LLEOLIAD: 

  TEITL: 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

27 Medi 2022 

O bell drwy gyfrwng fideo-gynadledda 

Adroddiad ar y cynnydd gyda Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol drafft 2021-2022 a Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2022-23 

PWRPAS YR ADRODDIAD: 

ER: 

Rhoi’r diweddaraf ar y cynnydd gyda Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol drafft 2021-2022 a Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 2022-23 

Gwybodaeth 

Cefndir 

Bu’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystyried adroddiad ar Ddatganiad Llywodraethu 
Blynyddol drafft 2021-2022 a’r ddogfen Fframwaith Llywodraethu, ynghyd â chynllun 
gweithredu’r flwyddyn bresennol a hynny yn ei gyfarfod ar 6 Mehefin 2022. 
(gweler yr Adroddiad i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yma 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s3103/Eitem%2013%20Draft%20GFD%20combin
ed%20c.pdf?LLL=1  a Chofnodion y Cyfarfod yma 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=147&MId=351&Ver=4&LLL=0). 

Yn y cyfarfod hwn bu i’r Pwyllgor gytuno i argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol drafft 2021-22.  

Yn ei gyfarfod ar 8 Gorffennaf 2022 penderfynodd y Cyngor: 
a) Nodi cynnwys dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 wedi'i diweddaru; ac
b) Argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-

22.

(gweler yr Adroddiad i’r Cyngor yma 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s3417/Adroddiad%20-
%20Datganiad%20Llywodraethu%20Blynyddol.pdf?LLL=1 a Chofnodion drafft y Cyfarfod yma 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=149&MId=274&Ver=4&LLL=0) 

Y Sefyllfa Bresennol 

Mae Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft 2021-2022 a gymeradwywyd yn cael ei ystyried 
erbyn hyn gan Archwilio Cymru cyn ei gyflwyno fel fersiwn derfynol i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ar 17 Tachwedd 2022 ac i’r Cyngor ar 24 Tachwedd 2022 ar y cyd â’r Datganiad 
Blynyddol o Gyfrifon.  
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Fframwaith Llywodraethu 2022-23 a Chynllun Gweithredu’r flwyddyn bresennol 
 
Bydd gweithdy yn cael ei gynnal ar 28 Tachwedd 2022 ar gyfer Swyddogion perthnasol ac 
Aelodau'r Pwyllgor i ystyried y cynnydd a wnaed ar y camau a nodwyd yn Natganiad 
Llywodraethu Blynyddol 2021-2022. Yn ystod y gweithdy hwn bydd y ddogfen Fframwaith 
Llywodraethu yn cael ei diweddaru i adlewyrchu'r cynnydd sydd wedi'i wneud tuag at gwblhau'r 
camau hyn. Wedyn bydd y ddogfen ddiweddaredig hon yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor hwn yn 
ei gyfarfod ym mis Ionawr. 
 
Bydd y gweithdy hwn hefyd yn gyfle i ystyried unrhyw gamau newydd y mae angen eu 
hychwanegu at y Ddogfen Fframwaith Llywodraethu, a fydd yn cael eu hystyried wedyn yn 
Natganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23. 
 
Y Côd Llywodraethu Corfforaethol Lleol 
 
Cafodd Côd Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2022-23 ei gymeradwyo gan y Cyngor ar 3 
Mawrth 2022. Mae rhywfaint o waith cychwynnol wedi mynd rhagddo i adolygu'r côd hwn er 
mwyn sicrhau ei fod yn nodi sut mae trefniadau llywodraethu'r Cyngor yn cyfrannu at fodloni’r 
saith egwyddor ar gyfer llywodraethu da, fel y nodir yn Delivering Good Governance in Local 
Government: Framework (argraffiad 2016) gan CIPFA/SOLACE. 
 

 

ARGYMHELLIAD:            

Gofynnir i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio:  

i) Nodi cynnwys yr adroddiad 

 

Y RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD:  Rhoi gwybod i'r Pwyllgor am y cynnydd gyda 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft 2021-2022 a’r camau nesaf ar gyfer y ddogfen 
Fframwaith Llywodraethu,  Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23 a’r Côd 
Llywodraethu Corfforaethol Lleol. 

 

Atodiadau:  Dim – diweddaru statws yn unig 

Pennaeth y Gwasanaeth: Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog 
Monitro 

 
Swyddog Adrodd: Harry Dimmack, Swyddog Llywodraethu 

 
Dyddiad:     30/8/2022 

Tudalen 362



1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

 
DYDDIAD: 27 Medi 2022 
  
LLEOLIAD:  
 
TEITL: 

O bell trwy Gynhadledd Fideo 
 
Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth (2021-2022)  
 

DIBEN YR 
ADRODDIAD: 

Rhoi trosolwg cynhwysfawr i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio o’r Sylwadau o 
Ganmoliaeth, Cwynion a’r gweithgarwch Rhyddid 
Gwybodaeth (gan gynnwys Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol) a dderbyniwyd gan yr Awdurdod yn 
ystod 2021 - 2022. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn 
darparu gwybodaeth am gwynion a gyfeiriwyd at 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn 
ystod y cyfnod adrodd. Mae copi o Lythyr Blynyddol 
yr Ombwdsmon, dyddiedig 9 Awst 2022, wedi’i 
gynnwys fel atodiad. 

 
Er: 

 
Penderfyniad 
 

PORTFFOLIO 
CABINET AC AELOD 
CABINET: 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd  
 

 
Cyflwyniad  
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth sy’n ymwneud â gwaith Gwasanaeth Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. Mae’r adroddiad ei 
hun (sy’n cyd-fynd â’r adroddiad blaen hwn) wedi’i gynnwys yn Atodiad 1, sy’n cynnwys 
gwybodaeth benodol am nifer a math y sylwadau o ganmoliaeth a dderbyniwyd, gwahanol 
gamau’r weithdrefn gwynion, perfformiad a chanlyniadau sy’n ymwneud â’r rhain a 
gwybodaeth am gydymffurfio â deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol. Ceir adran hefyd ar y cysylltiadau a gafwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (“yr Ombwdsmon”) yn ystod y cyfnod adrodd. Mae Llythyr Blynyddol yr 
Ombwdsmon at y Cyngor wedi ei gynnwys yn Atodiad 2, sy’n rhoi manylion pellach ar waith 
yr Ombwdsmon ar gyfer Ceredigion, yn ogystal ag ar gyfer Cynghorau eraill ar draws Cymru. 
 
Dyma’r trydydd adroddiad yn olynol lle na chafodd unrhyw ymchwiliadau eu cychwyn nac 
unrhyw adroddiadau ffurfiol eu cyhoeddi gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
mewn perthynas â chwynion a wnaed yn erbyn y Cyngor. Fodd bynnag, cydnabyddir bod 
cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y cwynion a gyfeiriwyd at yr Ombwdsmon, yn ogystal ag 
achosion a gaewyd yn dilyn ymyrraeth yr Ombwdsmon (h.y. cytundebau ‘Datrys yn Gynnar’). 
 
Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu sawl her a brofwyd yn ystod y cyfnod adrodd h.y. 
cymhlethdod y cwynion a dderbyniwyd, cynnydd cyffredinol yn dilyn y pandemig mewn 
cwynion, Rhyddid Gwybodaeth, atgyfeiriadau at yr Ombwdsmon ac atgyfeiriadau at Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), yn ogystal â’r heriau sy’n gysylltiedig â darparu’r 
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Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth ei hun. Mae’n anochel fod yr heriau hyn wedi 
effeithio ar allu’r Cyngor i gyflawni ei amcanion perfformiad o ran amserlenni penodedig, sydd 
wedi arwain at fwy o gysylltiadau gan yr Ombwdsmon a’r ICO. 
 
Trosolwg byr o’r holl weithgarwch a reolwyd gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth yn ystod 2021-2022:  

 
 224 o Sylwadau o Ganmoliaeth wedi dod i law 
 357 o Ymholiadau wedi’u prosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth  
 133 o Gwynion wedi dod i law: Cam 1 = 73  Cam 2 = 60 
 52 o ‘Gysylltiadau’ gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  
 780 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol wedi’u prosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
Crynodeb  

• Cafwyd llawer llai o sylwadau o ganmoliaeth yn ystod y cyfnod adrodd hwn (gostyngiad 
o 72%). Gall y gostyngiad hwn gael ei liniaru yn rhannol gan y mewnlifiad enfawr o 
sylwadau o ganmoliaeth a dderbyniwyd yn 2019-2020 (cynnydd o 50% ar y flwyddyn 
flaenorol). Gallai sawl ffactor fod wedi effeithio ar allu’r Cyngor i gasglu sylwadau o 
ganmoliaeth, gan gynnwys diffyg adnoddau i flaenoriaethu’r gweithgarwch hwn. 
Ymhellach, bydd gwaith yn cael ei wneud gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth i symleiddio’r ffordd y caiff sylwadau o ganmoliaeth eu prosesu, fel y gellir 
manteisio ar arfer da, a chofnodi ffigurau cywir. 

 

• Cafodd llai o ymholiadau eu rheoli gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 
ond bu cynnydd o 29% yn nifer y cwynion. Mae hyn yn awgrymu nad oedd yn bosibl 
mynd ati i ddatrys pryderon heb orfod cymryd rhan mewn gweithdrefnau cwynion 
ffurfiol. Yn ogystal, bydd absenoldebau heb eu cynllunio a swyddi gwag o fewn y 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth wedi cyfrannu at yr anallu i reoli 
achosion mor effeithiol ag yn y blynyddoedd blaenorol. 

 

• Bu cynnydd o 16% yn nifer y cwynion Cam 1, a gwelodd y Cyngor gynnydd o 30% yn y 
cwynion yr ymchwiliwyd iddynt yng Ngham 2 (cam ffurfiol). Roedd cydymffurfiaeth ag 
amserlenni penodedig hefyd yn is na’r disgwyl, er y cydnabyddir bod angen mwy o 
amser ar gyfer cwynion Cam 2 er mwyn ymchwilio iddynt yn drylwyr. Mae hyn yn gwbl 
dderbyniol ar yr amod bod achwynwyr yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ar unrhyw 
ddatblygiadau.  

 

• Fel y cydnabuwyd uchod, derbyniodd yr Ombwdsmon 63% yn fwy o gwynion am 
Gyngor Sir Ceredigion o’i gymharu â’r blynyddoedd blaenorol, a chafodd 13 o’r rhain 
eu datrys drwy gytundebau Datrys yn Gynnar. Fodd bynnag, ni wnaeth yr 
Ombwdsmon gyfeirio unrhyw gwynion ar gyfer ymchwiliad ffurfiol, ac felly, ni 
chyhoeddwyd unrhyw adroddiadau ffurfiol ganddynt.  

 

• Derbyniwyd dwy gŵyn yn ymwneud â chydymffurfiaeth y Cyngor â Mesurau’r 
Gymraeg, a chafodd y ddwy eu datrys yn ystod y cam anffurfiol.  
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• Casglu Sbwriel a Safleoedd Gwastraff Cartref yw’r prif reswm o hyd dros y cwynion a 
dderbyniwyd yng Ngham 1; ac yna Cynllunio (gan gynnwys Gorfodi Cynllunio) a Threth 
y Cyngor a Budd-dal Tai. Mae’r tri gwasanaeth hyn yn cyfrif am 40% o’r holl gwynion 
Cam 1 a dderbyniwyd, ond fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae’r gwasanaethau hyn yn 
dueddol o ddenu cwynion.  

 

• Cafodd 49% o’r holl gwynion eu cadarnhau; ni chafodd 32% o achosion eu cadarnhau 
ac roedd y gweddill naill ai’n parhau i fynd rhagddynt neu wedi’u dirwyn i ben gan yr 
achwynydd. Cydnabyddir bod angen gwaith pellach er mwyn gwella’r ffordd yr ydym yn 
dysgu’r gwersi sy’n deillio o gwynion, bydd hyn yn cael ei ddatblygu gan y Gwasanaeth 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth. 

 

• Roedd cydymffurfiaeth â’r amserlenni Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol ar y lefel isaf a gofnodwyd, sef 67%, a chydnabyddir bod angen 
gwelliannau enfawr yn hyn o beth. Bu cynnydd hefyd yn nifer yr atgyfeiriadau at 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), o 4 achos i 9 achos, yn ystod 2021-2022. 
Mae’n debygol mai’r perfformiad gwael o ran bodloni’r amserlenni statudol oedd y prif 
ffactor a gyfrannodd at hyn, ond mae’r cynnydd yn cyfateb i 1% yn unig o’r holl 
geisiadau a dderbyniwyd. 

 
 
Meysydd i ganolbwyntio arnynt 

• Gwella cydymffurfiaeth â’r amserlenni a bennwyd mewn polisïau cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.  

• Gwella’r system ar gyfer casglu sylwadau o ganmoliaeth a data ar y gwersi a 
ddysgwyd.  

• Parhau â dull agored, tryloyw sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer datrys pryderon  
 
 

Argymhelliad: Adolygu, asesu a chymeradwyo cynnwys yr Adroddiad Blynyddol 
am Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a Gweithgarwch Rhyddid 
Gwybodaeth – 2021/2022 a nodi Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon 
ar gyfer 2021-2022.  
 

Y rheswm dros yr 
argymhelliad: 

Er mwyn rhoi gwybod i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am y 
gwaith sy’n cael ei wneud gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth.  
 

  
Atodiadau: Atodiad 1 

Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a 
Gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth – 2021/2022 
 
Atodiad 2 
Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: 
2021-2022.  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 
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Swyddog Adrodd: Marie-Neige Hadfield, Rheolwr Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 
 

Dyddiad: 31 Awst 2022 
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1. CYFLWYNIAD 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth am nifer y negeseuon o ganmoliaeth, y 

cwynion a'r ceisiadau a ddaeth i law'r Cyngor rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022, 
o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.  Mae'r adran hon yn rhoi trosolwg o'r modd 
y mae'r Cyngor yn rheoli canmoliaeth, cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  
Mae Adran 2 yn rhoi gwybodaeth am y negeseuon o ganmoliaeth a gafwyd, ac mae 
Adran 3 yn dangos rhai o'r tueddiadau, themâu a pherfformiad o ran niferoedd, 
amserlenni a chanlyniadau'r cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd.  Mae 
Adran 4 yn amlinellu'r gwersi a ddysgwyd.  Mae Adran 5 yn trafod pob achos a 
gyfeiriwyd at sylw Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ("yr 
Ombwdsmon"), ac mae Adran 6 yn ystyried ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ac 
unrhyw achosion a gyfeiriwyd at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.  Mae Adran 7 
yn rhoi crynodeb a chasgliadau o'r data a ddarparwyd yn yr adroddiad, a rhoddir 
dadansoddiad o'r data cwynion yn Adran 8.  Oherwydd y cynnydd sylweddol yng 
ngwaith yr Ombwdsmon, yn enwedig achosion a gafodd eu datrys o ganlyniad i 
gyfraniad yr Ombwdsmon, mae pob achos sy'n arwain at adroddiad 'Datrys yn Gynnar' 
hefyd wedi'i gynnwys yn Adran 8 – gan gynnwys yr Adroddiadau Cryno a gyhoeddwyd 
gan yr Ombwdsmon mewn perthynas â'r cwynion hyn. 
 

1.2 Mae'r systemau cofnodi ar gyfer negeseuon o ganmoliaeth, cwynion a cheisiadau 
Rhyddid Gwybodaeth wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu'r strwythur sefydliadol, 
sydd wedi symleiddio'r broses adrodd. 

 
1.3 Mae'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn dîm bach (3.8 o aelodau staff) 

sy'n dilyn tri pholisi cwynion gwahanol a dwy gangen o ddeddfwriaeth mynediad i 
wybodaeth: 

• Polisi Pryderon a Chwynion Enghreifftiol (corfforaethol) 
• Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 

2014 
• Gweithdrefn Gwynion ar gyfer Cyrff Llywodraethu Ysgolion yng Nghymru 

(Cylchlythyr 011/2012) 
• Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 
• Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 

 
1.4 Er bod cyrff llywodraethu ysgolion yn gyfrifol am eu cwynion a cheisiadau Rhyddid 

Gwybodaeth eu hunain, mae'r Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn darparu cyngor 
a chymorth pan fo angen, ac weithiau bydd yn cynorthwyo gydag achosion mwy 
cymhleth os yw'r gweithdrefnau'n caniatáu hynny. 
 

1.5 O ganlyniad i newidiadau diweddar mewn deddfwriaeth, adolygwyd y Polisi Pryderon 
a Chwynion (corfforaethol) a'i gadarnhau gan bwyllgor y Cyngor o aelodau etholedig 
ar 23 Medi 2021. 

 
1.6 Yn dilyn ffurfio'r Awdurdod Safonau Cwynion o dan Ddeddf Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019, mae'n ofynnol i holl awdurdodau 
cyhoeddus Cymru adrodd am eu cwynion i swyddfa'r Ombwdsmon bob chwarter.  
Mae'r wybodaeth hon ar gael ar dudalen we yr Awdurdod Safonau Cwynion. 

 
1.7 Mae'r Cyngor yn parhau i gydweithio'n gadarnhaol â'r Ombwdsmon, ac mae adran o'r 

adroddiad hwn yn rhoi dadansoddiad o holl waith yr Ombwdsmon, gan gynnwys 
canlyniadau'r adroddiadau 'Datrys yn Gynnar' (ar ddiwedd yr adroddiad hwn).  Mae 
hyn yn cynnwys canlyniadau swyddfa'r Ombwdsmon yn dilyn ei hasesiad o'r holl 
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gwynion a wnaed iddo mewn perthynas â Chyngor Sir Ceredigion.  Rhaid nodi mai 
hwn yw'r trydydd cyfnod adrodd olynol lle na chychwynnwyd unrhyw ymchwiliadau 
ffurfiol gan swyddfa'r Ombwdsmon i gwynion a wnaed yn erbyn y Cyngor. 

 
1.8 Mae datrys cwynion yn rhagweithiol yn parhau i gael blaenoriaeth uchel o fewn y 

Cyngor a gwneir pob ymdrech i sicrhau canlyniadau boddhaol ar gyfer dinasyddion a 
defnyddwyr gwasanaeth sy'n tynnu ein sylw at eu pryderon.  Yn sgil yr ymdrechion 
parhaus a'r cydweithredu cadarnhaol rhwng staff a rheolwyr ar draws y Cyngor a'r Tîm 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth, mae'n llawer mwy effeithiol i ddatrys pryderon yn 
ystod y cam 'ymholiad', heb fod angen troi at y weithdrefn gwynion ffurfiol.  O ganlyniad, 
derbyniwyd cyfanswm o 357 o ymholiadau yn ystod y cyfnod adrodd hwn. 
 

1.9 Mae cwynion sy'n cael eu hystyried o dan Gamau 1 a 2 o'r polisïau cwynion perthnasol 
yn parhau i gael eu rheoli yn unol â'r ethos sy'n sail i gwynion corfforaethol: 'Ymchwilio 
unwaith, ymchwilio'n dda'.  Cydnabyddir, yn arbennig mewn perthynas â chwynion 
Cam 2, y gall achosion cymhleth gymryd mwy o amser na'r hyn a nodir yn y polisi 
(hynny yw, 20 diwrnod gwaith); fodd bynnag, mewn amgylchiadau o'r fath, hysbysir yr 
achwynydd fel arfer am yr oedi a rhoddir diweddariadau ar statws y gŵyn.  Mae 
gwybodaeth ynghylch perfformiad y Cyngor o ran cydymffurfio ag amserlenni wedi'i 
darparu o fewn yr adroddiad hwn, ond y flaenoriaeth o hyd yw sicrhau bod ymchwiliad 
cadarn ac ystyrlon yn cael ei gynnal – hyd yn oed os yw'n cymryd yn hwy na'r 
amserlenni a bennwyd.  Derbynnir bod heriau sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaeth 
wedi arwain at y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn methu â chynnal 
cyfathrebu effeithiol gydag achwynwyr mewn rhai achosion. 

 
1.10 Mae'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Polisi, Perfformiad a Diogelu'r 

Cyhoedd yn gyfrifol am yr holl gwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth o fewn y 
Cyngor, a bydd yn uwchgyfeirio materion o bryder i aelod(au) perthnasol o'r Grŵp 
Arweinyddiaeth.  Yn ogystal â hyn, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol yw Uwch 
Swyddog enwebedig y Cyngor ar gyfer swyddfeydd yr Ombwdsman a'r Comisiynydd 
Gwybodaeth ar gyfer cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth. 

 
1.11 Mae Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor yn gyfrifol am gynllunio 

a darparu'r holl hyfforddiant cwynion yn ogystal â monitro'r holl gwynion a cheisiadau 
Rhyddid Gwybodaeth.  Mae hyn yn cynnwys cydweithio â Swyddfa'r Ombwdsman a 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth pan fydd achosion yn cael eu cyfeirio at eu sylw 
gan ddefnyddwyr gwasanaeth.  Yn anffodus, oherwydd yr heriau sy'n gysylltiedig â'r 
pandemig, ni chafodd unrhyw hyfforddiant cwynion mewnol ei gynnal yn ystod y cyfnod 
adrodd hwn.  Fodd bynnag, roedd Awdurdod Safonau Cwynion yr Ombwdsmon wedi 
darparu Hyfforddiant Ymchwilio i Gwynion i'r mwyafrif o'r Rheolwyr Corfforaethol yn 
Chwefror 2021. 

 
1.12 Yn ôl y disgwyl, parhaodd pandemig y coronafeirws i gael effaith ar ddarparu 

gwasanaethau ar draws y Cyngor, gyda llawer o wasanaethau yn ymgymryd â 
dyletswyddau ychwanegol o'i gymharu â'r cyfnod cyn y pandemig. Fel yr adroddwyd 
yn flaenorol, o ganlyniad, mae blaenoriaethau a gwydnwch y Cyngor wedi cael eu profi 
ond er gwaethaf hyn, mae'r swyddogion yn parhau wedi eu hymrwymo i sicrhau y bydd 
y gwasanaeth yn gwella o ganlyniad uniongyrchol i gwynion. 
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"Diolch i'r wardeniaid traffig sy'n 
cadw'r traffig yn glir a'r criw casglu 
sbwriel sy'n gwagio ein biniau." – 

Gwasanaethau Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 
2. Y GANMOLIAETH A GAFWYD 
 
2.1 Canmoliaeth 

Mae'r holl negeseuon o ganmoliaeth a dderbynnir gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn 
cael eu cofnodi a'u monitro'n rheolaidd, a dylid eu gweld fel cyfle i rannu arferion da lle 
bynnag y bo modd.  Dylid ymateb i negeseuon o ganmoliaeth yn unigol a'u rhannu â'r 
bobl sy'n uniongyrchol gysylltiedig â nhw. 
 

2.2 Ceir cyfle hefyd i rannu canmoliaeth yn ehangach o lawer o fewn y Cyngor pan fydd 
arferion gwaith cadarnhaol yn cael eu hamlygu y gellid eu mabwysiadu mewn meysydd 
eraill. 
 

2.3 Mae'r tabl isod yn dangos nifer y negeseuon o ganmoliaeth a gofnodwyd gan bob 
Gwasanaeth yn ystod 2021/22. 
 

Gwasanaeth 2021/22 

Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 5 
Ysgolion 4 
Economi ac Adfywio 14 
Cyllid a Chaffael 5 
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol 25 
Cyswllt Cwsmeriaid 29 
Porth Cynnal 27 
Corfforaethol 6 
Porth Gofal 77 
Porth Cymorth Cynnar 29 
Gwasanaethau Democrataidd 2 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 1 
Cyfanswm 224 

 
2.4 Enghreifftiau o'r ganmoliaeth a gafwyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Roedd y staff mor gyfeillgar a 
phroffesiynol ac wedi gwneud ein 

diwrnod yn un arbennig iawn. Diolch 
yn fawr!" – Cyswllt Cwsmeriaid 

"Galla i ddweud yn onest fod y gwaith a gafodd ei wneud yn welliant aruthrol i 
gymharu â sut oedd pethau cyn i'r gwaith gael ei wneud. Mae'n ganlyniad gwych, a 

hoffwn i ddweud "Diolch yn fawr."" – Economi ac Adfywio 
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2.5 Mae'r negeseuon o ganmoliaeth a gafwyd gan gartrefi gofal a chanolfannau dydd 

wedi eu cynnwys yn y system adrodd bresennol sydd wedi'i sefydlu ar draws 
Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor. 

 
2.6 Roedd disgwyl i'r broses ar gyfer casglu, cofnodi a monitro cwynion gael ei 

hadolygu yn ystod y cyfnod adrodd hwn; fodd bynnag, o ganlyniad i'r pwysau o 
fewn tîm bach Gwasanaeth Cwynion a Rhydd Gwybodaeth, caiff y gwaith hwn ei 
gwblhau y flwyddyn nesaf (2022-2023).  Byddai budd gwaith o'r fath yn sicrhau bod 
swyddogion y Cyngor yn ymwybodol o'r prosesau clir a diffiniedig sydd yn eu lle ar 
gyfer delio â chwynion a hyrwyddo arferion gorau ar draws y sefydliad. 

 
 
 

3. Y CWYNION A DDERBYNIWYD 
 

3.1 Cyfanswm y cwynion a dderbyniwyd 
Mae'r siart isod yn dangos cyfanswm y cwynion a dderbyniwyd yn ystod 2021/22 a 
gafodd eu prosesu yn unol â'r polisïau cwynion dau gam.  Rhoddir cymhariaeth â'r 
blynyddoedd blaenorol.  Nid yw hyn yn cynnwys nifer yr ymholiadau neu geisiadau 
am wasanaeth a dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth a 
gafodd eu cyfeirio at y gwasanaeth(au) perthnasol. 

"Roeddwn i am ddweud diolch o galon i chi'n bersonol am ofalu am [ddefnyddiwr 
gwasanaeth]. Doeddwn i ddim yn gallu ymweld yn aml iawn felly roedd yn dda gwybod ei 

fod yn y lle gorau posibl diolch i chi a'ch cydweithwyr." – Porth Gofal 

"Diolch i'r holl bobl oedd wedi 
helpu i ddatrys fy mhryderon." 
– Polisi, Perfformiad a Diogelu'r 

Cyhoedd 

"Diolch am eich 
caredigrwydd 

a'ch amynedd." 
– Cyllid a 
Chaffael 

"Diolch am eich gwaith hael trwy 
gydol y flwyddyn." – Porth Cymorth Cynnar 

"Mae'n wych y ffordd 
rydych chi'n cefnogi 

Defnyddiwr 
Gwasanaeth." – Porth 

Cynnal 

"Roeddwn i am ddweud pa 
mor ddiolchgar ydw i am yr 
holl gymorth a gefais y 
llynedd. Roeddwn i'n teimlo 
bod gen i gefnogaeth wych. 
Diolch eto." – Gwasanaeth 
Ysgolion 

"Hoffwn i ddiolch i chi ac aelodau staff 
Ceredigion." – Corfforaethol 

Tudalen 371



Tudalen 6 o 24 
 

 
 

 
3.2 Nifer y cwynion a wnaed fesul cam 

Mae'r tabl isod yn dangos nifer y cwynion a wnaed yn erbyn y Cyngor o dan bob cam 
o'r Polisi Cwynion dros y pum mlynedd diwethaf. Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys 
cwynion a wnaed am y ddarpariaeth Gymraeg. 
 

Blwyddyn Cam 1 Cam 2 Cyfanswm 
2017/18 96 39 135 
2018/19 92 40 133 
2019/20 85 39 124 
2020/21 61 42 103 
2021/22 73 60 133 

 
 

3.3 Cwynion am y Gymraeg 
Yn 2020/21 derbyniodd y Cyngor ddwy gŵyn oedd yn ymwneud yn benodol â'r 
ddarpariaeth (neu'r diffyg darpariaeth) o wasanaethau Cymraeg ar draws y Cyngor.  
Cafodd un gŵyn ei chyfeirio at y Cyngor gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

 
3.4 Dangosir isod nifer y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd ynghyd â 

chymhariaeth â data'r blynyddoedd blaenorol.  Mae'r Cyngor wedi gweithredu'n llawn 
ei ofynion o dan Safonau'r Gymraeg. 
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3.5 Y deg Adran a gafodd y nifer fwyaf o gwynion yn 2021/22 
Mae'r siart isod yn dangos y deg adran o'r Cyngor a gafodd y nifer fwyaf o gwynion 
yng Ngham 1.  Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, trwy fynd ati i bennu'r 
meysydd lle mae'r nifer fwyaf o gwynion wedi cael eu derbyn, gellir adnabod 
tueddiadau o fewn yr awdurdod a'u cymharu ar lefel genedlaethol. 
 

 
 
 
3.6 Canlyniadau'r Cwynion 
 

Gweler isod y canlyniadau a gofnodwyd yn erbyn yr holl gwynion a wnaed yn ystod 
y cyfnod adrodd. 
 

 
3. 7 Amserlenni 

Mae'n ofynnol i'r Cyngor ymateb i bob cwyn yn brydlon ac yn unol â'r amserlenni a 
bennwyd yn y polisi.  Mae'r siartiau isod yn dangos perfformiad y Cyngor o ran 
bodloni amserlenni Cam 1 (10 diwrnod gwaith) a Cham 2 (20 diwrnod gwaith) o 
dan y polisi corfforaethol.  Mae'n bwysig nodi bod rhywfaint o hyblygrwydd yn achos 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth
Iechyd yr Amgylchedd

Asesu Plant a Theuluoedd
Tîm Oedolion

Diogelu
Canolfannau Llesiant
Gwasanaethau Eiddo

Trafnidiaeth
Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cymorth Estynedig
Priffyrdd

Treth y Cungor a Budd-daliadau
Cynllunio (yn cynnwys Gorfodi Cynllunio)

Casgliad Gwastraff a Safleoedd Gwastraff Cartref

Y 10 Adran a gafodd y nifer fwyaf o gwynion Cam 1

Ymchwiliad/Cwyn 
heb ei pharhau 
neu ei thynnu’n 

ôl
8%

Heb ei 
chadarnhau

32%Wedi'i 
chadarnhau'n 

llwyr neu'n 
rhannol

49%

Parhau
11%
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Cam 2, yn enwedig er mwyn sicrhau bod ymchwiliadau trylwyr a chadarn yn cael eu 
cynnal, a all gymryd mwy o amser i'w cwblhau. 

 
3.8 Cam 1 – Derbyniwyd cyfanswm o 73 o gwynion Cam 1 yn ystod y cyfnod adrodd.  O 

dan y polisi corfforaethol, dylai cwynion Cam 1 gael eu cwblhau o fewn 10 diwrnod 
gwaith ac o dan weithdrefnau cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol dylai'r 
cwynion gael eu cwblhau o fewn 15 diwrnod gwaith sy'n cynnwys y cynnig o 
gyfarfod / drafodaeth â'r rheolwr gwasanaeth perthnasol.  Rhoddwyd sylw i 
gyfanswm o 53 o'r 62 o gwynion corfforaethol ar y cam hwn o fewn yr amserlenni a 
bennwyd. Yn unol â'r polisi Pryderon a Chwynion, cafodd cwynion Cam 1 eu 
huwchgyfeirio ar unwaith i Gam 2 os na bodlonwyd yr amserlen o ddeg diwrnod 
gwaith. 

 

 
 
 
3.9 Cam 2 – Derbyniwyd 60 o gwynion Cam 2.  O'r rhain, cafodd 12 eu rheoli o dan y 

Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol statudol sy'n caniatáu 25 diwrnod gwaith o'r 
'Dyddiad Dechrau' yn hytrach na'r 20 diwrnod gwaith a ganiateir o dan y Weithdrefn 
Pryderon a Chwynion Corfforaethol.  Dangosir perfformiad mewn perthynas â'r polisi 
corfforaethol isod.  Yn achos 12 cwyn y Gwasanaethau Cymdeithasol, roedd 3 yn 
parhau ar agor y tu hwnt i ddiwedd y cyfnod adrodd (h.y. cafodd yr achosion hyn eu 
cau ar ôl 31 Mawrth 2022), ac roedd pob un ond un o'r 9 oedd yn weddill wedi 
cymryd yn hwy na'r amser a bennwyd i'w cau. Caniateir hyn ar yr amod bod 
Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi rhoi cymeradwyaeth 
ysgrifenedig ar gyfer estyniad. 

 

Mwy na 10 
diwrnod gwaith

15%

Cyn pen 10 
diwrnod gwaith

85%

Perfformiad Amserlenni Cam 1 (polisi 
corfforaethol)

Mwy na 20 
diwrnod 
gwaith

56%

Cyn pen 20 
diwrnod 
gwaith

44%

Perfformiad Amserlenni Cam 2 (polisi corfforaethol)
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4. DYSGU GWERSI O'R CWYNION 
 

 
4.1 Mae'r tabl isod yn dangos sampl o'r gwersi a ddysgwyd o'r cwynion a gafwyd yn ystod 

2021/22. 
 

 

Maes 
gwasanaeth 

Cwyn Gwersi a Ddysgwyd 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

Cwyn am gael mynediad i 
Safleoedd Gwastraff Cartref  

Roedd Safleoedd Gwastraff Cartref wedi 
rhoi ardaloedd 'gollwng' hygyrch yn eu lle 
i'r rhai oedd yn methu cael mynediad 
uniongyrchol i'r sgipiau. 

Porth Cynnal Pryderon wedi'u codi 
ynghylch Gwasanaethau 
Plant 
 

Atgoffwyd yr holl Weithwyr Cymdeithasol 
sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd 
am eu cyfrifoldeb i rannu canlyniadau 
ymholiad Adran 47 gyda rhieni, yn unol â 
Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol 
Cymru. 

Diogelu'r 
Cyhoedd 

Diffyg ymateb gan y 
Gwasanaeth ynglŷn â mater 
diogelwch bwyd 

Hyfforddiant pellach wedi'i ddarparu i staff 
ar ddefnyddio'r system wybodaeth. 

Gwasanaeth 
Cwynion a 
Rhyddid 
Gwybodaeth 

Heb gyfathrebu â'r 
achwynwyr 

Sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn 
cael diweddariadau rheolaidd os oes 
problem gyda datrys eu cwyn o fewn yr 
amserlenni penodedig. 

 
 
 

5. CWYNION A WNAED I OMBWDSMAN GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU 
 

 
5.1 Derbyniwyd Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon ar gyfer 2021/22 ar 9 Awst 2022 ac mae 

wedi ei gynnwys fel atodiad i'r adroddiad hwn. 
 
5.2 Mae'r Ombwdsman yn disgwyl i achwynwyr fynd trwy holl weithdrefnau cwynion y 

Cyngor yn gyntaf cyn cysylltu â'i swyddfa i geisio ystyriaeth annibynnol o'u cwyn.  Fodd 
bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol mae disgresiwn gan yr Ombwdsmon i gynnal 
ymchwiliad uniongyrchol.  Fel arfer, caiff cwynion sydd heb gael eu hystyried eto gan 
y Cyngor eu cofnodi gan Swyddfa'r Ombwdsmon fel cysylltiadau 'Cyn pryd' a chânt 
eu cyfeirio'n ôl i'r Cyngor i'w hymchwilio o dan ei weithdrefnau cwynion ei hun. 

 
5.3 Fel mater o arfer, mae'r holl ymatebion ffurfiol a gyhoeddir yng Ngham 2 gweithdrefnau 

cwynion y Cyngor (polisïau corfforaethol a Gwasanaethau Cymdeithasol) yn cynnwys 
cynghori y gall achwynwyr gyfeirio eu cwyn at yr Ombwdsmon os ydynt yn parhau'n 
anfodlon â chasgliadau'r Cyngor, neu'r modd yr ymdriniwyd â'r gŵyn. 

 
5.4 Mae rheolaeth gyfyngedig gan y Cyngor dros ddefnyddwyr gwasanaeth yn cysylltu â'r 

Ombwdsmon yn uniongyrchol, er y byddai hyn yn cael sylw fel rheol yn ystod 
hyfforddiant staff (h.y. cynghori pobl sut i gwyno os ydynt yn anhapus â'r 
gwasanaethau a ddarparwyd). 

 
5.5 Mae'n ddefnyddiol nodi bod yr Ombwdsmon yn darparu data ynghylch nifer y 

'cysylltiadau' a dderbyniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â nifer yr 
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'achosion wedi'u cau' yn ystod y cyfnod adrodd.  Bydd y dull hwn yn esbonio unrhyw 
anghysonderau yn nifer yr achosion sy'n cael eu hadrodd arnynt (yn enwedig os yw 
rhai yn cael sylw dros amryw o gyfnodau adrodd). 

 
5.6 Nifer y cwynion a wnaed i'r Ombwdsman yn 2021/22 yn ôl prif faes (fel y caiff ei 

gategoreiddio gan yr Ombwdsmon) 
Mae'r siart isod yn dangos nifer y cwynion a wnaed gan aelodau'r cyhoedd i'r 
Ombwdsmon, a ddangosir yn Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon. 
 

 

Maes 
Nifer y 

cwynion i'r 
Ombwdsmon 

2019/20 

Nifer y 
cwynion i'r 

Ombwdsmon 
2020/21 

Nifer y 
cwynion i'r 

Ombwdsmon 
2021/22 

Delio â Chwynion 4 5 14 
Cynllunio a Rheoli Cynllunio 6 8 10 
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 4 5 6 
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd 4 1 5 
Ffyrdd a Thrafnidiaeth 1 2 5 
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant 5 3 3 
COVID-19 - 3 3 
Addysg 1 0 2 
Cyllid a Threthiant 2 2 2 
Cymunedau, Cyfleusterau, Adloniant a 
Hamdden 1 0 1 

Cwynion am fwy nag un Gwasanaeth 0 0 1 
Gweinyddu Budd-daliadau 1 1 0 
Trwyddedu 2 0 0 
Tai 0 2 0 

CYFANSWM 31 32 52 
 
 
5.7 Derbyniodd yr Ombwdsmon 52 o gwynion am y Cyngor yn ystod 2021-2022, sef 20 

achos yn fwy nag yn y flwyddyn flaenorol.  Er gwaethaf hyn, nid yw'r Ombwdsmon wedi 
cychwyn ymchwiliadau i unrhyw un o'r achosion hyn.  Fodd bynnag, cytunwyd ar 13 
cytundeb Datrys yn Gyflym er mwyn i'r Cyngor allu datrys y gŵyn i foddhad yr 
Ombwdsmon. Ceir rhagor o wybodaeth am y cwynion hyn ar ddiwedd yr adroddiad 
hwn (tudalennau 19 – 23) gan gynnwys yr adroddiadau cryno swyddogol a luniwyd 
gan yr Ombwdsmon. 

 
5.8 Mae'r siart hwn yn darparu data sy'n cymharu canlyniadau'r holl achosion a gafodd eu 

cau gan yr Ombwdsman yn ystod y cyfnod dan sylw yn yr adroddiad hwn a'r ddwy 
flynedd flaenorol. 
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5.9 Achosion yr Ombwdsmon a arweiniodd at Ddatrys yn Gynnar 

 
 

Fel y cyfeiriwyd ato uchod, er na chynhaliwyd unrhyw ymchwiliadau ffurfiol gan yr 
Ombwdsmon am y trydydd cyfnod yn olynol, roedd nifer y cwynion lle oedd angen 
cymryd camau gweithredu ychwanegol yn dilyn eu hystyried gan yr Ombwdsmon 
wedi codi'n sylweddol i un deg tri (o'i gymharu â dim ond pedwar yn 2020-2021). Yn 
yr achosion hyn, mae'r Ombwdsmon yn rhoi cyfle i'r Cyngor adolygu ei reolaeth o'r 
achos a chytuno ar sut i weithredu er mwyn datrys y gŵyn. 
 

5.10 Mae'r cynnydd esbonyddol mewn achosion Datrys yn Gynnar yn ganlyniad i'r 
cynnydd cyffredinol yn nifer y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd a'r 
heriau sylweddol a wynebwyd gan wasanaethau'r Cyngor yn ystod y cyfnod hwn. Yn 
ogystal, mae'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth, sy'n eistedd o fewn y 
Gwasanaeth Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd, wedi wynebu sawl her yn ystod 
y cyfnod adrodd hwn o ganlyniad i absenoldebau heb eu cynllunio yn ogystal â 
swyddi gwag o fewn y Gwasanaeth. Roedd hwn yn ffactor arwyddocaol a gyfrannodd 
at y diffygion yn y modd yr ymdriniwyd â chwynion y cyfeiriwyd atynt yn llythyr yr 
Ombwdsmon. 
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6. CEISIADAU RHYDDID GWYBODAETH 
 
6.1 Y Gwasanaeth Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd sy'n gyfrifol am oruchwylio 

cydymffurfiaeth y Cyngor â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.  Yn yr un modd â chanmoliaeth a chwynion, 
cafodd y gwasanaeth Rhyddid Gwybodaeth (a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol) ei ganoli hefyd ac mae'n ffurfio Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth y Cyngor. 

 
6.2 Mae'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Polisi, Perfformiad a Diogelu'r 

Cyhoedd yn gyfrifol am ymgymryd â'r holl Adolygiadau Mewnol sydd yn ei hanfod yn 
golygu'r dull cwyno ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol.  Yn dilyn y cam Adolygiad Mewnol, mae gan ymgeiswyr 
yr hawl i gyfeirio eu cais i'r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer ystyriaeth 
bellach. 

 
6.3 Gall ceisiadau am wybodaeth a dderbynnir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol gael eu gwrthod am amryw o resymau ar yr 
amod bod esemptiadau neu eithriadau cyfreithlon sy'n atal datgelu gwybodaeth.  
Mewn sefyllfaoedd o'r fath, mae'r Cyngor yn cyhoeddi Hysbysiad Gwrthod sy'n rhoi 
gwybodaeth glir i esbonio'r penderfyniad i beidio â datgelu'r wybodaeth y gofynnir 
amdani.  Rhaid nodi yma bod y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol yn ymwneud â gwybodaeth a gofnodwyd ac a ddelir 
gan y Cyngor ac felly nid oes hawl i gael atebion i gwestiynau a fyddai'n golygu creu 
gwybodaeth neu gofnodion newydd. 

 
6.4 Yn ystod y cyfnod adrodd hwn derbyniodd y Cyngor gyfanswm o 780 o geisiadau am 

wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu'r Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol.  O'r rhain, cafodd wyth achos eu huwchgyfeirio i'r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol ar gyfer Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd fel rhai sydd angen 
Adolygiad Mewnol. Roedd pedwar o'r achosion yn ymwneud â chwynion na chafodd 
eu darparu ar eu cyfer o fewn yr amserlen o 20 diwrnod gwaith. Gyda'r achosion hyn, 
darparwyd y wybodaeth y gofynnwyd amdani fel rhan o'r ymateb Adolygiad Mewnol. 
Cafodd yr esemptiad a gymhwyswyd ei gynnal mewn dau o'r achosion, ac roedd y 
ddau achos arall yn parhau i fod ar agor ar ddiwedd y cyfnod adrodd. 

 
6.5 Dangosir isod nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol (ar y cyd) a dderbyniwyd yn ystod 2020/2021 o'i gymharu â data ar 
gyfer y cyfnodau adrodd cynharach. 

 

 

1062 1140
975

756 780

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Gweithgarwch Deddf Rhyddid Gwybodaeth a 
Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol
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6.6 Mae'r siart isod yn dangos nifer y ceisiadau a dderbyniwyd gan bob gwasanaeth a 

pha ganran y mae hyn yn cyfateb iddi mewn perthynas â chyfanswm y ceisiadau a 
dderbyniwyd gan y Cyngor. 

 
 

Gweithgarwch Deddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol yn ôl Gwasanaeth 

   

 
Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth 

 Rheoliadau 
Gwybodaeth 

Amgylcheddol 
 

Gwasanaeth 
Nifer y 

Ceisiadau a 
Dderbyniwyd 

% Cyfanswm y 
Ceisiadau a 
Dderbyniwyd 

 Nifer y Ceisiadau 
a Dderbyniwyd 

% Cyfanswm y 
Ceisiadau a 
Dderbyniwyd 

Ysgolion 57 7%  - - 

Cyllid a Chaffael 132 17%  - - 

Gwasanaethau Democrataidd 13 2%  - - 

Pobl a Threfniadaeth 40 5%  - - 

Porth Cymorth Cynnar 8 1%  - - 

Porth Cynnal 70 9%  - - 

Porth Gofal 79 10%    
Polisi, Perfformiad a Diogelu'r 
Cyhoedd 99 13%  4 20% 

Gwasanaethau Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 117 15%  6 30% 

Economi ac Adfywio 70 9%  10 50% 

Cyswllt Cwsmeriaid 55 7%  - - 
Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu 6 >1%  - - 

Mwy nag un Gwasanaeth 14 2%  - - 
 
 
6.7 Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb statudol i ymateb i bob cais o dan y Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth o fewn 20 diwrnod gwaith.  Yn 2020/21 cyfradd cydymffurfio'r Cyngor â'r 
amserlen hon oedd 67%. 

 
6.8 Derbyniwyd cyfanswm o wyth cais ar gyfer Adolygiad Mewnol yn 2021/22 a dangosir 

y cyfan wedi eu grwpio fesul gwasanaeth. Mae hyn yn gynnydd o'r 7 a dderbyniwyd 
yn 2020-2021. 
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6.9 Gwnaethpwyd cyfanswm o 9 atgyfeiriad i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn 

ystod y cyfnod adrodd, y mwyafrif ohonynt yn ymwneud ag oedi'r Cyngor wrth 
ddarparu gwybodaeth o fewn yr amserlen statudol. 
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Cyllid

Porth Gofal

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Economi ac Adfywio

Ceisiadau am Adolygiad Mewnol gan y Gwasanaeth
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7. CRYNODEB A CHASGLIADAU 
 

7.1 Mae'r adroddiad hwn yn dangos bod y Cyngor yn parhau i wynebu heriau sylweddol 
ers pandemig y coronafeirws sy'n deillio o amrywiaeth o ffactorau. Mae parhad 
gwasanaeth, cyflwyno swyddogaethau ychwanegol ers y pandemig a'r pwysau 
cyffredinol sy'n gysylltiedig â'r ffordd yr oedd angen darparu gwasanaethau yn ystod 
y cyfnod hwn i gyd wedi cael effaith. Mae'n amlwg y bu cynnydd mewn cwynion a 
gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys atgyfeiriadau i Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth; fodd bynnag, yr hyn sy'n fwyaf arwyddocaol yw'r cynnydd 
sylweddol yn nifer y cwynion a dderbyniwyd trwy'r Ombwdsmon. Bydd yr adran hon 
yn rhoi rhywfaint o ddadansoddiad o'r data y cyfeirir ato yn yr adroddiad hwn. 

 
7.2 I grynhoi, prif gasgliadau'r adroddiad hwn yw: 
 

 224 o gwynion wedi'u derbyn 
 357 o ymholiadau wedi'u prosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth 
 133 o gwynion wedi'u derbyn: Cam 1 = 73 Cam 2 = 60 
 52 o 'gysylltiadau' wedi'u derbyn trwy Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru 
 780 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol wedi eu prosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
7.3 Cofnodwyd llawer llai o negeseuon o ganmoliaeth yn ystod 2021-2022 o'i gymharu â'r 

cyfnod adrodd blaenorol (gostyngiad o 72%). Fodd bynnag, ni ellir dehongli hyn ar ei 
ben ei hun oherwydd bu cynnydd o bron i 50% yn y negeseuon o ganmoliaeth a 
gofnodwyd yn ystod 2020-2021 (o'i gymharu â 2019-2020). Gall hyn fod oherwydd na 
all gwasanaethau flaenoriaethu trosglwyddo unrhyw negeseuon o ganmoliaeth i'r 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth i'w cofnodi. Esboniad mwy tebygol, fodd 
bynnag, yw nad oedd y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth wedi gallu 
cynnal ei adolygiad arfaethedig o reoli nag o ganmoliaeth ar draws y Cyngor yn ystod 
y flwyddyn adrodd hon (gweler para. 2.6 uchod) oherwydd y pwysau a brofwyd gan y 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth drwy gydol y flwyddyn. 

 
7.4 Er bod yr Ymholiadau a reolir gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 

wedi gostwng ychydig, roedd cynnydd o 29% yn nifer y cwynion a dderbyniwyd gan y 
Cyngor. Gellid priodoli hyn i'r diffyg capasiti yn y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth i fwrw ymlaen â dull rhagweithiol o ddatrys pryderon cyn gynted â phosibl. 
Cydnabyddir hefyd y bydd yr absenoldebau a'r swyddi gwag a gafwyd o fewn y 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth wedi cyfrannu'n sylweddol at yr anallu i 
reoli achosion mor effeithiol ag yn y blynyddoedd blaenorol. 

 
7.5 Cododd cwynion Cam 1 gan 16% a gwelodd y Cyngor gynnydd o 30% yn y cwynion 

yr ymchwiliwyd iddynt yng Ngham 2 (cam ffurfiol). Roedd cydymffurfiaeth ag 
amserlenni rhagnodedig hefyd yn is na'r disgwyl, er y cydnabyddir bod cwynion Cam 
2 yn aml yn gofyn am amser ychwanegol i ymchwilio'n drylwyr – ar yr amod bod 
achwynwyr yn derbyn gohebiaeth am unrhyw oedi. Yn anffodus, roedd y capasiti i 
gyfathrebu ag achwynwyr a darparu diweddariadau rheolaidd wedi wynebu llu o 
anawsterau oherwydd y pwysau ar y gwasanaethau, fel y cyfeiriwyd ato uchod. 

 
7.6 O ganlyniad, arweiniodd hyn at achwynwyr yn uwchgyfeirio eu cwynion at yr 

Ombwdsmon yn llawer cynharach, a arweiniodd yn y pen draw at y cynnydd mewn 
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gweithgarwch cyffredinol a gyfeiriwyd at yr Ombwdsmon, yn ogystal â'r nifer sylweddol 
o gytundebau Datrys yn Gynnar. 

 
7.7 Rhaid nodi hefyd bod cymhlethdod y cysylltiad a gafodd y Gwasanaeth Cwynion a 

Rhyddid Gwybodaeth yn ystod 2021-2022 yn llawer mwy nag yn y blynyddoedd 
blaenorol. Er enghraifft, roedd nifer o'r ymholiadau a dderbyniwyd yn gofyn am 
fewnbwn sylweddol gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth oherwydd nid 
oeddent o reidrwydd yn dod o dan gwmpas y polisïau cwynion. Roedd achosion o'r 
fath yn dal i gynhyrchu cryn dipyn o waith (h.y. esbonio pam na ellid defnyddio'r broses 
gwynion, am ba reswm bynnag) yn ogystal ag ymdrechion i gysylltu â chydweithwyr i 
ddatrys y materion a godwyd. Er enghraifft, ni ellir ystyried cwynion am y camau hollol 
ddilys a gymerwyd gan y Cyngor (h.y. yn unol â pholisi a deddfwriaeth) o dan y polisïau 
cwynion oherwydd cânt eu hystyried yn 'benderfyniad a wnaed yn briodol'. Yn ogystal, 
derbyniwyd nifer o gwynion lle nad oedd gan yr achwynydd ganiatâd y defnyddiwr 
gwasanaeth, neu fod ei gŵyn yn ymwneud â gweithredoedd trydydd parti, yn hytrach 
na'r Cyngor. Mae dal angen datrys achosion o'r fath ac, mewn rhai achosion, cynhelir 
ymchwiliadau, er y gwneir hynny y tu allan i'r prosesau cwynion. 

 
7.8 Derbyniwyd dwy gŵyn yn ymwneud â'r Gymraeg yn ystod 2021-2022, y ddwy yn 

ymwneud ag achosion lle na weithredwyd ar ddewis iaith (Cymraeg) y defnyddwyr 
gwasanaeth. Cafodd y ddwy gŵyn eu datrys yn brydlon ac yn foddhaol yng Ngham 1, 
ac roedd y gwasanaethau perthnasol yn yr achosion hyn wedi rhoi mesurau ar waith i 
godi ymwybyddiaeth staff a sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg yn y dyfodol. 

 
7.9 Fel y cyfeiriwyd ato eisoes, cafwyd y nifer mwyaf erioed o gwynion wedi'u cyfeirio at yr 

Ombwdsmon, yn ogystal â nifer y cytundebau Datrys yn Gynnar, gan ddangos cynnydd 
o 63% a 70%. Ar nodyn mwy cadarnhaol, fodd bynnag, caewyd 35% (16 o gwynion) o 
achosion a gyfeiriwyd at yr Ombwdsmon yn dilyn ystyriaeth gychwynnol, gan gefnogi'r 
camau a gymerwyd gan y Cyngor wrth reoli'r gŵyn. Roedd 13 achos arall yn achosion 
cyn pryd (28%) sy'n golygu nad oedd yr achwynydd(ion) wedi dihysbyddu proses 
gwynion y Cyngor eto, ac roedd 4 achos (9%) y tu allan i awdurdodaeth yr 
Ombwdsmon. 

 
7.10 Dengys dadansoddiad pellach o holl weithgarwch yr Ombwdsmon nad oedd angen 

unrhyw ymyrraeth o gwbl gan yr Ombwdsmon mewn 72% o achosion. Er y cydnabyddir 
bod llawer mwy o achosion wedi arwain at gytundebau Datrys yn Gynnar yn ystod 
2021-2022 (13 i gyd), o ystyried yr 20 achos ychwanegol a dderbyniodd yr 
Ombwdsmon yn ystod y flwyddyn, a gallu'r Cyngor i gyflawni'r cytundebau heb 
gychwyn ymchwiliad ffurfiol, mae'n dangos penderfyniad swyddogion i unioni pethau. 

 
7.11 Mae Safleoedd Casglu Sbwriel a Gwastraff Cartref yn parhau i fod ar frig y rhestr o ran 

y gwasanaeth a gafodd y nifer fwyaf o gwynion Cam 1 wedi'i ddilyn yn agos gan 
Gynllunio (gan gynnwys Gorfodi Cynllunio) a Threth y Cyngor a Budd-dal Tai yr oedd 
ill dau wedi derbyn 7 cwyn Cam 1 yr un. Mae'r tri gwasanaeth uchaf yn rhannu 40% 
o'r holl gwynion Cam 1 a dderbyniwyd gan y Cyngor. Fodd bynnag, fel yr adroddwyd 
yn flaenorol, mae natur y gwasanaethau hyn yn golygu eu bod yn dueddol o ddenu 
nifer uchel o gwynion. 

 
7.12 Cafodd cyfran lai o gwynion eu cadarnhau yn ystod 2021-2022; 49% o'i gymharu â 

54% yn 2020-2021. Mae hyn yn gadarnhaol ac yn dangos, er gwaethaf y cynnydd yn 
nifer y cwynion yn ystod y flwyddyn fod wedi'u cyfiawnhau. Wedi dweud hynny, roedd 
llai o gwynion oedd heb eu cadarnhau hefyd, yn bennaf oherwydd bod 11% o achosion 
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yn parhau ar agor ar ddiwedd y flwyddyn adrodd, ac 8% pellach heb eu parhau gan 
achwynwyr yn ystod y broses. 

 
7.13 Cydnabyddir bod angen gwneud rhagor o waith i fanteisio ar y cyfleoedd sy'n deillio o 

gwynion, yn arbennig o ran dysgu gwersi a rhannu arfer da ar draws y sefydliad. Bydd 
hyn yn cael ei archwilio ymhellach yn ystod y flwyddyn adrodd sydd i ddod a rhagwelir 
y bydd tystiolaeth o hyn i'w gweld yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf. 

 
7.14 Mae lle i wella bob amser o ran cydymffurfio ag amserlenni penodedig – o ran cwynion 

a Deddf Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Mae nifer yr 
ymatebion Deddf Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a 
gyhoeddwyd o fewn yr amserlen 20 diwrnod gwaith wedi gostwng i'r lefel isaf a 
gofnodwyd dros y blynyddoedd diwethaf. Yn yr un modd â'r llynedd, credir bod hyn 
oherwydd cyfuniad o ffactorau gan gynnwys diffyg capasiti gwasanaethau i allu 
blaenoriaethu Rhyddid Gwybodaeth cyn ymrwymiadau gwaith presennol; methu â 
chael copïau caled o rai dogfennau; diffyg capasiti o fewn y Gwasanaeth Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth (sy'n cyflawni'r rhan fwyaf o'r dasg weinyddol sy'n ymwneud â 
gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth, h.y. cofnodi, cydnabod a dosbarthu ceisiadau 
newydd a chyhoeddi'r holl ymatebion a chymhwyso unrhyw eithriadau/esemptiadau 
a/neu olygiadau yn ôl yr angen). 

 
7.15 Ynghyd â chynnydd bach yn nifer y ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau 

Gwybodaeth Amgylcheddol a dderbyniwyd, bu cynnydd hefyd yn nifer yr achosion a 
gyfeiriwyd at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Cyfeiriwyd cyfanswm o 9 achos at 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n cyfateb i 1% o'r holl geisiadau a 
dderbyniwyd. Fodd bynnag, mae lle i wella o hyd yn hyn o beth, yn enwedig o ran 
cydymffurfio – fel y cyfeirir ato uchod. 

 
7.16 I gloi, mae'n rhaid rhoi blaenoriaeth i gydymffurfio â'r amserlenni statudol ar gyfer 

cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn y dyfodol, ac o ganlyniad, mae cydymffurfio â'r 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a gweithgarwch yr Ombwdsmon wedi'u cynnwys ym 
mesurau perfformiad y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth ar gyfer 2022-
2023. 

 
7.17 Mae cynnwys yr adroddiad hwn yn llai cadarnhaol o'i gymharu â pherfformiad y Cyngor 

mewn perthynas â chwynion a Rhyddid Gwybodaeth dros y blynyddoedd diwethaf. 
Mae'r cynnydd mewn gweithgarwch, ar draws y ddau wasanaeth, yn gyson â'r hyn y 
mae Awdurdodau Lleol eraill yn ei brofi – fel y cydnabyddir yn Llythyr Blynyddol yr 
Ombwdsmon. Fodd bynnag, bydd adnoddau ac arferion gwaith effeithiol yn cael eu 
hadolygu er mwyn darparu gwasanaeth mwy effeithlon a thryloyw ar gyfer ein 
dinasyddion a'n defnyddwyr gwasanaeth. Bydd hyn yn flaenoriaeth i'r Gwasanaeth 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn ystod y flwyddyn i ddod. 

 
Marie-Neige Hadfield 
Rheolwr Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 
 
31 Awst 2022 
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8. DATA 
 

EITEM 1: DADANSODDIAD O'R CWYNION FESUL GWASANAETH 
 
 
 
 

Gwasanaethau ac Adrannau Cam 1 Cam 2 CYFANSWM 

Ysgolion   

5  Ysgolion 0 3 
 ADY 0 1 
 Cynnig Gofal Plant 1 0 
    
Cyllid a Chaffael   10 
 Treth y Cyngor a Budd-daliadau 7 3 

    
Gwasanaethau Democrataidd   

3  Cymorth i Wasanaethau Corfforaethol 1 0 
 Gwasanaethau Etholiadol 2 0 
    
Pobl a Threfniadaeth   1 
 Cyflogres 0 1 

    
Porth Cymorth Cynnar   3 
 Canolfannau Llesiant 2 1 
    
Porth Cynnal   

24 
 Tîm Oedolion 2 1 
 Asesu Plant a Theuluoedd 2 2 
 Diogelu 2 6 
 Cymorth Estynedig 4 5 
    
Porth Gofal   

5 
 Maethu 1 0 
 Brysbennu Porth Gofal 1 0 
 Digartrefedd / Tai (gan gynnwys Grant Cyfleusterau i'r Anabl, 

Eco Flex) 1 2 

 
Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd   

11 
 Diogelwch Bwyd 1 0 
 Safonau Masnach 0 1 
 Iechyd yr Amgylchedd 2 2 
 Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 2 2 
 Trwyddedu 1 0 

    
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol   36 
 Cynnal a Chadw/Gwella Priffyrdd 6 2 
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Gwasanaethau ac Adrannau Cam 1 Cam 2 CYFANSWM 
 Angori 0 1 
 Casglu Gwastraff a Safleoedd Gwastraff Cartref 15 9 
 Trafnidiaeth 3 0 

    
Economi ac Adfywio   

23 

 Arfordiroedd a Chefn Gwlad 0 1 
 Cynllunio (gan gynnwys Gorfodi) 7 7 
 Cwyn yn erbyn staff 0 1 
 Gwasanaethau Eiddo 3 0 
 Covid-19 – Amrywiol 0 1 
 Gorchymyn Cadw Coed 1 0 
 Ystadau 1 1 

 
Cyswllt Cwsmeriaid   

5  Gwasanaethau Cwsmeriaid 3 0 
 Cofrestru 1 0 
 TGCh a Rheoli Gwybodaeth 1 0 

    
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 0 0 0 

 
Mwy nag un Gwasanaeth / Corfforaethol 0 7 7 

 
CYFANSWM Y CWYNION A DDERBYNIWYD 73 60 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EITEM 2: CANLYNIADAU CWYNION 
 

Canlyniad 2021/22 
> Ymchwiliad / cwyn heb ei pharhau neu ei thynnu yn ôl 10 
> Cwyn heb ei chadarnhau 43 
> Cwyn wedi ei chadarnhau yn llwyr / yn rhannol 65 
> Ar Agor / Parhau 15 
CYFANSWM 133 
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EITEM 3 – ACHOSION YR OMBWDSMON A ARWEINIODD AT GYTUNDEBAU DATRYS YN GYNNAR 
 

Dyddiad 
Cyhoeddi'r 
Adroddiad 

Cyfeirnod 
yr Achos  Gwasanaeth(au) Manylion Adroddiad yr Ombwdsmon 

28/04/21 202005090 Porth Cynnal Cwynodd Mr X nad oedd ei gyfarpar cyfrifiadurol, a ddarparwyd cynt yn dilyn asesiad o'i anghenion gan y 
Cyngor, yn addas i'w ddiben erbyn hyn. Nododd yr Ombwdsmon fod Mr X wedi nodi ei fod hefyd yn 
ddigartref ac nad oedd bellach yn preswylio yn ardal y Cyngor oherwydd ei bryderon o ran diogelu mewn 
perthynas â'r Cyngor, ond ei fod yn ceisio cael ail asesiad o'i anghenion. 
 
Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd eglurder ynghylch a oedd Mr X yn bwriadu dychwelyd i ardal y 
Cyngor ac, felly, a oedd dyletswydd i'w asesu ac ystyried y ffaith ei fod yn ddigartref. Roedd yr Ombwdsmon 
o'r farn ei bod yn rhesymol i Mr X gadarnhau ei fwriad ynghylch dychwelyd i ardal y Cyngor, cyn ystyried a 
fu camweinyddu ar ran y Cyngor. 
 
Roedd yr Ombwdsmon o'r farn bod cyfle i ddatrys y mater yn gynnar, ar ôl cael cadarnhad am hyn gan Mr 
X. Byddai hyn yn cadarnhau a oedd y Cyngor o dan ddyletswydd tuag at Mr X. Os oedd, roedd yr 
Ombwdsmon yn falch o nodi bod y Cyngor wedi cytuno y byddai, o fewn 8 wythnos, yn dechrau ailasesu 
anghenion Mr X (yn cynnwys anghenion cyfathrebu) ac, wrth wneud hynny, yn ystyried ei statws 
digartrefedd. 

13/05/21 2020006242 Porth Cynnal Cwynodd Ms X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i'w phryderon ynghylch y gofal yr oedd wedi bod yn ei roi 
i'w ffrindiau. Dywedodd Ms X nad oedd y gefnogaeth yr oedd wedi gofyn amdani wedi cael ei rhoi. 
 
Canfu'r asesiad nad oedd y Cyngor wedi ymateb yn ffurfiol i gŵyn Ms X. Cytunodd y Cyngor i wneud hynny 
ond byddai'n cysylltu â'r achwynydd yn gyntaf o fewn 10 diwrnod gwaith, er mwyn esbonio'i chŵyn. 
Cytunodd y Cyngor i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r swyddfa hon am ei chynnydd o ran ystyried y gŵyn yn 
ffurfiol o fewn 20 diwrnod gwaith. Cytunodd y Cyngor hefyd i nodi unrhyw anghenion gofal cymdeithasol a 
oedd gan yr achwynydd neu ei ffrindiau (yn amodol ar y caniatâd angenrheidiol) ac i gymryd camau i roi 
unrhyw wasanaethau cefnogi priodol ar waith cyn gynted â phosib. 
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22/06/21 202100516 Porth Cynnal Cwynodd Miss X am nad oedd Cyngor Sir Ceredigion ("y Cyngor") wedi rhoi sylw amserol i'w chŵyn am 
Wasanaethau Cymdeithasol. 
 
Wrth ystyried cwyn Miss X, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus oherwydd yr oedi sylweddol a fu cyn ymateb 
i'w chŵyn, am nad oedd wedi cael ymateb, a bod gweithredoedd y Cyngor wedi achosi anghyfleustra iddi. 
Penderfynodd setlo'r gŵyn heb gynnal ymchwiliad. 
 
Gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i: 

• Cynnig taliad 'amser a thrafferth' o £150 i Miss X. 
• Cynnig ymddiheuriad ffurfiol i Miss X am y methiannau a ganfuwyd o ran delio â'i chŵyn. 
• Ymchwilio i'w chŵyn yn unol â'r weithdrefn gwyno Gwasanaethu Cymdeithasol. 

 
Cytunodd y Cyngor i gyflawni'r camau hyn o fewn 4 wythnos. 

28/07/21 202102361 Polisi, 
Perfformiad a 

Diogelu'r 
Cyhoedd (Delio â 

Chwynion) 

Cwynodd Mr X am yr oedi cyn i'r Cyngor ymateb i'w gŵyn a'r cais Rhyddid Gwybodaeth, a gyflwynwyd iddo 
ym mis Mawrth a mis Ebrill 2021 yn y drefn honno. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai'r Cyngor, o fewn 20 diwrnod gwaith, ddarparu ymateb i gŵyn Mr X a 
diweddariad mewn perthynas â'i gais Rhyddid Gwybodaeth. 
 
Roedd yr Ombwdsmon o'r farn fod hyn yn setliad priodol. 

09/08/21 202101675 Economi ac 
Adfywio 

Cwynodd Mrs A am gamau gweithredu Cyngor Sir Ceredigion mewn perthynas â materion cynllunio a 
gorfodi mewn perthynas â datblygiad tai ar dir wrth ymyl ei chartref ac, yn benodol, bod lefelau'r tir wedi cael 
eu codi. Cwynodd Mrs A hefyd am oedi wrth ddelio â chwynion, cyfathrebu gwael y Cyngor ac na chafodd y 
cwestiynau a godwyd eu hateb yn llawn. 
 
Canfu'r Ombwdsmon nad oedd digon o dystiolaeth o gamweinyddu yn y broses gynllunio neu orfodi i 
warantu ymchwiliad. Ymddengys bod oedi heb esboniad yn y broses delio â chwynion ond roedd 
ymddiheuriad eisoes wedi'i ddarparu gan y Cyngor. Fodd bynnag, roedd yr ymateb i'r gŵyn yn cynnwys 
manylion ac esboniad ynghylch sut y daethpwyd i'r penderfyniad ac nid oedd y Cyngor wedi ymateb i 
gwestiynau ychwanegol a godwyd gan Mrs A. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo'r gŵyn heb ymchwiliad. Ceisiodd a sicrhaodd gytundeb y Cyngor i roi 
ymateb llawnach i gŵyn Mrs A o fewn 20 diwrnod gwaith, gan roi sylw i'r pryderon penodol a godwyd gyda'r 
adran gynllunio, gan gynnwys esboniad gwell ynghylch sut y cyfrifwyd lefelau'r ddaear, ymateb ysgrifenedig 
i'r ymholiadau a godwyd gyda'r Adran Gwynion, ac ymddiheuriad am fethiant y Cyngor i fynd i'r afael â'r 
cwestiynau atodol a godwyd. 
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20/08/21 202102036 Porth Cynnal a 
Pholisi, 

Perfformiad a 
Diogelu'r 

Cyhoedd (Delio â 
Chwynion) 

Cwynodd Miss X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i'w chwyn Gwasanaethau Cymdeithasol a gyflwynwyd 
iddi ym mis Tachwedd 2020. 
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Miss X wedi cael ymateb ffurfiol i'w chwyn a'i bod wedi cael ei 
hanhwyluso gan weithredoedd y Cyngor. Penderfynodd setlo'r gŵyn heb ymchwiliad. 
 
Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i: 

• Ymddiheuro i Miss X am yr oedi cyn ymateb i'w chwyn 
• Rhoi esboniad i Miss X am yr oedi 
• Rhoi ymateb i gŵyn Miss X 
• Cynnig £200 i Miss X am yr amser a'r drafferth a gafodd wrth wneud ei chwyn 

 
Cytunodd y Cyngor i gwblhau'r argymhellion o fewn pythefnos. 

17/09/21 202102202 Economi ac 
Adfywio a Pholisi, 

Perfformiad a 
Diogelu'r 

Cyhoedd (Delio â 
Chwynion) 

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Sir Ceredigion ("y Cyngor"), yn gweithredu fel awdurdod cynllunio, wedi 
cymryd camau gorfodi ynghylch datblygiad anawdurdodedig ar dir cyfagos, a adroddodd yn 2019. Roedd y 
Cyngor wedyn (yn 2020) wedi cyflwyno caniatâd cynllunio ôl-weithredol, y cadarnhawyd wedyn oedd yn 
gamgymeriad ar ei ran (gan ei fod wedi bwriadu gwrthod y cais). Ers hynny, dywedodd Mr X bod y 
tirfeddiannwr wedi cael amser ychwanegol gan y Cyngor i gaffael tir pellach i fodloni termau'r caniatâd a 
roddwyd, ond heb wneud hynny o fewn yr amser a ganiateir. Cwynodd Mr X ymhellach nad oedd y Cyngor 
wedi rhoi gwybod y diweddaraf iddo, nac egluro iddo pam doedd dim camau gweithredu wedi'u rhoi ar waith 
yn erbyn y datblygwr am fethu â chaffael y tir, neu beth yr oedd yn bwriadu ei wneud. 
 
Wrth ystyried y gŵyn, bu i'r Ombwdsmon gydnabod y camgymeriad, yr oedd y Cyngor wedi'i dderbyn. 
Roedd yn bryderus am yr oedi wedi hynny, yn ogystal â'r diffyg gwybodaeth ddiweddar a roddwyd i Mr X. 
Ystyriodd fod hyn yn gamweinyddiaeth ac yn anghyfiawnder difrifol i Mr X, o ystyried ei fod wedi codi 
pryderon ers 2019. Gan gydnabod ei gyfyngiadau awdurdodaethol o ran materion cynllunio (ynghlwm wrth y 
ffaith na all gwestiynu barn broffesiynol, na rhoi cyfarwyddyd i'r Cyngor i gymryd camau gorfodi), ystyriodd 
yr Ombwdsmon bod modd datrys y gŵyn ar sail y camau gweithredu canlynol, fel opsiwn amgen i'r 
archwiliad. 
 
Cytunodd y Cyngor, o fewn mis i: 

(a) Ymddiheuro yn ysgrifenedig i Mr X (drwy Uwch Swyddog) am y camweinyddu a ddigwyddodd. 
(b) Rhoi eglurhad manwl i Mr X (ar wahân neu ar y cyd â'r uchod) am beth ddigwyddodd ers 

penderfyniad y Cyngor i alluogi amser i gaffael tir, a sut mae'r mater yn mynd i gael ei bennu a pha 
gasgliad fydd yn cael ei weithredu. 

(c) Cynnig taliad unioni i Mr X o £1,500 am yr anghyfiawnder a achoswyd iddo gan y camweinyddu, yn 
ogystal â'i amser a'i drafferth o ran mynd ar ôl ei gwynion gyda'r Cyngor a'r Ombwdsmon. 
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21/09/21 202102648 Economi ac 
Adfywio 

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Sir Ceredigion ("y Cyngor") wedi asesu'n amserol honiad o fynd yn groes i 
reolau cynllunio a chymryd camau gorfodi, os yw'n briodol. 
 
Cysylltodd yr Ombwdsmon â'r Cyngor a sicrhaodd ei gytundeb, erbyn ddim hwyrach na 1 Tachwedd 2021, i 
ymateb i'r achwynydd am ei ganfyddiadau ynghylch yr achos o dorri rheolau, a chynnig eglurhad ac 
ymddiheuriad am yr oedi yn hyn o beth. 

06/10/21 202104213 Cyllid a Chaffael 
a Pholisi, 

Perfformiad a 
Diogelu'r 

Cyhoedd (Delio â 
Chwynion) 

Cwynodd Mr X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i'r gŵyn a gyflwynodd yn Ebrill 2021 ynghylch materion yn 
ymwneud â'i daliadau treth cyngor. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai'r Cyngor roi ymateb "cam dau" i Mr X (o fewn tair wythnos) yn 
cynnwys esboniad am yr oedi. Byddai'r Cyngor hefyd yn gwneud asesiad i benderfynu a oedd Mr X wedi 
colli allan yn ariannol oherwydd yr oedi. Byddai hefyd yn ystyried gwneud taliad "amser a thrafferth" drwy 
orfod mynd ar ôl y mater a chysylltu â'r Ombwdsmon. 
 
Roedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod hyn yn datrys y gŵyn yn briodol yn lle cynnal ymchwiliad. 

21/10/21 202104158 Economi ac 
Adfywio 

Cwynodd Mr X fod y Cyngor wedi methu â chyfathrebu'r cynnydd oedd yn digwydd gyda chamau 
gorfodaeth yn brydlon. Cwynodd Mr X hefyd am y diffyg ymateb i'w lythyr o gŵyn i'r Cyngor ym mis Mehefin 
2021. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai'r Cyngor gysylltu â Mr X i drafod ei gŵyn a derbyn copi fel bo angen 
o'i lythyr cwyn. Byddai yna'n rhoi ymateb ("cam dau") ffurfiol yn unol â'i broses cwynion mewnol, o fewn 20 
diwrnod gwaith. 
 
Roedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod hyn yn datrys y gŵyn yn briodol yn lle cynnal ymchwiliad. 

25/01/22 202106308 Porth Cynnal a 
Pholisi, 

Perfformiad a 
Diogelu'r 

Cyhoedd (Delio â 
Chwynion) 

Cwynodd Miss X fod y Cyngor wedi methu â diwallu anghenion ei mab a'i phlentyn. Roedd Miss X hefyd yn 
anhapus na chynhaliwyd ymchwiliad cam 2 mewn ffordd amserol ar ôl gofyn i'r Cyngor wneud hynny. 
 
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd y Cyngor wedi uwch-gyfeirio cwyn Miss X i ymchwiliad cam 2 
(o dan Rheoliadau Gweithdrefn Gwyno y Gwasanaethau Cymdeithasol) pan ofynnwyd iddo, a chysylltodd 
â'r Cyngor i ddatrys hyn. Felly gofynnodd yr Ombwdsmon i'r Cyngor roi ymddiheuriad i Miss X am beidio ag 
uwch-gyfeirio ei chŵyn pan ofynnwyd iddo, ac i benodi Swyddog Ymchwilio Annibynnol i gynnal ymchwiliad 
cam 2. 
 
Erbyn 28 Chwefror, cytunodd y Cyngor i: 

(i) ymddiheuro i Miss X am fethu ag uwch-gyfeirio ei chŵyn ac 
(ii) i uwch-gyfeirio cwyn Miss X i gam 2 a phenodi Swyddog Ymchwilio Annibynnol i gynnal 

ymchwiliad. 
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07/02/22 202106906 Polisi, 
Perfformiad a 

Diogelu'r 
Cyhoedd (Delio â 

Chwynion) 

Cwynodd Miss X fod y Cyngor wedi methu ag ymateb i'w chŵyn am y gwasanaethau cymdeithasol, a'i fod 
hefyd wedi methu ag ymateb i'w llythyrau. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai'r Cyngor gysylltu â Miss X (cyn pen 5 diwrnod) i ganfod a fyddai'n 
hoffi i'w chwyn gael ei thrin ar gam 1 neu ar gam 2 trefn gwyno'r gwasanaethau cymdeithasol. Wedi hynny, 
dylai ymdrin â chwyn Miss X yn unol â'r amserlenni statudol. Dylai hefyd ymddiheuro i Miss X am fethu ag 
ymateb i'w llythyrau. 
 
Roedd yr Ombwdsmon o'r farn fod hyn yn ffordd briodol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad. 

23/03/22 202107539 Polisi, 
Perfformiad a 

Diogelu'r 
Cyhoedd (Delio â 

Chwynion) 

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi methu ag ymchwilio ac ymateb i'w chŵyn am gynnydd mewn ffioedd 
cartref nyrsio. 
 
Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd y Cyngor wedi ymateb i Ms X er ei bod 
wedi cael gwybod ym mis Awst 2021 bod ymholiadau'n cael eu gwneud. Yn lle ymchwiliad, gofynnodd yr 
Ombwdsmon i'r Cyngor gwblhau'r canlynol er mwyn setlo cwyn Ms X: 
Erbyn 21 Ebrill 2022, 

a) Ymddiheuro i Ms X am fethu ag ymateb 
b) Rhoi ymateb llawn i Ms X i'w neges e-bost 
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Cyngh. Bryan Davies 
Cyngor Sir Ceredigion    
Trwy Ebost yn unig: bryan.davies@ceredigion.go.uk 
 
Llythyrau Blynyddol 2021/22 
 
Annwyl Cynghorydd Davies 
 
Mae’n falch gennyf gyflwyno’r Llythyr Blynyddol (2021/22) i chi ar gyfer Cyngor 
Sir Ceredigion sy’n ymdrin â chwynion yn ymwneud â chamweinyddu a methiant 
gwasanaeth, cwynion yn ymwneud ag achosion honedig o dorri’r Cod Ymddygiad 
i Gynghorwyr, a’r camau sy’n cael eu cymryd i wella gwasanaethau cyhoeddus.  
 
Dyma fy llythyr blynyddol cyntaf ers ymgymryd â rôl yr Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill 2022, ac rwy’n gwerthfawrogi bod pob 
corff cyhoeddus yng Nghymru yn dal i deimlo effeithiau’r pandemig.  Ni fu ein 
swyddfa yn rhydd rhag hyn, gyda mwy o achosion nag erioed yn cael eu cyfeirio 
atom dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  Mae’r berthynas waith gref rhwng fy 
Swyddfa ag Awdurdodau Lleol yn parhau i ddarparu gwelliannau yn y ffordd 
rydym yn ymdrin â chwynion ac yn sicrhau, pan aiff pethau o chwith, ein bod yn 
dysgu o hynny ac yn adeiladu gwasanaethau cyhoeddus cryfach.  
 
Cwynion yn ymwneud â Chamweinyddu a Methiant Gwasanaeth 
 
Y llynedd, cynyddodd nifer y cwynion a gyfeiriwyd atom yn ymwneud ag 
awdurdodau lleol o 47% (o gymharu â ffigyrau 20/21) ac rydym bellach yn derbyn 
llawer mwy o gwynion o gymharu â chyn y pandemig.  Mae’n debygol y cafodd 
cwynion i’m swyddfa, a gwasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol, eu celu yn 
ystod y pandemig, ac rydym bellach yn dechrau gweld yr effaith ‘adlam’ 
ddisgwyliedig.  
 
Yn ystod y cyfnod hwn, gwnaethom ymyrryd (cadarnhau, setlo neu ddatrys yn y 
cam cynnar) cyfran debyg o gwynion am gyrff cyhoeddus, sef 18%, o gymharu â 
blynyddoedd diweddar. Arhosodd cyfraddau ymyrryd (lle rydym wedi ymchwilio i 
gwynion) ar gyfer Awdurdodau Lleol ar lefel debyg hefyd – 14% o gymharu â 
13% yn y blynyddoedd diwethaf.  
 

RRRRRRRR 

  Gofynnwch 
am: 

Cyfathrebu  

          01656 641150 

Dyddiad: 
  

Awst 2022       cyfathrebu@ombwdsmon.cymru 
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Cwynion yn ymwneud â’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr  
 
Cawsom hefyd nifer uchel o gwynion y Cod Ymddygiad y llynedd, yn ymwneud â 
Phrif Gynghorau a Chynghorau Tref a Chynghorau Cymuned.  Cyfeiriwyd y nifer 
uchaf erioed (20) at naill ai at Banel Dyfarnu Cymru neu bwyllgorau safonau lleol, 
oherwydd tystiolaeth o dorri’r Cod.   
 
Cefnogi gwella gwasanaethau cyhoeddus 
 
Yn ogystal â rheoli’r lefelau uchaf erioed o gwynion, gwnaethom hefyd barhau â’n 
gwaith gan ddefnyddio ein pwerau rhagweithiol yn Neddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019. Yn benodol, cynnal ein Hymchwiliad 
ar ein Liwt ein Hunain cyntaf a pharhau â’n gwaith ar yr Awdurdod Safonau 
Cwynion.   
 
Ym mis Hydref 2021, gwelsom gyhoeddiad yr ymchwiliad ar ei liwt ei hun cyntaf 
yng Nghymru: Adolygiad Digartrefedd. Roedd yr ymchwiliad yn cynnwys tri 
Awdurdod Lleol ac yn ceisio craffu ar y ffordd y cafodd asesiadau Digartrefedd eu 
cynnal. Gwnaeth yr adroddiad argymhellion penodol i’r awdurdodau yr 
ymchwiliwyd iddynt, ynghyd ag awgrymiadau i bob Awdurdod Lleol arall yng 
Nghymru a Llywodraeth Cymru. Bydd rhai o’r argymhellion hyn yn cyflwyno 
newidiadau yn syth - er enghraifft, diweddaru taflenni ffeithiau a thempledi llythyr 
ac asesiad i sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol yn 
cael eu gwreiddio’n rheolaidd i brosesau - cynlluniwyd pob argymhelliad i sicrhau 
newid gwirioneddol i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau digartrefedd yng 
Nghymru.  
 
Parhaodd yr Awdurdod Safonau Cwynion ei waith â chyrff cyhoeddus yng 
Nghymru’r llynedd.   Mae’r polisi cwynion enghreifftiol eisoes wedi’i fabwysiadu 
gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd yng Nghymru ac rydym bellach wedi 
ymestyn hyn i gyfran gyntaf o Gymdeithasau tai a Chyfoeth Naturiol Cymru. Y 
nod yw gweithredu’r gwaith hwn ledled sector cyhoeddus Cymru.  
 
Yn ogystal â hyn, am y tro cyntaf, cyhoeddodd yr Awdurdod Safonau Cwynion 
wybodaeth am gwynion y mae awdurdodau lleol wedi ymdrin â nhw – cyflawniad 
allweddol ar gyfer y gwaith hwn. Dengys data ar gyfer 21/22:  
 
- Cofnodwyd dros 15,000 o gwynion gan Awdurdodau Lleol 
- 4.88 am bob 1000 o breswylwyr.   
- Cadarnhawyd bron i hanner (46%) y cwynion hynny.  
- Ymchwiliwyd i oddeutu 75% ohonynt o fewn 20 diwrnod gwaith.  
- Yn y pen draw, cyfeiriwyd oddeutu 8% o’r holl gwynion a gaewyd at OGCC.   
 
Mae'r Awdurdod Safonau Cwynion bellach wedi gweithredu polisi cwynion 
enghreifftiol gyda bron i 50 o gyrff cyhoeddus, ac wedi darparu 140 o sesiynau 
hyfforddi, yn rhad ac am ddim, yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Bu’r 
adborth yn ardderchog, ac mae’r hyfforddiant wedi bod yn boblogaidd iawn – felly 
byddwn yn annog Cyngor Sir Ceredigion i ymgysylltu cymaint â phosibl. 
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Cwynion a wnaed i’r Ombwdsmon  
 
Mae crynodeb o'r cwynion yn ymwneud â chamweinyddu/methiant gwasanaeth a 
dderbyniwyd mewn cysylltiad â'ch Cyngor wedi'i atodi, ynghyd â chrynodeb o'r 
cwynion Cod Ymddygiad yn ymwneud ag aelodau'r Cyngor a Chynghorau Tref a 
Chynghorau Cymuned eich ardal. 
 
Yn sgil y dyletswyddau newydd ar arweinwyr gwleidyddol a phwyllgorau safonau i 
hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad eu haelodau, edrychwn 
ymlaen at weithio gyda chi, eich Swyddog Monitro a phwyllgorau safonau i rannu 
unrhyw ddysgu o’r cwynion a gawn ac i gefnogi gwaith eich awdurdod. 
 
Byddwn hefyd yn croesawu adborth ar adolygiad eich Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio o ran gallu eich awdurdod i ymdrin â chwynion yn effeithiol fel y gallwn 
gymryd hyn i ystyriaeth yn ein gwaith a chefnogi ei waith ar ymdrin â chwynion.   
 
Yn olaf, hoffwn ddiolch i chi a’ch swyddogion am y ffordd gadarnhaol y mae 
Awdurdodau Lleol wedi ymgysylltu â’m Swyddfa i’n galluogi i gyflawni’r 
cyflawniadau hyn yn ystod yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb.  
Edrychaf ymlaen yn fawr at barhau â’r gwaith a’r cydweithio hwn i sicrhau ein bod 
yn gwella gwasanaethau cyhoeddus ymhellach ledled Cymru.   
 
Ymhellach i’r llythyr hwn, a gaf ofyn i’ch Cyngor gymryd y camau canlynol:   
 

• Cyflwyno fy Llythyr Blynyddol i’r Cabinet ac i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio i gynorthwyo aelodau yn eu gwaith craffu ar berfformiad y Cyngor 
a rhannu unrhyw adborth gan y Cabinet a’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio gyda fy swyddfa. 

• Parhau i ymgysylltu â’n gwaith Safonau Cwynion, rhoi hyfforddiant i’ch 
staff, gweithredu’r polisi enghreifftiol yn llawn a darparu data cwynion.  

• Rhoi gwybod imi am ganlyniad ystyriaethau a chamau gweithredu 
arfaethedig y cyngor yng nghyswllt y materion uchod erbyn 30 Medi.   

 
Mae’r ohebiaeth hon yn cael ei chopïo i Brif Weithredwr eich Cyngor a’ch 
Swyddog Cyswllt.  Yn olaf, bydd copi o’r holl Lythyrau Blynyddol yn cael eu 
cyhoeddi ar fy ngwefan.  
 
Yn gywir,  
 

 
 

Michelle Morris 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus  
 
cc.Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion.  
Trwy Ebost yn unig: Eifion.evans@ceredigion.gov.uk 
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Taflen Ffeithiau 
 
 

Atodiad A - Cwynion a Gafwyd 
 
 

Awdurdod Lleol 
Cwynion 

a 
Gafwyd 

Cwynion a 
dderbyniwyd 
fesul 1000 o 

drigolion 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 14 0.20 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 55 0.37 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 60 0.33 

Cyngor Caerdydd* 182 0.50 

Cyngor Sir Caerfyrddin 54 0.29 

Cyngor Sir Ceredigion 52 0.72 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27 0.23 

Cyngor Sir Ddinbych 34 0.36 

Cyngor Sir y Fflint 99 0.63 

Cyngor Gwynedd 39 0.31 

Cyngor Sir Ynys Môn 29 0.41 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 27 0.45 

Cyngor Sir Fynwy 20 0.21 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot 45 0.31 

Cyngor Dinas Casnewydd 40 0.26 

Cyngor Sir Penfro 39 0.31 

Cyngor Sir Powys 55 0.42 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 51 0.21 

Cyngor Abertawe 71 0.29 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 18 0.19 

Cyngor Bro Morgannwg 61 0.46 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 71 0.52 

Cyfanswm 1143 0.36 

   
* gan gynnwys 17 Rhentu Doeth Cymru   
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Atodiad B - Cwynion a Gafwyd yn ôl Pwnc 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cyngor Sir Ceredigion
Cwynion a 

Gafwyd
% rhannu

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 6 12%

Gweinyddu Budd-daliadau 0 0%

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant 3 6%

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a Hamdden 1 2%

Ymdrin â Chwynion 14 27%

Covid19 3 6%

Addysg 2 4%

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd 5 10%

Cyllid a Threthiant 2 4%

Tai 0 0%

Trwyddedu 0 0%

Cynllunio a Rheoli Adeiladu 10 19%

Ffyrdd a Thrafnidiaeth 5 10%

Amrywiol Eraill 1 2%

Cyfanswm 52
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Atodiad C - Canlyniadau Cwynion 
(* yn dynodi ymyrraeth) 

 

 

Tu hwnt i 

Awdurdodaeth 
Cynamserol

Achosion eraill 

wedi’u cau ar 

ôl ystyriaeth 

gychwynnol

Datrys yn Gynnar/Setliad Gwirfoddol*
Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Adroddiadau 

Eraill – Ni 

Chadarnhawyd

Adroddiadau 

eraill a 

gadarnhawyd*

Adroddiadau 

er Budd y 

Cyhoedd*

Cyfanswm

Cyngor Sir Ceredigion 4 13 16 13 0 0 0 0 46

% Share 9% 28% 35% 28% 0% 0% 0% 0%
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Atodiad D - Achosion lle ymyrrodd OGCC 
 

  
Nifer yr 
ymyriadau 

Nifer y 
cwynion 
a 
gaewyd 

% o 
ymyriadau 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 0 13 0% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 7 54 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 7 58 12% 

Cyngor Caerdydd 45 159 28% 

Cyngor Caerdydd - Rhentu Doeth Cymru 1 16 6% 

Cyngor Sir Caerfyrddin 7 49 14% 

Cyngor Sir Ceredigion 13 46 28% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2 24 8% 

Cyngor Sir Ddinbych 4 33 12% 

Cyngor Sir y Fflint 15 94 16% 

Cyngor Gwynedd 6 41 15% 

Cyngor Sir Ynys Môn 3 28 11% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2 26 8% 

Cyngor Sir Fynwy 2 21 10% 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot 5 45 11% 

Cyngor Dinas Casnewydd 4 36 11% 

Cyngor Sir Penfro 2 40 5% 

Cyngor Sir Powys 7 55 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 3 45 7% 

Cyngor Abertawe 10 76 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 2 20 10% 

Cyngor Bro Morgannwg 9 62 15% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 4 67 6% 

Cyfanswm 160 1108 14% 
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Atodiad E - Cwynion Y Cod Ymddygiad 
 

 
 
 
 
 
 

Atodiad F - Cwynion Cod Ymddygiad Cynghorau Tref/Cyngor Cymuned 

Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Dim 

tystiolaeth o 

dorri’r cod

Dim angen 

gweithredu 
Cyfeiriwyd at y Panel Dyfarnu

Cyfeiriwyd at 

y Pwyllgor 

Safonau

Tynnwyd yn ôl Cyfanswm

Cyngor Sir Ceredigion 2 2 0 0 0 0 4

Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Dim 

tystiolaeth o 

dorri’r cod

Dim angen 

gweithredu 
Cyfeiriwyd at y Panel Dyfarnu

Cyfeiriwyd at 

y Pwyllgor 

Safonau

Tynnwyd yn ôl Cyfanswm

Cyngor Cymuned Llanfair Clydogau - - - - - - 0

Cyngor Cymuned Llangoedmor 0 1 0 0 0 0 1

Cyngor Cymuned Llansantffraed 0 0 0 1 0 0 1

Cyngor Tref Cei Newydd 0 1 0 0 0 0 1

Cyngor Cymuned Trefeurig - - - - - - 0
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Taflen Wybodaeth  
 
Mae Atodiad A yn dangos nifer y cwynion a dderbyniwyd gan OGCC ar gyfer pob Awdurdod Lleol yn 2021/2022.  Caiff y 
cwynion hyn eu rhoi mewn cyd-destun yn seiliedig ar nifer y bobl y mae pob bwrdd iechyd yn eu gwasanaethu yn ôl pob sôn. 
 
Mae Atodiad B yn dangos categori pob cwyn a dderbyniwyd, a pha gyfran o'r cwynion a dderbyniwyd sy'n cynrychioli ar gyfer 
yr Awdurdod Lleol. 
 
Mae Atodiad C yn dangos canlyniadau’r cwynion a gaeodd OGCC mewn cysylltiad â’r Awdurdod Lleol yn 2021/2022. Mae’r 
tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran y mae pob canlyniad yn ei chynrychioli ar gyfer yr Awdurdod Lleol.  
 
Mae Atodiad D yn dangos Cyfraddau Ymyrru ar gyfer pob Awdurdod Lleol yn 2021/2022.  Mae ymyrraeth yn cael ei 
gategoreiddio naill ai gan gŵyn a gadarnhawyd (naill ai cadarnhawyd er budd y cyhoedd neu cadarnhawyd nid er budd y 
cyhoedd), penderfyniad cynnar, neu setliad gwirfoddol. 
 
Mae Atodiad E yn dangos canlyniadau cwynion y Cod Ymddygiad a gaewyd gan OGCC mewn perthynas ag Awdurdod Lleol 
yn 2021/2022. Mae’r tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran, y mae pob canlyniad yn ei chynrychioli ar gyfer yr Awdurdod 
Lleol.  
 
Mae Atodiad F yn dangos canlyniadau cwynion y Cod Ymddygiad a gaewyd gan OGCC mewn perthynas â Chynghorau Tref 
a Chynghorau Cymuned yn ardal yr Awdurdod Lleol.  Mae’r tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran y mae pob canlyniad 
yn ei chynrychioli ar gyfer Cynghorau Tref a Chynghorau Cymuned. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

Adroddiad i’r: 

Dyddiad y cyfarfod: 

Teitl: 

Pwrpas yr adroddiad: 

Portffolio'r Cabinet ac Aelod 
y Cabinet 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

27 Medi 2022 

Cofrestr Risgiau Corfforaethol 

Rhoi diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio am y Gofrestr Risgiau Corfforaethol 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor 
ac Aelod y Cabinet ar gyfer Polisi, Perfformiad, 
Partneriaethau a Gwasanaethau Democrataidd 

Rhoddir adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ynghylch Cofrestr 
Risgiau Corfforaethol y Cyngor i roi gwybodaeth a sicrwydd parhaus bod y risgiau a 
nodwyd gan uwch reolwyr yn cael eu rheoli’n briodol. Mae hyn yn atgyfnerthu rôl y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o ran rhoi sicrwydd annibynnol i’r Cyngor bod y 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol yn cael ei rheoli’n briodol.    

Mae Atodiad A yn cynnwys y Gofrestr Risgiau Corfforaethol ddiweddaraf. 

Mae'r holl risgiau wedi'u hadolygu ac yn cynnwys sylwebaeth wedi'i diweddaru.  Mae’r 
sgorau’n parhau’n ddigyfnewid ar gyfer pob risg. Fodd bynnag, mae sawl risg wedi cael 
newidiadau i gamau lliniaru i adlewyrchu'r ymateb sy’n newid. Y rhain yw: 

R003: Gwella a Pherfformiad Corfforaethol 
R006: Rhaglen Gydol Oed a Llesiant 
R009: Rheoli Gwybodaeth a Chydnerthedd Seiberddiogelwch 
R015: Cefnogi Busnesau Bwyd Lleol, Cynnal Diogelwch 
R017: Diogelu 
R019: Newid Hinsawdd ac Erydu Arfordirol / Llifogydd  
R020: Clefyd Coed Ynn  
R021: Ffosffadau  

Argymhelliad:  Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn nodi’r Gofrestr 
Risgiau Corfforaethol sydd wedi’i diweddaru 

Rheswm dros  
y penderfyniad: Sicrhau bod y Cyngor yn rheoli Risgiau Corfforaethol yn briodol 

  yn unol â'r Strategaeth a'r Fframwaith Risgiau Corfforaethol 

Atodiadau: Atodiad A – Cofrestr Risgiau Corfforaethol 
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Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Alun Williams (Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd) 

 
Swyddog Adrodd: Alun Williams (Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 

Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd) 
 
Dyddiad:                                 Awst 31ain 2022 
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Cofrestr Risgiau 
Corfforaethol 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolygwyd a diweddarwyd gan y Grŵp 
Arweiniol ar 

31/08/2022 

Y tro diwethaf i'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ei monitro oedd 

06/06/2022 

Cyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio ar 21/09/2022 
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Cofrestr Risgiau Corfforaethol 

Cynnwys a Chrynodeb 
Teitl y Risg Perchennog Statws y Risg 

Sgôr Statws Tuedd 

 
R003: Trefniadau Gwella a Rheoli Perfformiad 

Corfforaethol 
 

Diana Davies 6   

 
R004: Parhad Busnes ac Argyfyngau Sifil Posibl 
 

Diana Davies 15   

 
R005: Cynllun Ariannol Tymor Canolig 
 

Duncan Hall 20  

 

 
R006: Rhaglen Gydol Oed a Llesiant 
 

James 
Starbuck 

15  

 

 
R009: Rheoli Gwybodaeth a Chydnerthedd 

Seiberddiogelwch 
 

Arwyn Morris 8  

 

 

 

R015: Cefnogi Busnesau Bwyd Lleol, Cynnal 
Diogelwch 
 

Carwen 
Evans 

16  

 

 
R017: Diogelu  
 

Sian Howys 15  

 

 
R018: Covid-19 
 

Alun Williams 12  
 

 
R019: Newid Hinsawdd ac Erydu 
Arfordirol/Llifogydd   
 

Russell 
Hughes 

Pickering / 
Rhodri Llwyd 

25  

 

 
R020: Clefyd Coed Ynn   
 

Rhodri Llwyd 20  

 

R021: Ffosffadau   
Russell 

Hughes-
Pickering 

20  
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Risg Gorfforaethol R003 Gwella a Pherfformiad 
Corfforaethol 
Perchennog: Rheolwr Corfforaethol Diana Davies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Meh 

R003T01: Sicrhau bod cynlluniau busnes a 
chynlluniau gwasanaethau wedi'u 
diweddaru 

31 Maw 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

R003T04: Datblygu a gweithredu system 
perfformiad Teifi i baratoi ar gyfer y 
ddeddfwriaeth hunanasesu newydd 

31 Rhag 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R003T06: Gweithredu trefniadau 
hunanasesu – Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 

31 Rhag 
2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

R003T07: Ailgyflwyno ac adolygu'n barhaus 
drefniadau'r Bwrdd Perfformiad 

31 Maw 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

R003T08: Cyhoeddi Datganiad Polisi a 
Pherfformiad Rheoli Perfformiad wedi'i 
ddiweddaru 

31 Maw 2023 
    

 

 

 

Mae prosesau Cynllunio Busnes a Pherfformiad y Cyngor bellach yn gwbl weithredol yn dilyn eu hatal 

dros dro yn ystod 2020/21 pan oedd gwaith adfer yn dilyn Covid yn flaenoriaeth 

Mae'r Broses Cynllunio Busnes newydd a aeth yn fyw yn 2021, sy'n cynnwys dull symlach o weithredu o 

safbwynt pennu amcanion, tasgau a mesurau a dull canoledig o weithredu o ran cofnodi'r cysylltiadau rhwng 

amcanion a blaenoriaethau yn gweithio'n dda. 

Cynhaliwyd tri chyfarfod y Bwrdd Perfformiad i ystyried perfformiad yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22 

â’r diweddaraf ym mis Mehefin. Mae deunyddiau hyfforddi wedi'u datblygu i gefnogi'r defnydd o System 

Berfformiad Teifi a rhoddir cymorth parhaus gan swyddogion Perfformiad ac Ymchwil. 

Mae proses a dull o weithredu wedi’u datblygu a’u cytuno ar gyfer y drefn perfformiad newydd ar sail 

hunanasesiad ar gyfer Prif Awdurdodau (Rhan 6 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau). Mae'r gwaith ar 

yr Hunanasesiad Blynyddol wedi cychwyn gyda gweithdai Grŵp Arweiniol a Phwyllgorau Craffu wedi'u 

cynnal i boblogi ac i fod yn sail i ddogfen dystiolaeth a sgorio Prif Lwybrau Ymholi a fydd yn sail i'r 

adroddiad. Bydd yr Adroddiad Hunanasesu Blynyddol yn mynd drwy'r broses ddemocrataidd yn yr 

Hydref. 

Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar baratoi’r Strategaeth Gorfforaethol newydd ar gyfer y Cyngor. 

Bwriedir ymgynghori ar y strategaeth o ganol mis Awst i ganol mis Medi gyda'r bwriad o fynd â hi drwy'r 

broses ddemocrataidd yn yr Hydref. 
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Risg Gorfforaethol R004 Parhad Busnes 
Perchennog: Rheolwr Corfforaethol Diana Davies 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Meh 

R004T03: Sicrhau bod cyfarfodydd cynllunio parhad 
busnes mewnol yr awdurdod cyfan yn effeithiol 

31 Maw 2023 
 

 
 

 
 

 
 

 

R004T04: Datblygu, mireinio a phrofi cynlluniau 
Parhad Busnes 

31 Maw 2023 
 

 
 

 
 

 
 

 

R004T05: Cymryd rhan a chyfrannu at grwpiau 
cydlynu Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys, 
a diweddaru Cynlluniau Argyfwng 

31 Maw 2023 
 

 
 

 
 

 
 

 

R004T06: Sicrhau bod cyfarfodydd mewnol 
Seibergadernid yn effeithiol 

31 Maw 2023 
 

 
 

 
 

 
 

 

004T07: Adolygu Cynlluniau Argyfwng i sicrhau bod 
ymateb i ymosodiad meddalwedd wystlo yn cael ei 
gynnwys 

31 Maw 2023 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Sylwadau (e.e. cynnydd hyd yma) 

Mae gan bob gwasanaeth Gynllun Parhad Busnes cyfredol. Mae adolygiad o'r Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol hefyd yn mynd 
rhagddo gan ddefnyddio'r wybodaeth a roddwyd gan bob Gwasanaeth. 

Roedd yr Awdurdod Lleol yn chwarae rhan lawn yng ngrwpiau cydlynu strategol/adfer Covid-19 Fforwm Lleol Cymru Gydnerth. Mae 
Grwpiau eraill, mwy rheolaidd Fforwm Lleol Cymru Gydnerth fel y Grŵp Cydlynu a Hyfforddi, y Grŵp Risg a’r Grŵp Tywydd Garw bellach 
yn cael eu trefnu eto yn dilyn cyfnod o ataliad dros dro oherwydd y pandemig. Mynychodd swyddogion o bob rhan o'r Cyngor y 
cyfarfodydd hyn (a Chadeiriasant ddau o'r Grwpiau) ac maent wedi cynorthwyo i ddiweddaru Cynllun Trefniadau Tywydd Garw'r Fforwm 
Lleol Cymru Gydnerth. 

Mae'r grŵp Rheoli Parhad Busnes Argyfwng mewnol yn cyfarfod bob chwarter ac yn cael ei gadeirio ar hyn o bryd gan Arweinydd y 
Cyngor. Yn ddiweddar, mae'r grŵp wedi adolygu Cynllun Digwyddiadau Mawr Ceredigion sydd wedi'i gymeradwyo gan y Grŵp Arweiniol. 

Ar ôl ystyried adroddiad gan Silverthorn Associates i'r ymarfer ymosodiad seiber ym mis Mawrth mae swyddogion wedi llunio rhai 
enghreifftiau o gamau lliniaru ar gyfer gwasanaethau i'w cynorthwyo i ddatblygu eu hymateb arfaethedig eu hunain i 
fygythiad/digwyddiad Seiber yn eu Cynlluniau Parhad Busnes. 
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Risg Gorfforaethol R005 Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig 
Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Duncan Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camau Lliniaru Erbyn Pryd     Medi Rhag Maw Meh 

R005T01: Parhau â'r trefniadau o ran rheolaeth 
ariannol 

31 Ma
w 

2023 
 

                                      

R005T03: Sicrhau bod arbedion effeithlonrwydd 
o ran trawsnewid a gwasanaethau yn cael eu 
datblygu a'u gweithredu 

31 Ma
w 

2023 
 

                                       

 
Sylwadau (e.e. cynnydd hyd yma) 

Mae gan y flwyddyn gyfredol danwariant a ragwelwyd o ran gwasanaethau yn ogystal â gwarged Treth y 

Cyngor, mae'r gronfa caledi ac incwm a gollwyd yn parhau i gael ei hawlio a'i thalu gan Lywodraeth Cymru. 

Mae'r gyllideb wedi'i phennu ar gyfer y flwyddyn 2022/23 gyda chwyddiant gwasanaethau a phwysau 

costau'n cael eu bodloni'n llawn ar adeg paratoi'r gyllideb. 

Ers hynny mae chwyddiant uchel a ffactorau byd-eang gan gynnwys y rhyfel yn Wcráin wedi creu prisiau 

uchel ar gyfer olew ac wedi peri i brisiau nwyddau eraill gynyddu. Os bydd hyn yn parhau, gallai arwain at 

bwysau cyllidebol yn y flwyddyn i ddod y mae angen eu rheoli.  Mae risg eisoes y bydd dyfarniadau cyflog yn 
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uwch na’r hyn a gyllidebwyd ac y bydd mynegeion chwyddiant sy’n effeithio ar gontractau yn effeithio ar 

gyllideb y flwyddyn nesaf a chyllideb y flwyddyn ganlynol. 
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    Risg Gorfforaethol R006 Rhaglen Gydol Oed a Llesiant 
Perchennog: Cyfarwyddwr Corfforaethol James Starbuck 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Meh 

R006T01: Cyflwyno adroddiadau i'r bwrdd 
prosiect ynglŷn â'r cynnydd a wneir o ran 
gweithredu'r model newydd ar gyfer 
gwasanaethau. 

31 Maw 2023 
 

 

 

  
 

 

 

R006T03: Sicrhau bod rhaglenni Adnoddau 
Dynol/y Gweithlu yn cael eu rhoi ar waith 
yn unol â'r gweithdrefnau rheoli newid 

31 Maw 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

R006T05: Craffu'n rheolaidd ar y cyllidebau 
a'r goblygiadau ariannol o ran gweithredu'r 
model newydd. 

31 Maw 2023 
 

 

 

  
 

 

 

R006T07: Cyfathrebu Gydol Oed a Llesiant 
i'w gytuno a'i weithredu 

30 Medi 2022 
 

 
 

  
 

 

 

 

Mae cynnydd yn parhau yn unol â’r Cynllun Gweithredu Gydol Oed a Llesiant ac felly hefyd y ffrydiau gwaith 
penodol. 
Mae'r gwaith o ailstrwythuro timau wedi symud ymlaen yn dda yn dilyn yr ymgynghoriad ac maent i gyd bellach 
yn eu lle. Mae'r ymgynghoriad Gwasanaethau Uniongyrchol sy'n weddill i fod i gael ei gwblhau yn chwarter 
cyntaf 2022/2023. 
Mae gweithdai bellach wedi'u cwblhau ar gyfer Rheolwyr Corfforaethol a Swyddogion Arweiniol Corfforaethol 
gyda'r IPC sy'n cefnogi rheoli newid ac yn rhoi enghreifftiau o fodelau gofal newydd. Bydd anghenion 
ychwanegol yn cael eu hasesu yn erbyn Cynllun Gweithredu a Chynlluniau Busnes 2022/2023 i nodi anghenion 
pellach/y dyfodol. 
Mae cynnal gwasanaethau rheng flaen hanfodol wedi parhau ac mae galw cynyddol ar wasanaethau o hyd, a 
heriau o ran recriwtio a chadw staff ar draws timau gyda nifer y swyddi gweigion yn ychwanegu pwysau pellach. 
Mae hwn yn ddarlun cenedlaethol ar draws gwasanaethau gofal cymdeithasol. 
Mae'r holl swyddogion allweddol yn parhau i gyfarfod bob wythnos i fwrw ymlaen â'r gweithredu, gyda 
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throsglwyddo'r holl alwadau gofal cymdeithasol a gweithredu'r ffurflen atgyfeirio sengl a gynlluniwyd ar gyfer 
Ch1 2022/2023. Tudalen 410
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Risg Gorfforaethol R009 Rheoli Gwybodaeth a Chydnerthedd Seiberddiogelwch 

Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Arwyn Morris 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Meh 

R009T04: Parhau ag Archwilio Data ar draws pob 
maes gwasanaeth 

31 Maw 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

R009T05: Gweithredu amserlen cadw cofnodion 
a gymeradwywyd 

31 Maw 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

R009T06: Cefnogi pob maes Gwasanaeth i 
ddatblygu cynlluniau parhad Busnes 
Seiberddiogelwch 

31 Maw 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mae’r Awdurdod wedi cynnal ymarfer seiber a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru o’r enw “Bos’s Phishing”. O'r 
defnyddwyr a gymerodd ran yn yr ymarfer, gweithredodd 77% yn briodol o ran e-bost amheus a anfonwyd 
atynt trwy beidio ag agor a thrwy ddileu, agorodd 13% o ddefnyddwyr yr e-bost ond ni wnaethant glicio ar y 
ddolen a dim ond 10% o'r staff a gliciodd ar y ddolen. Roedd Ceredigion yn y chwartel uchaf o'i meincnodi 
yn erbyn pob Awdurdod arall. Mae'r staff a gliciodd ar y ddolen wedi cael hyfforddiant seiberddiogelwch 
ychwanegol. 
Mae'r broses o gyflwyno O365 a Windows 10 bron wedi'i chwblhau, ac mae hyn yn rhoi diogelwch 
ychwanegol i'r Awdurdod trwy wasanaeth cwmwl diogel. 
Mae’r rhwydwaith Ysgolion wedi profi aflonyddwch yn ystod Ch1 oherwydd gwasanaeth hidlo gwe newydd 
gan Brosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus. Mae atgyweiriadau Cymru gyfan yn cael eu 
gweithredu ac yn disgwyl i'r gwasanaeth fod yn sefydlog o fis Medi 2022 ymlaen.     
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Risg Gorfforaethol R015 Cefnogi Busnesau Bwyd Lleol, Cynnal Diogelwch   
Perchennog: Rheolwr Corfforaethol Carwen Evans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Camau Lliniaru Medi Rhag Maw Meh  

      R015T02: Blaenoriaethu sefydliadau bwyd yr ystyrir eu 
bod yn risg uchel a/neu ddim yn cydymffurfio 

 

 
 

 
 

 

 

 

R015T06: Uwchsgilio staff presennol i fod yn gymwys i 
gynnal arolygiadau diogelwch bwyd 

 

 

 

 
 

 

 

 

R015T07: Cynnal ymarfer caffael i gyflogi contractwyr 
arbenigol i ddarparu adnoddau ychwanegol 

 

 

 

 
 

 

 

 

R015T09: Datblygu a gweithredu cynllun darparu 
gwasanaethau i gymryd i ystyriaeth y galw ac adnoddau 
presennol 

 

 
 

 
 

 

 

 

R015T10: Arolygu pob sefydliad bwyd yn unol â cherrig 
milltir cynllun adfer yr ASB 

 

 

  

 

 

 

 

Mae dau aelod profiadol o staff Iechyd yr Amgylchedd yn parhau i gael eu hadleoli i ganolbwyntio ar reolaeth 
a throsglwyddiad Covid-19 yng Ngheredigion. Mae hyn wedi gadael llai o staff sydd ar gael o fewn y tîm 
Diogelu'r Cyhoedd i gynnal arolygiadau safleoedd bwyd.  Fodd bynnag, mae safleoedd Categori A, B a 
safleoedd nad ydynt yn cydymffurfio (y rhai yr ystyrir eu bod yn risg uwch) yn ogystal â busnesau bwyd 
newydd yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer arolygiad. Ni dderbyniodd y Cyngor gais am arian ychwanegol ar 
gyfer 2022/23 i gryfhau tîm Diogelu’r Cyhoedd. 
Mae'r gwaith o flaenoriaethu busnesau newydd yn parhau i sicrhau bod adnoddau'n cael eu canolbwyntio ar 
y safleoedd risg uwch. Mae'r awdurdod yn parhau i gael nifer uchel o gofrestriadau busnes newydd bob mis, 
sy'n golygu bod hon yn dasg barhaus.  Oherwydd bod safleoedd risg uchel yn cael eu blaenoriaethu mae hyn 
yn golygu nad yw safleoedd newydd risg is yn cael eu harolygu.  Yn ddiweddar, cynhaliodd yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd asesiad sicrwydd o bell a gadarnhaodd arferion da presennol, ond tynnodd sylw hefyd at yr 
angen i Geredigion gyrraedd y cerrig milltir a amlinellir yng nghynllun adfer yr ASB. Mae cynllun darparu 
gwasanaethau’n cael ei ddatblygu i gyflawni'r dasg hon. Mae gan y gwasanaeth 2 swyddog ar hyn o bryd yn 
astudio i ddod yn swyddogion cymwys o ran bwyd (gall hyn gymryd hyd at ddwy flynedd i'w gyflawni). Mae 
2 arall hefyd yn cael eu hyfforddi ar hyn o bryd gyda'r bwriad o'u hawdurdodi i gynnal arolygiadau bwyd 
maes o law. 
Bu ymarfer caffael yn rhannol lwyddiannus wrth gyflogi contractwyr a gefnogodd y gwasanaeth i gyrraedd 
targedau cynllun adfer yr ASB. 
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Risg Gorfforaethol R017 Diogelu 
Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Sian Howys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

 

 
Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Meh 

R017T06: Cynnal Tîm Diogelu Gydol Oed  

wedi'i Integreiddio'n llawn 
31 Maw 2023 

   
 

 

R017T07: Sicrhau bod hyfforddiant diogelu a 
datblygiad sgiliau yn cael eu cyflwyno i'r holl 
staff 

31 Maw 2023 
    

 

R017T08: Gweithredu Gweithdrefnau Diogelu 
Cymru a Chanllawiau Ymarfer Rhanbarthol ar 
draws pob tîm 

31 Maw 2023 
    

 

R017T09: Monitro/rhoi gwybod yn rheolaidd  
am bryderon/gweithgareddau diogelu i  
fforymau diogelu 

31 Maw 2023 
    

 

R017T10: Cyfranogiad gweithredol yng 
ngweithgareddau'r  
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol o bob rhan o'r  
model 

31 Maw 2023 
    

 

 

Mae adroddiadau chwarterol rheolaidd ar weithgarwch diogelu yn parhau bob pythefnos a bob chwarter i reolwyr 

gweithredol ac mewn datganiadau llywodraeth Cymru ynghyd â’r Grŵp Gweithrediadau Lleol a'r Bwrdd Diogelu 

Rhanbarthol, y Pwyllgor Craffu a'r Cabinet a'r Grŵp Arweiniol.  Mae nifer yr adroddiadau diogelu ynghylch plant 

mewn perygl ar gyfradd uwch na’r flwyddyn flaenorol ac mae cyfradd yr adroddiadau ynghylch oedolion mewn 

perygl yn parhau’n uchel. 

Mae'r rhaglen hyfforddi Gweithdrefnau Diogelu ar gyfer yr holl staff wedi dod i ben gyda 2,000 o staff wedi'u 

hyfforddi. 

Mae cyfraddau cydymffurfio ar draws gwasanaethau gyda'r safonau a'r disgwyliadau a nodwyd yng Ngweithdrefnau 

Diogelu Cymru yn cael eu monitro'n agos yn yr adroddiadau perfformiad diogelu. 

Mae cynrychiolwyr o bob rhan o’r model Gydol Oed a Llesiant ac asiantaethau partner yn cymryd rhan weithredol 

yng ngweithgareddau'r Bwrdd Diogelu a byddant yn llunio adroddiadau diogelu pan fo angen. 

Mae'r Rheolwr Corfforaethol a'r Rheolwr Tîm yn eu swyddi yn y Gwasanaeth Diogelu. Mae heriau recriwtio a chadw 

ar lefel Gweithiwr Cymdeithasol ac Uwch Weithiwr Cymdeithasol ar draws pob tîm. 

Mae prosesau diogelu wedi’u cysoni lle bo modd ar gyfer plant ac oedolion sy’n wynebu risg a phryderon 

proffesiynol yn unol â gweithdrefnau.
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Risg Gorfforaethol R018 Covid-19 

Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Alun Williams 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Meh 

R018T01: Cydymffurfio a chefnogi trefniadau 
Cyfnod Clo Cenedlaethol a Lleol yn llawn 

31 Maw 2023 
  

 

 

 

R018T03: Cymryd rhan lawn mewn trefniadau 
rhanbarthol o ran ymateb i argyfwng ac adfer 

31 Maw 2023 
 

  

 

 

R018T04: Cyfathrebu effeithiol gyda'r cyhoedd a 
rhanddeiliaid Ceredigion 

31 Maw 2023 
 

  

 

 

R018T07: Cefnogi’r economi a busnesau lleol 
drwy bob cam o’r pandemig 

31 Maw 2023 
 

  

 

 

R018T08: Gweithio gydag eraill i gynnal profion, 
olrhain cysylltiadau a brechiadau torfol 31 Maw 2023 
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R018T09: Gweithredu rhaglen effeithiol o gymorth 
a hyfforddiant lles staff 31 Maw 2023 

  
 

 

 

 

 
Mae Covid yn parhau i fod yn risg i'r gymuned ac i'r Awdurdod. Er bod y feirws Omicron yn llai difrifol na rhai o'i 

ragflaenwyr, mae wedi profi i fod yn fwy trosglwyddadwy, ac mae cyfraddau wedi bod ar eu lefelau uchaf yng 

Ngheredigion. Yr arwyddion diweddaraf yw bod y don omicron ddiweddaraf yn cilio’n raddol.  Mae'r mesurau 

lliniaru a wnaed gan yr Awdurdod a'i bartneriaid wedi cael effeithiau cadarnhaol o ran lleihau effaith y 

pandemig, gyda chyflwyno'r brechu cyfnodol yn arbennig o effeithiol. Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth 

Cymru ill dau wedi llacio rheoliadau ac mae bron pob cyfyngiad wedi’i godi, gan arwain at ailgyflwyno 

gwasanaethau’r Cyngor. Mae cyllid y llywodraeth wedi’i gwtogi’n sylweddol e.e. mae ein tîm olrhain cysylltiadau 

wedi lleihau o wyth deg aelod o staff i saith. Mae polisi’r Llywodraeth wedi cydnabod bod y coronafeirws wedi 

symud o bandemig i sefyllfa endemig, lle mae’n rhaid i ni fyw gyda’r feirws yn cylchredeg yn ein cymunedau a’n 

gweithleoedd.  Serch hynny, erys risg a disgwyliad y bydd amrywiolyn newydd yn ymddangos a allai fod yn 

fygythiad difrifol i iechyd y cyhoedd. 
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Risg Gorfforaethol R019 Newid Hinsawdd ac Erydu 
Arfordirol / Llifogydd 
Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Russell Hughes‐Pickering / Rhodri Llwyd  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Mehefin 

R019T01: Datblygu Strategaeth Newid Hinsawdd 
Corfforaethol 

31 Maw 2023 
 

  

 

 
 

 

R019T03: Cynyddu faint o ynni a gynhyrchir trwy ffynonellau 
adnewyddadwy. 

31 Maw 2023 
 

 
 

 

 

 

 

R019T04: Nodi a rheoli’r ystâd gorfforaethol 31 Maw 2023 
 

  
 

 
 

 

R019T05: Datblygu Cynlluniau Lleihau Llifogydd 31 Maw 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

Newid hinsawdd yw un o'r heriau amgylcheddol mwyaf a wynebwn.  
Er y bydd peidio â chyrraedd targedau lleihau allyriadau  
carbon ac ynni yn cael effaith ariannol ac amgylcheddol i'r Awdurdod,  
ceir goblygiadau ehangach ar gyfer y Sir gyfan, e.e. mwy o achosion 
o lifogydd, sychder a stormydd, a allai gael effaith enfawr ar ein 

cymunedau ac ar ystâd y Cyngor sy'n cynnwys ein hadeiladau, 
ysgolion, Gwarchodfeydd Natur, Parciau, rhandiroedd a hefyd 
daliadau eraill nad ydynt wedi'u rheoli'n weithredol. 
Cydnabyddir bod rhaid i ni arwain trwy esiampl a gwneud popeth y 
gallwn ei wneud i leihau newid hinsawdd yn y dyfodol, a rhoi sylw i'r 
risgiau sy'n gysylltiedig â hyn a'u lliniaru. Rhaid datblygu mentrau 
polisi a strategaethau sy'n cynnwys cydnerthedd ecosystemau, 
gwelliannau bioamrywiaeth a chynlluniau lleihau llifogydd a'u 
gweithredu os ydym am lwyddo i leihau ein hôl troed carbon a 
lleihau'r risg i'n prif seilwaith, asedau, trigolion, cymunedau a 
thirwedd. 
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R019T06: Monitro'r arfordir gyda Chanolfan Monitro 
Arfordirol Cymru, datblygu Amddiffyniad yr Arfordir 

31 Maw 2023 
 

  
 

 
 

 

R019T08: Gwneud cais am arian i weithredu prosiectau sy'n 
lliniaru effaith newid hinsawdd 

31 Maw 2023 
 

 
  

 
 

 

R019T09: Datblygu Strategaeth ULEV Gorfforaethol, Cynllun 
Gweithredu a rhaglen gyflenwi cyfalaf 

31 Maw 2023 
 

 
  

 
 

 

R019T10: Adolygu a chyhoeddi Mapiau Rhwydwaith Teithio 
Llesol a rhaglen gyflenwi cyfalaf cysylltiedig 

31 Maw 2023 
 

   

 

 

 

 

Nid yw'r adnoddau ar gyfer datblygu Strategaeth Newid Hinsawdd Gorfforaethol wedi eu hadnabod eto, er bod nifer o 
ffrydiau gwaith yn barod a fydd yn cyfrannu at hwn/darn o waith yn y dyfodol. e.e. Strategaeth Ynni Rhanbarthol a 
Chynllun Gweithredu Ynni (wrthi’n cael eu datblygu), a Chynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol i'w cyflawni yn 2022/23.  
Mae Allyriadau 2021/22 yn cael eu cyfrifo ar hyn o bryd gan fod ychydig o oedi cyn rhyddhau canllawiau adrodd 
newydd Llywodraeth Cymru, felly rhagwelir y bydd y ffigurau allyriadau blynyddol yn barod erbyn diwedd 
Awst/dechrau Medi. 
Mae Cynllun Gweithredu Sero Net wedi'i ddiweddaru yn cael ei baratoi a bydd yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet ym mis 
Tachwedd, a bydd hwn yn cynnwys allyriadau cyffredinol (cwmpas 1, 2 a 3), yn ogystal â rhoi diweddariad ar y 
cynnydd hyd yma. 
Mae Strategaeth Cerbydau Allyriadau Isel Iawn drafft Ceredigion wedi'i datblygu gyda chymorth ymgynghoriaeth a 
bwriedir ei chyflwyno i'r Grŵp Rheoli Carbon a’r Newid yn yr Hinsawdd (20/06/2022) ac yna ei hystyried gan y 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus (27/07/2022) yn gofyn am argymhelliad i'r Cabinet (06/09/2022) 

i'w mabwysiadu. 
Mae Cam 1 y rhaglen gosod mannau gwefru cyhoeddus – a ariennir drwy grant Llywodraeth Cymru a gosod mewn 
meysydd parcio cyhoeddus wedi’i amserlennu i gael ei gwblhau erbyn mis Awst 2022. 
Mae cais llwyddiannus wedi’i wneud ar gyfer Cam 2 y rhaglen i’r Swyddfa Dim Allyriadau am gyllid grant, ac rydym ar 
hyn o bryd yn aros am gadarnhad o arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru (25% o gyfanswm cost y cynllun). 
Sicrhawyd cyllid o £300k yn ystod y Flwyddyn Ariannol hon drwy grant cyfalaf a weinyddir gan CLlLC gan Lywodraeth 
Cymru i gefnogi trawsnewid fflyd cerbydau’r Cyngor ei hun a’r gofynion seilwaith cysylltiedig – ond mae’n amlwg nad 
yw hyn yn ddigon i gyflawni’r newidiadau angenrheidiol. 
Cyflwynwyd Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol ar 31/03/2022 yn dilyn adolygiad o fapiau presennol ac ymgynghoriad 
cyhoeddus, ac sy’n aros am gymeradwyaeth gan Weinidogion ar hyn o bryd. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cael 
grant o £500k o’r Gronfa Teithio Llesol gan Lywodraeth Cymru/Trafnidiaeth Cymru ym Mlwyddyn Ariannol 2022/23 ar 
gyfer datblygu cynlluniau a phrosiectau ar raddfa fach. Sicrhawyd grant cyfalaf Llwybrau Diogel mewn Cymunedau i 
ariannu datblygiad cynllun yn Llanrhystud i alluogi plant i gerdded, beicio a sgwtera i'r ysgol yn ddiogel.  
Mae cais yn cael ei baratoi i’w gyflwyno i Lywodraeth y DU ar gyfer ‘Llwybr Cylch y Cardi’ o dan Gronfa Ffyniant Bro 2 
i uwchraddio a darparu rhannau newydd ar gyfer uwchraddio Llwybr Ystwyth (Aberystwyth i Dregaron) a Llwybr 
Aeron (Aberaeron i Felin-fach) a rhannau newydd. Yn dilyn ymlaen o'r gwaith strategaeth ynni rhanbarthol a wnaed 
yn flaenorol, mae Tyfu Canolbarth Cymru wedi gwneud gwaith i ddatblygu cynllun gweithredu ynni rhanbarthol, sydd 
bellach ar ffurf drafft ac yn aros am adborth/sylwadau gan Geredigion a Phowys. Mae gwaith i ddatblygu Cynlluniau 
Ynni Ardaloedd Lleol wedi dechrau, gyda gweithdy rhanddeiliaid cychwynnol yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf. 
Bydd gwaith pellach yn parhau gyda'r nod o Gynllun Ynni Ardal Leol Ceredigion ar ffurf drafft erbyn diwedd blwyddyn 
ariannol 2022/23. 
Mae Ceredigion yn dal i weithio’n agos gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynlluniau posibl i 
leihau allyriadau, gan gynnwys aráe PV ychwanegol yn Ysgol Bro Teifi, a hefyd y posibilrwydd o newid cynllun system 
gwresogi ardal Penmorfa, gan fod y gosodiad presennol bron yn 20 mlwydd oed. Hefyd cyflwynwyd Datganiad o 
Ddiddordeb i Lywodraeth Cymru ar gyfer cyllid posibl yn benodol ar gyfer datgarboneiddio gwres mewn adeiladau, 
cynigiwyd 33 o adeiladau i gyd a rhagwelir y bydd y cyfnod ymgeisio am grant yn agor tua diwedd mis Awst. Ni 
wyddys ar hyn o bryd beth fydd y gofynion, faint o arian fydd ar gael, nac a fydd angen arian cyfatebol – byddwn yn 
asesu unwaith y bydd y broses ymgeisio yn agor. 
Mae cynllun i osod PV dros y maes parcio yng Nghanolfan Rheidol wedi ei ddatblygu a’i gyflwyno am ganiatâd 
cynllunio ar ddiwedd 2021/22, mae gan y cynllun hwn y potensial i leihau costau trydan y safle hyd at £25,000 y 
flwyddyn ar brisiau cyfredol, os bydd prisiau trydan yn parhau i godi, gallai'r arbediadau fod yn sylweddol fwy. 
Mae Gweithgor Newid Hinsawdd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried datgarboneiddio gwres yn 
Aberystwyth ac mae cynllun system gwresogi ardal bosibl a fyddai’n rhoi gwres a dŵr poeth i adeiladau yn y 
Brifysgol, Ysbyty Bronglais ac Ysgol Uwchradd Penglais yn mynd rhagddo. Dylai’r ddogfen ddrafft ddod i law erbyn 
mis Medi 2022. 
Mae prisiau ynni’n codi’n sylweddol, rydym wedi cael ein hamddiffyn rhywfaint rhag prisiau trydan a nwy hyd yn hyn, 
fodd bynnag rydym yn rhagweld codiadau sylweddol ar Hydref 1af ar adeg cynnydd pris blynyddol y contract. Mae’r 
cynnydd hwn mewn prisiau yn golygu bod yr achos busnes dros ddefnyddio ynni'n effeithlon a lleihau allyriadau yn 
well nag erioed, fodd bynnag mae gan y costau uwch y potensial i gael effaith ganlyniadol ar ddarparu gwasanaethau. 
Mae grant Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol wedi'i gymeradwyo ar gyfer rhaglen ar gyfer Blwyddyn Ariannol 
2022/23, gyda chynlluniau'n cael eu datblygu ar gyfer Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentref Llandre - Achos Cyfiawnhad 
Busnes; Cynllun Lliniaru Llifogydd Camlas y Borth – Achos Cyfiawnhad Busnes; Achos Busnes Amlinellol Capel 
Bangor; ac Achos Busnes Amlinellol Tal-y-bont. 
Gwnaed cais am ganiatâd cynllunio a thrwydded forol mewn perthynas â Chynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron, a 
chwblhawyd ymarfer tendro adeiladu, a disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau ddiwedd hydref 2022, tra bod achosion 

busnes yn cael eu datblygu ar gyfer y cynlluniau posibl yn Aberystwyth, y Borth a Llangrannog. 
Mae Canolfan Monitro Arfordirol Cymru yn parhau i arolygu'r arfordir amddiffynedig ar ran Cyngor Sir Ceredigion, ac 
mae eu defnydd o dechnoleg yn cynyddu maint a chywirdeb data nag y gellir ei gasglu. 
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   Risg Gorfforaethol R020 Clefyd Coed Ynn  
Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Rhodri Llwyd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Clefyd coed ynn yw'r clefyd coed mwyaf arwyddocaol i effeithio ar 

y DU ers clefyd llwyfen yr Isalmaen, a bydd yn arwain at 
ddirywiad a marwolaeth oddeutu 90% i 95% o goed ynn yn y DU, 
ac mae coed ynn yn gyffredin ar draws Ceredigion. Mae hyn yn 
cynnwys ar gyrion coetiroedd ar ffurf gwrychoedd a choed 
sbesimen ar hyd ffyrdd, hawliau tramwy cyhoeddus eraill ac mewn 
mannau agored cyhoeddus. Mae'r haint clefyd coed ynn yn achosi 
i'r coed freuo, colli canghennau ac yn y pen draw gallent gwympo. 
Mae'r newidiadau strwythurol i'r pren mewn coed ynn sy'n marw 
yn cynyddu'n sylweddol y risg o'r coed yn cwympo. 
 
Mae clefyd coed ynn eisoes yn cael effaith ar y brigdwf ar draws y 

sir.   Amcangyfrifir bod 42,000 o goed ynn aeddfed ar hyd y ffyrdd 
sirol yn unig, a 10,000 pellach ar Ystâd Gorfforaethol y Cyngor.   
Gan gymryd bod dwysedd tebyg o goed ynn ar draws yr holl dir 
cyhoeddus a phreifat arall, gan gynnwys coetiroedd a 
gwrychoedd, mae effaith a gaiff colli coed oherwydd clefyd coed 
ynn dros y 5 mlynedd diwethaf a dros y 5 mlynedd nesaf ar ôl 
troed carbon Ceredigion, y microhinsawdd ac effeithiau lleol ar 
newid hinsawdd yn sylweddol. 
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Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Meh  

R020T04: Ymgymryd â chynllun gwaith â blaenoriaeth 
i docio/symud coed fel y bo angen 

31 Maw 2023 
 

 
 

 
 

 
 

 

R020T05: Ceisio cyllid gan Lywodraeth Cymru a 
chyfleoedd cyllid eraill i roi sylw i'r risg 

31 Maw 2023 
 

 
 

 
 

 
 

 

R020T06: Ymgymryd â rhaglen waith gychwynnol ar 
goed yr effeithiwyd arnynt gan glefyd coed ynn mewn 
ysgolion. 

30 Medi 2022     

 

R020T07: Cynnal arolwg mewnol o ardaloedd 
blaenoriaethol ar gyfer 2022 fel y nodir yn y Cynllun 
Gweithredu Clefyd Coed Ynn 

30 Medi 2022     

 

R020T08: Comisiynu arolwg ffyrdd A, B, C a ffyrdd 
Diddosbarth fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu Clefyd 
Coed Ynn 

30 Tach 2022     

 

 

  

 

Mae fframwaith newydd y contractwyr gyda chaffael ar hyn o bryd, ac mae opsiynau i ddefnyddio 

contractau presennol y fframwaith sydd eisoes yn eu lle gyda sefydliadau sector cyhoeddus eraill yn 

cael eu dilyn er mwyn symud materion yn eu blaen. 

Bydd gwaith ar goed ar dir ysgol yn cychwyn yn fuan drwy fframwaith presennol Asiantaeth Cefnffyrdd 

Gogledd a Chanolbarth Cymru a fydd yn digwydd yn ystod gwyliau ysgol yr haf, a’r dyddiad cwblhau yw 

Medi’r 5ed 2022. 

Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo mewn perthynas â rhoi hysbysiadau ffurfiol i 

dirfeddianwyr/rheolwyr sy’n gyfrifol am goed ar dir preifat lle mae’r coed hyn yn peri risg i eiddo sy’n 

eiddo i’r Cyngor (e.e., ysgolion) o dan Adran 23 (Darpariaethau Amrywiol) Deddf Llywodraeth Leol 1976 

yn ei gwneud yn ofynnol i perchennog i fynd i'r afael â'r problemau o fewn cyfnod penodedig. 

Mae gwaith ar goed ar ymyl y ffordd sy'n eiddo i'r Cyngor yn cael ei flaenoriaethu ar hyn o bryd yn ôl 

risg, gyda gwaith ar goed blaenoriaeth uchel a’r rheini ar lwybrau blaenoriaethol i'w wneud gan 

ddefnyddio fframwaith presennol Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru cyn gynted â 

phosib nes bod fframwaith newydd y cyngor yn dod ar-lein. 

Mae gwaith yn parhau i ddod o hyd i berchnogion coed ar ymyl y ffordd sydd mewn perchnogaeth 

breifat, ac yna cyhoeddir hysbysiad ffurfiol o dan Adran 154 Deddf Priffyrdd 1980 yn gofyn i'r 

perchennog fynd i'r afael â'r problemau o fewn cyfnod penodol o amser.  Mae'r gwaith hwn yn cael ei 

wneud ochr yn ochr â chyfarwyddo perchnogion coed preifat yr ystyrir eu bod yn risg i'r cyhoedd/traffig 

lle maent yn hongian dros y briffordd. 

Mae'r un dull o weithredu yn cael ei ddefnyddio ar gyfer coed sy'n cael eu dwyn i'n sylw gan ymholiadau 

gan aelodau'r cyhoedd ac mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud ochr yn ochr â gwaith arolygu coed a 

nodwyd. 

Mae contract arolygu ar gyfer ffyrdd A, B, C a ffyrdd Diddosbarth wedi’i ddyfarnu i’r contractwr a 

gynhaliodd yr arolwg clefyd coed ynn blaenorol o ffyrdd A B ac Ysgolion yn 2021 er mwyn cynnal parhad 

data/dull gweithredu. 

Mae arolwg 2022 ar fin cychwyn. 

Mae sefydliadau fel Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru yn 

parhau i lobïo Llywodraeth Cymru am gyllid/cymorth, ond prin yw’r cynnydd sy’n cael ei wneud - bydd y 

Swyddog Clefyd Coed Ynn yn gwneud mwy o waith i nodi cyfleoedd i leihau costau a sicrhau'r elw 

mwyaf o waith tynnu coed/canghennau. 
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Risg Gorfforaethol R021 Ffosffadau 
Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Russell Hughes‐Pickering 
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Camau Lliniaru Erbyn Pryd Medi Rhag Maw Meh  

R021T01: Sicrhau bod pob cais, cynllun a phrosiect yn 
cael ei sgrinio yn unol â chyfarwyddyd Cyfoeth 
Naturiol Cymru 

31 Maw 2023 
 

 

 

 

 

 

 

R021T02: Codi ymwybyddiaeth yn lleol ac yn 
genedlaethol a nodi ffyrdd i fireinio'r cyfarwyddyd 

31 Maw 2023 
 

 

 

 

 

 

 

R021T03: Gweithio ar lefel is-genedlaethol a 
chenedlaethol trwy'r gweithgorau i gael atebion 

31 Maw 2023 
 

 
  

 

 

 

R021T04: Ceisio atebion lleol, dysgu o arferion gorau 
mewn mannau eraill, defnyddio asedau sydd ym 
mherchnogaeth y Cyngor 

31 Maw 2023 
 

 

 

 

 

 

 

R021T06: Penodi ymgeisydd i rôl swyddog rhaglen 
rhanbarthol  

y Bwrdd Rheoli Maethynnau 

31 Maw 2023 
 

 
  

 

 

 

R021T07: Parhau i lobïo am ddull ‘Tîm Cymru’ o 
weithredu gan gynnwys rhestr liniaru genedlaethol a 
data 

31 Maw 2023 
 

 
  

 

 

 

R021T08: Ystyried atebion lleol megis Cyfleusterau 
Trin Preifat a gweithio gyda Dŵr Cymru 

31 Maw 2023 
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Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn ganolog wrth lywio’r trafodaethau ynghylch dull gweithredu atebion Cymru 
gyfan ac mae’n falch o nodi bod nifer o awgrymiadau y lobïwyd amdanynt wedi’u cynnwys yng nghynllun gweithredu 8 
pwynt Llywodraeth Cymru. Felly, er bod cynnydd rhanbarthol wedi arafu, mae hyn oherwydd bod llawer o'r gwaith is-
ranbarthol wedi'i fabwysiadu ar lefel genedlaethol ac felly bydd gweithio ar y raddfa hon yn arbed adnoddau lleol. 
Mae cyhoeddiad cymorth ariannol y lobïwyd yn fawr amdano’n golygu y gobeithir y gellir hysbysebu swydd Swyddog 
Rhaglen y Bwrdd Rheoli Maethynnau yn fuan ac y gall yr ymgysylltiad â'r grŵp rhanddeiliaid a swyddogion technegol 
symud ymlaen yn gyflym. 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

Adroddiad i’r: 

Dyddiad: 

Lleoliad: 

Teitl: 

Pwrpas yr Adroddiad: 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet:  

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

27 Medi 2022 

O bell trwy Gynhadledd Fideo 

Adroddiad Hunanasesu Drafft Cyngor Sir 
Ceredigion 2021/22 

Adolygu a gwneud argymhellion ar yr Adroddiad 
Hunanasesu Drafft 

Cynghorydd Bryan Davies, Gwasanaethau 
Democrataidd, Polisi, Perfformiad a  
Phartneriaethau 

Cefndir 

Cyflwynodd Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 drefn 
perfformiad newydd yn seiliedig ar Hunanasesu ar gyfer Prif Gynghorau. 

Bwriad y gyfundrefn berfformiad newydd yw adeiladu a chefnogi diwylliant lle mae 
cynghorau yn ceisio gwella a gwneud yn well yn barhaus ym mhopeth a wnânt, heb 
ystyried pa mor dda y maent yn perfformio eisoes. Mae’r Ddeddf yn disgwyl y bydd 
cynghorau bob amser yn ymdrechu i gyflawni mwy ac yn ceisio sicrhau’r canlyniadau 
gorau i bobl a chymunedau lleol. Un ffordd o wneud hyn yw herio'r sefyllfa bresennol yn 
barhaus a gofyn cwestiynau am sut y maent yn gweithredu. 

Mae 5 dyletswydd benodol i Gynghorau wedi cyflwyno gan y Ddeddf: 

• Dyletswydd i barhau i adolygu perfformiad
• Dyletswydd i ymgynghori ar berfformiad
• Dyletswydd i adrodd ar berfformiad
• Dyletswydd i drefnu Panel Asesu Perfformiad
• Dyletswydd i ymateb i Asesiad y Panel Perfformiad

Mae'r Ddeddf hefyd yn nodi'r rhan annatod y mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yn ei chwarae yn y Broses Hunanasesu. Mae’r rôl hon yn gofyn i’r Pwyllgor: 

• Derbyn Adroddiad Hunanasesu drafft y Cyngor

• Adolygu'r Adroddiad Hunanasesu drafft a gwneud argymhellion ar y casgliadau neu'r 
camau y mae'r Cyngor yn bwriadu eu cymryd
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• Derbyn yr adroddiad Hunanasesu terfynol pan gaiff ei gyhoeddi, gan gynnwys
sylwebaeth ar pam y derbyniodd neu na dderbyniodd yr argymhellion a wnaed gan 
y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Derbyniodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio cyflwyniad ac adroddiad ar 
ddatblygiad y broses Hunanasesu newydd yn ei gyfarfod ar 6ed Mehefin 2022. 

Y Sefyllfa Bresennol 
Mae’r Adroddiad Hunanasesu Drafft bellach wedi’i gynhyrchu ac mae ynghlwm fel 
Atodiad 1 i’r Pwyllgor ei ystyried. 

Mae’r Adroddiad wedi’i ddatblygu drwy asesu amrywiaeth eang o dystiolaeth gan 
gynnwys adroddiadau ac adolygiadau mewnol, adroddiadau rheoleiddio ac arolygu 
allanol ac yn hollbwysig gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori. Mabwysiadodd y 
Cyngor gyfres o gwestiynau allweddol neu “Llinellau Ymholi Allweddol” er mwyn sicrhau 
bod y broses yn canolbwyntio ar ganlyniadau, y safbwynt sefydliad cyfan o berfformiad 
a'i bod yn seiliedig ar dystiolaeth. Cynhaliwyd gweithdai yn ystod Mehefin a Gorffennaf 
gydag Aelodau a Swyddogion y Cyngor i nodi perfformiad cyfredol, y cyfleoedd sy'n 
bodoli ar gyfer gwella a'r camau penodol y bwriadwn eu cymryd. Amlinellir dull y Cyngor 
o gynnal Hunanasesiad ar dudalennau 9-12.

Er mai'r Adroddiad Hunanasesu yw'r allbwn allweddol o'r broses, mae'r gwaith ar wella 
canlyniadau yn weithgaredd parhaus drwy gydol y flwyddyn. Drwy gydol y flwyddyn 
rydym yn cynnal ymgynghoriad i gefnogi hunanasesiad, rydym yn coladu tystiolaeth i 
lywio'r gweithdai, rydym yn cyflawni'r camau gweithredu yn ein cynllun gweithredu 
Hunanasesu ac rydym yn monitro eu cynnydd tuag at ei gwblhau.  

Mae’n bwysig nodi bod yr Adroddiad yn cyflawni gofynion y ddwy ddeddf yma: 
• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 – y ddyletswydd i adrodd ar 

berfformiad 
• Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 – gosod ac adolygu cynnydd 

yn erbyn ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol 

Camau nesaf 
Bydd yr Adroddiad Hunanasesu Drafft yn cael ei ddiweddaru yn seiliedig ar 
argymhellion y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, a bydd y fersiwn terfynol yn cael ei 
chyflwyno yn y cyfarfod nesaf ar 17eg Tachwedd. 

Amserlen: 
Adroddiad Hunanasesu 
Drafft 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 27 Medi 

Adroddiad Hunanasesu Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 17 Tachwedd 
Adroddiad Hunanasesu Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Prif Arolygydd Ei Fawrhydi dros Addysg 
a Hyfforddiant yng Nghymru 
Gweinidogion Cymru 

17 Tachwedd 
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Adroddiad Hunanasesu Cabinet 6 Rhagfyr 
Adroddiad Hunanasesu Cyngor 15 Rhagfyr 

Argymhellion:      Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn adolygu'r 
Adroddiad Hunanasesu Drafft ac yn gwneud 
argymhellion ar y casgliadau neu'r camau y mae'r 
Cyngor yn bwriadu eu cymryd. 

Rheswm dros yr  Sicrhau cydymffurfiaeth â Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth 
Argymhellion:      Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Atodiadau:          Atodiad 1 - Adroddiad Hunanasesu Drafft 2021/22 
Swyddog Arweiniol       Alun Williams (Arweinydd Corfforaethol Swyddog Polisi, 
Corfforaethol:                Perfformiad a Gwarchod y Cyhoedd) 

Swyddog Adrodd:           Rob Starr (Rheolwr Perfformiad ac Ymchwil) 

Dyddiad:       31ain Awst 2022 
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      CYFLWYNIAD 

Croeso i Adroddiad Hunanasesu cyntaf 
Cyngor Sir Ceredigion. Mae’r adroddiad 
hwn yn adolygu ein perfformiad a’n 
cynnydd tuag at gyflawni ein Hamcanion 
Llesiant yn 2021/22. 

Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 drefn rheoli 
perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau 
lleol yn seiliedig ar Hunanasesiad. 

Yn syml, mae hunanasesu yn ymwneud 
ag awdurdodau lleol yn hunanymwybodol 
o sut y maent yn perfformio, lle mae
angen iddynt wella a sicrhau bod
gwasanaethau’n gynaliadwy yn y dyfodol.
Mae’n broses barhaus o ddysgu a
chyflawni gwelliannau flwyddyn ar ôl
blwyddyn.

Nid yw'r egwyddorion hyn yn newydd i 
Gyngor Sir Ceredigion. Rydym wedi bod 
yn defnyddio hunanasesu ers tro fel arf i 
fyfyrio ar sut yr ydym yn gwneud pethau 
nawr, a sut y gallwn gyflawni gwelliannau 
neu ddarparu mwy o effeithlonrwydd. 
Rhai enghreifftiau o hyn yw’r Model Gydol 
Oes arloesol sy’n trawsnewid y 
ddarpariaeth o ofal cymdeithasol yn y Sir, 
y defnydd arloesol o’n hadnoddau yn 
ystod COVID-19 i ddarparu ymateb 
effeithiol i’r pandemig a welodd 

Cynghorydd Bryan Davies 

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion 
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Eifion Evans 

Prif Weithredwr Cyngor Sir Cer-
edigion 

Gan Arweinydd a Prif Weithredwr Cyngor Sir 
Ceredigion

Ceredigion yn parhau i fod yn un o’r 
rhannau mwyaf diogel o Gymru, a 
thrawsnewid y ffordd yr ydym yn 
rhyngweithio â’n cwsmeriaid trwy ein 
canolfan gyswllt “CLIC” i ddarparu 
profiad gwell i gwsmeriaid. 

Fe wnaethom gynnal ein Hunanasesiad 
yn ystod haf 2022, gan edrych ar ystod 
eang o dystiolaeth, adroddiadau 
rheoleiddio ac adborth helaeth o’r 
ymgynghoriad. Mae’n cadarnhau bod 
Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i 
berfformio’n uwch na’i statws ac yn 
gwneud defnydd da o’r adnoddau sydd 
ar gael iddo, er gwaethaf yr heriau a 
wynebwyd yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf megis toriadau sylweddol yn y 
gyllideb a phandemig COVID-19. 

Fodd bynnag, mae cyfleoedd i wella 
bob amser ac mae Hunanasesu wedi 
ein helpu ni i nodi camau gweithredu 
allweddol dros y flwyddyn nesaf a fydd 
yn helpu i ysgogi canlyniadau gwell i'r 
sir a'i dinasyddion. Byddwn yn cynnal 
ymgynghoriad pellach gyda 
dinasyddion, busnesau, Staff y Cyngor 
ac Undebau Llafur dros y misoedd 
nesaf i gasglu barn bellach ar sut y 
gallwn wella perfformiad ac edrychwn 

ymlaen at glywed eich barn. 

Rhan allweddol o adolygu ein 
perfformiad yw’r cynnydd o ran cyflawni 
ein Hamcanion Llesiant yn 2021/22. 
Roedd yr Amcanion hyn yn 
canolbwyntio ar gefnogi ein 
dinasyddion a’n busnesau yn ystod 
pandemig COVID-19. Er gwaethaf yr 
heriau yr ydym wedi'u hwynebu, mae 
cynnydd wedi bod yn dda ac mae'r 
adroddiad hwn yn amlygu nifer o 
gyflawniadau allweddol ar draws pob un 
o'r wyth Amcan. 

Yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 
2022, rydym yn y broses o adolygu ein 
Hamcanion Llesiant i adlewyrchu 
uchelgeisiau’r weinyddiaeth newydd, y 
blaenoriaethau ar gyfer y Sir fel y 
nodwyd yn Asesiad Llesiant Lleol 
Ceredigion, a barn ein dinasyddion. 
Bydd Strategaeth Gorfforaethol newydd 
y Cyngor ar gyfer 2022-27 yn nodi ein 
Hamcanion Llesiant Corfforaethol 
newydd a’n huchelgeisiau ar gyfer y 
dyfodol. 

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad hwn yn 
llawn gwybodaeth ac yn ffordd 
ddefnyddiol o gadw mewn cysylltiad ar 
ein taith gwella perfformiad. 
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YMARFER EIN SWY
DDOGAETHAU YN 

EFFEITHIOL 

CRYNODEB O BERFFORMIAD 2021-22                            

Rydym wedi dysgu llawer wrth gynhyrchu ein 
Adroddiad Hunanasesu 2021/22. Mae’r 
ymarfer wedi dod ag amrywiaeth eang o 
dystiolaeth ynghyd i asesu ein perfformiad ac 
adolygu ein Hamcanion Llesiant. Mae wedi 
amlygu a chanolbwyntio ein sylw ar yr heriau 
sy’n ein hwynebu. Mae'r rhain yn bwysig 
oherwydd mae angen i ni barhau i addasu i 
gwrdd â'r heriau hyn er mwyn sicrhau bod ein 
gwasanaethau'n gynaliadwy a hefyd pharhau i 
nodi cyfleoedd i wella lefelau perfformiad, nodi 
arbedion effeithlonrwydd, neu'r ddau. 

Mae yna saith thema yr ydym yn asesu ein 
hunain yn eu herbyn, sef: 

• Arfer ein swyddogaethau yn effeithiol 
• Defnyddio ein hadnoddau yn ddarbodus, yn 

effeithlon ac yn effeithiol 
• Sicrhau bod ein llywodraethu yn effeithiol 
• Arloesedd a chreadigrwydd 
• Cydweithio 
• Ymglymiad 
• Rheoli Risg 
 
Mae'r rhain yn deillio o gyfuniad o'r Canllawiau 
Statudol ar y Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 ynghyd â'r Egwyddor 
Datblygu Gynaliadwy. Maent yn adlewyrchu 
saith gweithgaredd craidd cyrff cyhoeddus fel y 
diffinnir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Ar gyfer pob thema 
rydym yn asesu os oes gennym gynlluniau ac 
amcanion ar waith, a yw’r cynlluniau a’r 
amcanion hynny’n cael eu cyflawni ac os ydynt 
yn gynaliadwy dros y tymor hwy. 

Mae crynodeb o'r canfyddiadau a'r sgorau o 
bob un wedi’i dangos ar y tudalennau dilynol. 
Mae’r system sgorio yn cyd-fynd â Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol y Cyngor er cysondeb. 
Mae'n darparu graddfa Coch-Ambr-Gwyrdd i 
ddangos lle mae perfformiad yn dda a lle mae 
angen cymryd camau pellach. 
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CRYNODEB O SGORIO YN ÔL THEMA 

A oes gan y Cyngor set 
o strategaethau corfforaethol 
ar waith sy'n 
nodi gweledigaeth a blaenoria
ethau'r Cyngor? 

A yw'r strategaethau hyn 
yn cyflawni eu nodau a'u 
hamcanion? 

A yw'r strategaethau hyn 
yn gynaliadwy o ran 
addasu i anghenion y 
sefydliad yn y dyfodol? 

A yw Cynlluniau Busnes 
Gwasanaeth yn cyflawni 
eu hamcanion a'u 
targedau perfformiad? 

A oes gan y Cyngor fframwaith rheoli perfformiad effeithiol a 
chraffu democrataidd ar waith i gefnogi'r gwaith o gyflawni 

gweledigaeth a blaenoriaethau'r Cyngor? 

DEFNYDDIO EIN 
HADNODDAU YN 

ECONOMAIDD, YN 
EFFEITHLON AC 
YN EFFEITHIOL  

A yw'r strategaethau hyn yn cyflawni eu nodau a'u 
hamcanion datganedig ar gyfer Cynllunio'r Gweithlu, 

Rheolaeth Ariannol, Caffael a Rheoli Asedau? 

A yw'r strategaethau hyn 
yn gynaliadwy o ran 
addasu i anghenion y 
sefydliad yn y dyfodol? 

A oes gan y Cyngor 
strategaethau cynhwysfawr 
ar waith ar gyfer Cynllunio'r 
Gweithlu, Rheolaeth 
Ariannol, Caffael a Rheoli 
Asedau? 

Cyflawni Ein Swyddogaethau'n Effeithiol 

Mae gan y Cyngor lawer o strategaethau ar 
waith i gefnogi ac i helpu cyflawni Amcanion 
Llesiant Corfforaethol y Cyngor. Mae'r rhain 
yn cynnwys y Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig, y Strategaeth Gydol Oed a Llesiant, y 
Strategaeth Economaidd a'r Strategaeth 
Mynd i'r Afael â Chaledi. Mae cynnydd wrth 
gyflwyno'r strategaethau hyn hefyd wedi bod 
yn dda. Un enghraifft allweddol o 2021/22 yw 
llofnodi Bargen Twf Canolbarth Cymru i ddod 
â buddsoddiad cyfun o £110m i ranbarth 
Ganolbarth Cymru. 

Mae gosod blaenoriaethau hefyd wedi'i 
ystyried fel gwaith cryf a chadarnhaol gyda 
gweinyddiaeth newydd y Cyngor ac mae hyn 
wedi bod ar waith i ddatblygu’r Strategaeth 
Gorfforaethol newydd a’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol ar gyfer 2022-27. 

Mae gan y Cyngor weledigaeth uchelgeisiol ar 
gyfer y dyfodol, a'r asesiad cyffredinol yw bod 
y strategaethau ar waith yn gynaliadwy ac yn 
ystyried y cyd-destun tymor byr, canolig a hir. 

Fodd bynnag, fel pob awdurdod lleol, mae 
heriau i gyflawni’r uchelgeisiau hyn. Mae 
gallu ac adnoddau cyfyngedig ar gael, tra bod 
y galw gan gwsmeriaid yn parhau i dyfu. Er 
bod gan y Cyngor hanes o arloesi a 
chreadigrwydd wrth ddarparu gwasanaethau 
a cheisio ffyrdd newydd o weithio, 
cydnabyddir bod rheoli disgwyliadau ar 
wasanaethau hefyd yn bwysig wrth i ni symud 
ymlaen. Rydym wedi dysgu o brofiad 
blaenorol gyda phrosiectau eraill bod 
datblygu Strategaeth Gyfathrebu yn un ffordd 
o reoli hyn a byddwn yn anelu at roi hyn ar 
waith dros y flwyddyn nesaf. 

Ar y cyfan, mae wedi bod yn ddechrau 
cadarnhaol i’n taith berfformiad ar ôl COVID-
19 ers ailddechrau rheoli perfformiad. Fodd 
bynnag, rydym yn cydnabod bod llawer o 
waith i'w wneud o ran cryfhau rheoli 
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perfformiad ac adnabod y manteision a all 
ddod yn sgil hynny. Y cam cyntaf yw dod â 
Fframwaith Rheoli Perfformiad newydd ynghyd 
sy'n nodi'r dull gweithredu cyffredinol a'r 
prosesau safonol ar gyfer rheoli perfformiad 
yng Ngheredigion, gan gynnwys y broses 
Hunanasesu newydd. 

Cydnabyddir hefyd fod angen gwella mynediad 
at ddata meincnodi yn genedlaethol. Gallai’r 
diffyg data presennol olygu colli cyfleoedd i 
ddysgu o arfer gorau. Rydym felly yn cymryd 
rhan weithredol mewn darn o waith 
cydweithredol gyda Data Cymru a phob un o’r 
22 o brif gynghorau ledled y wlad i ddatblygu 
set newydd o fesurau perfformiad cenedlaethol 
i gefnogi gofynion perfformiad awdurdodau 
lleol. Bydd y gweithredu tymor hwy hwn yn 
amhrisiadwy o ran helpu i gyfathrebu 
perfformiad ac mae'n cyd-fynd â'n nod 
hirdymor o fod yn fwy seiliedig ar berfformiad a 
data. 

Rydym yn cydnabod bod angen inni fonitro 
effaith heriau sy'n dod i'r amlwg er mwyn deall 
a lliniaru'r effeithiau. Mae’r heriau hyn yn 
cynnwys yr argyfwng costau byw, tlodi, y rhyfel 
yn y Wcráin a chroesawu ffoaduriaid, 
newidiadau i Brotocol Gogledd Iwerddon ac 
effeithiau tymor hwy COVID-19. 

Defnyddio ein Hadnoddau yn Economaidd, 
Effeithlon ac Effeithiol 

Mae gan y Cyngor strategaethau ar waith ar 
gyfer gweithgareddau craidd y Cyngor - 
cynllunio'r gweithlu, rheolaeth ariannol, caffael 
a rheoli asedau. Asesir bod y sefyllfa gyffredinol 
yn dda yn enwedig mewn perthynas â 
rheolaeth ariannol. Mae adroddiadau 
rheoleiddio yn gadarnhaol, er enghraifft, 
rhoddodd Archwilio Cymru farn ddiamod ar 
gyfrifon y Cyngor. 

Mae hydwythdedd ariannol y Cyngor yn 
gryfder, yn enwedig wrth asesu cynaliadwyedd 
gwasanaethau. Mae gan y Cyngor Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig ar waith hefyd a 
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SICRHAU EIN 
LLYWODRAETHU 
YN EFFEITHIOL 

A oes gan y Cyngor god 
lleol cynhwysfawr a 
fframwaith llywodraethu 
ar waith ar gyfer cynnal 
llywodraethu 
corfforaethol y sefydliad? 

A yw'r Cyngor yn gweithio yn 
gynhyrchiol gyda'i 
rheoleiddwyr allanol ac yn 
dangos cydymffurfiad da? 

Da - ystyrir ei fod yn dda ar y cyfan ac 
yn bodloni arfer gorau nid oes angen 
unrhyw gamau pellach 

Derbyniol - efallai y bydd angen 
addasiadau mân  

Boddhaol - Angen gweithredu (cyn 
diwedd blwyddyn 9-12 mis) 
Islaw boddhaol - angen gweithredu brys 
(o fewn 3-6 mis)
Annerbyniol - Angen gweithredu ar
unwaith

Allwedd i’r Asesiad 

dyfodol. 

Sicrhau bod ein Llywodraethu yn effeithiol 

Yn gyffredinol, mae’r dystiolaeth yn dangos 
bod trefniadau llywodraethu’r Cyngor yn 
gadarn ac yn cefnogi gwaith y Cyngor o ran 
gwella canlyniadau i drigolion. Mae'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol, y 
Fframwaith Llywodraethu a'r Cod 
Llywodraethu Lleol yn eu lle ac mae'r 
berthynas â rheoleiddiadau yn gynhyrchiol. 

Mae adroddiadau rheoleiddiadau mewnol ac 
allanol yn tystio i hyn - mae'r adolygiad 
diweddaraf o Adolygiad Llywodraethu'r 
Cyngor a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2022 yn 
rhoi sicrwydd bod y gweithdrefnau'n gadarn, 
â ffocws ac yn effeithiol. Mae rhagor o 
fanylion ar gael yn Natganiad Llywodraethu 
Blynyddol y Cyngor. 

Pa mor effeithiol y caiff y cod a'r fframwaith 
llywodraethu eu cymhwyso a'u harsylwi? 

darparwyd cyllideb gytbwys yn 2021/22.  
Serch hynny, rydym yn cydnabod bod angen 
gwaith pellach i uchafu gwariant ac effaith y 
rhaglen cyfalaf, ac rydym yn fwriadau 
datblygu cynllun dros y flwyddyn nesaf. 

Mae ein dysgu wedi dangos bod angen inni 
sicrhau ein bod yn diweddaru strategaethau 
allweddol dros y deuddeg mis nesaf. Bydd 
hyn yn cynnwys y Cynllun Rheoli Asedau sy'n 
nodi sut rydym yn cynnal ein portffolio eiddo. 
Mae hyn yn bwysig wrth symud ymlaen i 
sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau 
o'n hasedau ffisegol. Yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf mae'r Cyngor wedi gwneud 
defnydd da ac arloesol o'i adeiladau i gefnogi 
ffyrdd newydd o weithio, a bydd y cynllun yn 
helpu i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer yr 
adeiladau hynny nad oes eu hangen mwyach 
a'u hailddefnyddio at ddibenion eraill neu 
ddarparu gwasanaethau gwell. 

Mae gweithredai craffu hefyd wedi’i chryfhau 
yn ddiweddar trwy corfforaetholi y proses 
craffu, ond bydd hyn yn cael ei diweddaru i 
gefnogi busnesau lleol a’r economi lleol, ac i 
sicrhau bod y Cyngor yn darparu gwerth am 
arian wrth ddefnyddio ei adnoddau ariannol. 

Yr her allweddol arall yw diweddaru'r Cynllun 
Gweithlu. Rydym yn cydnabod yr heriau o ran 
recriwtio a chadw a brofir ledled Cymru 
gyfan. Mae hyn yn bwysig oherwydd mae 
recriwtio i swyddi allweddol yn hanfodol i 
gyflawni ein huchelgeisiau. 

Yn dilyn pandemig COVID-19, mae’r Cyngor 
wedi bod yn adeiladu ar ei brofiadau i newid y 
ffordd y mae’n gweithio drwy fodel ‘gweithio 
hybrid’ newydd, sy’n darparu ffyrdd mwy 
ystwyth a symudol o weithio i staff, profiad 
gwell i gwsmeriaid ac sy’n hefyd yn 
gynaliadwy yn amgylcheddol ac yn ariannol. 

O ganlyniad, rydym yn bwriadu adolygu a 
diweddaru ein Cynllun Gweithlu i sicrhau ein 
bod yn datblygu ac yn cefnogi gweithlu 
ystwyth ond effeithiol i gefnogi anghenion y 
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chymdeithasol trigolion y Sir. 

Mae ailstrwythuro mawr y Cyngor o bob maes 
gwasanaeth yn enghraifft arall o groesawu 
arloesedd a chreadigrwydd. Mae wedi cymryd 
nifer o flynyddoedd i gwblhau'r broses o 
ddarparu strwythur sy'n cefnogi anghenion y 
sefydliad wrth symud ymlaen ac sydd hefyd 
wedi arwain at arbedion o £50m ers 2012. 
Cydnabuwyd, fodd bynnag, y gallai'r Cyngor 
wneud mwy i hyrwyddo trawsnewid y Cyngor a 
hysbysu manteision y gweithgareddau yma i’w 
cwsmeriaid a’i rhanddeiliaid. 

Cydweithio 

Yn gyffredinol, mae'r Cyngor yn rhagweithiol o 
ran ymgysylltu â phartneriaethau lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol. Ceir enghreifftiau 
da lle mae’r cydweithio hwn yn gwella 
canlyniadau megis drwy Dyfu Canolbarth 
Cymru, Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru, 
yr ymateb i COVID-19 a chyflwyno datblygiad 
tai gofal ychwanegol arloesol Maes y Môr yn 
Nhrefechan gyda Chymdeithas Tai Wales & 
West. 

Fodd bynnag, mae cyfeiriad strategol tuag at 
ganolbwyntio ar ymgysylltu â'r partneriaethau 
hynny sy'n fuddiol i bobl a chymunedau 
Ceredigion, lle ceir manteision amlwg. Mae'r 
Cyngor yn ymgysylltu'n rhagweithiol â'r 
partneriaethau hyn ac yn herio gwerth y 
trefniant os na, gan ddilyn trefniadau amgen lle 
bo angen. Cydnabyddir bod y dull rhagweithiol 
hwn o asesu gwerth gweithio ar y cyd yn 
hanfodol i sicrhau'r effaith fwyaf posibl o 
gydweithio a gwella canlyniadau i bobl leol. 

Ymglymiad 

Mae gan y Cyngor Strategaeth Ymgysylltu ar 
waith ond mae rhai digwyddiadau dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf wedi’u peryglu gan COVID-
19, sydd wedi effeithio ar ein gallu i wneud 
cymaint o ymgysylltu ac ymgynghori ag yr 
hoffem. 
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ARLOESI A 
CHREADIGRWYDD 

TYMOR HIR 

Pa mor effeithiol fu 
prosiectau trawsnewid y 
Cyngor o ran nodi a 
gweithredu creadigrwydd 
ac arloesedd ar draws y 
sefydliad? 

A yw'r Cyngor yn croesawu 
arloesedd a chreadigrwydd 
yn ei weithgareddau ac yn 
gweithredu trawsnewid? 

CRYNODEB O SGORIO YN ÔL THEMA 

Arloesedd a Chreadigrwydd Hirdymor 

Un o gryfderau’r Cyngor yw ei arloesedd a 
chreadigrwydd hirdymor. Mae gan y Cyngor 
hanes da o groesawu ffyrdd newydd o weithio a 
nodi ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau i 
ddarparu profiad gwell i gwsmeriaid, arbedion 
effeithlonrwydd, neu'r ddau. 

Mae llawer o enghreifftiau o hyn, a’r proffil 
uchaf ohonynt yw’r Rhaglen Gydol Oed a 
Llesiant sy’n trawsnewid gofal cymdeithasol yng 
Ngheredigion. Mae hyn mewn ymateb i 
ddemograffeg newidiol y Sir sydd wedi gweld 
cynnydd yn y galw am rai gwasanaethau a mwy 
o bwysau ariannol ar wasanaethau. Mae 
darparu cefnogaeth i bob oed ac angen yn her 
sylweddol i'r Cyngor gydag adnoddau 
cyfyngedig. 

Mae Rhaglen Gydol Oed a Llesiant y Cyngor 
wedi symud ymlaen yn dda, a byddwn yn 
parhau i fwrw ymlaen â thrawsnewid sut y gellir 
cefnogi iechyd, lles a diogelwch pobl yng 
Ngheredigion. Mae’r rhaglen yn gwella 
canlyniadau drwy wneud y mwyaf o 
annibyniaeth pobl a’u galluogi i aros yn eu 
cartrefi eu hunain ac yn eu cymuned eu hunain 
lle bynnag y bo modd. 

Mae llawer o enghreifftiau o arloesi o 2021/22, 
yn fwyaf nodedig y ffordd yr ymatebodd y 
Cyngor i bandemig COVID-19, a oedd yn 
cynnwys y defnydd o dechnoleg newydd i 
gefnogi staff i weithio gartref a pharhau i 
ddarparu gwasanaethau, sefydlu'r Gwasanaeth 
Profi Olrhain a Diogelu sef y cyntaf o’i fath yng 
Nghymru, a’r gweithdrefnau gorchymyn brys a 
ddarparodd fecanwaith effeithiol ar gyfer 
rheoli’r sefydliad yn ystod y pandemig. 

Yn fwy diweddar mae’r gwaith creadigol ac 
arloesol i ail-bwrpasu canolfannau hamdden y 
Cyngor drwy symud tuag at Ganolfannau 
Llesiant ar draws y Sir. Bydd y Canolfannau yn 
gwella'r cynnig craidd o ddarpariaeth hamdden 
gyda mannau cyfarfod, ymgynghori a thriniaeth 
i gyfrannu at wella lles corfforol, meddyliol a 

A yw'r Cyngor yn 
ymgysylltu'n rhagweithiol â 
phartneriaethau lleol, 
rhanbarthol a 
chenedlaethol? 

Pa mor effeithiol yw'r 
partneriaethau y mae'r 
Cyngor wedi buddsoddi 
ynddynt i gyflawni ei nodau 
a'i amcanion? 

CYDWEITHIO  CYDWEITHIO  
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RHEOLI RISG 

YMGLYMIAD 

Ceir rhai enghreifftiau da o ymgysylltu a lle 
defnyddiwyd y canlyniadau i ysgogi newidiadau. 
Er enghraifft, cynhyrchodd ymgynghoriad ar y 
defnydd o’r Parthau Diogel yn ystod y pandemig 
COVID-19 dros 2,000 o ymatebion a gwnaed 
newidiadau i rai o’r cynlluniau mewn ymateb. 

Roedd Strategaeth Economaidd newydd 
Ceredigion, sy'n nodi sut y byddwn yn gweithio 
gyda'n gilydd tuag at gyflawni twf economaidd 
cryf, cynaliadwy a mwy gwydn yn cynnwys 
ymgynghori wedi'i dargedu â dinasyddion, 
busnesau ac yn benodol pobl iau sy'n aml yn cael 
eu tangynrychioli. Cynhyrchodd y rhain rai 
canlyniadau gwerthfawr a ddefnyddiwyd gennym 
i helpu i lunio'r fersiwn derfynol o'r Strategaeth 
sydd bellach wedi'i chymeradwyo ac yn y broses 
o gael ei gweithredu.

Amlygodd canfyddiadau’r Arolwg Llesiant 
Rhanbarthol yn ystod 2021, y ffordd y mae rhai 
heriau wedi dod i’r amlwg yn ystod pandemig 
COVID-19, megis mynd i’r afael â thlodi, 
fforddiadwyedd tai a chysylltedd digidol. Mae hyn 
wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddatblygu’r 
Amcanion Llesiant Corfforaethol newydd. 

Mae ymgysylltu ac ymgynghori yn dda mewn rhai 
meysydd, ond ceir pocedi lle mae angen rhagor o 
waith. Er enghraifft, cymysg yw ansawdd 
Asesiadau Effaith Integredig. 

Fodd bynnag, ein cam cyntaf i gymryd ar unwaith 
yw diweddaru’r Strategaeth Ymgysylltu a 
Chyfranogiad i ychwanegu’r elfennau newydd o 
wneud penderfyniadau a chyfranogiad sy’n 
ofynnol gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021. Bydd y Strategaeth 
newydd yn gosod safon gyffredin ar draws yr 
awdurdod a bydd yn helpu i sicrhau bod gan bob 
cymuned yng Ngheredigion lais a byddwn yn 
mynd ati i geisio barn a phrofiadau byw'r grwpiau 
hynny na chlywir eu lleisiau yn aml. 

Rheoli Risg 

Mae rheolaeth risg yn y Cyngor wedi bod yn 
datblygu'n dda dros y tair blynedd diwethaf ac 
fe'i hystyrir yn broses gadarn. Mae cyflawni’r 44 o 

gamau lliniaru yn dda ac mae Cofrestr Risg 
Gorfforaethol y Cyngor yn ddogfen ‘fyw’ ac 
esblygol wrth i risgiau newid a risgiau newydd 
ddod i’r amlwg. 

Mae gennym berthynas dda gyda'n hyswirwyr, 
cynhaliwyd hyfforddiant gyda'r holl reolwyr a 
chanfuwyd bod yr adolygiad diwethaf o'r Polisi 
a Fframwaith Rheoli Risg yn foddhaol. 

Y cam nesaf yn ein taith rheoli risg yw cynnal 
adolygiad tair blynedd o'r broses yn chwarter 
olaf 2022/23. Mae hyn wedi'i gynnwys yn ein 
cynllun gweithredu ac mae'n cynnwys edrych 
ar arfer gorau i sicrhau bod trefniadau'n 
parhau'n gyfredol ac yn addas i'r diben. 

Y Cynllun Gweithredu 

Mewn ymateb i'r canfyddiadau hyn, rydym 
wedi nodi nifer o gyfleoedd i wella. Drwy 
ymgynghori â gwasanaethau'r Cyngor ac 
Aelodau etholedig, mae'r camau y bwriadwn 
eu cymryd mewn ymateb i'r dysgu hwn wedi'u 
cynnwys yn y cynllun gweithredu trosodd ac 
mewn cynlluniau busnesau gwasanaethau ble 
maent yn fwy gweithredol mewn natur. 

Bydd y rhan fwyaf o’r camau gweithredu hyn 
yn cael eu cyflawni dros y deuddeg mis nesaf a 
bydd cynnydd yn cael ei adrodd yn Adroddiad 
Hunanasesu 2022/23. Mae rhai yn gamau 
gweithredu tymor hwy a byddant yn ymestyn y 
tu hwnt i'r flwyddyn nesaf, ond bydd pob cam 
yn cael eu monitro hyd at eu cwblhau. 

Mae 15 o gamau gweithredu yr ydym yn 
bwriadu eu cymryd. Rydym wedi 
blaenoriaethu’r camau gweithredu er mwyn 
gosod y sylfeini ar gyfer gwaith yn y dyfodol ar 
draws y saith thema drwy sicrhau bod 
conglfeini hanfodol ein trywyddu ymholi 
allweddol yn cael eu bodloni cyn datblygu 
ymhellach. Rydym eisoes wedi nodi rhestr o 
gamau gweithredu sy'n dod i'r amlwg y 
byddwn yn eu hailasesu yn ystod y flwyddyn i 
ddod ac yn symud i'r cynllun gweithredu byw 
os a phan fo hynny'n briodol. 

6 
A yw'r strategaethau hyn yn gynaliadwy o ran 
addasu i anghenion y sefydliad yn y dyfodol? 

A oes gan y Cyngor 
strategaeth a fframwaith 
cynhwysfawr ar waith ar 
gyfer rheoli risg? 

A yw'r strategaethau hyn 
yn cyflawni eu nodau a'u 
hamcanion?  

A oes gan y Cyngor 
strategaeth gynhwysfawr a 
chynllun gweithredu ar 
gyfer ymgysylltu ac 
ymgynghori ar waith? 

Pa mor effeithiol y mae'r 
Cyngor yn defnyddio 
adborth ymgysylltu ac 
ymgynghori i adolygu a 
gwella ei wasanaethau? 

CRYNODEB O SGORIO YN ÔL THEMA 
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Arfer ei swyddogaethau'n effeithiol - pa mor dda y mae'r Cyngor yn cyflawni canlyniadau gwell i bobl yn yr ardal leol? 

• Sicrhau bod swyddi gwag yn cael eu llenwi gan staff sydd â’r cymwysterau a’r profiad 
priodol i ddarparu profiad cwsmer o ansawdd uchel a lefel gwasanaeth  

• Sicrhau bod capasiti yn bodoli mewn gwasanaethau i ddarparu gwasanaethau o safon 

• Sicrhau cynaladwyedd gwasanaethau dros y tymor hwy 

• Caniatáu i ni nodi ac ymateb i anghenion newidiol cwsmeriaid 

• Gwella recriwtio a chadw gweithwyr 

• Gwella cynhyrchiant ac ansawdd gwasanaeth 

2022/23 Diweddaru Cynllun y Gweithlu i fynd i'r afael â 
materion allweddol gan gynnwys recriwtio, cadw 
a chynllunio olyniaeth i sicrhau lefelau staffio 
sefydlog, gweithlu cynaliadwy a bod swyddi 
gwag yn cael eu llenwi â staff â chymwysterau 
priodol. Bydd y Cynllun Gweithlu yn cyd-fynd â 
Strategaeth Gorfforaethol newydd y Cyngor ar 
gyfer 2022-27 

  

Cyflawni Cynllun Gweithlu i 
sicrhau bod gan y Cyngor 
weithlu cynaliadwy a chymwys 

Defnyddio ei adnoddau yn economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol - Pa mor dda y mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn rheoli ei adnoddau? A yw'n sicrhau darbodusrwydd, eff-
eithlonrwydd ac effeithiolrwydd? 

• Darparu strategaeth ddiweddaredig a hirdymor i reoli asedau ffisegol y Cyngor 

• Sicrhau defnydd effeithlon ac effeithiol o asedau'r cyngor (cronfeydd, tir, adeiladau, staff 
a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu) 

• Cefnogi ffyrdd newydd o weithio ar ôl COVID-19 gan gynnwys rhesymoli asedau 

• Darparu strategaeth i ryddhau arbedion effeithlonrwydd a ffrydiau incwm newydd posibl 

• Sicrhau bod dull y Cyngor o reoli asedau yn addas at y diben a bod gwasanaethau’n 
gynaliadwy 

• Cefnogi gwasanaethau mwy cydgysylltiedig o ansawdd uchel 

2023/24 Diweddaru’r Strategaeth Rheoli Asedau i adle-
wyrchu materion cyfredol, yn enwedig cefnogi 
ffyrdd newydd o weithio a manteisio ar y cyf-
leoedd sy’n bodoli ar ôl COVID-19 i sicrhau 
gwasanaethau cynaliadwy o ansawdd uchel 

Cyflawni Strategaeth Rheoli 
Asedau sy'n rhoi ffyrdd new-
ydd o weithio ar waith i staff 
Cyngor Sir Ceredigion ac sy'n 
gwella profiad y cwsmer 

• Sicrhau bod Rhaglen Gyfalaf y Cyngor yn cael ei darparu a gwariant yn cael ei uchafu 

• Yn cefnogi gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ar brosiectau cyfalaf 

• Cefnogi’r gwaith o gyflawni gweledigaeth ac Amcanion Llesiant Corfforaethol y Cyngor 

• Yn cefnogi lleihau costau hirdymor a chynnydd mewn cynhyrchiant 

• Ynghyd â’r gyllideb refeniw yn darparu’r adnoddau i gwrdd â chyflawni cynlluniau busnes 
y gwasanaethau 

2023/24 Datblygu system fonitro i alluogi'r Cyngor i 
wneud defnydd llawn o'i adnoddau cyfalaf a 
chynyddu cyfran y gwariant cyfalaf ym mhob 
blwyddyn 

Sicrhau bod gwariant cyfalaf yn 
cael ei uchafu a'i ddefnyddio 

Rhesymeg/Sut bydd hyn yn gwella canlyniadau Amserlen Disgrifiad Gweithred 
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Rhesymeg/Sut bydd hyn yn gwella canlyniadau Amserlen Disgrifiad Gweithred 

• Rheoli'r cynnydd yn y galw a'r pwysau ariannol ar wasanaethau i ddarparu gwasanaethau
cynaliadwy yn y dyfodol

• Sicrhau bod pobl yn cael y lefel a'r math cywir o gymorth ar yr amser cywir

• Hyrwyddo iechyd a lles cadarnhaol a chefnogi pobl i hunangynhaliaeth

• Cryfhau teuluoedd fel bod plant a phobl ifanc yn aros gyda'u teulu

• Galluogi unigolion i fyw'n annibynnol yn eu cymuned eu hunain

• Yn darparu ymagweddau cymesur at ofal a chymorth a reolir

• Amddiffyn unigolion a'u cadw'n ddiogel rhag camdriniaeth, niwed ac esgeulustod

2022/23 Monitro ac adolygu cynnydd y Rhaglen Gydol 
Oed a Llesiant er mwyn sicrhau y darperir gwas-
anaethau a fydd yn cyflawni canlyniadau’r rhag-
len ac yn gwella llesiant cymdeithasol, econom-
aidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Ceredig-
ion 

Cyflawni Cam 2 y Rhaglen Lles-
iant Trwy Oed i drawsnewid 
gofal cymdeithasol yng Ngher-
edigion 

• Sicrhau bod arferion caffael yn gyfredol ac yn addas i'r diben

• Helpu i gyflawni gwerth am arian drwy sicrhau bod y Cyngor yn gwario ei adnoddau
ariannol yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol

• Cefnogi nodi arbedion effeithlonrwydd a dileu gwastraff

• Cyflawni arbedion drwy wneud y mwyaf o'r arbedion y gellir eu cyflawni drwy fwy o allu i
brynu Fframweithiau Lleol, Rhanbarthol a Chenedlaethol

• Cynnal safonau moesegol uchel o ran buddsoddi a phrynu

• Gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at ddatblygu cynaliadwy trwy gaffael atebion
cynaliadwy

• Cefnogi’r gwaith o gyflawni gweledigaeth ac Amcanion Llesiant Corfforaethol y Cyngor

• Yn cefnogi busnesau lleol, cadwyni cyflenwi a datblygiad yr economi leol

2023/24 Diweddaru Strategaeth Gaffael y Cyngor i gefn-
ogi busnesau lleol a’r economi leol, ac i sicrhau 
bod y Cyngor yn darparu gwerth am arian wrth 
ddefnyddio ei adnoddau ariannol 

Cefnogi busnesau lleol a’r ec-
onomi leol drwy roi’r Strateg-
aeth Gaffael wedi’i diweddaru 
ar waith 

Ymglymiad 

• Darparu dull safonol ac effeithiol o ymgysylltu a chyfranogi ar draws y Cyngor

• Sicrhau bod y Cyngor yn ymgysylltu â phobl Ceredigion yn y ffordd orau a mwyaf priodol

• Cael y wybodaeth ddiweddaraf am arfer gorau ym maes ymgysylltu ac ymgynghori

• Mae dinasyddion a rhanddeiliaid yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau ac wrth lunio
gwasanaethau'r Cyngor

• Sicrhau bod adnoddau'r Cyngor yn cael eu cyfeirio at feysydd blaenoriaeth, megis yr
argyfwng costau byw presennol, fel y nodwyd trwy ymgysylltu ac ymgynghori.

• Sicrhau bod lleisiau pawb yng Ngheredigion yn cael eu clywed

2022/23 Cyhoeddi’r Strategaeth Ymgysylltu a Chyfranog-
iad newydd i wella cyfleoedd ymgysylltu a chyf-
ranogi i ddinasyddion a rhanddeiliaid Ceredigion 

Darparu dull safonol ac effeith-
iol o ymgysylltu a chyfranogi ar 
draws y Cyngor a sicrhau bod y 
Cyngor yn ymgysylltu â phobl 
Ceredigion yn y ffordd orau a 
mwyaf priodol 
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Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 broses newydd ar 
gyfer monitro perfformiad pob awdurdod 
lleol, yn seiliedig ar hunanasesiad. 
 
Mae’r gyfundrefn berfformiad newydd yn 
diffinio prif gynghorau fel ‘sefydliadau hunan 
wella’ drwy system sy’n seiliedig ar 
hunanasesu ac asesiad perfformiad panel. 
Bwriad y dull newydd yw adeiladu ar, a 
chefnogi, diwylliant lle mae cynghorau’n 
herio’r sefyllfa bresennol yn barhaus ac yn 
gofyn cwestiynau am sut y maent yn 
gweithredu a sut y gallant ddysgu o arfer 
gorau. Bydd hunanasesiad tryloyw ac agored 
o gyngor yn rhan sylfaenol o'r dull hwn. 
 
Mae hunanasesu effeithiol yn rhoi sicrwydd 
dibynadwy yn fewnol ac yn allanol i 
reoleiddwyr ac arolygiaethau ac yn bennaf oll 
mae'n helpu cynghorau i ddysgu'n barhaus a 
chyflawni gwelliant cynaliadwy a chanlyniadau 
gwell i ddinasyddion, defnyddwyr 
gwasanaethau a'u gweithlu eu hunain. 
 
Mae pum dyletswydd benodol wedi’u cyflwyno 
gan y Ddeddf: 
 
1. Dyletswydd i barhau i adolygu perfformiad 

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion 
ddyletswydd i adolygu i ba raddau y mae’n 
cyflawni ei ‘gofynion perfformiad’ drwy 
bennu i ba raddau y mae: 
• Arfer ei swyddogaethau yn effeithiol 
• Defnyddio ei adnoddau yn 

economaidd, effeithlon ac effeithiol 
• Sicrhau bod ei lywodraethu yn 

effeithiol ar gyfer sicrhau'r uchod 
 
2. Dyletswydd i ymgynghori ar berfformiad 

Rhaid i gynghorau ymgynghori ag 

BETH YW HUNANASESU? 

amrywiaeth o bobl o leiaf unwaith ym 
mhob blwyddyn ariannol ynghylch i ba 
raddau y maent yn bodloni eu gofynion 
perfformiad. Yr ymgyngoreion statudol 
yw: 
• Pobl leol 
• Pobl eraill sy'n cynnal busnes yn y Sir 
• Staff y Cyngor 
• Pob Undeb Llafur a gydnabyddir gan 

y Cyngor 
 
3. Dyletswydd i adrodd ar berfformiad 

Rhaid i'r Cyngor gynhyrchu adroddiad 
hunanasesu bob blwyddyn ariannol. 
Rhaid i’r adroddiad nodi ei gasgliadau 
ynghylch i ba raddau yr oedd yn bodloni’r 
gofynion perfformiad, ac unrhyw gamau 
y mae’n bwriadu eu cymryd, neu y mae 
eisoes wedi’u cymryd i wella ymhellach. 

 
4. Dyletswydd i drefnu panel asesu 

perfformiad  
O leiaf unwaith ym mhob cyfnod 
etholiad, rhaid i'r Cyngor drefnu i banel 
annibynnol gynnal asesiad o'r graddau y 
mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad ac adrodd ar ei ganlyniadau. 

 
5. Dyletswydd i ymateb i panel asesu 

perfformiad  
Rhaid i'r Cyngor baratoi ymateb i 
Adroddiad y Panel Asesu yn nodi 
• I ba raddau y mae'n derbyn y 

casgliadau yn yr adroddiad 
• Sut mae'n bwriadu dilyn unrhyw 

argymhellion 
• Unrhyw gamau pellach y mae'r 

Cyngor yn bwriadu eu cymryd i wella 
perfformiad 

 

Diben y darpariaethau perfformiad a 
llywodraethu yn y Ddeddf yw adeiladu a 
chefnogi ar ddiwylliant sy’n datblygu, lle 
mae cynghorau’n mynd ati i geisio a 
chroesawu her, boed yn cael ei chyflwyno 
gan y cyngor, er enghraifft drwy 
weithdrefnau craffu, neu’n allanol. Mae'r 
darpariaethau wedi'u cynllunio i ddatblygu 
fframwaith sy'n cefnogi cynghorau, trwy 
broses adolygu barhaus, i feddwl am eu 
perfformiad a'u heffeithiolrwydd nawr ac ar 
gyfer y dyfodol; i annog sefydliadau mwy 
chwilfrydig sy'n barod i herio eu hunain i 
wneud mwy; a bod yn fwy arloesol a mwy 
uchelgeisiol yn yr hyn a wnânt. 
 
Ymarfer Myfyriol 
Ar gyfer Ceredigion, mae egwyddorion 
hunanasesu eisoes yn rhan annatod o'i 
threfniadau llywodraethu strategol a 
chorfforaethol parhaus. 
 
Rydym yn cydnabod y cyfle ar gyfer hunan 
fyfyrio a her adeiladol. Er enghraifft, mae’r 
math hwn o arfer myfyriol eisoes yn rhan 
annatod o Ddatganiad Cynllunio Busnes a 
Llywodraethu Blynyddol y Cyngor, ac eisoes 
wedi’i hen sefydlu yn y Cyngor. Mae arfer 
myfyriol yn elfen graidd o broses rheoli 
perfformiad cyffredinol y Cyngor, ac yn 
canolbwyntio ar werthuso sut rydym yn 
gwneud pethau ac nid dim ond yr hyn a 
wnawn. 
 
Rydym wedi mabwysiadu dull tebyg gyda 
Hunanasesu – mae arfer myfyriol yn rhan 
allweddol o’n Gweithdai Hunanasesu lle 
rydym yn myfyrio ar sut rydym yn 
gweithredu ar hyn o bryd, yr heriau a 
wynebwn yn y dyfodol a sut rydym yn 
ymgorffori cynaliadwyedd yn ein 
gweithgareddau wrth symud ymlaen. 
 

Y Pum Dyletswydd ar y Prif 
Gynghorau yw: 

CADWCH BERFFORMIAD O DAN 
ADOLYGIAD 

TREFNU ASESIAD PANEL PERFFORMIAD  

YMATEB I ASESIAD Y PANEL 
PERFFORMIAD  

YMGYNGHORI AR BERFFORMIAD 

ADRODD AR BERFFORMIAD 

Daeth Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) i rym yn 

2021 
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Ein Dull o Hunanasesu 

Mae ein dull at Hunanasesu yn seiliedig ar 
asesu ein hunain yn erbyn cyfres o Lwybrau 
Ymholi Allweddol. Mae “KLOEs” fel y cyfeirir 
atynt weithiau, yn gyfres o gwestiynau 
allweddol perthnasol yr ydym yn eu gofyn i ni 
ein hunain wrth i ni weithio drwy'r 
Hunanasesiad. 

Mae’r dull Llinellau Ymholi Allweddol yn ddull 
profedig o gynnal hunanasesiadau mewn 
Llywodraeth Leol ac ar draws y sector 
cyhoeddus ehangach. Mae'n sicrhau ein bod 
yn parhau i ganolbwyntio ar y farn 
gorfforaethol neu 'gyfannol' o berfformiad y 
Cyngor fel sy'n ofynnol gan y Ddeddf. Mae 
hefyd yn darparu'r eglurder hunanwerthuso 
sydd ei angen i'n helpu i nodi cyfleoedd ar 
gyfer gwella, ac wrth wneud hynny, mae'n 
darparu llwybr archwilio cryf i esbonio'r 
camau gweithredu yr ydym wedi'u cymryd 
wrth ymateb. 

Cofnodir y canfyddiadau yn ein dogfen 
Matrics Hunanasesu. Mae’r Matrics yn 
cofnodi’r dystiolaeth sy’n dangos sut yr ydym 
yn perfformio ar hyn o bryd, ein huchelgeisiau 
ar gyfer y dyfodol a’r camau y mae angen inni 
eu cymryd er mwyn cyflawni’r uchelgeisiau 
hynny. Defnyddir y ddogfen hon i nodi'r 
cyfleoedd sy'n bodoli ar gyfer gwelliant ac fe'i 
defnyddir i ddatblygu ein Cynllun Gweithredu 
Hunanasesu. Mae'r Matrics Hunanasesu ar 
gael ar gais. 

Cylchred Barhaus 

Mae hunanasesu yn broses barhaus o welliant 
- yn ystod y flwyddyn rydym yn cynnal
ymgynghoriad i gefnogi hunanasesiad, rydym
yn coladu tystiolaeth i lywio ein gweithdai,
rydym yn cyflawni'r camau gweithredu yn ein
cynllun gweithredu Hunanasesiad ac rydym

yn monitro eu cynnydd tuag at ei gwblhau. 
Yr Adroddiad Hunanasesu yw'r allbwn 
allweddol o'r broses ond mae'r gwaith ar 
wella canlyniadau yn weithgaredd parhaus 
drwy gydol y flwyddyn. 

Mae’r diagram isod yn crynhoi’r prif 
gamau a’r graddfeydd amser sydd 
ynghlwm wrth gynnal yr Hunanasesiad a 
chynhyrchu’r Adroddiad Hunanasesu. 

Gwerthuso, Myfyrio ac Adnabod 
Cyfleoedd 

Yn ystod mis Ebrill bob blwyddyn rydym yn 
dod ag amrywiaeth eang o dystiolaeth 
ynghyd i'n helpu i asesu ein perfformiad 
presennol. Mae hyn yn cynnwys monitro 
perfformiad mewnol, adroddiadau 
rheolyddion o arolygiadau a chanlyniadau 
gweithgareddau ymgynghori ac 
ymgysylltu. Rydym yn cynnal ymarfer o 
adolygu'r dystiolaeth i nodi canfyddiadau 
allweddol - lle mae perfformiad wedi 
gwella, lle mae cyfleoedd i wella a beth 
yw'r themâu allweddol o'n 
hymgynghoriad. 

Cyflwynir canfyddiadau’r ymarfer hwn i 
Weithdai Hunanasesu gyda Grŵp 

Arweiniol y Cyngor a Phwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu i helpu i asesu ein 
perfformiad. 

Yn y gweithdai rydym yn ailasesu ein hunain 
yn erbyn y Prif Linellau Ymholi, gan 
ddiweddaru ein tystiolaeth ar gyfer pob 
cwestiwn a defnyddio hyn i nodi camau 
gweithredu ar gyfer gwella. Maent yn 
adolygu'r dystiolaeth sydd ar gael iddynt ac 
yn ychwanegu eu persbectif eu hunain i 
ddarparu sgorau wedi'u diweddaru ar gyfer 
pob cwestiwn. 

Mae'r gweithdai canfyddiadau'n cael eu 
coladu gan y Tîm Perfformiad ac Ymchwil. 
Maent yn cynhyrchu'r Adroddiad 
Hunanasesu drafft trwy dynnu ar y matrics 
tystiolaeth, y sgorau a'r camau gwella a 
nodwyd yn y gweithdy, ynghyd â ffynonellau 
allweddol eraill megis strategaethau 
allweddol ac adroddiadau arolygu. 

Mae rhan o’r coladu’n cynnwys croeswirio’r 
sgôr gyda’r dystiolaeth a ddarparwyd a 
cheisio eglurder ar ein casgliadau lle bo 
angen. Mae bylchau mewn tystiolaeth a 
dealltwriaeth o’n perfformiad hefyd yn cael 
eu hamlygu, sydd i gyd wedi’u cynllunio i 
sicrhau bod y broses yn gadarn. 

 SUT GWNAETHOM GYNNAL YR HUNANASESIAD   

Drwy ganolbwyntio ar hyn, gallwn ddysgu o’n 
profiadau a manteisio ar yr arloesedd a’r 
creadigrwydd sy’n bodoli yn y Cyngor i nodi 
cyfleoedd i wella ein perfformiad, boed hynny 
drwy godi lefelau perfformiad, nodi 
effeithlonrwydd neu wella boddhad 
cwsmeriaid. 

Mae Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’r 
Cyngor yn chwarae rhan allweddol yn y proses 
Hunan Asesu. Maent yn gyfrifol am adolygu'r 
Adroddiad Hunanasesu drafft a gwneud 
argymhellion ar gyfer newidiadau i'r 
casgliadau y daethpwyd iddynt neu'r camau y 
mae'r Cyngor yn bwriadu eu cymryd. Caiff yr 
Adroddiad drafft ei adolygu gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ym mis Medi. 

Caiff yr Adroddiad Hunanasesu ei ddiweddaru 
yn dilyn argymhellion y Pwyllgor a chyhoeddir 
yr adroddiad terfynol ym mis Tachwedd a'i 
gyflwyno i'r derbynwyr statudol - Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor, 
Archwilydd Cyffredinol Cymru, Prif Arolygydd 
Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru a 
Gweinidogion Cymru. Bydd yr Adroddiad ar 
gael i’w weld ar wefan y Cyngor. 

Camau ac amserlen ar gyfer cwblhau Adroddiad Hunanasesu Ceredigion 2021/22 
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Mae Ceredigion yn ymdrechu i fod yn 
sefydliad a yrrir gan dystiolaeth a data. 
Defnyddiwyd amrywiaeth eang o dystiolaeth 
wrth asesu ein perfformiad ac wrth 
gynhyrchu'r adroddiad hwn. 

Rhennir y ffynonellau hyn yn dri chategori sy'n 
ein helpu i wirio bod ein casgliadau'n gywir. Y 
tri chategori yw'r dystiolaeth fewnol sydd ar 
gael i ni trwy strategaethau allweddol a 
monitro mewnol, megis y Strategaeth Ariannol 
Tymor Canolig, ein Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a monitro Cwynion. Mae hyn yn rhoi 
golwg fewnol i ni o sut mae'r sefydliad yn 
perfformio. 

Rydym hefyd yn defnyddio’r dystiolaeth 
reoleiddiol ac allanol helaeth sy’n bodoli. 
Mae'r rhain yn cynnwys adroddiadau arolygu 
gan Estyn, Arolygiaeth Gofal Cymru a'r gwaith 
parhaus a wneir gan Archwilio Cymru. Mae 

ASESIAD SEILIEDIG AR DYSTIOLAETH 

hyn yn rhoi golwg reoleiddiol neu allanol i ni 
o sut rydym yn perfformio gan gyrff 
annibynnol. 

Y trydydd categori o dystiolaeth yw barn 
dinasyddion, busnesau, Staff y Cyngor ac 
Undebau Llafur, gan gynnig safbwynt y rhai 
sy'n derbyn gwasanaethau gan y Cyngor. 
Mae gan y Cyngor broses ymgysylltu ac 
ymgynghori parhaus ar waith drwy gydol y 
flwyddyn a ddefnyddir i gofnodi barn 
trigolion ar amrywiaeth o swyddogaethau’r 
Cyngor. 

Mae’r tri chategori tystiolaeth hyn yn ein 
helpu i ‘driongli’ neu wirio mai’r casgliadau y 
byddwn yn dod iddynt yw’r rhai cywir drwy 
ganiatáu inni gymharu’r canfyddiadau 
allweddol o bob un a sicrhau eu bod yn cyd-
fynd cyn cynhyrchu’r Adroddiad 
Hunanasesu (dangosir isod). 

Mae ymgynghori yn rhan annatod o'r 
dystiolaeth a ddefnyddiwyd yn ein rheolaeth 
perfformiad, a bydd yn parhau i chwarae rhan 
fwy byth wrth i ni barhau i archwilio cyfleoedd 
i wella gydag amrywiaeth o unigolion a 
grwpiau ar draws y Sir. 

Lle mae angen mwy o adborth gan grwpiau 
penodol, byddwn yn addasu ein hymagwedd 
yn ystod y flwyddyn i dargedu'r meysydd 
hynny. Byddwn yn ymgysylltu â’r llu o grwpiau 
a sefydliadau sy’n cynrychioli grwpiau 
penodol yn y sir, ac yn arbennig i sicrhau bod 
lleisiau’r rhai na clywir yn aml yn cael eu 
clywed yn iawn. 

Yn 2021/22 rydym wedi elwa o rai 
digwyddiadau ymgysylltu pwysig sy’n rhoi 
cipolwg unigryw ar farn dinasyddion a 

rhanddeiliaid. Roedd y rhain yn cynnwys yr 
Arolwg Llesiant Rhanbarthol a roddodd 
ymatebion manwl ynghylch y materion sy’n 
helpu i wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
pobl. 

Fe wnaethom hefyd gynnal arolwg unigryw o 
ddeiliaid tai a busnesau yng Ngheredigion yn 
ymwneud ag effaithau COVID-19 i helpu yn yr 
ymdrech adfer a darparu'r cymorth sydd ei 
angen i fynd i'r afael ag effeithiau hirdymor y 
pandemig. 

Mae’r ddau o’r rhain wedi’u defnyddio wrth 
gynhyrchu Strategaeth Gorfforaethol newydd y 
Cyngor a’r Amcanion Llesiant Corfforaethol yr 
ymgynghorir arnynt yn ystod mis Medi 2022. 

DYSGU O YMGYNGHORI 

Tystiolaeth Rheoleiddiol/Allanol 
• Adroddiad Gwella Blynyddol 

Archwilio Cymru 
• Adroddiad Perfformiad 

Blynyddol Arolygiaeth Gofal 
Cymru 

• Adroddiadau Archwilio Cymru 
• Adroddiadau AGC 
• Adroddiadau arolygu Estyn 
• Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru 
• Bydd yn cynnwys Asesiad y 

Panel Perfformiad  
• Adroddiadau Comisiynydd 

Cenedlaethau'r Dyfodol 
• Asesiad o Lesiant Lleol BGC 

Ceredigion 
• Adroddiad Blynyddol BGC 

Ceredigion 
• Asesiad Poblogaeth Gorllewin 

Cymru 
• Mesurau Atebolrwydd 

Perfformiad 
• Data Cymru / Ystadegau Cymru 

Ymgynghori ac Ymgysylltu 

• Arolwg Llesiant Rhanbarthol 
• Ymgynghoriad Strategaeth 

Economaidd 
• Fforwm Anabledd 
• Her Cyllideb Ceredigion 
• Is-grŵp Menter ac Arloesi 
• Cyfarfodydd misol yr Undebau 

Llafur 
• Effaith Arolwg COVID-19 
• Arolwg Lles Staff 
• Ymgynghori â Staff ar Ffyrdd 

Newydd o Weithio 

Tystiolaeth Fewnol 
• Datganiad Cyfrifon 
• Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol 
• Adborth ac Adroddiadau Craffu 
• Adroddiad Blynyddol 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

• Dangosfyrddau Perfformiad 
Chwarterol 

• Cynnydd y Cynllun Busnes 
• Cofrestr Risg Corfforaethol 
• Canmoliaeth, Sylwadau a 

Chwynion 
• PAMs 
• Adroddiadau Hunanasesu 

Blaenorol 
• Arolwg Cenedlaethol Cymru 
• Treth y Cyngor / Cyfradd Casglu 
• Strategaeth Gorfforaethol 
• Strategaeth Ariannol Tymor 

Canolig 

13 

Y mathau o dystiolaeth a ddefnyddiwyd i gynhyrchu'r Adroddiad Hunanasesu 

Ffynonellau a ddefnyddiwyd wrth gynnal yr Hunanasesiad ac Adolygiad o’r Amcanion Llesiant 

Hunanasesu 
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Integreiddio i Fframwaith Perfformiad y Cyn-
gor 

Nid yw hunanasesu yn broses annibynnol, yn 
hytrach mae wedi’i hintegreiddio fel rhan o 
drefniadau cynllunio corfforaethol a rheoli 
perfformiad parhaus y Cyngor. Mae'r diagram 
isod yn dangos sut mae hunanasesu yn cyd-
fynd â'n fframwaith perfformiad cyffredinol. 

Mae'n hanfodol i lywio Cynllunio Busnes a 
Rheoli Risg, ac yn ei dro mae'n tynnu ar gan-
lyniadau monitro cynlluniau busnes a'r gof-
restr risg gorfforaethol i werthuso ein per-
fformiad presennol a chwblhau'r hunanases-
iad. Yn ei hanfod, mae'n gyfathrebu dwy 
ffordd rhwng pob piler o'r Fframwaith Per-
fformiad. 

Mae amseriad Hunanasesiad hefyd yn bwysig. 
Mae wedi’i amseru i lywio a dylanwadu’n dryl-
oyw ar brosesau cynllunio strategol, rheolaeth 
ariannol a chyllideb y Cyngor, adolygiadau 
rheoli risg, cynllunio gwelliant a rheoli per-
fformiad parhaus. Er enghraifft, mae cyhoedd-
i'r Adroddiad Hunanasesu ym mis Tachwedd 
yn sicrhau ei fod yn cael ei baratoi mewn pryd 
i lywio'r broses cynllunio busnes a gosod tar-
gedau blynyddol yn chwarter olaf pob blwydd-
yn rhwng Ionawr a Mawrth. 

Hunanasesiad yn y Fframwaith Perfformiad 
Ehangach 

Mae gan Geredigion hanes hir o ddefnyddio 
hunanasesu yn effeithiol i ganfod ffyrdd ar-
loesol o ddarparu gwasanaethau, yn fwyaf 
diweddar yn y 'Rhaglen Gydol Oed a Llesiant’ 
sy'n cael ei rhoi ar waith i drawsnewid darpar-
iaeth gofal cymdeithasol yn y Sir dros y pum 
mlynedd nesaf. 

Mae hefyd yn rhan annatod o berfformiad 
gweithredol a chaiff ei ddefnyddio wrth osod 
cynlluniau busnes blynyddol ar gyfer pob 
gwasanaeth. Rydym i gyd yn cydnabod bod 
capasiti yn brin a bod galw mawr, ac o ganlyn-
iad ni fu cynllunio busnes effeithiol erioed mor 
bwysig i sicrhau ein bod yn darparu’r 
‘gwasanaethau cywir yn y ffordd gywir’. Mae 
cael y cyfle i ‘fyfyrio’ ar berfformiad y gorffen-
nol a’r presennol yn hanfodol i ddeall ein cryf-
derau, ein gwendidau a’n cyfleoedd. Mae’r 
math hwn o ymarfer myfyriol yn hollbwysig i’n 
helpu i bennu ein gweithredoedd a’n blaenor-
iaethau ar gyfer y blynyddoedd i ddod. 

Y Llinyn Aur 

Mae’r Cyngor yn defnyddio diagram ‘Llinyn 
Aur’ (a ddangosir ar y dde) i ddangos y cysyll-
tiadau rhwng ei strategaethau a’i gynlluniau 
allweddol. Mae'n disgrifio'r llif gwybodaeth o 
flaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol ar 
gyfer gwella a gynhwysir yn y Cynllun Llesiant 
Lleol a'r Strategaeth Gorfforaethol, drwodd i 
wasanaethau unigol, timau ac aelodau o staff 
y Cyngor sy'n gyfrifol am eu cyflawni. 

Mae Llinyn Aur cryf yn bwysig gan ei fod yn 
dangos sut mae pob lefel o gynllunio a gweith-
redu yn cyfrannu at y lefel nesaf, a sut mae 
pob rôl o fewn y Cyngor yn cyfrannu at gyf-
lawni Amcanion Llesiant Corfforaethol Cered-
igion. 

Mae lle allweddol i hunanasesu yn y Llinyn Aur 
fel y ffordd yr ydym yn mesur llwyddiant ac yn 
ysgogi gwelliannau perfformiad, ynghyd â 
Chynllunio Busnes a rheolaeth a risg. 

RHEOLI EIN PERFFORMIAD 

Y ‘Llinyn Aur’ yng Ngheredigion 
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INVESTING IN ADOLYGIAD O AMCANION LLESIANT 2021/22 

Roedd Amcanion Llesiant 2021/22 y Cyngor 
yn canolbwyntio ar ymateb ac adferiad i 
bandemig COVID-19. Cymerwyd y 
penderfyniad hwn er mwyn gwarchod a gwella 
llesiant pawb yn ystod y cyfnod anodd hwn, 
ond heb beryglu llesiant cenedlaethau’r 
dyfodol. Fe'u cynlluniwyd i gefnogi gwaith 
adfer parhaus y Cyngor a'i bartneriaid. Cafodd 
yr Amcanion eu nodi a’u halinio i Asesiad y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus o Lesiant 
Lleol a’r Cynllun Llesiant Lleol. Dangosir yr 
wyth amcan yn y diagram ar y dde. 

Mae wedi bod yn ddwy flynedd heriol i bawb 
yng Ngheredigion a ledled Cymru. Mae 
pandemig COVID-19 wedi effeithio ar bob 
preswylydd, busnes a chymuned mewn 
gwahanol ffyrdd. Rydym wedi gweld rhai 
materion, megis tlodi ac yn enwedig tlodi 
mewn gwaith, yn dod i’r amlwg, tra bod 
materion eraill megis fforddiadwyedd tai 
wedi’u gwaethygu yn ystod y cyfnod hwn. Ar yr 
un pryd, rydym i gyd wedi bod yn ymwybodol 
o’r angen parhaus i leihau allyriadau carbon a 
symud tuag at ddod yn garbon-net sero er 
mwyn diogelu ein hamgylchedd hardd ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. 

Fodd bynnag, er gwaethaf yr heriau, rydym yn 
falch iawn o sut mae ein cymunedau wedi dod 
at ei gilydd i gefnogi ei gilydd yn ystod y 
cyfnod anodd hwn, ac o’r ffyrdd y mae’r 
cyngor wedi addasu ei ffyrdd o weithio i 
barhau i ddarparu gwasanaethau drwy gydol y 
cyfnod. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor 
osod a chyhoeddi Amcanion Llesiant sydd 
wedi’u cynllunio i wneud y mwyaf o’n 
cyfraniad at gyflawni’r saith Nod Llesiant ar 
gyfer Cymru a nodir yn y Ddeddf. Ar yr un 
pryd mae’n rhaid i ni gyhoeddi datganiad yn 
egluro pam y bydd cyflawni’r amcanion yn 
cyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant a pha 
gamau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni’r 
amcanion 

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi crynodeb 
o sut mae ein Hamcanion Llesiant ar gyfer
2021/22 yn cyfrannu at y Nodau Llesiant 
cenedlaethol, adolygiad o gynnydd yn erbyn
cyflawni’r Amcanion a sut rydym wedi
cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy.

Wrth i ni symud ymlaen, byddwn yn parhau i 
ganolbwyntio ar adferiad o’r pandemig a 
byddwn yn parhau i ymgysylltu â, a 
chefnogi, trigolion a busnesau ar draws y 
Sir. 

Mae Strategaeth Gorfforaethol newydd y 
Cyngor ar gyfer 2022-27 yn nodi ein 
Hamcanion Llesiant Corfforaethol newydd 
a’n huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol. Ceir 
crynodeb o’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol newydd o 2023/24, a sut y 
cawsant eu hadolygu, ar dudalen 34. 
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Hybu’r Economi 

• Cynorthwyo busnesau i ymateb i effeithiau COVID-19

• Cefnogi dysgwyr o bob oed a chefndir, i ddychwelyd yn ddiogel i
addysg a hyfforddiant a gwella mynediad at ddysgu a chyflogaeth

• Amddiffyn pobl rhag tlodi
• Hyrwyddo a hwyluso diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog unigryw a

bywiog Ceredigion

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

• Cefnogi dinasyddion y mae COVID-19 wedi effeithio’n anghymesur
arnynt i wella eu lles corfforol ac emosiynol

• Hyrwyddo lles unigolion a chymunedau o fewn cartrefi diogel a
hygyrch

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 

• Cefnogi teithio lledol, gwahanol fathau o deithio a ffyrdd o weithio
sy’n adeiladu ar ein huchelgais o fod yn carbon net sero

• Cefnogi ein cymunedau i fod yn gryf ac efo cysylltiad da fel eu bod
yn gallu ffynnu er gwaethaf COVID-19

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 

Amcanion Llesiant 2021/22 
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GWELLA CANLYNIADAU 

Yn Mehefin 2022, cynhaliwyd Gwobrau 
Effeithlonrwydd Ynni Rhanbarthol Cymru yng 
Nghaerdydd. Enillodd Cyngor Sir Ceredigion 
ddwy wobr am eu Cynlluniau Effeithlonrwydd 
Ynni.  

Cynhaliwyd y gwobrau hyn i gydnabod gwaith 
rhagorol y sector arbed ynni yng Nghymru. 
Diben cynlluniau arbed ynni sydd ar waith 
ledled Cymru yw helpu perchnogion tai i leihau 
eu biliau ynni, mynd i’r afael â thlodi tanwydd 
a lleihau allyriadau carbon.  

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn rhedeg 
y Cynllun Hyblygrwydd ECO a Chynllun Cartrefi 
Clyd Ceredigion ers nifer o flynyddoedd. Fel 
rhan o’r cynlluniau hyn, mae nifer o fesurau 
inswleiddio a systemau gwresogi wedi’u 
cyflwyno mewn amrywiol adeiladau i wella eu 
heffeithlonrwydd o ran ynni.  

Erbyn hyn, mae’r Cyngor wedi buddsoddi dros 
£5 miliwn mewn prosiectau effeithlonrwydd 
egni ac arbedion carbon, mae’r 
buddsoddiadau yma wedi arbed £2.8miliwn 
hyd yn hyn. 

Amgylchedd 

Iach 

Yn Ionawr 2022, llofnodwyd y Cytundeb 
Terfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru 
gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac 
awdurdodau lleol y rhanbarth, sef Cyngor Sir 
Ceredigion a Chyngor Sir Powys.  

Mae’r Fargen Twf yn partneriaeth arloesol sy'n 
dod â buddsoddiad cyfunol o £110m gan 
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a 
disgwylir iddo ysgogi buddsoddiad ychwanegol 
sylweddol o ffynonellau cyhoeddus a phreifat 
eraill gan greu cymaint o effaith â phosib yn 
rhanbarth Canolbarth Cymru.  

Mae'r garreg filltir hon yn arwyddocaol gan bod 
disgwyl i'r rhaglenni a'r prosiectau a gefnogir 
gan y Fargen Dwf greu manteision cymdeithasol 
ac economaidd ehangach, megis gwell 
ansawdd bywyd, creu cyfleoedd busnes yn dilyn 
effaith COVID-19, datgarboneiddio mewn 
diwydiant ac ystyried effeithiau newid yn yr 
hinsawdd.  

Y canlyniadau posibl y gellir eu cyflawni yng 
Nghanolbarth Cymru drwy fuddsoddiad y 
Fargen Dwf ydy:  

• Creu rhwng 1,100 a 1,400 o swyddi newydd 
yng Nghanolbarth Cymru erbyn 2032. 

• Cefnogi cynnydd net ychwanegol o rhwng 
£570 miliwn a £700 miliwn yng ngwerth 
ychwanegol gros Economi Canolbarth 
Cymru erbyn 2032. 

• Sicrhau buddsoddiad o hyd at £400 miliwn 
yn Economi Canolbarth Cymru erbyn 2032.

Creu  

Cyfleoedd 

Yn ystod pandemig COVID-19 roedd tua 2,900 
o breswylwyr o bobl ifanc i deuluoedd i ofalwyr 
wedi’i chefnogi trwy alwadau ‘Cadw mewn 
Cysylltiad’ rheolaidd oddi wrth staff y Cyngor yn 
Borth Cymorth Cynnar i wirio am ei llesiant ac i 
ddarparu cyfleoedd i siarad â rhywun arall yn 
ystod y cyfnod clo, roedd hyn yn helpu lleihau 
ynysu cymdeithasol ac unigrwydd. 

Cefnogi Pobl sy’n 

Agored i Niwed 

Mae trigolion cyntaf cynllun gofal ychwanegol 
newydd Aberystwyth wedi siarad am y modd y 
mae wedi trawsnewid eu bywydau, o gwrdd â 
ffrindiau newydd i ddarparu llwyfan ar gyfer 
dechrau newydd mewn bywyd.  

Agorodd Maes y Môr, a ddarparwyd gan Dai 
Wales & West mewn partneriaeth â Chyngor Sir 
Ceredigion, ym mis Hydref ym Mhen-yr-Angor, 
ac mae’n edrych dros y dref a’r harbwr. Ond i 
lawer o’i breswylwyr newydd, mae wedi cynnig 
llawer mwy na golygfeydd ysblennydd o’r môr 
yn unig.  

TMae eu cartref newydd yn darparu mynediad 
hawdd at amrywiaeth o gyfleusterau, gofal a 
chymorth 24 awr ar y safle yn ogystal â 
Swyddog Lles, gan sicrhau bod preswylwyr yn 
byw bywyd annibynnol, iach a llawn boddhad. 

Bywydau Annibynol 

a Bodlon 

Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi dangos pa mor gritigol mae cysylltedd digidol i fusnesau, 
gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau Cymru. Mae buddsoddi a lobio parhaol gan y Cyngor wedi 
arwain at wella cysylltedd digidol ar draws y Sir. Er enghraifft, mae’r ddarpariaeth o Fand eang Ffibr 
i'r Adeilad (FTTP) wedi cynyddu o 20% i 28.3%. 
Mae gwell cysylltedd digidol yn cynyddu arloesi a chynhyrchiant ar draws y sir, ond mae hefyd yn 
cadw pobl a chymunedau yn gysylltiedig. Bydd y Cyngor yn parhau i gefnogi gwelliannau i gysylltedd 
digidol, megis cyflwyniad Band eang 4G, i helpu darparu’r cysylltedd mae busnesau a phobl angen, i 
fynd i’r afael a gwahardd digidol a chynyddu cyfleoedd i bawb.  

Ceredigion 

Cysylltiedig 

Cymunedau 

Cryf 

Mae Amgueddfa Ceredigion yn falch iawn o 
fod wedi derbyn £115,894 o gyllid datblygu 
gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 
ar gyfer y prosiect canlynol: Perthyn: 
Archwiliad o sut y gall casgliadau greu 
cymuned yng Ngheredigion.  

Mae Perthyn yn brosiect uchelgeisiol sy’n 
ceisio sicrhau y gall pob un o drigolion 
Ceredigion ddod o hyd i rywbeth yng 
nghasgliad yr amgueddfa sy’n taro tant â’u 
hymdeimlad o hunaniaeth a’u gwerthoedd, 
waeth beth fo’u hoedran, eu rhywedd, eu 
hethnigrwydd, eu credoau, eu rhywioldeb, eu 
gallu, neu nodweddion eraill y maent yn 
uniaethu â nhw.  
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Cynnydd a Wnaed 

• Mae partneriaeth economaidd Tyfu 
Canolbarth Cymru wedi’i sefydlu ac wedi 
llwyddo i ddenu buddsoddiad Bargen Twf 
gwerth £110m i Ganolbarth Cymru dros y 10 
mlynedd nesaf ar gyfer prosiectau ar draws y 
rhanbarth. 

• Mae £10.8m o fuddsoddiad wedi’i sicrhau o 
Gronfa Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU i helpu 
i drawsnewid Harbwr, Hen Goleg a 
phromenâd Aberystwyth. 

• Sicrhawyd gwerth 2.8m o fuddsoddiad o 
Gronfa Adnewyddu Gymunedol Llywodraeth y 
DU, ar gyfer 12 cynllun cymunedol ar draws y 
sir. 

• Arweiniodd cynllun Grant Cyfalaf Bach a 
ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn gynnar 
yn 2021 at bron i £500,000 o fuddsoddiad 
grant mewn busnesau Ceredigion, gan ddenu 
£631,000 pellach o gyllid gan y sector preifat. 
Arweiniodd y cymorth at greu 146 o swyddi 
newydd yng Ngheredigion, a chafodd 408 o 
swyddi eraill eu diogelu mewn 81 o fusnesau 
drwy’r buddsoddiadau. 

• Mae buddsoddiadau wedi arwain at 
Geredigion fel y Sir gyntaf i gael rhwydwaith 
LoRaWan ar gyfer y sir gyfan, sydd ar gael i 
bartneriaid yn y sector preifat a chyhoeddus ei 
ddefnyddio i wella'r defnydd o dechnoleg fel 
cymorth effeithlonrwydd busnes. 

• Cefnogi'r sector annibynnol trwy weithio ar y 
cyd gan ddarparu cymorth, cyllid ac 
adnoddau ar y cyd. Darparu adnoddau staffio 
ychwanegol, offer yn ogystal â chyngor iechyd 
a diogelwch a pholisïau a gweithdrefnau. 

• Arwain ar waith y Ganolfan Strategaethau 
Economaidd Lleol (CLES) i ddatblygu 
ymagweddau adeiladu cyfoeth cymunedol at 

 

Asesiad Cyffredinol o'r Daith Hyd Yma 

Mae cynnydd wrth fodloni'r flaenoriaeth hon yn Dda ac mae'r rhagolygon gwella yn Dda. Mae’r 
camau i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a datblygu cynlluniau partneriaeth gydweithredol ac 
arloesol yn symud ymlaen yn dda. Mae'r Strategaeth Economaidd newydd yn darparu 
gweledigaeth a rennir ar gyfer yr economi leol ac ymyriadau ymarferol y gellir eu darparu ar y cyd. 

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn enghraifft o Geredigion yn berchen ar ein huchelgais i 
sicrhau ein bod yn cryfhau’r economi leol a rhanbarthol fel rhan o Gymru lewyrchus a gwydn ar ôl 
COVID-19. 

   Berchen ar ei huchelgais 

bolisïau ac arferion caffael lleol 

• Cefnogi busnesau lleol yn ystod y pandemig 
COVID-19 drwy weinyddu 8,835 o daliadau 
Grant Busnes ledled Ceredigion gwerth 
£49m. 

• Cyhoeddwyd Strategaeth Economaidd 
newydd Ceredigion ym mis Mawrth 2021, 
roedd yn nodi sut y byddwn yn cydweithio 
tuag at sicrhau twf economaidd cryf, 
cynaliadwy a mwy gwydn i Geredigion, 
wedi’i greu a’i rannu gan bawb. Mae’r 
ddogfen strategaeth yn nodi’r camau 
gweithredu a fydd yn mynd i’r afael â’r 
heriau a’r cyfleoedd sy’n bodoli yn yr 
economi leol. Mae’n canolbwyntio ar 
bedwar prif faes blaenoriaeth – Pobl, 
Menter, Lle a Chysylltedd, gyda phob adran 
yn amlinellu rhai o’r ymyriadau cynnar a 
ystyriwyd. Bydd gwaith yn parhau ar 
ddatblygu'r cynlluniau gweithredu manwl 
yn ystod 2021/22. 

• Yn ystod y pandemig, crëwyd tudalen we 
Cymorth Busnes pwrpasol i gefnogi 
economi Ceredigion i sicrhau bod 
busnesau, cyflogwyr a gweithwyr yn y Sir yn 
gallu cael gafael ar y wybodaeth, y cyngor 
a’r cymorth diweddaraf i’w helpu i addasu 
ac adfer ar ôl y pandemig. 

• Crëwyd “parthau diogel” yng nghanol trefi 
Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chei 
Newydd i greu trefi diogel, deniadol i bobl 
ddod i siopa a’u mwynhau er gwaethaf 
effaith y pandemig. Roedd hyn yn cynnwys 
lledu llwybrau troed, gostwng cyrbau, cau 
ffyrdd, addasu mannau parcio a mannau i 
fusnesau fasnachu er mwyn galluogi pobl i 
gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr bob 
amser. 

• Rheolwyd 8,900 o ymholiadau’n ymwneud 
â COVID gan Wasanaeth Cyswllt Cwsmer 
Ceredigion ‘CLIC’ yn ystod y flwyddyn 
2020/21, gan gynnwys ymholiadau yn 
ymwneud â Grantiau Busnes, y Gronfa 
Adfer Ddiwylliannol a’r Cynllun Grant 
Cyfalaf Busnesau Bach. Roedd dros 2,000 
yn unig yn ymwneud â'r Grant Trethi 
Annomestig yn helpu busnesau yn y 
sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden 
a manwerthu nad ydynt yn hanfodol. 

• Mae Gweithffyrdd+ Ceredigion wedi parhau 
i helpu pobl sydd ddim mewn cyflogaeth i 
gael mynediad at hyfforddiant wyneb yn 
wyneb ac ar-lein wedi'i ariannu, profiad 
gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli a swyddi. 
Mae’r cynllun yn cael ei staffio gan 
swyddogion o Gyngor Sir Ceredigion ac yn 
cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth 
Cymru. Mae cymorth ar gael i helpu pobl yr 
effeithir arnynt gan gyflyrau iechyd neu 
anableddau sy'n cyfyngu ar eu gallu i 

weithio; gofalwyr; y rhai â chymwysterau isel 
neu ddim cymwysterau; pobl â chyfrifoldebau 
gofal plant; pobl dros 54 oed; pobl mewn 
cartref un oedolyn neu gartref ddi-waith neu 
unrhyw un o grŵp Du a Lleiafrifoedd Ethnig. 

AMCAN LLESIANT: 
1) Cefnogi Busnesau i ymateb i effeithiau COVID-19 
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Hirdymor 

• Mae’r Strategaeth Economaidd yn cynllunio ar gyfer datblygiad hirdymor yr economi hyd at 
 2035 

• Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru a’r Strategaeth Economaidd yn mynd i’r afael â gwendidau 
strwythurol hirdymor 

• Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn gosod y weledigaeth ar gyfer amserlen 15+ mlynedd
• Defnyddiwyd dadansoddiad tueddiadau yn y dyfodol i ddatblygu gweledigaeth Tyfu Canolbarth 

Cymru 

Atal 

• Bydd mwy o gyfleoedd economaidd yn atal allfudo pellach o bobl ifanc medrus
• Bydd twf economaidd yn atal effaith negyddol patrymau mudo yn y dyfodol ar y Gymraeg a diwyll-

iant Cymru 
• Bydd ymyriadau yn y Strategaeth Economaidd yn atal twf pellach yn y bwlch cynhyrchiant

Cydweithio 

• Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn dod â’r sectorau cyhoeddus, preifat ac academaidd 
ynghyd i gyflawni nodau a rennir 

• Gweithio gyda Chyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru a’r DU i wneud y defnydd gorau o adnoddau 
a manteisio ar gyfleoedd 

Cynnwys 

• Mae busnesau'r sector preifat, ysgogwyr twf economaidd yn y dyfodol, yn rhan o'r gwaith o nodi 
blaenoriaethau a strategaethau allweddol

• Y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n ymwneud â llunio rhaglen y Cynllun Twf
sy’n dod i’r amlwg 

• Ymgymerwyd yn helaeth â datblygiad y Strategaeth Economaidd

Integreiddio 

• Mae’r Strategaeth Economaidd yn darparu gweledigaeth a chamau gweithredu a rennir ar gyfer
datblygu’r economi leol a bydd yr ymyriadau a gynhwysir ynddi yn cael eu cyflawni gan amrywiaeth 
o bartneriaid a rhanddeiliaid dros y 15 mlynedd nesaf.

• Strategaethau twf economaidd wedi'u hintegreiddio â gwasanaethau eraill a ddarperir, gan gynnwys 
addysg, sgiliau, cynllunio a seilwaith 

CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

o Eitemau o Gyfarpar
Diogelu Personol (PPE)

wedi’i dosbarthu 

o ymholiadau yn ymwneud â
COVID wedi’i rheoli gan

Wasanaeth Cyswllt Cwsmer 
Ceredigion ‘CLIC’ 

o gyllid cyfalaf wedi’i sicrhau trwy’r
Gronfa Codi’r Gwastad 2022-25

o gyllid cyfalaf wedi’i sicrhau
trwy’r Gronfa Adnewyddu

Cymunedol i 2022/23 

Taliadau Grant Busnes a 
weinyddir ar draws 

Ceredigion 

O'r cyllid Grant Busnes 
a weinyddir ar draws 

Ceredigion 

Ymweliadau i sicrhau bod 
adeiladau busnes yn 

cydymffurfio â rheolau 
COVID-19 

Aelod staff wedi adleoli i rolau 
eraill i helpu i gefnogi ymateb 

COVID-19 

Amcan Llesiant Corfforaethol Nod Llesiant 

1) Cefnogi Busnesau i ymateb i effeithiau COVID-19

Llewyrchus Gydnerth Iachach  Mwy Cyfar- Cydlynol  Diwylliant Byd-eang 

Mae ein Hamcan Llesiant yn gwneud y mwyaf o’n cyfraniad at y nodau llesiant a amlygwyd 

DARPARU DATBLYGU CYNALIADWY 
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Cynnydd a Wnaed
• Mae system addysg Ceredigion yn parhau i 

gael ei hystyried ymhlith y mwyaf 
llwyddiannus yng Nghymru. Cafodd y 
gefnogaeth a’r adnoddau a ddarparwyd i holl 
ysgolion Ceredigion yn ystod pandemig Covid-
19 eu canmol a’u gwerthfawrogi’n arbennig 
gan arolygwyr, staff yr ysgol, rhieni a 
disgyblion.

• Rhoddwyd dysgu o bell ar waith i bob disgybl 
yn ystod y cyfyngiadau a darparwyd ystod 
eang o adnoddau dal i fyny.

• Sefydlodd y Cyngor Hyb Gofal Plant yn ystod 
camau cynnar y pandemig i gefnogi’r plant 
hynny a’u teuluoedd oedd angen gofal, gyda 
1,294 o sesiynau’n cael eu cynnal.

• Mewn ymateb i amseroedd aros hir i gael 
cymorth iechyd meddwl, mae Cyngor Sir 
Ceredigion wedi cefnogi elusen ieuenctid leol i 
ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl 
hygyrch i bobl ifanc yn y sir.

• Wedi gweithio gyda'r 3ydd sector a busnesau 
preifat i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith i 
unigolion/grwpiau bregus.

• Cyflwyno gofal plant a ariennir ar gyfer plant 3
oed ledled y sir.

• Buddsoddwyd a darparwyd darpariaeth 
feithrin megis Meithrinfa Llwyn yr Eos yn 
Aberystwyth gwerth £900k, Meithrinfa Ysgol 
Cenarth gwerth £700k a chyfleuster 
Meithrinfa Tregaron gwerth £600k. 

• Buddsoddi mewn a chyflawni gwelliannau 
ysgol megis adnewyddu ac ehangu i greu 
ysgol 3-16 yn Henry Richard, yr estyniad a’r 

gwelliannau yn Ysgol Gynradd Aberteifi a’r 
estyniad 3 llawr newydd yn Ysgol Uwchradd 
Aberteifi. 

• Mae datblygiadau ysgolion eisoes ar y gweill 
gan gynnwys y £100k o waith adeiladu yn 
ysgol uwchradd Penglais, darparu 
cyfleusterau newydd a gwell i’r ysgol, £160k 
o waith adeiladu yn Ysgol Henry Richard a 
£5.4m o waith ar Ysgol Uwchradd Aberteifi 
fel rhan o gynllun Rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif. 

• Ymgynghorwyr proffesiynol a chontractwyr 
yn cael eu penodi i ddarparu ysgol ardal 
newydd £11.5m yn Nyffryn Aeron, a'r 
estyniad newydd gwerth £5.4m yn Ysgol 
Gymraeg Aberystwyth.

• Penodi ymgynghorwyr i gwmpasu gwaith 
gwerth tua £1m i Amgueddfa Aberystwyth.

• Rhaglen 2 flynedd o fuddsoddiadau gwerth 
£500,000 fel rhan o Raglen Arfor i gefnogi a
chryfhau’r cysylltiadau rhwng twf 
economaidd a’r Gymraeg. 

• Gweithio’n rhagweithiol gyda Cadw 
(gwasanaeth amgylchedd hanesyddol 
Llywodraeth Cymru) a “Grŵp Gorchwyl a
Gorffen Enwau Lleoedd Hanesyddol”
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

• Datblygu cynllun prentisiaeth yng nghartrefi 
gofal yr Awdurdod Lleol yng Ngheredigion.

• Mae darpariaeth ddigidol wedi galluogi 
Cered (menter Gymraeg) i barhau i 
hyrwyddo’r Gymraeg o fewn cymunedau er 
gwaethaf COVID-19. Postiwyd rhaglen 
wythnosol o ddigwyddiadau a 
gweithgareddau ar safleoedd cyfryngau 
cymdeithasol gan gynnwys prosiectau 
ymgysylltu newydd ac arloesol fel 

darllediadau Theatr Soffa, Hwyl i Blant a 
Cefn y Rhwyd ar y cyd â Radio Aber. 

• Mae Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi 
wedi’i chyhoeddi i helpu i liniaru effaith 
COVID-19 a’r argyfwng costau byw ar y bobl 
fwyaf agored i niwed yng Ngheredigion.

• Mae Cyngor Sir Ceredigion a'i bartneriaid ar 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion yn parhau i weithio'n 
rhagweithiol i liniaru achosion ac effeithiau 
tlodi yng Ngheredigion.

• Cefnogi 5,502 o aelwydydd ac unigolion 
gyda’u Treth Cyngor drwy’r Cynllun 
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, sef budd-dal i 
helpu pobl sydd ar incwm isel neu’n hawlio 
budd-daliadau penodol i dalu rhywfaint 
neu’r cyfan o’u bil Treth y Cyngor.

• Gwnaed 453 o Daliadau Tai Dewisol i 
breswylwyr yn ystod 2021/22 a oedd yn 
wynebu diffyg o ran talu eu costau tai. 

• Parhaodd 42 o ddisgyblion i dderbyn trochi 
iaith trwy’r Ganolfan Iaith rhithiol.

• Parhaodd 600 o ddisgyblion i dderbyn gwersi 
cerddoriaeth offerynnol yn ystod y pandemig.

• Cyflwynodd Theatr Felinfach  sawl rhaglen 
gelfyddydol ddigidol drwy gydol y cyfnod clo, 
e.e. Ed holden (Mr Phormula) Sesiynau bît 
bocs, gwersi dawnsio, pantomeim digidol a 
sawl sesiwn llawn dychymyg i blant o bob oed.

• Sicrhawyd bod adnoddau e-lyfrgell ar gael yn 
ehangach yn ystod y pandemig, ac adleolwyd
faniau llyfrgell y Cyngor i ddarparu pecynnau 
gofal ar draws y Sir.

• Cefnogodd Tîm Pobl Actif Ifanc Ceredigion, 
bobl ifanc yn ystod y pandemig drwy ddarparu 
sesiynau rhithiol - cynhyrchwyd 110 o fideos 
gyda’r nod o gael pobl ifanc yn eu harddegau, 
disgyblion oed ysgol gynradd a phlant bach 
cyn-ysgol i fod yn actif yn ystod yr amser pan 
oeddent gartref. 

Asesiad Cyffredinol o'r Daith Hyd Yma 

Mae cynnydd wrth fodloni'r flaenoriaeth hon yn Dda ac mae'r rhagolygon gwella yn Dda. Mae’r 
amcanion i gefnogi dysgwyr i ddychwelyd yn ddiogel i addysg, gan amddiffyn pobl rhag tlodi a 
hyrwyddo diwylliant bywiog Ceredigion ar y trywydd iawn. Er gwaethaf yr heriau o ran darparu 
gwasanaethau yn ystod y cyfyngiadau symud, roedd Ceredigion yn gallu darparu gwersi 
rhithwir a chymorth i ddysgwyr, cynnal sesiynau rhithwir yn hyrwyddo hunaniaeth ddiwylliannol 
ac ieithyddol gyfoethog Ceredigion, a bwrw ymlaen â chefnogi dinasyddion yr effeithiwyd 
arnynt gan y pandemig ac yn fwy diweddar yr argyfwng costau byw. 

Er enghraifft, mae’r Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi yn cael ei rhoi ar waith drwy Is-grŵp 
Tlodi’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Dyma enghraifft o Geredigion yn berchen ar ei 
huchelgais. 

   Berchen ar ei huchelgais 

AMCANION LLESIANT: 
2) Cefnogi dysgwyr o bob oed a chefndir, i ddychwelyd yn ddiogel i addysg a hyfforddiant a gwella mynediad at ddysgu a
chyflogaeth
3) Amddiffyn pobl rhag tlodi
4) Hyrwyddo a hwyluso diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog unigryw a bywiog Ceredigion
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Hirdymor 

• Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Ceredigion yn strategaeth 10 mlynedd i gryfhau’r 
ddarpariaeth Gymraeg a gweithio tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg ledled Cymru erbyn 2050. 

• Rhagwelir y bydd yr adferiad o’r pandemig yn para am nifer o flynyddoedd ac mae ein cynlluniau i fynd 
i’r afael â thlodi yn cymryd agwedd hirdymor 

• Mae gwelliannau i ysgolion yn darparu cyfleusterau gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol o ddysgwyr 

Atal 

• Mae cefnogi pob dysgwr yn helpu i roi gwell cyfleoedd dysgu a gyrfa iddynt 
• Bydd gweithio i godi lefelau incwm ar draws y Sir yn helpu i atal tlodi mewn gwaith 
• Mae cefnogi pobl trwy Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor neu Daliadau Tai Dewisol yn elfennau 

allweddol o gymorth ariannol i aelwydydd drwy’r argyfwng costau byw ac i atal eu sefyllfa rhag 
gwaethygu. 

Cydweithio 

• Mae’r Cyngor yn gweithio’n rhagweithiol gyda phartneriaid drwy Is-grŵp Tlodi Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Ceredigion i fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau tlodi ar draws y Sir. 

• Gweithio gyda’r Trydydd Sector i ddarparu cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc yn dilyn pandemig 
COVID-19 

Cynnwys 

• Mae cefnogi Cyngor Ieuenctid Ceredigion fel fforwm i blant a phobl ifanc yn sicrhau bod lleisiau pobl 
ifanc ledled Ceredigion yn cael eu clywed 

Integreiddio 

• Mae gwell sgiliau a swyddi yn cynyddu lefelau incwm ac felly'n galluogi'r economi leol i dyfu 
• Mae Rhaglen Arfor i gefnogi a chryfhau’r cysylltiadau rhwng twf economaidd a’r Gymraeg hefyd yn 

cryfhau pob un o’r pedair piler llesiant (economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol) 

CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

Taliadau Tai Dewisol a 
wnaed i breswylwyr yn 

2021/22 a oedd yn wynebu 
diffyg o ran talu eu costau tai 

Cyfrifiadur, tabled a dyfeisiau MIFI 
wedi’i dosbarthu er mwyn i 

ddisgyblion cael mynediad at 
ddysgu o bell 

arian wedi ei warantu i ailwampio ac 
adeiladu estyniad yn Ysgol Uwchradd 

Aberteifi 

a ddyfarnwyd i amryw o ysgolion 
lleol yn y Siarter Iaith Gymraeg, 

gan gynnwys Ysgol Gynradd 
Llanilar a Dyffryn Cledlyn  

roedd disgyblion yn parhau 
i dderbyn trochi iaith trwy'r 

Ganolfan Iaith rithiol 

O bobl ifanc a theuluoedd 
wedi eu cefnogi drwy 3,000 

o alwadau 

Fideo Pobl Ifanc Egnïol wedi 
eu cyhoeddi yn ystod y 

cyfnod clo 

Grwpiau a rhaglenni magu plant 
yn cael eu darparu'n rhithiol 

O gyllid wedi derbyn i Amgueddfa 
Ceredigion 

O fynychwyr i ŵyl ddigidol 
Gŵyl yr Enfys  

DARPARU DATBLYGU CYNALIADWY 

 Amcan Llesiant Corfforaethol Nod Llesiant 

2) Cefnogi dysgwyr o bob oed a chefndir, i ddychwelyd 
yn ddiogel i addysg a hyfforddiant a gwella 
mynediad at ddysgu a chyflogaeth 

           

3) Amddiffyn pobl rhag tlodi        

4) Hyrwyddo a hwyluso diwylliant a hunaniaeth 
ddwyieithog unigryw a bywiog Ceredigion 

       

Llewyrchus Gydnerth Iachach  Mwy Cyfar- Cydlynol  Diwylliant Byd-eang 
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Cynnydd a Wnaed 
• Mae Ceredigion wedi ymateb i'r heriau o ran 

darparu gofal cymdeithasol drwy symud tuag 
at gyfuno'r gwasanaeth plant ac oedolion a 
oedd ar wahân yn flaenorol, yn un 
Gwasanaeth Gydol Oed a Llesiant. Mae hyn 
yn dileu rhwystrau adrannol, yn darparu 
gwasanaeth gydol oes fwy cyson i 
ddefnyddwyr ac yn cynnal sgiliau generig a 
hyblygrwydd staff. 

• Mae'r gwasanaeth gofal cymdeithasol sydd 
wedi'i drawsnewid yn canolbwyntio ar atal, 
ymyrryd yn gynnar i helpu cysylltu pobl i'r
cymunedau a'r cyfleusterau o'u cwmpas, 
adeiladu gwydnwch unigol a theuluol ac atal 
problemau rhag gwaethygu fel bod angen 
gwasanaethau lefel uwch.

• Fel rhan o'i waith atal, mae'r Cyngor wedi 
buddsoddi mewn rhoi cydnabyddiaeth a 
chefnogaeth lawn i rôl gofalwyr, yn enwedig 
trwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer seibiant, 
gan ganiatáu i ofalwyr gael seibiant o'r hyn a
all fod yn rôl heriol 24/7. 

• Gan weithio gyda Chymdeithas Tai Wales and 
West, rydym wedi hwyluso datblygiad 
arloesol Tai Gofal Ychwanegol Maes y Môr yn 
Nhrefechan sy’n helpu pobl fregus i barhau i 
fyw’n annibynnol yn ôl lefel y gofal sydd 
angen ar yr unigolyn. 

• Cwblhau Cyfleuster Cymorth Cymunedol 
gwerth £100k Canolfan Steffan yn Llanbedr
Pont Steffan, a chyflawni’r gwaith 
adnewyddu gwerth £150k yng Nghanolfan 
Ddydd Canolfan Padarn yn Aberystwyth. 

• Mae trefniadau comisiynu ar gyfer y 
ddarpariaeth breswyl newydd i Blant 
Cymhleth wedi cychwyn. 

• Gwneud y mwyaf o Grant Cyfleusterau i’r
Anabl a Chyllid cysylltiedig gan Lywodraeth 
Cymru i ddarparu addasiadau i gartrefi, er

mwyn galluogi pobl i aros yn eu 
cymunedau. 

• Fel yr awdurdod lleol Cymraeg cyntaf i 
wirfoddoli i groesawu ffoaduriaid o Syria, 
mae Ceredigion wedi croesawu ac 
integreiddio 74 ffoadur i’r sir. Mae'r
rhaglenni adsefydlu pobl sydd wedi'u 
dadleoli yn mynd yn dda. 

• Defnyddio Grant Tai Cymdeithasol a 
ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru i 
ddarparu Tai Fforddiadwy y mae mawr eu 
hangen i’w rhentu. 

• Dyrannu Tai Cymdeithasol drwy'r Gofrestr
Tai Cyffredin, gan ganiatáu 5 ardal i 
ymgeiswyr gan roi mwy o ddewis iddynt o 
ran lle y maent hwy a'u teulu yn dymuno 
byw. 

• Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
newydd 2020-2024 wedi’i gyhoeddi i 
sicrhau bod gan drigolion a rhanddeiliaid 
Ceredigion lais i ddylanwadu ar
ddatblygiad polisïau a strategaethau a fydd 
yn effeithio ar eu bywydau. 

• Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau 
Cyhoeddus wedi’u hadnewyddu ar gyfer
Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan ac 
Aberystwyth i ymdrin â phroblemau mewn 
ardal sy’n achosi niwed i ansawdd bywyd y 
gymuned leol. 

• Ailfywiogi gwaith Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu Dyfed Powys ar Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol a chyflwyno Protocol 
Sbardun Cymunedol ar gyfer Cyngor Sir
Ceredigion. 

• Cyflwyno cyfarfodydd monitro tensiwn 
wythnosol aml-asiantaeth i fynd i'r afael â 
thensiynau cymunedol arwyddion cynnar
trwy ymyrraeth gynnar/gwaith ataliol ar sail 
partneriaeth. 

• Wedi'i roi ar waith gyda sefydliadau 
partner, cynlluniau peilot seiliedig ar le yn 

Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan ac 
Aberystwyth i fynd i'r afael â lles mewn 
cymunedau yn seiliedig ar angen. 

• Cafodd tua 2,900 o drigolion, o bobl ifanc i 
deuluoedd i ofalwyr, eu cefnogi yn ystod y 
pandemig trwy alwadau ‘Cadw mewn 
Cysylltiad’ rheolaidd gan staff y Cyngor ym 
Mhorth Cymorth Cynnar i wirio eu llesiant a
rhoi cyfle i siarad â rhywun yn ystod y 
cyfnodau clo. 

• Ceredigion oedd yr awdurdod lleol cyntaf
yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth 
olrhain cyswllt ac fe’i dewiswyd wedyn fel 
ardal beilot gan Lywodraeth Cymru, cyn 
sefydlu’r cynllun cenedlaethol. 

• Cefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
drwy sefydlu dau ysbyty maes dros dro 
mewn ymateb i COVID-19. 

• Ym mis Gorffennaf 2020, lansiodd 
Ceredigion ei hymgyrch Cysylltu â 
Charedigrwydd, i greu mwy o 
ddealltwriaeth am fudd ac effaith 
caredigrwydd i ni ein hunain ac i eraill yn 
ein cymuned. Mae’r ymgyrch yn meithrin 
cysylltiadau i leddfu unigrwydd ac 

arwahanrwydd sy’n gyffredin mewn llawer 
o’n cymunedau. 

• Symud ymlaen â chynlluniau i greu Canolfan 
Llesiant yn Llanbedr Pont Steffan, a datblygu 
cynlluniau i greu Canolfannau Llesiant yng 
Ngogledd a De’r sir hefyd. 

• Mae gwasanaeth Porth y Gymuned yn 
cynorthwyo trigolion o bob oed yng 
Ngheredigion, drwy eu helpu i wneud 
cysylltiadau i gael mynediad at gyfleoedd 
cymorth yn eu hardal a allai gynnal a gwella
eu lles. Mae’r gwasanaeth hwn wedi bod yn 
arbennig o bwysig wrth gefnogi ein 
preswylwyr yn ystod pandemig COVID-19. 

• Gosodwyd cyfleusterau fideo-gynadledda ym 
mhob un o'n cartrefi gofal i sicrhau cyswllt ag 
aelodau'r teulu yn ystod y cyfyngiadau 
cenedlaethol. 

• Llwyddwyd i atal 96 o aelwydydd rhag 
digartrefedd yn ystod 2021/22 

• Cyflwynodd Tîm Cam Nesa Ceredigion 
becynnau llesiant i gefnogi pobl ifanc a 
brofodd unigrwydd, unigedd neu wendidau 
eraill yn ystod y pandemig. 

Asesiad Cyffredinol o’r Daith Hyd Yma 

Mae cynnydd wrth fodloni'r amcan hwn yn Dda ac mae'r rhagolygon gwella yn Dda. Er 
gwaethaf yr heriau o ran cefnogi dinasyddion a gafodd eu heffeithio yn anghymesur gan COVID
-19 a hyrwyddo llesiant unigolion a chymunedau mewn cartrefi diogel a hygyrch, aseswyd bod
y ddau yn wyrdd ac ar darged. Mae llawer o enghreifftiau o sut mae'r Cyngor wedi gweithio'n
rhagweithiol gyda phartneriaid i gydlynu ymateb effeithiol drwy'r pandemig. Mae'r Rhaglen
Gydol Oed sy'n trawsnewid y modd y darperir gofal cymdeithasol yn y Sir yn enghraifft o sut
mae Ceredigion yn Arwain y Ffordd i ddarparu Gwasanaethau Integredig nawr ac yn y dyfodol.

    Arwain y Ffordd 

AMCANION LLESIANT: 
5) Cefnogi dinasyddion sydd wedi cael ei effeithio yn anghymesur gan COVID-19 i wella eu lles corfforol ac emosiynol
6) Hyrwyddo lles unigolion a chymunedau mewn cartrefi diogel a hygyrch
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CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

O ymrwymiadau ar y cyfryngau 
cymdeithasol yn ystod y 

flwyddyn, i roi’r wybodaeth fwyaf 
diweddar i bobl 

O gardiau hunaniaeth gofalwyr a 
10 cerdyn gofalwyr ifanc wedi 

cynhyrchu 

O ddeunyddiau wedi postio allan i 
gefnogi’r Rhaglen Brechu yng 

Ngheredigion 

Eitemau o Offer Amddiffynnol 
Personol wedi’i dosbarthu 

Datganiad i'r wasg gyda 
newyddion a chyngor am 

COVID-19 

Person wedi’i chyfeirio at 
olrhain cyswllt i helpu pawb i 

gadw'n ddiogel 

Te prynhawn Cymraeg / 
‘seibiant mewn bocs’ wedi 

dosbarthu  

O fagiau Teulu Actif wedi’i dosbarthu 
gan wasanaethau Dechrau’n Deg a 

Teuluoedd yn gyntaf 

o barseli bwyd wedi dosbarthu i 
breswylwyr sy’n agored i niwed yn 

feddygol yn ystod pandemig 

Pecynnau llesiant wedi'u 
cynhyrchu ar gyfer gofalwyr 

di-dâl ac oedolion ynysig 

Hirdymor 

• Mae Model Gydol Oed yn ymwneud â chynllunio hirdymor i sicrhau gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer 
y 15 mlynedd + nesaf 

• Mae Tueddiadau'r Dyfodol, megis newid demograffig wedi'u defnyddio yn y Model 
• Rhagwelir y bydd yr adferiad o’r pandemig yn para am nifer o flynyddoedd ac mae ein cynlluniau i 

wella llesiant corfforol a meddyliol yn cymryd agwedd hirdymor at gefnogaeth i ymateb 

Atal 

• Mae’r Model Gydol Oed yn darparu dull cydgysylltiedig o ymdrin â gofal cymdeithasol er mwyn atal, 
lleihau neu ohirio’r angen am gymorth parhaus, a chaniatáu i bobl aros yn eu cartrefi eu hunain. 

• Mae atal digartrefedd a hyrwyddo annibyniaeth yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Cyngor a dyma'r 
ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael â digartrefedd 

• Mae Datblygu’r Canolfannau Llesiant yn cefnogi’r uchelgais i greu cymunedau iach 

Cydweithio 

• Mae’r Bwrdd Iechyd, y Cyngor a phartneriaid y Trydydd Sector yn cydweithio i roi rhaglenni iechyd a 
gofal cymdeithasol integredig ar waith ar draws gorllewin Cymru 

• Cydweithio effeithiol gyda’r Bwrdd Iechyd wrth ymateb i’r pandemig megis sefydlu’r ddau ysbyty maes 
a’r Canolfannau Brechu  

Cynnwys 

• Mae'r sectorau cyhoeddus a phreifat wedi bod yn gysylltiedig â datblygu'r Model Gydol Oed 
• Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn sicrhau bod ein gweithredoedd yn deg ac yn gynhwysol i 

bawb 
• Nodwyd pobl iau fel un o’r grwpiau yr effeithiwyd arnynt yn anghymesur gan y pandemig yng 

Ngheredigion, ac o ganlyniad rhoddwyd ystod o gymorth penodol ar waith. 

Integreiddio 

• Cydweithio cyhoeddus a phreifat i wneud y cyfraniad mwyaf posibl at Gymru iachach a nodau eraill 
• Mae cefnogi llesiant corfforol ac emosiynol pobl yn effeithio ar bob un o’r Nodau Llesiant cenedlaethol 

ac yn helpu i adeiladu cymunedau cryfach a mwy gwydn 

DARPARU DATBLYGU CYNALIADWY 

 Amcan Llesiant Corfforaethol Nod Llesiant  

5) Cefnogi dinasyddion sydd wedi cael ei effeithio yn 
anghymesur gan COVID-19 i wella eu lles corfforol 
ac emosiynol 

           

6) Hyrwyddo lles unigolion a chymunedau mewn 
cartrefi diogel a hygyrch 
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Cynnydd a Wnaed 

• Blaenoriaethu newid hinsawdd a lleihau 
carbon. Ers 2007 mae'r Cyngor wedi cynnal 
cyfres o dri Chynllun Rheoli Carbon 5 mlyn-
edd. Ers cychwyn y cynllun cyntaf, mae Cyn-
gor Sir Ceredigion wedi lleihau ei allyriadau 
carbon gan 61%. 

• Yn 2020, datganodd y Cyngor Argyfwng Hin-
sawdd ac ymrwymodd y Cyngor i gyflawni 
Net Carbon Sero erbyn 2030. 

• Datblygu’r adeilad di-garbon net cyntaf ar 
stad y Cyngor gyda’r bloc meithrin newydd 
yn Ysgol Llwyn yr Eos ym Mhenparcau. 

• Gosod 70kw o gelloedd ffotofoltaig ar do 
Ysgol Bro Teifi, gan gynhyrchu 160kw yr awr 
o drydan glân. 

• Yn ogystal rydym wedi gosod 22kw o gell-
oedd ffoto-ffotaidd ar Ysgol Bro Pedr yn Llan-
bedr Pont Steffan, 10kw ar Ysgol Henry Rich-
ard yn Nhregaron a 10kw arall ar Ysgol Com-
ins Coch. 

• Gosod cannoedd o fylbiau LED yn ein goleu-
adau stryd o amgylch y sir, gan arwain at 
arbediad o dros £2 filiwn. 

• Rydym wedi cychwyn adolygiad o ddatgar-
boneiddio ein cerbydau fflyd. 

• Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae Cer-
edigion wedi cyflawni un o'r cyfraddau ail-
gylchu uchaf yng Nghymru a'r DU ac mae ar 
hyn o bryd ar 70%. Mae hyn wedi osgoi 
9,000 tunnell o allyriadau carbon ac wedi 
arbed tua £2 filiwn o gymharu â gwaredu 
traddodiadol. Rydym yn casglu digon o wast-
raff bwyd mewn blwyddyn i bweru 300 o 
gartrefi. 

• Cyflwyno casgliad ailgylchu gwydr o ymyl y 

ffordd. 

• Mae prosiect Caron Cosy y Cyngor wedi 
sicrhau bod cartrefi llawer o drigolion lleol 
yn ynni-effeithlon ac yn gynnes. Mae’r 
rhaglen wedi darparu gwres canolog ac 
inswleiddio ar gyfer 137 o gartrefi nad  
oedd yn ynni-effeithlon yn flaenorol, yn 
enwedig mewn ardaloedd gwledig lle nad 
yw’r rhwydwaith nwy yn cyrraedd. 

• Mae’r Cyngor wedi cyflwyno mentrau Eff-
eithlonrwydd Ynni sy’n darparu mesurau 
effeithlonrwydd a chyngor yng nghartrefi 
pobl. 

• Cyflawni gwelliannau seilwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus ar hyd coridor TrawsCymru 
drwy Gyllid Trafnidiaeth Leol. 

• Mae Swyddog Datblygu Trefi wedi’i gyflogi 
i ymgysylltu â chynrychiolwyr trefi i helpu i 
hwyluso a chefnogi syniadau i adfywio trefi 
gwledig Ceredigion. Darperir hyn gyda 
chymorth cyllid Leader drwy raglen Cynnal 
y Cardi. 

• £379k o gyllid wedi’i sicrhau gan Lywod-
raeth Cymru i gefnogi amrywiaeth o bros-
iectau i ddod ag asedau canol trefi i ddef-
nydd economaidd ac i wella seilwaith 
gwyrdd yng nghanol trefi. 

• Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Carbon Net 
Sero newydd ar gyfer Cyngor Ceredigion yn 
nodi ei ymateb i’r argyfwng hinsawdd ar 
gyfer y sir gyfan, ac yn egluro pam fod ang-
en i ni gymryd y camau hyn a pham mae 
targed 2030 mor bwysig i fynd i’r afael â’r 
newid yn yr hinsawdd. 

• Wedi cyflawni nifer o welliannau Teithio 
Llesol, gan gynnwys gwaith adnewyddu 
mawr ar Bont-yr-Odyn, Trefechan ac adeil-
adu llwybr defnydd a rennir rhwng Gog-
erddan a Phenrhyn-coch. 

• Sefydlwyd panel aml-asiantaeth i sicrhau 
bod lleoliadau cymunedol ar draws Cered-
igion yn cael eu hailagor yn ddiogel ac yn 
gymesur wrth i'r cyfyngiadau symud gael 
eu codi. Y nod yw cefnogi a rhoi cyngor i 
grwpiau cymunedol sy’n paratoi i ailagor 
drwy ddarparu cyfres o sesiynau briffio ar 
gyfer unigolion, grwpiau neu sefydliadau 
sy’n gyfrifol am ganolfannau cymunedol 
amlbwrpas sy’n canolbwyntio ar adeiladau, 
pobl a gweithgareddau. Mae'r panel hefyd 
wedi creu pecyn adnoddau i helpu i ailagor 
lleoliadau cymunedol yn ddiogel. 

• Llwyddwyd i ddarparu gwasanaethau 
rheng flaen craidd yn ddiogel yn ystod 
pandemig COVID-19 a pharhau i ymateb i 
faterion newidiol a achosir gan y pandem-
ig. 

• Cefnogir Gwasanaethau Priffyrdd ac Am-
gylcheddol ac ymateb gweithredol corffor-
aethol ehangach sydd wedi ymestyn o 
ddosbarthu blychau bwyd i grwpiau agored 
i niwed i gymorth logistaidd wrth ddosbar-
thu deunyddiau i ysgolion, gan ddarparu 

cymorth gweithredol i sefydlu canolfannau 
profi torfol a brechu. 

• Cefnogi cyflenwyr lleol trwy gydol y pandemig 
yn ystod y cyfnod o leihau neu ohirio gwasan-
aethau gwastraff a chludiant. 

• Mae lobïo sylweddol gan Gyngor Sir Ceredig-
ion ac eraill wedi arwain at ddarpariaeth o 
29.5% o fand eang ffeibr llawn gan roi gallu 
dros 100 Mbps. Mae'r lawrlwythiad cyfartal-
og ar gyfer y sir gyfan o 54mbps ar hyn o bryd 
yn un o'r lefelau uchaf ar gyfer awdurdod 
lleol gwledig. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, 
mae’r ddarpariaeth Ffibr i’r eiddo (FTTP) 
wedi cynyddu o 20% i 28.3%, ac ar gyfer 
Band Eang Cyflym Iawn (>30Mbps) o 80.6% i 
86.3% ar gyfer 30Mbps neu fwy. 

 

Asesiad Cyffredinol o’r Daith Hyd Yma 

Mae cynnydd wrth fodloni'r amcan hwn yn Dda ac mae'r rhagolygon gwella yn Dda. Mae’r holl 
gamau i leihau ein hallyriadau carbon, gwella’r ddarpariaeth teithio llesol a chreu cymunedau 
sydd wedi’u cysylltu’n dda ar y trywydd iawn, a bwriedir gwneud gwelliannau pellach yn ystod y 
flwyddyn nesaf. 

Mae Cynllun Rheoli Carbon y Cyngor yn enghraifft o Geredigion yn Arwain y Ffordd i leihau ein 
hôl troed carbon, gan leihau ein cyfraniad at newid yn yr hinsawdd a chyflawni ein huchelgais o 
fod yn gyngor carbon net sero erbyn 2030. 

    Arwain y Ffordd 

AMCANION LLESIANT: 
 

7) Cefnogi teithio llesol, dulliau eraill o deithio a ffyrdd o weithio sy’n adeiladu ar ein huchelgais di-garbon 
8) Cefnogi ein cymunedau i fod yn gryf gyda chysylltiadau da fel eu bod yn gallu ffynnu er gwaethaf COVID-19 
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Hirdymor 

• Bydd cynllunio hirdymor i leihau allyriadau carbon yn helpu i ddiogelu ein tirwedd hardd ar gyfer cen-
edlaethau’r dyfodol 

• Defnyddiwyd dadansoddiad Tueddiadau’r Dyfodol i ddatblygu Cynllun Rheoli Carbon 5 Mlynedd y 
Cyngor 

Atal 

• Mae'r amcan cyntaf yn canolbwyntio ar atal effaith pellach ar yr amgylchedd, yn enwedig lleihau allyr-
iadau carbon, ond hefyd yr effaith ar fioamrywiaeth ar draws y Sir 

• Mae teithio llesol yn rhan allweddol o strategaeth Ceredigion i wella iechyd a llesiant, ac felly atal 
problemau sy’n ymwneud ag iechyd yn y dyfodol. 

• Mae bod yn gysylltiedig wedi dod i’r amlwg dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a bydd buddsoddi mewn 
cysylltedd yn helpu i greu cymunedau cryfach a mwy gwydn. 

Cydweithio 

• Bydd gweithio ar y cyd â phartneriaid a rhanddeiliaid yn helpu i sicrhau dull cydgysylltiedig o leihau 
effaith newid yn yr hinsawdd a’n bod i gyd yn canolbwyntio ar fathau mwy cynaliadwy o ynni yn y dyf-
odol. 

• Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredig-
ion, er enghraifft, i ddatblygu Prosiect Gwresogi Ardal Penglais lle bydd pob sefydliad sector cyhoedd-
us yn yr ardal yn gallu manteisio ar ynni gwyrdd. 

Cynnwys 

• Mae pawb yn cymryd rhan ac yn cael eu hannog i wneud dewisiadau a fydd yn lleihau costau nawr ac 
yn gwarchod yr amgylchedd ar gyfer y dyfodol 

Integreiddio 

• Mae datgarboneiddio, gwella iechyd y Sir trwy annog teithio llesol, a gwella cysylltedd yn dod â budd-
ion clir ar gyfer cynyddu ein cyfraniad i bob un o’r nodau llesiant 

CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

O gynnydd i ddarpariaeth 
band eang Ffibr i’r Adeilad 
(FTTP) o 20%, oherwydd 

buddsoddiad mewn 
cysylltedd digidol dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf 

Gwobr Effeithlonrwydd Ynni 
Rhanbarthol i gydnabod y gwaith 

o helpu perchnogion tai i leihau eu 
biliau ynni, mynd i’r afael â thlodi 

tanwydd a lleihau allyriadau 
carbon 

o wastraff wedi’i ailgylchu, compostio 
neu ailddefnyddio 

tunnell o wastraff trefol caled 
wedi’i chasglu  

diwrnod ar gyfartaledd i 
glirio tomenni 

anghyfreithlon ledled y Sir 

o ostyngiad mewn allyriadau 
carbon ers 2007, sy’n arbed 

£6m i’w ail-fuddsoddi 

Wedi buddsoddi mewn 
prosiectau effeithlonrwydd 
ynni a lleihau carbon, gan 

arbed £2.8m hyd yma 

yn cael ei wario ar gynlluniau 
amddiffyn yr arfordir yn 

Aberaeron ac Aberystwyth 

DARPARU DATBLYGU CYNALIADWY 

Llewyrchus Gydnerth Iachach  Mwy Cyfar- Cydlynol  Diwylliant Byd-eang 

 Amcan Llesiant Corfforaethol Nod Llesiant  

7) Cefnogi teithio llesol, dulliau eraill o deithio a ffyrdd 
o weithio sy’n adeiladu ar ein huchelgais di-garbon 

           

8) Cefnogi ein cymunedau i fod yn gryf gyda 
chysylltiadau da fel eu bod yn gallu ffynnu er 
gwaethaf COVID-19 

       

Mae ein Hamcan Llesiant yn gwneud y mwyaf o’n cyfraniad at y nodau llesiant a amlygwyd 
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leol. Defnyddiwyd amrywiaeth o ffynonellau i 
bennu'r anghenion hyn gan gynnwys Asesiad 
diwethaf Ceredigion o Lesiant Lleol a’r 
Cynllun Llesiant Lleol. 

Bydd yr Amcanion Llesiant yn ein helpu i 
wella canlyniadau i bobl leol a hefyd yn 
gwneud y mwyaf o’n cyfraniad at y Nodau 
Llesiant cenedlaethol. 

Rydym yn monitro ac yn adolygu cynnydd 
tuag at gyflawni'r Amcanion yn rheolaidd ac 
yn cynhyrchu Adroddiad Hunanasesu 
blynyddol lle rydym yn cyfleu cynnydd. 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion yn dod ag arweinwyr 
gwasanaethau cyhoeddus y Sir a’r rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau ynghyd, i wella 
llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol y Sir drwy 
gryfhau cydweithio ar draws gwasanaethau’r 
Sir. 

Fel y Cyngor, datblygwyd ei flaenoriaethau 
gan ddefnyddio tystiolaeth ac adborth 
ymgysylltu o ffynonellau allweddol megis yr 
Asesiad o Lesiant Lleol. 

Mae hyn yn sicrhau bod Amcanion Llesiant 
Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion wedi’u 
halinio i ganolbwyntio ar anghenion 
blaenoriaeth y Sir, a chynyddu’r cyfraniad at 
y Nodau Llesiant cenedlaethol. 

Mae themâu cyffredin fel mynd i’r afael a  
thlodi, cyfrifoldeb amgylcheddol, creu 
cyfleoedd a darparu’r dechrau gorau mewn 
bywyd i gyd yn cyd-fynd yn agos ac yn 
caniatáu i ni ddarparu ymateb cydgysylltiedig 
a rennir i wella llesiant. Mae’r tabl trosodd yn 
dangos sut mae Amcanion Llesiant 
Ceredigion yn cyfrannu at y 7 Nod Llesiant 
cenedlaethol. 

CYFRANIAD AT Y NODAU LLESIANT CENEDLAETHOL 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn ceisio gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru drwy ei gwneud yn ofynnol i 
gyrff cyhoeddus gydweithio i greu Cymru 
gynaliadwy. Ei bwriad yw helpu i greu Cymru yr 
ydym ni eisiau byw ynddo, nawr ac yn y dyfodol. 
Mae 7 nod llesiant cenedlaethol sy’n nodi 
gweledigaeth a rennir i bob corff cyhoeddus 
weithio tuag at (dangosir ar y dde). 

Gwyddom ein bod yn wynebu heriau yng 
Ngheredigion - mae pandemig COVID-19 wedi 
bod yn ddigynsail o ran ei effaith ar bob cefndir, 
ond yn fwy diweddar mae'r argyfwng costau 
byw yn effeithio ar lawer o aelwydydd yn y Sir. 
Mae rhai o’r materion hyn wedi’u gwaethygu 
gan y pandemig ac wedi dod i’r amlwg fel 
fforddiadwyedd tai, tra bod eraill yn parhau i 
fod yn her gyson fel mynd i’r afael a thlodi. 

Mae hefyd angen tyfu’r economi leol a chreu 
cyfleoedd i bobl leol aros a ffynnu yn eu 
cymunedau lleol. Bydd demograffeg newidiol y 
Sir tuag at boblogaeth sy’n heneiddio ac 
allfudiad o bobl iau yn cael effeithiau 
pellgyrhaeddol ar draws y pedwar piler llesiant. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cydweithio â’i 
bartneriaid lleol a rhanbarthol i fynd i’r afael â’r 
materion cymhleth hyn i greu’r Ceredigion yr 
ydym ei heisiau. Rhai enghreifftiau yw Bargen 
Twf Canolbarth Cymru yn ysgogi cyllid 
sylweddol ar gyfer adfywio ar draws y 
rhanbarth, yr ymateb cydgysylltiedig i 
bandemig COVID-19 gydag amrywiaeth o 
bartneriaid ar draws y Sir, ac Is-grŵp Tlodi’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wrth fynd i’r 
afael ag effaith Tlodi ar draws y sir. 

Roedd Amcanion Llesiant 2021/22 y Cyngor yn 
canolbwyntio ar yr ymateb uniongyrchol i 
pandemig COVID-19 ac yn cefnogi’r adferiad 
tymor hwy. Fe'u gosodwyd yn seiliedig ar 
dystiolaeth o anghenion lleol ac ar farn pobl 

Y 7 NOD LLESIANT CENEDLAETHOL 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
yn rhoi 7 Nod Llesiant ar waith.  

Mae’r Ddeddf yn rhoi’r uchelgais, y caniatâd a’r 
rhwymedigaeth gyfreithiol i ni wella ein llesiant 

cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. 

Mae’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru 
feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, i weithio yn 

well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, 
ac i atal problemau parhaus fel 

tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. 
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Cymru lewyrchus 

Mae ein holl Amcanion Llesiant yn adlewyrchu’r pwysigrwydd o ddatblygu economi leol Ceredigion. Bydd galluogi cyflogaeth, datblygu sgiliau, 
darparu tai fforddiadwy, amddiffyn yr amgylchedd, cefnogi busnesau a buddsoddi mewn adfywio i gyd yn cyfrannu tuag at y nod cenedlaethol o 
Gymru lewyrchus. Bydd cefnogi busnesau i ymateb i effeithiau Covid-19 yn helpu’r ymateb ar unwaith a’r ymateb yn y tymor hir wrth i ni edrych i 
gynyddu tyfiant economaidd, creu mwy o swyddi a swyddi tal gwell ac i gefnogi’r gweithlu trwy ddarparu cyfleoedd i ddysgu. 

 Nod Llesiant Sut mae Amcanion Llesiant y Cyngor yn cyfrannu at y Nodau Llesiant cenedlaethol 

Cymru gydnerth 
Bydd cyflwyno ein huchelgais o fod yn garbon net sero, cynyddu cyfleoedd i deithio llesol a sicrhau bod cymunedau wedi’i chysylltu yn dda yn helpu 
amddiffyn ein hamgylchedd naturiol ac yn creu cymunedau cryf a gydnerth. Mae hyn yn cyfrannu tuag at y nod llesiant cenedlaethol o greu Cymru 
gydnerth trwy leihau ein heffeithiau ar yr amgylchedd a gwella ein gallu i addasu i newid.  

Cymru iachach 

Mae cefnogi dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant, amddiffyn pobl rhag tlodi, a hybu bywydau iachach a mwy llesol yn ceisio adeiladau Ceredigion a 
Chymru iachach. Mae hyn hefyd yn galluogi byw annibynnol ac yn darparu ymyrraeth gynnar a gwasanaethau atal i’r rhai sy’n agored i niwed. Bydd 
cefnogi dinasyddion sydd wedi’i effeithion anghymesur gan COVID-19 i wella ei llesiant ffisegol ac emosiynol yn cefnogi mentrau arall i ddarparu 
Cymru iachach. 

Cymru sy’n fwy cyfar-
tal 

Mae pob un o’n Hamcanion Llesiant yn ceisio sefydlu Cymru fwy Cyfartal drwy sicrhau cyfle cyfartal i bawb mewn cyflogaeth, tai, addysg, ffyrdd iach-
ach o fyw a chymunedau cynaliadwy. 

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

Mae'r Cyngor yn parhau i hyrwyddo diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog unigryw a bywiog Ceredigion. Amlygwyd piler diwylliannol Llesiant fel un sy’n 
arbennig o bwysig i Ddinasyddion yn Asesiad Llesiant Lleol Ceredigion, ac mae mesurau pellach i hyrwyddo dwyieithrwydd a’r Iaith Gymraeg yn eu lle. 

 Cymru o gymunedau 
cydlynus 

Mae adeiladu cryfder ein cymunedau yn nodwedd allweddol yn ein Hamcanion Llesiant. Bydd darparu cefnogaeth i’n cymunedau fod yn gryf ac 
wedi’u cysylltu’n dda fel eu bod yn gallu ffynnu er gwaethaf Covid-19 yn gwella Cymru o gymunedau cydlynol. 

Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang 

Wrth ystyried ein Hamcanion Llesiant, rydym wedi ystyried Asesiad  o Lesiant Lleol Ceredigion a gweithgarwch ymgysylltu er mwyn sicrhau y gallwn 
wneud cyfraniad cadarnhaol at lesiant byd-eang. Mae cymorth ar gyfer teithio llesol, dulliau eraill o deithio a ffyrdd newydd o weithio sy’n adeiladu ar 
ein huchelgais di-garbon yn parhau â’n gwaith yn y maes hwn. 
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 Ffyrdd o Weithio Sut mae’r Cyngor wedi dangos yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy 

YR EGWYDDOR DATBLYGU CYNALIADWY 

Hirdymor 

Edrych i’r tymor hir fel nad ydym yn peryglu 
gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu 
anghenion eu hunain 

• Mae Cynllunio Ariannol Tymor Canolig yn sicrhau bod penderfyniadau yn ystyried yr effaith ar cenedlaethau’r 
dyfodol. 

• Mae cynllunio’r gweithlu yn sicrhau datblygiad sgiliau’r gweithlu ar gyfer y dyfodol. 
• Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn ceisio datblygu a gwella llesiant cymdeithasol, economi, amgylcheddol a 

diwylliannol Ceredigion dros y 5 mlynedd nesaf a thu hwnt. 

 

Integreiddio 

Cymryd ymagwedd integredig fel bod cyrff 
cyhoeddus yn edrych ar yr holl nodau llesiant 
wrth benderfynu ar eu Hamcanion llesiant 

• Mae Blaenoriaethau ac Amcanion Llesiant y Cyngor yn gydgysylltiedig mewn nifer o ffyrdd a bydd 
gwasanaethau yn parhau i gydweithio er mwyn gweithio tuag at gyflawni set gyffredin o nodau llesiant. 

 

Cynnwys 

Cynnwys amrywiaeth o’r boblogaeth yn y pen-
derfyniadau sy’n effeithio arnynt 

• Mae Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor 2017-2022 wedi ystyried Asesiad o Lesiant Lleol y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a gynhyrchwyd yn dilyn cyfres o ymarferion ymgysylltu â dinasyddion, gan gynnwys 
y rheini â nodweddion gwarchodedig, fel y diffinnir o dan y Ddeddf Cydraddoldeb. 

• Bydd y Cyngor yn ymgynghori’n flynyddol â dinasyddion a’i grwpiau ymgysylltu er mwyn adolygu a gosod ei 
Amcanion Llesiant blynyddol. 

 

Cydweithio 

Gweithio gydag eraill mewn ffordd 
gydweithredol i ddod o hyd i atebion 
cynaliadwy a rennir 

Mae’r cyngor yn cefnogi’r partneriaethau canlynol, ynghyd ac eraill; 
• Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru. 
• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. 
• Bwrdd Diogelu Plant. 
• Partneriaeth Diogelwch Cymunedol. 

Mae cydweithio wrth ddarparu gwasanaethau hefyd yn cael i’w chroesawu trwy’r Awdurdod. 

 

Atal 

Deall achosion sylfaenol problemau i'w hatal 
rhag digwydd 

• Mae Amcanion Llesiant y Cyngor wedi’u pennu er mwyn atal problemau rhag digwydd neu waethygu. Mae’r 
rhain yn cynnwys mynd i’r afael ag effeithiau tlodi, materion gwledigrwydd a gwella llesiant pobl o bob oed, 
o’r blynyddoedd cynnar hyd at oedran hŷn. 

• Mae digartrefedd yn canolbwyntio ar yr agenda atal. 
• Mae’r model Gwasanaethau Cymdeithasol yn hyrwyddo ymyrraeth gynnar ac atal.  
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AMCANION LLESIANT NEWYDD AR GYFER 2022/23 

Mae Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 yn 
esbonio sut mae’r Cyngor yn bwriadu cyflawni 
ei bedwar Amcan Llesiant Corfforaethol neu 
Flaenoriaethau Strategol.  

Prif bwrpas Strategaeth Gorfforaethol y 
Cyngor yw darlunio sut y bydd yr Awdurdod yn 
cefnogi ac yn hybu cynaliadwyedd a llesiant 
dinasyddion, drwy ei weledigaeth hirdymor a’i 
amcanion strategol. 

Adolygwyd yr Amcanion Llesiant Corfforaethol 
yn ystod haf 2022. 

Bydd yr Amcanion Llesiant Corfforaethol yn 
caniatáu i ni ddarparu gwasanaethau a fydd 
yn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol pobl a 
chymunedau Ceredigion. Dewiswyd y rhain ar 
ôl ymgysylltu â’r cyhoedd, ystyried Asesiad 
Llesiant Lleol Ceredigion a gwrando ar 
ddyheadau’r weinyddiaeth wleidyddol 
newydd.  

Cam cyntaf y broses oedd cynnal 
dadansoddiad pen bwrdd o amrywiol ddarnau 
o dystiolaeth, er mwyn nodi’r prif faterion sy’n 
effeithio ar lesiant dinasyddion Ceredigion. 
Roedd y gwaith hwn yn cynnwys adolygu 
Asesiad Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Ceredigion, a oedd yn darparu 
darlun cynhwysfawr o lesiant yn y sir, gan 
gynnwys gwaith ymgysylltu eang â’r cyhoedd 
yn ystod 2021. Trwy hyn, cawsom wybod am 
bryderon pobl a’r meysydd y byddent yn 
dymuno eu gweld yn cael eu gwella.  

Ar ôl hynny, tynnwyd yr adborth ynghyd a’i 
ddehongli gan ystyried blaenoriaethau’r 
weinyddiaeth newydd dros y bum mlynedd 
nesaf a’i gymharu â’r Asesiad i nodi unrhyw 
flychau. Cynhaliwyd gweithdai gyda 
gwasanaethau’r Cyngor fel cam arall yn y 
broses ac aethpwyd ati i ddatblygu’r camau 
unigol y byddai angen eu cymryd i gyflawni’r 
Amcanion.  

Ein Gweledigaeth: 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwasanaethau 
cyhoeddus dwyieithog cynaliadwy gwerth am arian sy’n 

cefnogi economi gref ac amgylchedd iach wrth hyrwyddo 
llesiant yn ein pobl a’n cymunedau 

Mae ymgynghoriad ar y Strategaeth ddrafft 
a’r Amcanion Llesiant yn cael eu cynnal yn 
ystod hydref 2022. Yr amcanion Llesiant 
Corfforaethol drafft yw: 

• Hybu’r economi, cefnogi busnesau a 
galluogi cyflogaeth 

• Creu cymunedau gofalgar ac iach 

• Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a 
galluogi pobl o bob oed i ddysgu  

• Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd 
sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd 

Roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol ym mlaen ein meddyliau wrth inni 
ddatblygu’r amcanion. Gwnaethom nodi’n 
benodol sut y gallem ni gyfrannu gymaint â 
phosibl at y Nodau Llesiant Cenedlaethol gan 
hefyd ddefnyddio’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy i sicrhau bod anghenion y 
presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu 
ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 
hanghenion eu hunain. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen 36 
ynglŵn â’r modd yr ydym ni wedi asesu ein 
hamcanion gan ddefnyddio’r egwyddorion 
datblygu cynaliadwy hyn.  

Rydym yn adolygu ein Hamcanion Llesiant 
Corfforaethol a’n camau bob blwyddyn i 
sicrhau mai dyma yw’r Amcanion iawn i 
Geredigion a’n bod ni yn eu cyflawni nhw.  

Mae’r Strategaeth yn nodi’n glir ein 
blaenoriaethau ac mae’n dangos ein 
hymrwymiad i wella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn 
y Sir.   

I gael mwy o wybodaeth am yr Amcanion 
Llesiant Corfforaethol gwelir Strategaeth 
Gorfforaethol newydd y Cyngor 2022-27.  
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EIN PERFFORMIAD 
Mae'r Cyngor yn monitro ac yn meincnodi ei 
berfformiad yn rheolaidd fel rhan o'i 
drefniadau rheoli perfformiad parhaus. Mae 
perfformio meincnodi  yn cyfrannu at ein 
heffeithiolrwydd a’n heffeithlonrwydd 
cyffredinol drwy ganiatáu i ni nodi arfer gorau 
a chyfleoedd ar gyfer gwella. 

Oherwydd effaith pandemig COVID-19, 
gohiriwyd adrodd ar y Mesurau Atebolrwydd 
Perfformiad cenedlaethol (PAMs) am y 
flwyddyn 2020/21. O ganlyniad dim ond nifer 
fach a gasglwyd a dangosir y rhain drosodd. 

Y flwyddyn gasglu lawn ddiwethaf oedd 
2019/20, pan gasglwyd un ar hugain o 
Fesurau Atebolrwydd Perfformiad. Mae 
canlyniadau’r flwyddyn honno’n dangos bod y 

MESURIADAU 
ATEBOLRWYDD 
PERFFORMIAD 

2019/20 I GYMHARU 
Â'R TARGED 

Ar targed: 14   (72%) 

Oddi ar y targed (<=5%):   3    (14%) 

Oddi ar y targed (>5%):    4    (13%) 

mwyafrif (14) o fesurau Ceredigion yn 
cyrraedd eu targed, gyda 3 pellach ychydig 
oddi ar y targed a 4 yn sylweddol oddi ar y 
targed, (gweler y siart isod ar y chwith). 

O gymharu â'r flwyddyn flaenorol, roedd y 
mwyafrif (14) wedi dangos gwelliant o 
gymharu â'r flwyddyn flaenorol, nid oedd yr 
un ohonynt ar yr un lefel ac roedd y 7 arall 
wedi gostwng, (gweler y siart isod). 

Mae'r Cyngor yn gweithio'n rhagweithiol 
gyda Data Cymru a phob un o'r 21 
Awdurdod Lleol ledled y wlad i ddatblygu set 
well o fesurau i gynorthwyo gyda'r gwaith o 
feincnodi a bydd gwaith ar hyn yn parhau yn 
ystod 2023/24. 

Ar targed 14   (67%) 

Oddi ar y targed (llai na 5%):    0   (0%) 

Oddi ar y targed (mwy na 5%): 7    (33%) 

MESURIADAU ALLWEDDOL ARALL 

Mae'r Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o 
ddangosyddion perfformiad i fonitro pa mor 
dda y mae ein gwasanaethau'n perfformio o 
ran bodloni anghenion defnyddwyr 
gwasanaethau ac i fesur eu 
heffeithlonrwydd a'u gwerth am arian. 

Maent yn mesur perfformiad ar draws ystod 
eang o wasanaethau'r Cyngor gan gynnwys: 
rheolaeth ariannol, addysg, tai, 
gwasanaethau hamdden, rheoli gwastraff a 
glanhau strydoedd. Gosodir targedau ar 
gyfer pob mesur a gwneir cymariaethau 
gyda rhanbarth Gorllewin Cymru a'r darlun 
cenedlaethol. 

Er enghraifft, er gwaethaf yr heriau 
sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf 
oherwydd pandemig COVID-19, mae dau 
fesur effeithlonrwydd allweddol, sef casglu 

Treth y Cyngor ac ardrethi Annomestig 
(busnes), yn parhau i fod yn uwch na'r 
cyfartaledd. Mae’r Dreth Gyngor Band ‘D’ 
gyfartalog, a ddefnyddir yn aml fel cymharydd 
rhwng gwahanol Siroedd, yn dangos bod 
cyfraddau cyfredol yn gyfartal â’r cyfartaledd 
cenedlaethol ledled Cymru. 
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2020/21 MESURIADAU ATEBOLRWYDD PERFFORMIAD 

MESURIADAU 
ATEBOLRWYDD 
PERFFORMIAD 

2020/21 O'I 
GYMHARU I 

GYFARTALEDD 
CYMRU 

Gwell na'r cyfartaledd:        6 

Yr un fath â'r cyfartaledd:   1 

Yn waeth na'r cyfartaledd: 1 
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www.ceredigion.gov.uk 

   Post:

Cyngor Sir Ceredigion 

Canolfan Rheidol 
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 3UE

 Ffôn : 

01545 570881 

Mae Fersiwn Testun Plaen neu Fersiwn 
Hawdd ei Ddarllen o’r ddogfen yma ar 
gael o Gyngor Sir Ceredigion 

Cysylltwch â Ni 
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27 Medi 2022 Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
 
Eitemau Sefydlog: 
Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddwyr a’r Arolygiaeth   
Ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddwyr a’r Arolygiaeth 
Adroddiadau Cynnydd o ran Archwilio Mewnol   

Adroddiad Cynnydd ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol  

Cofrestr Risgiau Corfforaethol  

Y Flaenraglen Waith  

Cofnod o gamau gweithredu cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio  

  Adroddiadau ar Gwynion 
  Adroddiadau ar Berfformiad  

Eitemau ychwanegol i’w hystyried  
 

27 Medi 2022 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol – 
Chwarter 1  
Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2021-2022 
Adroddiad Allanol yn Asesu Ansawdd 
Archwilio Mewnol  
Ymateb Rheolwr Corfforaethol Archwilio 
Mewnol i’r Adroddiad Allanol sy’n Asesu 
Ansawdd Archwilio Mewnol   
Adroddiad Diweddaru ar Gynnydd y 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Adroddiad Blynyddol ar Ganmoliaeth, 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 
Llythyr Blynyddol Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru   
Cofrestr Risgiau Corfforaethol – Chwarter 1 

Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
Marion Pryor  
 
Alex Jenkins 
 
 
Harry Dimmack  
 
Marie-Neige 
Hadfield 
Marie-Neige 
Hadfield 
Alun Williams 

17 Tachwedd 2022 Datganiad Ariannol Blynyddol yn unig (i 
gynnwys y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol) i’w ddilyn gan y Cyngor  

Duncan Hall 

19 Ionawr 2023 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol – 
Chwarter 2  
Siarter Archwilio Mewnol  
Hunanarfarniad Archwilio Mewnol o’r Fenter 
Dwyll Genedlaethol   
Fersiwn ddrafft y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol ar gyfer 2022-2023 a Chod Lleol 
Llywodraethu Corfforaethol (2023/2024) 
Cofrestr Risgiau Corfforaethol – Chwarter 2 
Adroddiad Hunanasesu Corfforaethol  
 
Adroddiad Canol Blwyddyn ar Ganmoliaeth, 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth  

Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
Alex Jenkins 
 
Harry Dimmack 
 
 
Alun Williams 
Alun Williams/Rob 
Starr 
Marie-Neige 
Hadfield  

9 Mawrth 2023 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol – 
Chwarter 3 
Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol ar 
gyfer 2023-2024 
Adroddiad Archwilio Mewnol – Adolygiad o’r 
Fframwaith Llywodraethu 2022/2023 
Hunanasesu arfer dda a gwerthuso 

Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Harry Dimmack 
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effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio  
Cofrestr Risgiau Corfforaethol – Chwarter 3  

 
 
Alun Williams 
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